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Τοῦ ον αἰγίοις παΐξος ἡμδμ' 

ΠΙΩΑΝΝ ΟΥὕῦ 
Ρ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 
ΚΩΜΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΕΈΩΣ 

" τὸ Χρυσοφύμα Ἐρμεδευεία εἰς τέων πος 

Ῥωμαίας ἐπιτολζω. 

χε οπάσαι ὝΠΟΘΕΣΙΣ ΤῊΣ ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 
Παύλν δβεςο- Ἐπιτολής. 
λάὰς σούλοχε, 20. 

ως » 4 Ὑνεχῶς αἰκουων λἀὐαγνωσκομϑῥων Ὧν ἐπιρολῶν τῷ μαχᾳείν Γαύ- 

3 -ς λυ, ᾧ καθ᾽ ἐχαίζην ἑοδὸμαΐδαι δὶς, πολλάχις χαὶ τεῖς, καὶ πετζάκις, ν . 

Ὁ. Β ῤ Ὁ ἡγίκα αὖ  εδρτύρων αἱ αἰγίων μνήμας" Ἐλιτελούμϑυ, χρόήρω Δ δ σάλ.- 

Ἄν πιγίος ἀπολαύων τῆς πνόυματιχῆέ, ὴ Δ θυίσα μαι, ὃ λερμαίνο μη 

»ἰμὼ ἐς: ἷ ᾿ τῷ" [πόϑῳ, τίω" ἐμοὶ φίλμωυ Ἐχιγινώσκων φωνζα), αὶ μενονόχά ἰαϑρόν- 

αὐτὸ ἴ τα " αὑτὸν δυχὼ φάλυτάξεοϑαι, αὶ αἰ αλεγδνϑρον ὁ ὁρῶν ̓ ἀλγώδ καὶ 

ἐωυμ,ὗ ΟΤΙ ," ὀὐδρα τὗτοι ὅχ ὠπόμτας ἴ ἴσασιν, ὡαπερ Εἰδέναι ἡ" ΔΟλ᾽ ὅτῳ τινὲς 

αὑτὸ αἰγνοῦσιν, ὡς μυνδε δ ὑχιτολωῖν (ὃ Φριθμὸν Εἰδίνω σαφώς. τῶν ὃ ἜΛΘΟΙ πτι--: 
κοὐ δφὼ ι ἐμαῦθν, ἄλλα οἴδα ὃ μὴ βούλεοϑαι (μελῶν, ὁμιλῷ ῷ μακᾳδίῳ τὔτω. ἢ συ 

39 Ὁ ἡμφεδ ὁσου ΠῈρ ἰσμεν, Εἴπερ τινα! ἰσμο, δὲ ἀυφυΐδυκ χ) ὀξυτητα φχχνοίας Ἰβηιςαίμεθαι, Δι οὺ 

γισεὶς “4.8 (ἰωεχώς ἐχεοϑα τῷ ἀῤδρος, κα σφύδρα Αἰ σχεῖαϑαι “αἴξ αὖ ὑτον. γρν 
φιλείμθῥων, κτς} τὴν ἃ ἀλλὼν ἀπϑύτων ΝᾺ φιλϑιώτες ἰσωσιν, τε δὴ ἡμεραψμγαῖντες αὐζιξ. 0- 

“ἐμὲ περ ὁ ὃ μακάριος ὧν! ἐ ονδεικφύμδμορ, ἔλεγε Φιλιστπησίοις" Καθώς, ἐμοὶ ὶ δ κα)ὸν 591 αὔτ Φιλιπιαλζ᾽ 

χύπὶρ παί- φΦρονέιν "αἘζυμδμ ϑζω ὃ ἔχειν με οὐ τῇ ἕκαρδια ὑμάς Εν τὸ τοῖς δεσμοῖς μιν, ᾧ ὦ τῇ «- 

σωνύμ. 33 πολογίᾳ, Ὡ βεθαιώσει τὸ Ὁ θὐαήελίου. ὡς" ἠ υμᾷς Εἰ δέλετε χον ̓αόϑϑυμίας στρ’ σέχειν 

χεκᾷνυμ. τῇ λύαγνώσει, ουὐϑῆνὸς ὁ ἐτίρα ̓δυιϑησεοϑν. ἀὐψϑυδὰς γδρὸ ὁτῷ Ὁ Χόιοοδ λόγϑς, Εἰπων" Ζη- 

“,δηήσεδεν τῆπι, ᾧ δυρνσετε κρούετε,ὸ ἀὐοϊγήσεται ὑμν. διλ᾽ ΩἊ ζ πλέον ἡμν ᾿ ἵν ογζῦϑα, συλ- 

᾿ λεγϑυδρων ὃ παι δου οφίαν, καὶ ᾿ γιυεμεὸς δπχημέλειδ, καὶ ᾿ οἰκίας σαρϑνοιὰν Δὐοδεξόυνο, αὶ 
δα αὔτ οὔκ ὁν" λύαοιντο ὅλυς ἑαυςὃν' δοιώαι ῷ πύνῳ τύτω, «τὲς γϑιὼυ "ὦ λαδῷ τὰ 

χιαάςσ. 49 πε ἐτέρων συλλελδέτα᾽ ̓δρνάτετε, ᾧ τοσαὐτίω ᾿ὐπονεί κατε ἀπουδέω τῇ ΤΝ λεχϑρϑῥων 

ἀκροάσει, ὉσῊν τῇ ν χρημάτων συγλογή. Εἰγὰῥὰ αἰαγρὼν τοστεύ τίου αἰποητῆσο ΓΙ 

μι μοιζωυ, [ πλιὸ] δλλ᾽ ἰγαπητὸν αὐ τοστεὐτέων ἡϑιώ δὼ τε. Ὁ γ οὐντεόλεν τα τὰ μυ- 
οἰα ἐφύη κακοὶ, στὸ τὴς ΤῬΜ' »ξαφώὼν αἱ αἰγνοίας᾽ ὐτρῦϑον ἡ πολλὴ ΤΜ αἱρέσφων ἐθλοίσησε 

Ομ ιεγίοια. τοΠ1, 3. Α λύμῃ, 
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λύμῃ, οὐτϑοῦον ὼὡ ἠκμελημϑμοι βίοι, ὠντεῦϑεν Ὧ) αἰκερδεῖς πῦνοι. ὥασερ Ν ᾧ τῷ φω.. 

τὸς ἀπεφερηνθβοι τότ σῴκαὺ ὀρϑῶ βαδί σειν ὕτως (Ὁ αδϑς τίω αἰκίζνα “ἢν θείων μν) 

βλέποντες σράφον, πολλαὶ λϑαγκοιζον") ἡ ((μωεχὼς ἀκδοτόρειν, ὧτε δὲ οὖ σχϑτο χαλε- 

πωτάτῳ βαδίζοντες ὅπερ ἥα μὴ ϑϑηται, δ᾽ ανοίξωμϑῳ ἦδο ὀφϑαλμοις πρὸς Ὁ λαμίπη.- 

ϑδέγα δ᾽ “ποτολικδν ρημῶν". δ)» αὐ (δ ἥλιον ἐλθμοψον καὶ τοῦτυ γλωώῆα, ἡ Μ ἀλ.- 9 
λὼν αἰπϑμτων ἐσιλιεογέκτησε τῳ τὴς διδωσκαλίας λόγω. ὯΝ 2} ἰδιοσότερον αὐτῶν 
ὠκοπίασε, πολλζω' ὑ[τί] τοῦ πγϑύματος ἐπεασάσατο ὙΣΡΝν. ἢ τοῦγο Οὐ Ὅσο Μ ὅγπ-- 
σολοΐν διιουοἰζο μαι μόνον, δλλα καὶ πὸ) πράξεων. Εἰ ΣΡ ποὺ δ μηχϑθλας ζει χα!-- 
οἐς, αὐτῷ πόυταχου πϑρελώρϑιω " δ͵5 ὦ Ἑρμῆς ἢ οὐγομίζετο ὡϑρὰ τοῖς αἰπίςοις, ζ: δ 

τοῦ λύχϑυ κατάρχειν. μέλλονζαᾳ ἢ Εἰς τίω Ἐχιφολζω κϑιτιέναὶ ζωτίω, ὁραγκᾷιον χα! τὸν ἴο 

χοῦνον Εἰπεῖν χαθ᾽ δ ἐγράφη. ΟΥσὲ γὸ, ὡς πολλοὶ γομίξουσι, τϑ3 πασῶν “μ ὠλλὼν ἔφ }ν, χα οἷ 
λα ΔΨ ὦ ὐπὸ Ῥώμης γραφεισῶν πσϑϑτέρᾳ πασῶν, “ἥ "  ἀλλων ὑξέρᾳ, Εἰ ἢ μὴ πα--ὀ πιν. 
σῶν. ᾧ γὸ αἱ ασϑς Κορινθίοις αἰμιφότοραι ασθ9 ζωΐτης Εἰσὶν" ἀπεςαλρῦῥαι. ᾧ τοῦτο 
δῆλον, αἰ φ᾽ ὧν εὖ τῷ πέλει ζαύτης ἔγραφεν, ἕτω λέγων᾽ ἸΝιωυὶ ἢ πορόϑαμαι Εἰς Ἰερεσωλὴμ 
Αἱ σκϑνοΐν τοῖς ἁγίοις." ϑύδύκησαν 7,5} Μακεδονία. ἡ Αἰχαΐω κϑινωνίαν τινὰ ποιήσαοϑαι 15 οιτσενθμα- 
Εἰς τοις τὐωχοις ἢ αἰγίων ΔὝΜἪ Ϊερφυσαλή μι. ΚΚοολνϑίοις ΤΑ δπχιςέλλων ἐλεν, Ελυ ἡ ἀ- κισδόσν χὶ Α- 

Ζιον τοῦ "ἐμ πορθύεοϑει, σὺν ἐμοὶ πορϑύσονται, αϑὸδν Ὀὐποχομιζόντων ὠκεῖσς γθή- νά, 

ματα ζαύτοω λέγων, ὁ ον δήλου ὁ Τί ζωϊκᾳ δᾺ ἐπέςελλέ Κορλνϑίοις, ἐμφίξολον ζω τὸ τὴς τ|-- “(. κὠμὴ 

αὐτης ᾿δἰποδυμίας ἀντ" ὅτε δὲ Ῥωμαίοις, ζιῦ κεκυρωμϑμον λοιπόν. τότι δὲ ὁ μολοχϑυμϑύν, 
κακεῖνο δῆ λον,0τί αὕτη μοτ' ὠκείνας ἡ Ἐιφολή, καὶ ἡ πσϑῆς Θεοσουλογικεῖς δὲ ἐμοὶ δυκεῖ 89 
πσδοτέροι ὃ ὡρὸς Κορινθίοις ἐχιφολὴς 60). ὁ Ὁ» ὠκείνοις πσοϑτερον ὅχιςείλας, ὁ δ ὁ ἐ- 

λοημοζμώης ασϑϑς ἰὐδζευς κινήσεις λόχϑν, στε ἔλεγε᾽ Πεοδὲ τῆς φιλαδελφίας κὶ χρείαν "8- χεΐχ 
χορῶν γράφειν ὑμῖν αὐθὶ γδϑυμεῖς ϑεοδιδουκτοί ἐξε Εἰς τὸ ἀγασταν δλλήλρες᾽ ἡ ΡΝ 

ποιεῖτε ἀΐ᾽ πσοὸς πϑρς τὸς ἀδᾷφοις ̓ σὐτε Κορλνθίοις ἐπέςελλε,ὼὸ τοῦτο αὖ τὸ δυλϑι λέ- 
“γῶν, Οἴδαὰ γὰρ ἐγὼ τίω πσοοϑυμίον ὑμδώὼ τ. ὑμδυ καυλχῶμκφ Μακεδῦσιν, ὅτι Α- 2: 

χαΐα “κϑρεσκθίαςαι ὸπὸ πέρυσι, ἀο δξ ὑμδ, ζῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. “7 ὧν θδειξεν ὅτι 

πορϑέτοις ὠκείνοις σά τῶτν διελέγϑη, τούτων μϑρὶ δξζυ ὑφέροι Ὁ θχιζολοίν αὕτη, ἢ δὲ οἰπὸ 

Ῥώμης, ποδότη. Ουοίπω γ)δ} ἰώ τῆς Ρωμαίων πόλεως Ῥγιξας,, ἑωϊκα. ζαύτίω ἔγρα- 
φε Ὁ ἔλιφολέω' αὶ τοῦτο δηλοῖ λέγων, Ἐπιποϑαΐ γὰ ἰδεῖν ὑμας οἷν τί μεταδῶ ϑβισμα 
ὑμῖν πνϑ' ματικν Σἰπὸ Ῥώμης δὲ Φιλιππησίοις ἐπέφελλε᾽ δ[ὁ φησιν, Αασαζον᾿) ὑμας οἱ 19 
ἁγιοι πόρτες, μοίλιςα (ὦ ἐκ τῆς Καὶ αἰσοιρος οἰκίας ἡ ἙΘραίοις δὲ ἐκᾷϑεν ὁμοίως" δ) ὁ φησι, 

Τες Σπο τῆς Ἰταλίας ἀασαζεοϑω πόύζος αὑτοις. ᾧ τίω ἀσοὸς Τιμόθεον δὲ 'ὁχιφολζιο 

ἡ αὐτί πο Ῥώμης δεδευϑἕος ἔπομιαψων ἢ ἡ ἐσχάτη μι δοχεῖ πασῶν 4) ὝΨὋὦ Ὠχιτολών' 
ὼ δῆλον δσπο αὖ πέλοις. Ἐγὼ “ὃ ἤδη ασέγδομα!, Φησι, χαὶ ὁ χα!θϑς τῆς ἐμῆς ααλύ- 

σίως ἐφέςηχεν. ὁτί δὲ τὸν (δίον ὠκεῖ κατέλυσε, πλμτί που δὴιλόν ὅδ. "ἢ “δὸς Φιλήμο.- 35 

γώ, ἐσούτη υϑὺ χαὶ αὑτηΐ σοὺς γᾺ ἐσώτῳ γήρα αὑτίωυ' δγραψο, δ͵9' χαὶ ἔλεον Ὡς 
Παῦλος τρεσβύτης, νιοὶ δὲ ᾧ δέσμωος " ἐν ΧΧολς’ᾧ Ἰησοῦ) τῆς μδῥτοι ποὺς Κολοοσιες χ πεν χρὴ 

Γ 

ποοϑτέρα᾽ ὦ τοῦτο ὐπὸ ἢ τόλοις δῆλον παλιν. Κολοοσαδῦσι δ᾽ οφάφων φησι͵ Οτι Τυχι- τ, 

χὸς πλῥτα γνωθάσει ὑμῖν, ὃν ἔπεμψα ((μὼ Ονησίμῳ τῳ πις- ᾧ ἡ ἀγαπητὼ ἀδελφῷ" Ο-- 
"ήσιμιος ὃ ζζέ ἦν, ταῦ ὃ τίω πον Φιλήμογα Ὀλιφολέω ( μωέϑηκε. ὴ τί Οὐκ ζῶ ἄλλος 45 

Οὔ οκιϑνυμος ὠκείνῳ, δῆλον ὁ Ὄστὸ τῷ Αρχίσωνυ. ΟὟ 5» ἔλαζε ((μωεργϑὴ οὐ τῇ “θοὸς 

Φιλήμονα Ἐχηςολῇ τῆς πὐρακλήσεως τὴς αἰ Οὐησίμιο, τῦτον Κολθοσοδῦσιν Ἐχιξίλλων 

διεγείρᾳ λέγων᾽ Εἰπαῖς Αρχίπσῳ, βλέπε δζκκονίὸν ἣν χἰδέλαξες, ἵνα αὐ πληροῖς. 
δυκᾷ 

τον 
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δυκῇ δὲ μοὶ χαὶ ἡ ασοῆς Γαλοίι, πὐοϑτέρᾳ ὁ) τῆς πσδὶς Ῥωμαίοις. Εἰ ἐν τὰς βίξλοις 

ἑτέραν ἔχοισι τάξιν, ϑαυ μαςὸν Τ᾽ οΝέν᾿ ἐπεὶ καὶ (Ὁ) πσοοφῆται (ὦ δώδεκα οὐκ ἐφεξῆς δλλη- 
λοις ὅγτες χτ' (ἦν χρόνοις, διλ αἱ πολὺ διεφηκότες δλλήλων, ον τῇ ΔΜ βιξλίων ταξῴ ἐφεζῃς 

χκιλμὸεκὶ Εἰὖνι κείνϑμοι. ὁ φριὼ" Αἴάϊος αὶ Ζαχαρίας [ ὁ ἄλλοι] μζ' (Ὁ Ἰεζυχιήλ ὃ Δαμὴλ . 
Ζαχαρια Ὁ 95 ποδρεφήτῥυσαν, ἢ πολλοὶ (τ᾽ τὸ Ἰωνθν, ὁ τὸν Σοφονίλν, ᾧ ἦν ἄλλοις ὃ πόμα" Ὁ λ 
μι δι(φς (μυημυϑέοι πᾶσίν Εἶσιν ἐκείνοις, ὧν τοσῦτον τῷ γθόῳ διεφήκασι. μιηδεὶς ἢ π Ἐρ.9ν 

τῦτον ἡγείαϑω τὸν πόνον, μηδὲ αἷϑιεργίας αἰδιηῆς τίω τοιαυτίων ἔρθυναν, (τελεῖ γὸ ἡμῖν 
“δὲς ᾷ ζυτέμϑμα ψ μικρὸν ἐτῶν Ἐχιςολώι γχθύος. ὅτὸμ γῈ  ἰδὼ Ῥωμοηοις, χα! Κο- 

λοοσα ῦσιν χρῷ ν αὐνὖὦἝ ῃ Ἐχιφόλοντα,ὀυχ ὁμοίως ἢ αἰπὺ Τὴν αὐ, δλλ᾽ ὠκείνοις 

το Ζ μα “πολλῆς τὴς συγκαταξάστως, ὡς ὁτὸμ λέγη! Τὸ δ αἰ εϑενοιώτα τῇ “πἰςᾳ ὥόϑσλομο- Ῥα δι. 

Οανεοϑε, μὴ Εἰς δμκκρίσεις φχρμλογισ μδμ" ὃς (ὦ πιφευᾷ φαγεῖν πελύτα, ὁ ὃ. αἰϑϑεναΐν λοίχομα 
ἐοϑι4 Κολφοσα δῦσι ἢ ὃχ ὅτω αὐθ ἢ αὐ δλλὰ Π στλείρνος Δ ρισίας ἘΪ γὸ αἰπεϑανετέ, Κολ. κι 

φησι, σύν Χριφῷ ὐσὸ φοιχείων ᾧ κόσμε, τί ὡς ζώιτες οὖν κόσμῳ δυγματίξεοδε, μὴ ἄψ,, 

μηδὲ γάϊσῃ, μηδὲ ϑίγης ; τινα! ὅδ1 πλῤτα εἰς φϑοροιν τὴ Ὁἰπογ φήσει, Νκ ὦν ἀμμὴ ἴνι πϑός 
1 σπλησμονίω ̓  (ρκόρ' εἐδὶν ἄνλο αἴτιον ἐυρίσκω ὃ ϑξεφοροις ζωτης," Τῇ ποραϊμόν “θόνον. 

ὧν οχὴ ὥ "ὃ συϊκαταξαίνῷ ἔδει μ᾽ κ᾿ ζῶτα, οὐκέτι. καὶ πολλαχϑ ὃ Φιγαχοῦ ὅτο δ τις 
ἕυρρι“ποιοιεῦτα αὐτὸν. οὕτω χα ἰαίξ9ς, καὶ διδαίσκαλος ποιᾷν ξἰωθασιν. ὅυτη γὰγὸ τοῖς ἐξ 
Ὁ χῆς νοσῶσιν ὁ ἰαίξὸς καὶ τοῖς οϑς ὃ τέλος [λοιπὸν τῆς] ὑγείας ἐλϑούσιν, οὔτε τοῖς ἐξ ρ- 

ο΄ χἠ μλυϑαιοισι πουδίοις ὁ ϑιδούσκαλος, καὶ τοῖς δΨω τελεωτέρων δεορϑμοις διδουγμκώτων ὁμοίως 

Ἡσατο 2ο" “θήσονται . τοῖς Δ δὰυ ἄλλοις ἐξ αἰτίας Τινὸς ὸὴ αἰ χυυϑεσεως χινούνϑμος ἐπέςελλε " 

χαὶ δοιλοῖ τῶτο Κορλίθιοις νκϑρ λέγαν᾽ Περὶ 3 ὧν ἐγραψατέ μοι᾽ καὶ Γα λοίτως δὲ ἐυθέως ὡκ «Κιριζι α: 

τοῦ πυολοιμίου τὴς ὀχιτολῆς αἰ πάσης ὃ αὐτὸ ἐμφαίνων. τύτοις ὃ ζὐνος ἕνεκεν, ὁ Αἰ ῳ' τί » 
αὶ Ὁ» φαίνετ εδοτυρών ἀὐφῖς, οτί μεφοὶ [διῇ Εἰσιν ἀἰγαθωσιμης, πεστληρωρδμοι πάσης 
Ἂς γγώσιως, δυνά νϑροι αὶ ἀΐλλους νουϑετεῖν, τίγος δξζυ ἐγεέκέν ἐπέφελλε ; Διά τίω Ὑδριν ὅΘες- Ρωναιβιξε δ,» 

τ ἃ 5 οὐ, φησι, τίω δυϑεῖσαίν μοι Εἰς ὃ { μα λειτυργϑν Ἰησῦ Χοιφοῦ, δ[9 αὶ Ὄρχῆ ἐλεὴν, 
Οφειλέτης Εἰμὶ, ὃ καὶ ἐμὲ πσοόϑυμον, καὶ ὑμῶν τοῖς οὖν Ῥώμη ἐναήελίσωσῖ. καί γὰρ 

χιἀνλυρ Εἰρηνϑμα, δῇ ὅτι διύλυ) ἡ "ἄλλους γουλοτεν, ἡ ὅσοι τοιαῦτα, ἐγκωμίου μαλλὸ 1" Φε9- νυ. ὃ 
γ. -ἡρβμῆνος πῆς. ἃ λύαϊκᾳία καὶ ἡ δζρ δ γραμμῶν δόρθωσις αὶ τύτοις ὦ, Τηῆ᾽ γλν οὔπω 'πα- 

δαγεέχϑνως (ὦ, διπλὴ ρῥυϑιμίζαι ὧν λύδγας, ὼ τῇ ἿΜ »εαμμξς ὠφελεία, καὶ τῇ τῆς 

39 χαροισίας παδϑσδυοκία. τοιαύτη )) ἡ ἀγία, υχ,, πάσαν αἰδιελάμιίξανε τίω οἰκουμθμίω, 

ἢ ὧν ἑαυτῶ αὐἰθεόφερον ἀπόρῳ, συγίένειδῳ μεγίςω τίω κτὶ Θεὸν φῇ νομίζων "ἢ ὥασερ 

»ταδνν ον παγίς ἀύζις δποτιχῶν, οὕτως ἐφίλει, μνᾶλλον ἢ" παΐξ3ς πϑρωτὸς μείξονα ἐπεδείκψυ»» φι- 

υἰταρμείζ.  λρρρργίδν, τοιαύτη γὸ ἡ τού πγϑύματος γδῤις νκὰ Οκ (ὑρκιχαὶ ὠδιναρ,ὶ ϑερμότερον ἔχι- 
δείκψυται τὸν πῦθον. χα! τῶτο μάλιςα δὰ ἰδεῖν ἐπὶ τῆς τὸ Παύλου ψυχῆς, ὃς καϑοπερ 

85 πως τις αἰπὺ τὴς ἀγάπης ϑμόμϑμος, ἀπϑυᾷς αἰϑδοία (ὠεχῶς, οὐδωμοίῖ ὑϑμϑων,σ εἰὰ 

ἱξαίνϑμος. τ Ν᾽ ))5 ἥκουσι Ὁ Χριξοῦ λελϑντος, Πέτρε,φιλᾷς με; ποίμαινέ μὴ τὰ πυοέξαϊα, 
ὀ τῶτον μέγιφον ὅρον ὠκφέροντος αἰγάπης, κ᾽ ,χβοολῆς αὑτὸν ἐπεδείκψυνν. τῷτον δίζυ 

ᾧ ἡμῴς ζηλώσειντες, Εἰ ἡὶ μυὴ τέων οἰκουμϑέζου, μηδὲ πόλεις ὀλοκλήρφυς ρα ἐϑγη, γα πίων 
οἰκίαν ἔχαισος ῥυθμιξέτω τίωυ' ἑαυζ, τίωυ' γωυαῖκα, ζὶ πειδία, (ὧν φίλοις, ζοις γείτονας. 

49 ᾧ μή μοι λεγότω τίς, ὅτι ἀπειρὸς Εἶμι, ἡ ἰδιώτης, φΥοὸν ἀ μαϑέφσερον Πεέζου, οὐείὶ ἰ- 
διωτικώτερον Παύλου ᾿ ᾧ τῷ» αὑτὸς ὠμολότει, χα) Οὐκ ἠαγουυΐξηο λέγων" Εἰ Ὁ) χα ἰδιώτης βΚομιας) 

τῷ λόγω, δυλ᾽ οὐ τῇ γνώσει. Φλ᾿ ὅκίος ὁ ἰδιώτης (ὗν καὶ ὁ α μα ϑὴς ὀκῴιος, μυρίοις εἰγί.- " 
κήσουν Φιλοσύφους, μινθίοις ἐπεσύμισαν βήτορρις, οἰπὶ τὴς αὐνῃο πσοοϑυμίας ᾧ τῆς τοῦ 
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Θεού γϑριτος ὦ πὸ ἐργασοίνϑμοι. ὥννα δώ ἕξουϑυ »πολογίδν ἡμκς, σϑ ἰδϊ Εἴκοσι Φρ- 

| χϑιυτες ὀνόμασιν, ὀυδε τοῖς ((ωοιωύσιν ὄντες χοήσιμοι; σκῆψις ζὺτα,ὼὺ κυοθφασις. δὲ δ 

αἰκαϑια,Πυοἷδ αγτοιδυύσία κωλύει ἢ διδασκαλίδμ, ᾿δηανωϑεία καὶ ὕπγος ὅτον δϊχυ Ὥἰποτι- 

ναΐξαινϑμοι (ὃ ὕπνον μ᾽ πάσης απουδὰς ὀὠτεχὼ ῖθα. ΔΜ οἰκείων ὗν, ἵνα, ὶ εν ζυῦϑα, 

πολλῆς ὡ΄-σολαύσωμδμ τὰς γαλζωης, κο τῷ Θεοῦ φόθον (ὦν ἡμῶν ἐχιτηδείους 

ῥυϑιμίξοντες, ᾧ ὠκᾷ μυοίων μετάοχω μϑμ αἰγαϑαῖν, χσρίτι ᾧ φιλαι- 
: Α, « Φῶς 
" «ϑο»πία τῷ Κυρίου ἡμδ 1ησούχοιςού, δὶ οὐ ᾧ τ᾿ 

ἢ. ῷ πατρὶ ἡὶ δόξα͵ μα Φ᾽ ἁγίῳ πνϑύματι, 
᾿ “Ὁ ΝΣ κὶ εἰς (Ζὺ αἰώ, ..}} 
᾿ νέου αὶ ἀεὶ, εἰς ζἄσ' αἰωώγας Τ' α᾽ω-- 
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎΥ 
ΕΙΣΤΗΝΠΡΟΣΡΩ͂ΜΑΙ- 

ΟΥ̓́Σ ἘΠΙΣΤΟΛΗΝ. 

λ 

10 

Κεφαλαιον ἀ 

ἤ Λογια. τ ΠΑΎΛΟΣ ΔΟΥ͂ΛΟΣ ΙΗΣΟΥῪ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΚΛΗ- 
τὸς δἰπόξολος, ἀφωρλομέγος Εἰς ϑυαήέλιον Θεοῦ, 2. Ο αροϑεσηοίλοωυτο 

«9 Ψ' πτοοφη δ τι ον γραφαὴς ἁγίαις. 

λάψαι, ; 

ἑαυτοῦ τέθεικεν, σευ (ὦ) μετ᾽ ἐκῴον ζοὶ μετ᾽ ὠκάνον (ιω-- 
λαντες, ὄλλ᾽ συ ϊὲ Ματϑαῖος, σε Ιωδύγης, ὦ Μαρχ9ς, ἃ 

Λουχαξ" ὁ 8 μακοίρλος Παῦλος πϑυτουχοῦ ἦν ἸὨηαιτολών 
αὐτῷ Ὁ ὁ ὁγο μοι αὐτοῦ" «αελτίνησι. τί δήποτέ; ὁτι ὠκῴνοι δὴ 

παιροόύσιν ἢ ὀγφαφον, ἡ «ἰξυῆν ἑαυςᾶν' δηιλφιῶ ορόνζοκ᾽, 

ὧν, ὃ ̓ῳ μακροῦ τὰ τὰ γβαμματα. διοπύμιπετο ἢ ὦ ὄχτο 
σολὴφ αήματι. δι καὶ ὀϑαγκα)α ζω ἡ τῷ ὀνθμίῶτορ «σεροϑη: 
χη. εἰ ὃ εἰν τὴ «ρὸς ἙΘρᾳίους Ὠχπςολῇ ὃ ἐποιζ τῇ τοῦτο, Ὁ ὃ τού 9 
χτ' τίω αὐτοῦ (ὠώεσιν. [ζ. "ὃ ἀπεϑὼς εἰ εἶχον πυρὸς αὐτὸν, 

᾿α μὴ ὧκ αατδϑοιμιίων, αἰκούσαντες τοῦ ὁγό ὀνομιαιτοφ, Ὀὐποκλ εἰσωσι τῷ λόγω δι Γ ἐσοδὲννἰσοφί- 

πε 30 σοι ὅδ τοῦ κρύψαι δ ὄνομα τω αἰκρόασιν τίω ὠκείνων. Εἰ3 σσέϑφήται "Ὃ ὀνόμαΐα (οἱ 

ἑαυ τεϑείχασι, ἢ Σολοριϑ, τϑτουμιν χατολιμηπλίω λοιπὸν ἐπιζητῶ, τί τίνος ἕνεχ ( 

χ. ἴϑεσαν, Ζ " ἠλέλησαιν, ὦ ἧ ) οὐκ" ἠϑέλησον. σϑοὶ "Ὁ Υ τὰ ἢ ἐμοδ γχ ἡ μϑυϑανειν ὑμᾶς, 

2.» ἔϑεσαιν, δλ αὶ ὐδοις “πογέιν, Ἰπηξηπεῖν, ὃ ἡα με νω,ϑρότερφι γόμαϑε. Παύκν δοῦλος Ιησούχκρι- 

ξοῦ. τίνος ἕνεκεν μιετεϑηχε ὌΧ; δόμα αὐτο ὸ Θεὸς, Σαῦλον ὄγτα Παῦλον ὠκαίλεσεν ; ἵνα μη-- Μαρ.γιΐς. 

39 δὲ ὍΝ ἡὐποσόλων ἐλονῆον "ἔχῃ, ἀλλ᾽ ὃ ΟΠ ἐλέν δξαιροτον ὁ ὀχορυφανορ ἕω μσϑηταῖν ἡ Δυκιραδι 
κεϑολίντε Τοῦτ ὸ αὐτὸς κτήσηται, ὼ πλείονος οἰκειωσεως αὐ πσύϑαεσιν λόΐοῃ." “δοῦλον ὁ ἑαυτὸν, ὁχ αἰ- 

πλος Εἶπε τοῦ Χριςοῦ. ᾧ "ὃ πολλοὶ ὶ δουλει διαρ Ὅποι᾿ εἴς ὁ χτ' ̓  δομιιουργίαν; καθ᾽ 

ο Φησιν, ἢ ὅτι τὰ ; σύμπομτα δοῦλα σαὶ ἡ καθ ον Φησν, ὁ δοῦλος μιὰ Ναίζου: δονόσορ. ζω "δ Ψδμιμηζαι, 

ἔργϑν, τοῦ ποιήσαντος δοῦλον. ἕ ἐτέθ9ς ἢ ὁ πὸ τὴς πίφεως, κἰϑὰ ἡ ἧς Φησιν, [1π| Χαΐρις: ἢ τὼ τ τῷ τ ΜᾺ 

κα δα 40 Θεῷ, δυύλοι ἢ, ἥτε Τῆς αἰρδρτίας, αὑασηκθύσατε ΠῚ ὧν Ἢ καρδίας, Θίςον ν αὔδεδύϑητε τά 

“πον διδοχις, ὃ ἐλθυλεγωλύντες ὐπὸ Τῆς ἀμδρτίας, ἐδουλωώϑητε τῇ δικαιοσεων. ὅτερος ὁ 

Ὄἰπὸ τὴς πολιτείας καθ᾽ ὃ ον φυσι, Μωύσης ὁ ὃς εφὑπὼν μιω τετελθύτηχα. καίτοι ὺ Ινϑαιροι πάντες γησια δ. 

ϑερρίππντες ἡ ἦσαι, ΔΛ ἐξαιρέτως ὁ ᾿ Μωυύσης πολιτείᾳ αἰ αλθίμπων. ἐπεὶ δίχυ κτ ᾿ παγίᾳ 

" ϑαυμαςὴῆξ ὥν: ξῴποις τὴ τὴς Ὗ δουλείας δὸύλος ὦ ὁ ̓ Παῦλος, δρτὶ μεγίτου αἰξιώμμιαιτος τοῦ οι λέ- 

ΟΒεγίοί, τοΠ], 3. Α3 γῶν, 

“. Ἴϑησι. 
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γι, δοῦλος Ιησῷ Χριγού, καὶ Ὁ Ω πὴ: οἰκονομίας ὀνόματα σπσοϑθάλλεται, κούτωϑον αὐάξαίνων 

ὁ .)5} Ὁ Τησῶς ὦ ὑομμαι φέρων. ἢ ἀγχίελος ἡ ἴλλο ὃ ὧκ ΝῊ ἐρανων ὁ ὑτό ὀτίκ τεῦ ὧκ τὴς αἢ- 

δίων ν Χριρὺς ὃ ̓, τἰσο τὸ  δελοϑέμδαι λέγεται, ὃ ο ὺ ἐδ τῆς (σρκὸς ζω. ὦ ποίῳ, Φησὶν, ἐλφίῳ 

ξ ἐροίϑη ἐλαίῳ δ οὔκ ἐχφίεϑη, πνϑύματι δὲ οἷδὲ ὃ καὶ ὧν τοιότοὺς χρίφοις ἡ γθαφὴ Ἰκαλῴ. 

ὃ) πσεληγϑύμδμοι οἰ ὦ ΤῊ ἡΔθίσει, πῶμα 61 ὅθ. ᾧ ὃ ἔλαιον οὐ δαλαμόλῥεται. Ἁ ἡ ποῦ 4 

φορμερδοην χρισοὲς ̓ αλᾷ (ἂν μὴ ̓ φριοϑύας ἐλαίῳ; ὅπου λέγει, Μη αππῆεοϑε τῆν' γχειζῶν μὰ, ξ ὁ ῳᾧ 
τοῖς πσεϑφνταμ μὉ μή ̓ ποννρθυεοϑε. τότε ἿΣ σὐϑξ ἡ κατασκθυὴ τὴς 6 φοίσεως ζῶ τῷ ἐλαίου. 

Κλητος υὐπθτολο. Γ Ἰλυταιχού ΚΆΉΤ' ἑαυ τον καλῴ, δεικρὺς 7 οἰχείδν εὐγνωμοσιούην, 

χὰ ὅτι Οὐκ αὑτὸς ξντήσοις εὖ εὐρέν, ὦδα κλυϑδεὶρ πϑρολρετο Ὁ ὑπήκουσε, ὃ (ὧν πιφοὺς ἢ ὅτως ὁ- 

Ῥω, ζ. μαζει, μλητοικ' αγίας. οἱ ὦ ὥ ἡ. μέφοὶ ὕ πιφ΄ ὗσαι ὀκλλϑυζ δ τ ὃ ἡ ἕτερον ονεχειείαϑν, 1ο 
τί ̓ὐποσολίω, πράγμα μινοίων ἀγαϑοὖν γέμων, ἠ  λαρισμάτωι ἀπαντῶν ἣν μεῖζον 

χα) αὐθιεκτικόν, χαὶ τἰ γὸρ δι “πλέον Εἰπεῖν, ἀλλ᾽ ΤΙ ὁ ὁπερ ἀΧριφος αἰλαλυό ος ἔ- 

“ραῆε, τῦτο ἀὐδοις ἐ ἐγχειρίσας αἰπτῆλϑεν; ὃ χαὶ ' βοὰ Παῦλος λέγων,καὶ δὴ ̓ ὐποφύλων 

4. Κορια, κ' ἐπαίρων ἀξίωμα, Ὑωβ Χριγοῦ τρεσοδύομᾶν, ὡς ἢ Θεοῦ φοἿ δακαιλοιεῦτος δὶ ἡμδ, τατές!ν, 

αὐτὶ ἐΧριτοῦ, ΑΦωρισινϑύος εἰς δ) αγίίλιον Θεου. Καλείπερί ψ οἰκία. πσϑὸς ἀζαφορν ιξ 

ἕκαςος ἀφώειεαι ἔργα, ὅτω καὶ ὑχὶ τὴς ὀκκλυσίας Αἰ ίφοροι ὃ ζ αἰ θκοναν Εἰσυ αἱ 

ὀζονομϑή. ἐμοὶ ἊΣ ονζνϑει υ πέωὐ οἰ ποκλεήρωσιν δῦκοῖ μόνον αἰνήηεοι, ΔΛ ὁΤί παλαιαὶ 

14. α. 4. ὀῤώϑοι πσοϑς ἅτο ὼ ὁ τετουγθιος. ὅπερ ν ὁ Ἱερεμίας, Φησὶ δ Θεὼ εἰρηκέναι αὐδὲ αὐτῷ Πρ 

᾿ Φ σε ξελθεν ἐκ μιήπφας, ἡγία κα ' σε, σοοφητίωυ εἰς ἔϑνη τέλεικα σι. ὯΝ ΝΣ πσϑϑς πόλιν 

" ὠλαζογκίω ἐ ἐγφαφε,ὺ πεφισιωμϑῤίωυ παλτοῦει, ς πάντων! δείκρισι τὰ ᾧ Θεού τίω χο- 29 

πονίαν οὖσαν. [ἡ ἡ) αὐτὸς ὁχάλεσε, ὦ αὐτὸς αἰφώρασι. ποι ἢ 4 τ», ῥα αἰξιόπτιτον ΧΩ ,8- 

Ἷ τ αϑεκτον ποιήσῃ τω Ἐχιφολίω. Εἰς ἐυαηΐλιον Θεού, Οὐκ ρα μόνος 
Ι Ματηκῶορ βιαγβλιγὶ οράδε Μαβιοε, ὥασερ ἰδὲ δ Ὁ μόνος Ὡὐπύφολρρ,δλλα, αὶ ὠκῷοι᾽ Εἰ 

ἡ κατ ̓ δξαμρετονὸ Κ' ὁ ἃ τῷτο, ὦ ὃ ὠκῴνο λέγϑνται ἐδ. β απ ζλιον ἢ Ἀ" ον δὶ ᾷ γελνη- ,(. Θεοῦ, 
ὶ 
ἐ υϑμα αἰγαϑα μόγογχαλᾷ, δλλὰ καὶ δ ζῷ μέλλοντω. πῶς δὲ Φ Θεὸν ἀἰαημλίξεεϑαι δὲ 25 

αὐτώ φησιν; ἀφωφισλϑβος γδ, φησιν, Εἷς ἰναγϊέλιον Θεού. ὁγὰ πατὴρ κὶ τῷ ἊΜ ὃ- 

“4 ἀήελίων δῆλος (ὦ δλ᾿ Εἰ χϑὶ δλϑς ἦν» Ἰουδαίοις μόνοις, 5 σϑοϊὲ' τύτοις πᾶσιν ὡς ἐδει οὔτε δ 

πατέρρ, αὑτὸν ὀγτοῦ ἡδέσιν, ὁ πολλαὶ ̓ λϑαξιαι εἰστι τότε ἐφαντάδονιο. δ]9 αὶ ἔλολν ὁ Χριτος, 
ἘΣ 1ῴαν. διχγ. ΟΤΙι ἥξοισιν 2) ἀλαϑινοὶ σπξοσκιουητα, α ἡ ὅτί ὁπατήρ τοιϑτοις ᾧπᾷ ὧν ποδϑσκιωυοιζᾷς 

᾿ αὑτὸν, ὕςερϑν δὲ Χ) αὑτὸς μῷ ( ΟΝ ̓ὀξεφλυϑη τη ἢ οἰκουμδύη πάσγ᾽ ὅπερ ὃν προϑλυαφωνοδν 40 χ'ἐξειρλύ- 

Τωαν. (ζ. γ. ἐλεὴνὸ Χρισὸς, Ϊνα γνωσκωσί σε (ἢ) ὑδνον ἀληθινὸ Θεω,ὑ δὲ ἀπέςφλας ἴησοιὼ υ Χρισὸν, ἐν-. "3 
ἢ αἥέλιον δὲ Θεοῦ καλᾷ, Ἂ Ὡπθ τυ παϑϑοιμίων λὐορϑοῖν ἡ τ'  ἀἰκροατέωο. ν ἐγ ἦλϑε τί σκυ- 

] ϑερπὸν ἀπαήέλλων, ὥασερ (ὦ πυροφῆται κατηλϑθίας, ἐγκλι ματαρὸ ἔλπτιμήσεις, δη- 

] λῷ ἐυαγίέλια, ἃ ἐυαήέλια Θεϑ, μϑωυύντων καὶ ἢ ἀἰκονήτων αἰγαϑῶν ϑησοισρρεῖ μυρίοις. Ὁ 

Ϊ ψχμιξξι 8. παρϑεπηγίοίλατο δζῳ τ πεφνμ αὐτῷ ον ,γβαφαῖρ αἰγίαμ. Κύξιος ὙῈ} δώσει βῆμά, 15 

Ἡσιβυζ, φησι,τοῖς ἐυαγίε λιζουδύοις δειυάΐμαι πολλῇ᾽ ν πάλιν, ὡραῖοι ὧὡ πῦδὲς Ψ ἐυαήελιζο- 

ν 3 ὑϑϑων Εἰράσεωυ. ὁρᾷς μ ὁ ῥηταῖς τι Ὁ ἐναγίελίν καὶ Ὁ ὧδ ὁγομια, δ΄ τὸν νίξσπονο: ον τῇ παλφιᾷ κείμες- 

γον» ἰγὸ ΕΝ ῥιμάτων αὐ κατογίὰ λλομδν μόνον, φησὶν, ἀλλὰ τα δ ραν. σοί γὺ 

δ, ϑοόπινον ζω, »ἰγλα χα θα ον, ὸ Ὀἰπύῤβητον, πᾶσαν αὑυβόανοι Φύσιν. ὯΝ δὲ χαροτομείαν 

οροκοίλοωυ ῷ πράγματι, δεύφεσιν ἀὐζ' φρεσξύτερον Ἑλλώδων ὅν, καὶ ὧν τοῖς προφήταις 40 γ.. Θεῶν, 

«σερδιαγραφέμδμον. Εἰδὲ Μ᾿" , δ Ῥρχῆς ἔδωχε, ζὰὴ τοις μὴ βελομδίόους δίξαοῖ, ῷ 

νὰν. 4.λ.. δρίὼω ὁ βαλομδμοι ἢ ἤκύσαιν. Αὐρᾳαμὸ ὁ πατήρ υμῦν, φησιν, ἠγαιλλιάσοιηο, ἡνα ἴδῃ Ὁ ἡμέραν Ἐέ- 

Ματθ..»,γιζ. μέω, γῇ  εἰδὲ,χαὶ ἐπορη. “πῶς δίχυ Φησιν, ΟἿ πϑλλοι ̓πσέρφῦν), καὶ δίκαιοι ἐπεϑύμησοιν ἰδὼν 

ὡ ὑμεῖς βλέπετο, καὶ ὦ Οὐκ Εἶδον; ουτώ, φησὶν, ὡς ὑμῴς βλέπετε κὴ ἀκούετε, αὐτίω (ρχα, 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΙΤ. ΛΟΤ, α: 7 κα, 
ὺ αὑτὰ τὰ ἰ συμ τὰ "Ὠὶ δ᾽ ὀψκεων, σὺ δὲ μοι σκόττᾳ, «ρὸ πῦσων ὥυτα φροφκηρύτϊεν γφώων, 

») δ ὁτὸμ μεγάλα τινα ̓ απφοκατοισκβυαίζ ιν ὁ Θεὸς μάλλῃγῶρο ὁ πολλῶν αὑτὰ Ὡροοναφω- 

"4 χθόων ν»γυμψάζων ́  αἰκϑηνρὸς τ Ἑ ὑποδὸ γίω ὃ αδλοισίας αὖτ, Εν γξαΦαὶς ἁγίαμ. , 

Οὐ γι ἐλΈΩΡΥ οἱ τόϑῷηται μένον,αἰλλα ἀε ἐγβαφον ὧπτερ ἐλεγϑν ἐκ ἐγράφον: ἢ μόνον, ἐν 

4 λὥχαι .ὰ “πϑαγμάτων. ἐτύποιωυ, ὡς Αὔρφαμτὸ τὸν Ἰσαάκ’ ̓άγων, καὶ Μωύσυς τὸν φιν 

ὑψῶν, καὶ ζιέ ΩΣ ἐκτείνων ἔχ τὸ Α μιοιλήκρεαι δ αὐμνὸν τὸ πάλαι θύων. 

Δ Περὶ τῷ ἐοὐ αὐτῶ ὦ ὕλυοιδ οκ απέρματος Δαρὶο κν' σείρκοι. 

Τί ποιζφιῶ Ιαὔλε; μετεωρίσας "δίας ψυχας,ὺ λϑαγαγῶν, ᾧ μεγάλα ὃ Ἡὐπθῤρηται 
φϑυταοϑέεθαι “ποιήσειε, ἡ δἰ αγίέλιον Εἰπων, ὑ Θεό ἐυαγίέλιον, χαὶ Ἴ069» εν φημ εἰ εἰσ΄- 

[0 ἀγαγῶ, χ ὺ δείξας πϑρίς ὀϑακηρυτονζᾳς “ϑϑ πολλο ὁ ἐξ τὰ ̓ ἰσόρδρα, ποΐ πάλιν ἡμᾶς 

χἰπδμα. ς ατάγεις ατοϑς ῷ Δαρίσι; αἷθὲ δύ, ϑοόέπου τίνος αἱ αλέγῃ, Εἰπέ μοι, ̓  πατέρ δίδωφι 

τῳ ( τὸ Ἰεσσαὶ ἡδν ; ὁ τὸ α ζαῦτα ν Εἰρηρδῥων ὦξια, ; σφόδρα ἅ δὼ ἀξια᾿ Ἢ Ὁ» 
αἰξς λὐϑεθπν ψιλ, φησιν, ὁ  λϑγος ἡμίν, δζα τοῖο παροσέγηκα ὧ, κῦ σαίρκοι, αἰνιτ-- ἰ 

Ὀμϑιοςὺ οτι ᾧ χτὸ πγεΐμα ϑλϑννσὶς ἔξ τῷ ἀὐτϑν καὶ τῆος ἕγεκέν ἐντεῦθεν ἠμξώσ, ὶ αὶ οὐκ ὁκᾶ- 

τς ὃγν Ὁ ΤΡ ὑολοτίρων ἐδ ὺ Ματναῦος οὐτεύλεν, ὼ Λυχαῦ, ἡ Μαλίκος, Γ᾽ 5} μέλ- 

λοντὰ ν χειραιγωγεῖνε κσϑϑς τὸν δἰρονὸν, χρίτωϑεν αὐω λειεαιγωγεῖν λιίαιγχανον. ὕτω τὰ καὶ ὦ 

τράχμα φκϑνομή. ΣΧ γϑιώ ῦ ἴδον αὐτὸν δρ ϑεφ πον Ἐχὶ γῆς, ὁ τῦτε ογοηξ ὕ,Θε- 
ὁν. ἡ τοίνιου αὑτὸς τέω διδευσκσιλίαν ἐ ἐποιήσειη, ζτη ἡὸ ὁ μαϑγτὴς αἰτε τείνει τέω ὀκὰ 
φέρυσειν. ὁδὸν. τοϑῶτον ὀΐω λέγει τἰω κτ' σαίρχα. “δλέννσιν, οὐκ 27) ποϑτη κῦ, λ ν ! 

20 ὐπὸ ζῴστης «τὸς ὠκείνζου ὀμῆτε ἡ ἀκροατίωυ, 

αἱ πνῦμα 4 ΤἸού ὁρλϑύντος ἐοῦ Θεού ον δυωώμει "ὰὶ πγεύματι αγιωσιώης δΖ λυαςαίσεως νεκρῶν 
Τησί Χοιστό. Ασαφὲς ὦ φέρημδέον ὐπὸ τῆς ΝΜ λέξεων πλοχῆς γέχϑνε᾽ δϑπερ αὖ -- 
τὸ διλῷ αϑαΐγκη, Ὧι δξζυ ὅν ὃ λέγει Ὁ ἐκ Δαρὶδ δνόνδυον αἰακηρύθομϑι, Φησιν᾽ ̓ δ- ' 

λᾷ τῶ: δῆλον. πύϑὸ ὃ ΝᾺ ὉΤΙ Ὡ υἱὸς Θεού ὅ2"ν πὶ 0  σαρκωϑείς: ὌΘΘΙ Ὑπὸ ἣὝ σϑφυ- 

25 δ, 58} ἐλελυ,Ὁ ὃ πσορεπηγίείλατι ΡΝ πσοΦΗ εἰντῦ ἐν γθάφαιρ ἀγίαμς. ὅ μιχρὸρ 
ἢ ) σοδείξεως ὧν οτος. ἐπειτα,χαὶ ἐξ ἀὐτῦ τὰ πε τὴ τὴς λυνηστωρ" ὃ ἢ ὺ αὑτὸς ἐδὲ- 
᾿λώσεν Εἰπὼν, ὧκ: απέρμματος Δαρίδιχτ' σαίρκαι. ῷ γ τῆς φύσεως ἔλυσε γόμιον. τοί- Ὁ 

τον, δἰστο Ἢ ϑαυμοίτων ὦ Υπερ ἐασκῇε, πολλὴ δωυάμεως ὐσπύδειξιν αϑρεγθιδιος. τῇτο Ὑ 

1, διωυαϊμμειντύταυρτοι, ἐπὸ ἀρ πνεύματος ὅπορ ἐδίδου τοῖς πιςευοίσιν Εἰς αὑτὸν, ἡ δ 

30 αὶ πϑμᾷε αἰγίους ἐποίει .8}9 φησι, Κατα πνεῦμα αὐγεωσιμώης. Θεοῦ Ν᾽ ζω μόν τὰ ͵ 

πιαύτο, δῶρα ̓ϑοίζεϑαι. πέμιτῆο, ὐπὸ τὴς ὀμαςασεως Κυριν. πρεβτος "δ ὧπ: μό. 

γος ἑωυτὸν ἤγειρεν ᾿δπερ ἡ αὐτὸς μοίλιςα πότων ἔφησεν ἐϊ) σημφον ἱ ἱκαϑὸὶ ὥν ὀὐαιοω- 

τοιώζας Ἐχεφοιμίσαι. Λύσατεγο, Φησι, δ αὐ, τον, ὺ ον τρισὶν ἡμέραις ἐγεραΐ αἱ αὐτοῦ. ἰϑαν, 8. . 
ὼν Οτὸυ ὑψώσει μι δἰτῦ τῆς γῆς, τότο γνώσνεϑε ὁ ὅτι ἐγὼ ᾿Εἰμι. χα) πάλιν, Η ὅἔνεα αὕτη γι  , αθ. 

35 σημιφον Ὀχιζιντῷ καὶ ὁ σημεῖον [ διϑησεται α αὐτῇ, Εἰ μη ὦ σηβεφον Ιωγώ, τί δ ὕβ!ν,οριϑ ϑεν- 
“" τος “ δεηθέντος, το λυϑεντος, κριθέντος, ὁμολογηδίντος "ἶϑα τὴ Τῆς ἀπὸρτ ὧν γγῶρ μὴς κα 

χ᾽ ψήφου, πὸ ἿΜ φοφηῆι, ὐπὸ τὸς «ἴ κδυξν δλυνήσεως τῇ τὴς Κ᾽ σείρχαι Ἢ πο τῆς ϑυ- 

γα μιεως, τῆς οὖν τοῖς σν μείοις, ἰπὸ τὸ πνεύματος, δὶ κα α αἰγιάσμεὸν ἔδωκεν, στὸ τὴς ὀμώ-' 

ςαστως͵, δὶ ὃς τῷ ϑαγατα τίω τυραννίδα κατέλυσε. 
4. ς Δι ἐλαθορμδυ χὴν καὶ διπθφολίου Εἰς αἰ συακοίωυ πίςεως. 

Θε. ἐυγνωμοσιούδωυ οἰκέτυ. Ο  εῖδν ἑαυ ε Κ {0 βούλεται, δαὶ πόῤτα τῷ δεασότα. (αὶ 

μέω Ὁ. πγεόμα τατοίδωκε. δ 8 ἔλεπ,] Πολλαὶ ἐγώ λέγειν ὑμῖν, δλλ᾽ ὃ ἰ δυυύαεϑε βαςα ἔζων Ἰωαγας. β, 
οὐβτι ̓ Ἄτὸυ ὃ ἢ ἔλϑι ὠκᾷνο Ω πνεδια τὶ τὴς ἀληλείας, ὁδηγήσει ὑ ὑμας Εἰ πάσειν τίω ἐλή. 9.798 
ϑειὸν. χαὶ πώλιν, ΑΙ φοράσου τὲ μοι τὸν Πα ύλον, καὶ τὸν Βαρναΐζαν. καὶ οὖν τῇ πσϑϑς Κοριν- 

φους 

5" κατασκώ, 

χ. αὐάγων,. 



ἀα. 8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΗΝ. 
«Κοριζη, ϑίους δὲ φησιν, ὅτί Ὡ, ὦ φζρὰ τῷ πνεύματος δίδοται λόχος σοφίας, ἄλλῳ ἢ) λόγος γγωστως᾿ 
Τιρᾳῖξ, κικην χα δι αὐτὸ πλμζᾳ, διαιρῴ, καϑῶς βούλεται. καὶ “Μιλησίοις ἢ δημυγχϑρών, ἐλελν, Εν ᾧἐ-ὀ ὠἮἴσι Ἐφεσίοις 

ϑετο υμῶς ὃ πγεύμα τὸ αἴγειον ποινϑῥας ᾧὶ ἔξχισχϑπτοις. ὁρᾷς ὁτι τὰ ὃ πνεύματος, υἱοῦ φησιν . ἡμῶν 
τὰ τῦ ἐοῦ, Ὁ πνεύματος} Χωρὶν καὶ ἀἰποφολίώ" Τυτέςι, ἐχ ἡμῷᾷς ἀδο' 
χατωρϑώσοι νϑ τὸ “μέοϑαι " σύφολοι, οὐτὶὶ ἊΨ καμόντες πολλὰ καὶ πονέσαντες, τίου ς “4. ἀπολο. 

ἀξίαν υτίω ἐλδόηριϑι, δλω ὙΡιν ἐλοίξομδυ, χαὶ τὴς ὀύωθεν δωρεὰς τὸ κατόρθωμα 
ν γόϑνον. Εἰς ἀκοζω" πίςεως. Οὐκ ρα (ὦ ἐὐἰπόφολοι ἤσουν οἱ χατορϑοιῶ-- 

τες, Ἀλλ᾿ ἡὶ πσόϑοδὸ ποιοῦσα δι ἀὐζς, ὠκείνων (ἢ γὺ ἰώ τὸ «ἰξἀΐναι αὶ κηρύῆειν, τὸ δὲ 
τραξ. τς δι πείϑοι, Θ᾽ ὠϑεργϑιώτος εὖν ὐΐοις Θεοδ " καϑως και ὁ Λουχας φησιν, ΟἿ διδωύοιζε τέω' καρ- 

᾿ τίραξ. θεν δίαν αὐ. χαὶ πόλιν, Οἷς ζω δεδομϑδμον αἰκϑστω τὸν λόγϑν τῷ Θεοῦ, Εἰς αὑωἀκοίω. το 

Οὐκ Εἰπο,Εἰς ζήτησιν κα καιτασκθυζω, δλλ᾽, Εἰς ὑπο αιϑίω, Οὐ )) ἐπτέμιφϑη- 
᾿ υδί', φησι, συλλογίζεοϑαι, δλλ᾽ ὅπερ ογεχειοίαϑηνδυ, δἰποδοιώαι. τὸν γδ ὁ δεασότης «ἰ- 
᾿ ποφίωηταί τι, (δν' αἰκουονζοι ὶ αἰδεοργαάζεοϑαι χρὴ τὸ λεχόνϑνα κα! σπτολυτοραγμονῷν, 

δνλαὰ δέχειϑο μόνον. ὧν" ἀἰπύφολοι ἰδ τῷ» ἐπέμιφϑησαν, ἵγα ὧπερ ἤκουσαν, Εἴ- 

πῶσιν, ἐγ ἵνα, οἴκοθεν τι σσϑϑοϑῶσι, αὶ ἡμῷς ἢ λοιστὸν ἥα πιφεύσωμϑν. τή ἵνα πιφούσωμϑμ: ες 
Περὶ Ὁ ὁνόμιατος αὐ. Οὐχ νω Ὁ ὀυσίδν αὐ «ὐθεερίασωιαθα, δλλ᾽ εἰς τὸ νομα αὖ 

Τίραξι γε. πιζεύσωμϑρ᾽ ὅη γὰρ δω ὃ καὶ τὰ σημξα ἐποίει. Ἐν γὸ τῳ ὠδματι ησυῖ ΣΧ οασού, φησιν, ἔγει- 
οαι ὶ πὐὐθποίτει. χαὶ τούτο καὶ αὑτὸ πίςεως δεῖται χαὶ Οὐνν τύτων λογισμῷ χαταλαξῶν δὺ- 
γωτὸ. Ἐν πᾶσι τοῖς θϑνεσιν, οὗν οἷς ἐξε ὦ ὑμεῖς κλητοὶ ἰησὺ Χοιτού, Τί δέω ;πα- 

Ῥω. »..}8, σὶ τοῖς ἐϑνέσιν ὁ Παῦλος ὠκήρυξεν; ὅδι νμϑρ γορ Ὡτο Ἰερασουλὴμε μάγοι τοῦ Ἰλλυρικοῦ διέ-- ,ᾳ 
δραμε, κὠχεῖϑεν πάλι εἰς αὐΐᾷς ἐϊξέξη τὴς γῆς ἐς ἐσχατιαῖς, δόλον ἐξ ὧν Ῥωμαίοις ἐπέςει- 

λον. Εὖ χαὶ μὴ πᾶσιν τ ἐφη, σὲ ὅυτω «ψεῦδος ὃ λελόμϑρον. ἐυ γὰ αὐϑὲ ἑαυΐ μόνον φη- 
σὶν, ἀλλω χαὶ αἰδὲ ν" δώδεκα οἰποφύλων, χαὶ πάντων "δ κατα ριλαντων (ὃ λόχον μετ᾽ 
κείνοις, νλως ἢ), σὐὐοϊ' ἐπ᾽ αὐτε  λόγ5ν ἐλεγηθυδιον ἰδ)ι τις δ, Εἰ τίω «σοοϑυμιίαν 
εὐνοήσει ὠκείνου, καὶ οτι μζ' πελϑυτίω ἐν παύεἷ) πὸμταχοὺ τῆς οἰκο μόνης κηρυήωι. ὡ»- 29 

γύησον ὃ πὼς ἐπαίρᾳ τέων δωρεὴν, καὶ δείκγισι μαγαλέω ἦσαν χαὶ πολι τῆς πυδϑτέρας ὑ- 
4 ψψυηλοτέραν Εἶπα ἅ παλαιαὶ αὐθὲ ἔϑγος ἕν ἐγίγνετο, αὑτὴ ὃ γἀὠ καὶ ϑυιιλαοσὸμ ἐπιασά-- 

σουτο. σχϑπει δὲ μι καἰκεῖγο ᾿ πῶς κολακείας πάσης ἀπηλλαγμένη Ὧν ἡ τῷ Παύλε ψυ- 

χἤ. Ῥωμαίοις γὰρ ὀζαλερόνϑμος ἔτοῖς ὥασερ εἰν κορυφῇ τινι τῆς οἰκυμϑῥης ἀπάσος καϑημό-.: «αὐ πῆρ 

| τοῖς, σϑεθὲν στὰ ἐον αὐΐοις δίδωσι ΜΔ λοιπτῶν ἐθνωνγ᾽ συ δ, Τ᾽ τότε ὠκροίτοιω αὶ ἐξασίλβυον, 30 

χρι οὐ τοῖς πγϑυ ματικοῖς φησί τί πλέον ὠδζυς ἔχειν ᾿δλλ᾽ ὥασερ φησι', τοῖς ἐϑγεσι πᾶσι κη-- 
ρὐήοιϑρ, ὅτωὰ ὑμὴν, καὶ Σκυθῶν χαὶ Θρακῦν ἀύζις Φριο δ. ἐπεὶ Εἰ μὴ πῦτο ἐξούυ.. 

; λέτο δηλῶσαι, «ὐδεῆον ζω ὃ Εἰπεῖν, ον οἷς ἐφε αὶ ὑμεῖς, ζωώτα ὃ ποιῷ καϑαιρῶν αὐ 
: Φοϑνημίᾳ, κὶ κενοῖν τὸ Φύση μοι τὴς δζμνοίας, καὶ διδαίσκων αὐ" τίω ασοϑς (ὧν ἄλλοις ἰ- 

σοτιμίδμ. δαὶ ἐπτήγα γεν αὐτὸ τῶτο λέγων, 33 
4 Ἐν οἷς ἐξε καὶ ὑμεῖς κλυτοὶ [ησῷ ΧΚδλτού" Τυτέςι, δ᾽ ὧν ἐςε καὶ ὑμᾷς. ὦ οὐκ 

Εἰπεν,δτι εὖν ὠλλες θ᾽ ὑμδῖν, δλλ᾽ ὑμαξ μα ΔῊ ἄλλων ἐκάλεσεν. Εἰγδρ ον Κοι- 
φῷ Ιησ Οὐκ ἔς! δούδλος, σγοῖ ἐλεύϑερος, πολλῷ μᾶλλον δου πὲ βασιλάις' ᾧ ἰδιώτης " χαὶ ΝῚ 

κα υμῷς ἐκλοήϑητε, χα Οὐκ αἰφ᾽ ἑαυ δ᾽ ππτροσήλϑοτο, 
7 Παάσι τοῖς ὥσιν ἐν Ῥώμῃ αἰγαπητοῖς Θεοΐ, κλητοῖς αἰγίοις, ἀ5έις ὑμῖν καὶ εἰρζωύη Ὄσὸ 40 

Θεούπαΐζος ἡμδῷν καὶ Κυράου Ἰησῦ Χοιλφού, Ορᾳ πὼς (μωυεγὼς τὸ ὄνομα τῷ κληΐ τἰ- 

ϑυσι, κλητὸς δἰ πύφολθο, λέγων, οἷς ἐφε καὶ ὑμᾷς κλητοὶ, πᾶσι τοῖς θσιν οἷν Ρωμῳ κλήτοις. 

αὖτ ὃ ὃ αὐἰδιῆολογῶν ποιῷ, δλλα βαλόμδμος αὐζῶν Ὁ ἐυεργέσίας «α μνῆσαι. ὅὴ) 4.2) 
Εἰκος ζι ἐν τοῖς πιςεύοισι καὶ δ αὐπσ χων ἢ), καὶ ἰαυ ἅτων, καὶ πύηζοα, κω ἰδιώζῳ" 

ὠκζαΐλλων 



πα 

β ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠΙΣΤ. ΛΟΓῚ α: 9. κιζ α, « 

ἐχβαΐλλων Ὁ ὀθωμαλίαν Τ᾽ ἀξιωμξν, πασι μίαν ἐχηιςένλει πορϑσηγϑείὸμ. Εἰδ ὦ τοῖς 
λύαγκαῳοτέρις ὦ πγέυματικθὶς κοιναὶ δούλοις ᾧ ἐλῴλύρριε ὦπϑμτα ασξόχειται, δ ἢ “- 

. γε πῇ ̓ ΟΝ τῷ Θεοῦ, ἡ κλῆσις, Ὁ βιαήέλιον, ἡ ἡοϑεσία, ἡ λβρι, δ Εἰρίων, ἢ αγιάσμορ, 

τὸ ἀλλα παάντω, πῶς ἐσώτης ὀμοίας οὐκ δ Εἶν, οὐ ὁ Θεὸς (ἰωῦψε Κω ὁμοτίμοις ἐποίησεν 

5 οὐ τοῖς μείζοσι, τύτυς Αἱ φιρειν Ὁπο ΤΟ ον τῇ γ᾽ “πξλγμάτων, ὅϑπι ΤῊ Ὥστ ν᾽ 

᾿πσοϑοιμίων αὐτου" τίω γαλεπὴν ζωωτίω ἐκβαλωννόσον ὁ μακοίολος «ἕπτ, Εἰς τίω μη- 

τέροι ΜΠ ἀγαϑοδ ὠΐις ἐμξιξαζει, ζι πενοφρϑ( ἰώζωυ, τοῦτο χαὶ οἰκεζας βελτίοις Εἰρ- 

γαζετο, μανϑα ον ὡς συ δὲν ἐκ, τῆς δουλείας «ὐ Ῥαθλαξησονται, τίω ἀντῶς ἐλδυϑεριὰν 

ἔγντες ̓ πούτο καὶ τοις διασόζᾷς “ρεσκθίαζε ματοιαζειν, πευδέσομϑροις ως σδτὶν αὑτοῖς 0. 

το Φελος τῆς ἐλδυϑερίας, αὐ μὴ χὰ ΤῆΦ πίζεως ἡ παολνορύμδμα.. κ᾿) ψα μωϑης οτί ᾿ συγχυ- 
κὺρ ξἰτα σι "ἐργαξένϑμος τῦτο ἐποίει ᾧ πάντα μεγνὺς, ΔΛ οἷδκ ὁ ΔΙ σίρεσιν Ὡηρίτην,ὐχ ἁπλοῖς ἐ- 
πὰ παῦτα μ'- γραᾳ πᾶσι τοῖς ὅσιν ἐν Ῥω μή, ὀνλα σὺ δἰϑεισμοό, τοῖς αγαπητοις τῷ Θοού. τη » ἡ 

ραν, αὐβίφε" ὀρέκρισις, αὶ δείεγεσι πόθεν ὁ ἀἰγιασμόρ. - πόλεν δϊχυ ὁ ἁγιασμός ; οἰ πὸ πῆρ ἐγάπε, 
Τὰ Εἰπωνγ}»}, ἀγαπητοῖς, τότε ἐπήγαγε, κλατοῖς αἰγίοις, " δυρλονόῆι εἰγτοῦϑον ἡμῖν ἡ πηγπὶ 

15 ἀγαϑαῖν αἰπάντων. αἰ γίους ὃ (ἄν πιτοι καλέ πανᾷςκ. Χάρις ὑμῖν χα Εἰρίωη. 

Ω “«ρϑσηγϑοίας μυρία, Φερούσηφ ἀγαϑεύ. ΤῸ ὸ ὁ Χοιρὺ τοῖς Ὀὐποτολριρ Εἰς ᾧς 
κιλίιν οἱ χίας Εἰσιοῦσι, φῳεξτοι βῆμα ̓ φάσκειν ἐπεταῆε. δε τῦ οΙ Ἰαυλορ οντευλιν πϑρῖα.- Δυκῖ 4) 

δυ παϑϑοιμια ζεῖ), οἰπὸ τὴς γδριτος καὶ τὴς Εἰρίωη, ὀυδὲ γὸ μικρὸν κατελὺσει ὃ Χολσος 
πύλεμον, δλλ αὶ ποικίλον ἡ πὸντοδοωπον, ἢ χεόνον ̓ ἡ τϑον Οὐκ οκ τ Ἡμοτέρων πΌνΩΥ, 

Σο λα Αἱ 4, τὴς αὐτῇ χϑῥιηος. ἐπεὶ δῶ ἡ μϑρ αἰγαϊπη τίω ὅδ, ἡ ἢ χείεις τίω Εἰρίωΐω 
ἸῚ ἐδωρήσατο, " ὡς οὐ ζῴξει πσολσηγϑοίας αὑτὰ λεὶς,ἐπτχεται οϑνειν διωεχη αἰχίνητοι, ὦσε 

μὴ πάλιν ἔτορϑν αὐανρριπιοϑέωώαι πόλεμον ἡ αἰϑακαλᾷ Φ δεδωκότα, παγια, ζᾷᾳυτα ὅζ5- 

τηρῷν, ὅτω λέγων, Χαϊριςυμῖν Εἰρίωη τὸ Θύοὺ παίρος ἡρλμ,, αὶ Κυρίου ἴησα 

Χοιφοῦ, Ἰδοὺ εὐ ζυῦϑα δ, ἐπ, κοινόν ἔ| πα(Ἐ}ς καὶ ὑοῦ, ὅπερ ὅ4 ἶσον ὡς δ, ὁυ γὸ 
25 Εἶπε, Αϑρὶς ὑμῖν ᾧ Εἰρίωὠώη πὸ Θεοῦ παΐζς ᾿ τῷ Κυρίου ἡμδ Ἰησῦ Χριφου, 4- 

λό, πὸ Θεοῦ παΐξϑς, ᾧ Κυρίου ἡ μδιν Ιησῷ ΣΧ οισου, βαᾷαὶ, π᾿όσον ἴοίυσο! ἡ τῷ Θεοῦ α- 
. γάπη; (ὦ ὥϑροὶ καὶ ἡτιμωρϑίοι,, ὧγιοι χαὶ οὶ " γεσριασιν ὄξαίφνης. στὸν γδ  πατέ- 

2. Ἡϑναμᾶν ἐκ κοιλέσῃ, οι ἐδήλωσεν ᾿ ὁτὸν δὲ ἡους Θἔπη, ὡπόμτα δ αἰγαϑῶν ᾧῷ ϑησασρθν 

αὐεχάλυψε . 

Ὁ 
Ἶσ, δηλῶν ὅτι 

39 Μένωρϑυ τοί ὠξίλυ τῆς δωρεώς τίω πολιτοίδν ἐὐνδεικνύωϑροι, ὶ πίω Εἰρζύζω, .4) 
, πίω ἀγιω( ζω αἱ φτηρφιῶτες, ζοὶ μδβ γὰρ ἀλλα ἀξιώματα απρῤσκαιοοἱ τέ ὅ8!, αὶ τ ἈΘΊΚΟΝ 

ὁντι συγκοιτουλύεται βίῳ, χρη μν θὴν ὠνηταὶ (ὅν σε ἀξιώματα αὑτὸ ἐῃ) αὔτίς 
φαίη, δλλ᾽ ὀνόματα ἀξιωμῖξν μόνον, εἰν τὴ ΤΜ ἱμαδίων αἴδέξολῃ, ὁ τῇ ταὖν δορυφόρων κ9-- 
λακείᾳ, τίωυ διωαμαν ἐγρντα) τῦτο ὃ, ὦτε τῦροὶ τῷ Θεοῦ δοθὲν, ὦ δῶρον ὦ τῆς ἀγιωσύ- 

33 γης ὁ τὴς υἱοθεσίας, σσείδ Θανάτῳ κότηε.)., ὀυλα αὶ ἐγζῦϑα ποιῷ λαριασοϑις ὁ ωρὸς 
τίω μόλλουστιν ἡμῖν (ιωαποδὲ μεῖ ζωίω, ὁ) τίω' ἐοϑεσίλν Αἱ ἀ τηρῶν, καὶ τέω αἵγίω- 

σιωέω μ᾽ ἀχριξείας φυλοίῆων, αυτυῖ τῷ ὃ οἱ ϑδημα τύξεκειμϑμου καὶ τίωΣ αἰλουργίδοι ἔ- 
“,. μαιφειί. ΔΡ̓Το, λαμασοότερός τέ 581 πολλῷ, ὠ "μακαιριφύτερος, ἡ κῷ ῷ “ὐρόγτά βίον γαλίωῃ 

Χο καὶ ὑδὶν ς΄ τὸ οὐτρυφαὖν πολλῇ, ἐ γρηςαῖς ((μωτεεφόμϑρος ἐλπίσι, σγεῖὶ μίαν φορύζου κα ζαραχιαὔ- 
ΜᾺ ̓  ὅν. 40 χω) αὐ πυύϑεσιν, ἀλλ᾽ ἡδονης διωυεχοὺς ἰπολαυων. θυθυμίομ γὺ ὺ χαρὰν Οὐκ Ὄρχὺς μεγά- 

υς, Ὁ χουν πλῆθος, εἰ δοευυαςείας ὄγκος, Οὔχ ἰοὺς σώματος, ὃυ “πολυτέλεια, γφαρτεζης, 
εχ ἱματίων κόσμος, Οὐκ ὠλλο τι “ΝΜ δρ, ϑοο πίνων “ποιφν Εἴωϑεν, δλλ᾽ ἢ χατορθου μιᾳ μόνον 
πνθυ ματικὸν, τὸ συνειδὸς αἰγαϑεν. Ὁ ὁ τῶτο κεχαθείρμϑύον ἔχων, κἀν ράχια φἰδικοεΐνϑμος 
ἡ, Ὁ λιμῶ παλαίων, ὟὮἋ σφόδρα χευφωντῶν ὍΝ ϑυθυμότερος ᾿ ὥασερ ὅξϊο ὁ πονηρϑὲ σίου 

“ςς εἰϑδως 



σ᾿ 

Χρὸ ὦ. 

ζαλ.ε κῦ. 

Ἐρ. 4...» 

1ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

εἰδως ἑαυτω καὶ οὶ πάντων ἰδ εξαίλληται “ρήματα, “παὐτων ἐπὴν ἀϑλιώτερος, ὀζα δὰ Ῥ- - 
το, ὁ Κ᾿ ΤΙαῦλος ον" λιμῷ ζῶν τῳ ϑιμινεκφ ὶὶ γυμφψότητι, ᾧ μᾳ ςἸζόμδμος καθ᾽ ἐκοίς- νυ ἡ- χι-μῷ τῇῷοι- 
μέραιν, ἔχανρέ τε,  ἐτούφα μάλλον “ἣν βασιλθυόντων τότε' ὁ ὃ Αχααὶϊδ" βωσιλϑύων, καὶ ΚΣ ὍΝ 
τρυφῆς δπολαύων πολυτελούρ, ὅ) ν τίω αἰ μδοτίλν ὠκείνζω Εἰργάσατο, ἔςενέ τε ἡ ἡθ9ύ-ὀ ὀλαίων, κὶ 
μαι, καὶ Ὁ πποόσωπον αὐτυσυμπτετηωκὸς ἑω, ἡ πο τῆς αἰμδδτίας, ἢ μ(θ' τίωὶ αἱ μἶδοτί-, 50 λιὲ ὧν, 
αν». Εἰ τούνμω βουλό ῖθα αἰπολαύειν ἡδονῆς, αὐ 63 Ἔ ἀλλὼν ἀπαντῶν φΦθύγωμϑρ πονηρίαν, ὁ 

διωκωμϑῳ “διροτίων" "ὡς Οὐκ οὐγὸν ὠλλὼς τούτν μετα οεῖννκαν ἐπ᾽ αὑτὸν αἰαζαίνϑν (ὃ .. ἐκ ἐνὸν γἱ 
«ϑρόνον () βασιλικόν, δ[9 καὶ ὁ Παύλος ἐλεΐν, Ο ὅκωρπος τῷ πνθύματος, αἰ γάπη,γϑρα , ὅλωι 
Εἰρίωη. πᾷοον δῶ (ὃ καυρταὸν τρέφωμϑμ τ ἑαυτοῖς, ἵνα ἡ τῆς οὐ ζυῦθα χα ξόις Ὥἰπο-- 
λαυσωμον, ὁ Ὁ μδηούσος Ἐχιτύχωμϑυ βασιλείας, ϑριτι χα! φιλαν,ϑοοπία ὃ Κυρίου ἡμδ το 

Ιυσού Χοιφού͵ δ᾽ Κὶ τῷ πατοὶ κἡὶ δόξα ἅμα τῳ ἁγίῳ πνθύματι,νιῶ ᾧ ἀεὶ ὁ εἰς ἐδ ἰώ. 

γας "ἿΜ' αἰώνων. Αμέυ. 

Λογ ὦ, Β ΠΡΩΤΟΝ ΕΥ̓ΧΑΡΙΣΤΩ ΤῺ ΘΕΩ ΜΟΥ ΔΙ͂Α 
[ησῇ ΧΧριτοῦ αἰ πϑβ πάντων ὑμδίν; ὅτι ἡ πίςις ὑμδῷ καταγίέλλοται ον ὅλῳ τῳ ες 
᾿ 

κόσμῳ. Ν 

πν Υζ Ὀέπον τῇ μακαοία ψυχῇ Ὁ αροϑοίμὶον, καὶ ἱκανὸν ὠπόυζῷς παρ: 

ἴς δυῦσαι χαὶ ἔργων καὶ λόγωναἰγαϑῶν ἀἰγϑόχεοϑαι ᾧ᾿ Θεῷ, καὶ μὴ 
μόνον αἰ ὋΜ οἰκείων, διλλαὶ χαὶ αἰ “ΨΜ αἰλλοτοίων δ) χϑραφεῖν 2 

κατορθωμάτων, ὃ χαὶ Φϑύνου χα! βασκανίας καιϑιυρὶν ποιᾷ τίω' 

υχίω, κα! δ Θεὸν ἔχιασαῖ) μειζόνως ασοὶς τίω ΦἪ ἐνησρι φούν.-- 
Φ τῶν ξυνοιαν, δ[ αὶ χαὶ ἀλλαχϑ φησιν, Ἐυλογητὸς ὁ Θεός καὶ πατὴρ τὸ 

Κυρίν ἡ δ ]ησῷ Χ οιτοῦ, ὁ ἐυλογήσοις ἡμας οὖν πάσνι δ᾿ λογία, πνευματικῇ. θ))σφιφεῖν ὃ δεῖ 
ουχὶ πλυτοιΐζᾷς μόνον, α)λὰ ᾿ὴ πενουϑύοις, ἐγ ὑγιαμονζο, αἰλλὰ ἡ νοσοιωζαις, Οέκ ἐνημε- ὃφ 

ρϑυζμ,δλλα καὶ τμόντία ὑπομϑμονζι ὃ Ν᾽ ἐξ ὠρίας Ἐ πυραγμώτων φεροιϑῥων ἐυχα- 

οαφεῖν͵ θαυ μιαφὸν σὐοΐν " στὸν ὃ) πολὺ ὦ κλυδωώνιον ἡ, ὼ ὃ σκάφος τὐβετρέγγητω αὶ κυδὼ- 

νϑύη, τότο δθὴν ἡ πολλὴ τῆς κ' πσομενῆς ἡ τὴς ἐνγγωμοσιώύης Ἐχίδειξις,. ὅρα δὴ τῷ», ᾧ ὁ1ὼς 
οὐτεῦθον ἐξεφόνϑτο, ᾧ ὃ αὐαΐαγευυτον τῷ οἱ φξόλου σύμ ἐγέφροιῆε, ἢ ἐδείκψυσωφας, ὃ- 

“ισγεδ' ἰωϊκα εὐημιερων (ὦ δζῳ ῷῳ χρήματα εὐχαίρλφος ζω; ἀλλαὶ “16 τίω πολλίω αἷδὴ 30 

( Θεὸν αγάώτχξῳ, ὑρρ ὃ καὶ Ὧὰ τἰσιν εὐοσραςεῖ, θκ Ἐκ τοῖς γηΐγοις ἢ Σἰπολλυρϑῥοις, δῇ Ἐχὶ. 
Ῥοχηρὸ δυυμαςείᾳ,ᾧ ϑυξη(ζωῦτα Ν᾽ υἰδενὸς ἀΐξια, λόγῤυ) αἰλλ᾿ ἘΧῚ τοῖς ὄντως αἰγαϑοῖς, τὴ 
“πἰςη ἡ τῇ πε βισία" καὶ αἴθ ὅσης εὐγαρεφεῖ δζρι)έσεως.α γδοὺ ἐπε Θεῷ, ἀραὶ Θεῷ μ᾽ 
ὃ χαὶ Ζῶ πόλφνται πτοιϑσι, ῷ κϑγὸν ἰδιοποιθίμϑμοι. χα] τί ϑαυ μιαςον, Εἰ ὼ πδόφῆται; 

αὖ τὸς γὰρ αὐδ' ((ἰωερῶς ὁ Θεὸς φαίνετ ποιωΐν ἐχὶ “Ψ' ϑουλων, Θεὸν Α(ροια μι, καὶ Ἰσουαὶκ, 44 

ἡ Ἰαχὼς ἰδιαξόντως λέγων αὐτό. Οπἡ πίς!ς ὑμδυ καταηέλλεῖ) ὧν ὅλῳ τωϊκόσμῳ. 
Τί δζζ , πάσω ἡ γὴ τίου πίςιν ἤκουσε 'ὦᾳ Ῥωμαίων; πᾶσου ἐἷξ οὐκ εἰγν " καὶ σϑλοὲν αἰπει- 

κῶς, Ἷ Ὁ ἄσημος ἡ πόλις τώ, αν ὥασερ 'χί τινος κορυφῆς κειμϑρμη, ζρα πϑύτα καταδη-- 

λιςζω,, συ δὲ μι σχόπει τῷ κηρύγματος τίω δυυϊα μὰν, πτὼς οὖν χούῳ βραχεῖ ὀχ πελὼ- 
γον καὶ ἀλιέων αὐτὴς τὴς γ}υ πόλεων ἐπελαίξε»»" κορυφῆς, ἡ ὀύδ ες Σύρρι Ρωμαίων ἐγί- 40 χικιφαλῆεν 
γοντο διδούσκα λοι ἢ χαιϑηγηταί. δύο τοίνεω ἀὐζοῖς μδοτυρᾷ καιτοροώματο᾽ αὶ ὅτι ἐλήφευον, 
“κα ὅτι Κ᾽ χα ρισίας ὕγίζευον, ὶ τοσαύτης ὡς πᾶσαν τέων γἀῷ καταιλαίᾧ, τίω ἰσαῦβ αὐ-- 5. κὶ τισούτον 
τ φημζω. ἡ πίςις Ὁ» ὑμδῶν, φησι, καταήξλλεται οὖν ὅλῳ τῶ κόσμῳ κα πίς!ς, υχ αἱ ἅπασι 

λολϑμαχίαι, σε αἱ συζητήσεις, ξυ (ὦ συλλογισμοί" χαίτοι πολλά ἰώ ὁκφ (ᾷ κωλύ- 
ματα 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ, ΛΟΥΙ͂. (. 11 χιὺα. 
ματα τῆς διδασκαλίας. ὦ γὰρ αὐτί τὴς οἰκουνϑμης δύξαιμδνοι τέω “δἰ γζω μέγα ἐφ 9.- 
νοίόυ, ὁ πλϑτῳ ὁ τζυφῇ (ιωϊζων ὃ κήρυγιλα αλιᾷς ὀκόμιζον, ἰουδανοι χαὶ ἐξ Ἰουδ α]-- 

ὧν, ἔϑγοις μεμσηρϑμου αὶ ρα παᾶσιβδελυκτθ,ὸ ᾧ ἐςαυρωμδμον ποοοσκιωεῖν ἀκελθύοντο, 

χοσσοντας ᾧ ου Ιουδαία τραφέντα ᾿ κ μτ' τῷ δόγματος καὶ βίον αὐφήρϑν κατήσελον (ὦ) διδοίσκα λοι 

ς αὐ, ϑοθποις τρυῷάν μεμϑαετηκόσι, καὶ πσοὺς ζῷ σέδόντα ἐτήουυδῥοις. καὶ (Ὁ) καταγίόννοντες 

᾿ἦσειν πένητες ᾧ ἰδιαῖται, αὐϑμνᾷς, καὶ δξ αὐϑμνων᾽ αὐλλ᾽ συ οὲν τώτων τῷ λόγϑυ τὸν δρόμον 
ὠκώλυσε. τοσαύτη τῷ ςαυρωϑύντος ἡ δευύα μι; ζωῦ, ὡς πϑυτοιηοδ αἰξεαΐγειν τὸν λόγον, κατ 

ζαήελλεῖῦ δ , φησιν, εν ὅλῳ ᾧῷ κόσγκῳ. χα! ἔκ Εἶπε,δολοῦται, ἀλλα, καϊαγίζλλοται, 

ὡς πάντων οὖν ξύμασιν ἀδζις ἐγρντων. Θεοσοιλονικεῦσι ἐξ δίχυ πτῶτο εδοτυρών, χαὶ ἕτερον 

ΤᾺ 1ο συρϑείγησιν, Εἰπὼν γὸ, "ἀφ᾽ ὑμρδῇ ἀξηχν.) ὸ λϑυρς τῷ Θεν, ἐπήγαμ, ὦξε μι χρείαν ἐ- «.Θιω.«.ν». 
χιτλον χεν ἡμας λαλᾷν τι. (ὦ γὸ μδίϑηται οὖν ταίξει "διδῳσκαλων κοι τέφησοιν, δζρᾳ τῆς χελεῥησίας 

αὐτδἷὦὍφ πάγος ποωρδόύοντες, καὶ πσοϑς ἑαυτοις ἐφελκόμϑμοι." Ὁ» ἵςατὸ που Ὁ κηρυγίαάμελο 

λϑὶ πυρδς σφοδρότερον πᾶσειν ἐπηει τω οἰκουμνϑμίευ. εἰγζυϑϑω ὃ τοσῦτον μόνον, τι γα τἀ]. 
γὐλλε). καλαῖς Εἶπεν ὅτι καταήέλλεῖ), δεικρες ὅτι Οὐ εἰδν ἔδει κασδϑεϑεῖναι τοῖς ἐξ ἰρημέ.-- 

"ὦ, τα γοιρ,ονὐϊὲ ἀφελῷ ἀπέλιγ5 τϑτο ρον" 66], τὸ μένα (αὶ λερύνϑμα οἱ σκομίζεινν. δχρ -. 
Ἀ ἀπιγγ. τὸ χαὶ ἱερά ' ὠγίελος καλάτω, ὅτι αὶ πλέν, ἀλλα τῷ πέριποντος " αγαήτάλει. χαίτοιγα 

Πέζος ὀκήρυξεν ὑκῴ, αἰλλὰ καὶ τὸ ὠκείνου, ἑαυίν ἡγείτω. οὕτως, ὁπερ ἐφϑώω Εἰπὼν, 
ϑ' αἰ προλὴς πάσης βασκανίας ζῶ καϑευρός. 

9 Μωρτυςγ μμῦ ὅδ ὁ Θεὸς, ᾧ λοιτρεύω ἐν ᾧ πνϑύ ματί μιν, ον ζὺ θὐαγξελίῳ 
γι λϑωκα- 26 τῷ υἡοῦ αὐτῷ. Αποφολικδυ αὐλαΐγχνων τὸ ρημάϊα, πατρικῆς κηδεμονίας ἡ δἰπόφασις. 
λίαν “ἰ δὲ ὅ81ν ὃ φησι καὶ τίνος ἐγέκεν τὸν Θεὸν μϑτυρφ χοιλᾷ; «ὖθέ οἱ αϑέσεως ὁ λόχος ζω αὐτῷ. 

ἐπεὶ δξίυ σϑὐοδπτω ἑω ἀὐις ἐωρφικως, δχρ (οι τῶτο αὐ, ϑούπων (ζ συ σέγα, τὸν 8 ἐμιξατεύοντο 
ἤ χαρδίαις, ὅττον ὁκώλεσε εὔοτυρᾳ ἐγ “δ βελεήν,τι ἀγαπὸ ὑμῶς,ὺ σημεῖον ἐποίοι τὸ 
διζυεκῶς ἔυχεοϑαι, ὴ ὦ βούλεοϑει ἐλϑεῖν ἀσϑϑς ἀΐζις, χαὶ Οὐδ᾽ τῦτο δῆλον ζω, ἔχὶ τω 

χὴμβδ χς ἀξιόπισο καταφεύγει ρδοτυοίδν. αὐβα δυνήσεταί τις "ἡμδ!᾽ καυχήσαωοϑαι, ὅτι μέμνη) 
Ἐχὶ τῆς οἰκίας ἐυγυϑμος τῷ τὴς ὀκκλοσίας συληρώματος "Οὐκ οἶμαι. οἶλλ ὁ Παῦλος 
ἦχ αἰ πολέως μιώφ,αλλ Αι Ρ Ὁ οἰκουνϑβης ἀπάσης σσδϑσηει Φ Θεῷ, χα; ἅτο ὀυχ ἀ- 

παῖξ, οὐδ δούτερον, ὁ ποέτον, δυλαὶ διϊωεχώς. εἰ ἡ[Ὁ Ἰδιμιωεκῶς ἐν μψήμηῃ “ναὶ αἰθεφέ.. 
ρμειν, Οὐκ δ γροι»», Εἰ μὴ ὐπὸ ἀγάπης πολλῆς᾽ Ὁ ὦ ἐυχοὴς [7] ἔχειν, κὶ αδιαλείπ]ως 

30 ἔχειν, εὐνέησον πόσης 66] οἱ “ϑεσεως αὶ φιλίας. δτὸν ἢ Εἴπη, ᾧ λατφθίω ἐν τῷ πνϑύμα.. 

τἰ μυ εν τῳ ἐυαγίελίῳ τῷ νοῦ τυ, ἐμ (ὦ πίω τῷ Θεοῦ γϑήν, ὁμὰ ἢ) τίω αὐτῷ τωπεινο- 
φρϑσιωύζω ἐὐνδείκγυται ἡμῶν᾽ τίω μϑρ τῷ Θεού ̓  2σβὶν,ὅτί τοσῦτον αὐταί πράγμα ἐπέτρεψε, 

τω ἢ αὐτῷ τωπενοφρϑσιωδΐζω, ὅτι ὀυχί τῇ ἑαυ ασσυδ, δολὰ τῇ τῷ πγϑύματος βονδϑαίαι 

ὦ πᾶν λογίζε7). ἡ ὃ τὸ ἐναγελίου ποολοϑήκη ὦ Εἶδος δηλοῖ τὴς αἱ φκονίας. καὶ γὸ πολ- 
᾿ς λοὶ τῆς" αἰ ακονίας (ὦ ποι ὀζφοροι, ἡ τὴς λοιτρείας ὃ ὡσαύτως. καιϑούπερ γὸ δχὶ Ἢ 

"λάγροίως Π᾿ ᾽ ε ε ἤν “ ᾿ , 

μ᾽ βασιλέων πάντες μδἕὲ Εἰσιν ὑφ᾽ ἐγὶ τεταγῳϑμοι ῷ βασιλεύοντι, δ οκϑνοιώται ἢ δ πάντες τὰ οἱ ζὕποι χὴ 
, ἊΝ ἕν ᾿ 4 ὅ» ! 2 “Δ (ν ᾽ " 

εν. χρι αὑτά, ἀλλα: ῷ δὲ (ΥΣῚ οἱ σκονία ῳ» ῷ φρατοπτόδῶν αὐῤχειν,ῷ ἢ ον ῷ πόλεις οἰκϑγομέιν, 

ππργῦ, 
ἡξὶ βασιλοίων ὁτέρῳ πάλιν οὖν ᾧ φυλοῆειν γοὶ οὖν τοῖς τουμιΕἰοις “οήκατα ὅτω αὶ Ἐχὶ δὝὥἕἅ πνϑυ μα ιυκδν,ὁ 

κδβ λατρεύει ᾧ Θεῷ αὶ ϑυυλεύει ἐν ᾧ πιφεύειν  (() βίον αὐτοῦ κωλώς οἰκονομιᾷ,, ὁ ὶ ἐν τῷ 
“0 ξένων ϑερᾳσταίαν ὀϑαδεδίηϑαι,ο ἢ ὦ ῷ τίω πσρϑςασίαν ὝΨ δεορμδμίων μεταχειοζεοῦς" χᾳ- 

θυώπερ ὰ ἘΔ ΟΜ) υὐποςόλων αὐτῇ, (ὦ αἷϑὸ Στέφανον ἐἰν ὩΜ ραν πυϑςασία ἐδούλβ.- 

ον ῷ Θεῷ, ἄλλος ἐν τῇ τῷ λθγϑυ διδωσκαλία, ὧν ἢ ὁ Παῦλος ζω, ἐν ᾧ δ κήρυγμα ἐυαήε- 

λίζεοϑαι λριτοεύων᾽ ἡ οὖν! ζω ὁ τὴς δουλείας ἐστε ξόπος, τῦτο Ν᾽ ὦ ἐχιπεταγμένος. 
ΟΥ̓ τῶτο αὶ μῦτυρρ, χαλῷ τὸν Θεὸν μόνον, αἰλλα ὁπερ ογεπιτεύϑη λέγ, δεικψε ὅτι οὐ, 

ἐν 



χὰ ἁ. 

Ιφαν. (..κῷ, 

1φαν ... 

δ Κοι. “διης 

Ἰ2 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤΗΝ. 

ἀῤ τηλικαῦτοι ἐγχειελεϑεὶ, ῷ ἐμιπιχεύσαντα εἴδτυρᾳ ἴχὶ ψώδδε ἔσιν ὠκάλει. μτ ὃ ἡτύτυ 

κα κεῖνο δύξαι βούλε, τίου ἀγα “σίω τίω τς αὐἦωοῪ, τέρω φροντίδα αἰωγκαίαν οὐ, 

ἵγω ἘΝ μὴ λέγωσι, σὺ "ηἰρὼ ωἹ, ᾧ πῦϑῳν, πόλιν ὅτω μεγαλέἕω τὸ βασιλικωταίτέω μεραμψᾶν 

φης; δείκμεσιν δϑαιγκα! αν οὕσοιν αἰτῳ πίω πτοιαύτίω Φευντίδα,  Εἰνε ἀὐτῳΐ τῇ τῆς δουλείας 

ὍΣΣ νέ ὁ ὅποι Ὠγπτέτακς., ὦ χχταγίέ λλενπὸ ναήέλιο. ὃ ̓ γ) τῦτο ἐγκοχειξλσμένορ, α-ς 

ναγκ' “ω ἔχει ὥν μέλλονζαις αἰσποδέχεοϑαι Ὁ λόνρν ἀζεπϑωτορέ ἔχεν Ἐπὶ τῆς ὀανοίας. δ- 

λοὶ! ἢ χα) ἐτοθ 9. κὰ τε) τότοις Θπωὼν, - ῷ πνεύματί μ᾽ ὅτι πολὺ καὶ τῆς ὀλλδευικῆρ, καὶ 

τὸς Ιουϑδαϊκης λατρείαρ. αὐωτέρρι αὐτο. ἥ ἅ “ὃ ἐλλζωοική, πεπλαννμδύν καὶ ἱ (ὑγχική᾽ 

ἢ δὲ ἰχϑαῦω, ἀλη ϑὴς ἃ ̓ ᾿ (Ορχικὴ δὲκαὶ αὕτη ἡ ̓ δὲ τῆς ὠκκλυσίας, τῆς δ᾿ ὑλλίμοικῆς ἐ- 

γυμτία, τὴς δὲ Ἰουδοϊχῆς ὑψηλοτέρᾳ πολλῷ ῷ μέτφῳ. ὧυ γὸ ᾽ν ᾿ πσφλθαϊτων, καὶ μὸ-- τὸ 

χῶνικαὶ καπροὺ, καὶ κψίοσης ὁ Τῆς ἡμετέροις λατρείας στο, ὄλα ν 9. αἰ ψυχὶς πνόυμρτι- 

χης ὑπερ καὶ) Χοιοὺς δηλῶν ἔλεγο, Πνεῦμα ὁ Θεὸς, καὶ τοὺς πυρϑοσκιουνοιζαις αὐτὴν, 

οὖν πνεύματι χα ἀληθείᾳ διῷ πσδλσκιωῷν, 
Ἐν ᾧ ἐυαγίελίῳ τι. δ ῥού στ. Αγωτόρω Θέπω, τὸ ἐναγίε λίιοῦ τὸ " παΐζος ἐξ 4, ὧν. 

ζῶα τῷ ο΄ αὑτὸ φησιν" ὅτως ἀἀζίφορον χη παΐζοο, καὶ ἡ ἰοῦ λέγειν, καὶ γὰ ἐμαῆς 15 

πἰρα τὴ τῆς μφκαείας ὀκείνης Φωνῆς, ὅπ πὶ τὸ πα ζς, τὸ φοῦ, χα! 'ζς τὸ εἰοῦ, τν ὑ παν. 

Πόύτα γδῤτα ἐμώ, σὰ υὖθι, καὶ τὰ σαὶ, ἐμοί. Ως ἀὀδχμλείπηως, μιψεῖαν ὑμδῖ! ποιοῦ-. 
μϑι' ἘΣΣΚΟΣΙ «φελσευχᾶν μα. ΤΡ γϑησίας αἰγαπης. καὶ δικᾷ (τ ΑΔ ἐν πὶ λέγειν, τέαοσαι- 
δῷ ἢ ) τίϑνσιν οἰ ῳ Ὀϑλι" ἡ ὅτι μάμψηται, τὴ ὅτ! ἐδιιλεί ως, ὌΝ ὅτι ῳ ἐυχαύς, ὐ ὅτι αὐ 

μεγάλων ραγμαν τῶν δεόυδνος. το «Εἰ πως ἤδη ποτὲ ἐ ἐυοδὼ ϑησυ μα] ὦν τῷ 10 
θελήματι τῷ Θεοῦ ἐλϑεῖν ποῦς ὑμας. Ἐχιποθώ ΨΥ ἰδεῖν ὑμας. 

Ορφεῷ ὠδέγογτα αὐςἄν: ἰδεῖν, ο Οὔκ Δθεχόμϑμον «ἴδ α ζ ῷ Θεῷ ϑοχϑι ἰδεδ,ολὰ κε- 

χερασμένο φίζῳ Θεού ᾧ πόθον ἐχτα: ; ἐφίλει ὥ γδῥαυ κῶν, κ ὀἡπείτν εὶς αὑτώρ" 

ε ὁ μέω, φ ἐφίλει, δα ὁ τῳ Θεῷ δυκριώ ἐδουλετο ἰδὲνν. αὑτὴ γρησία αἰγαπτη, ὄχ κἀκ πεδὲ 
ὡς ἡμεῖς ὦ ἀμφοτέρωλεν δ νὸ νόμων τῆς αἰγώπης ὡκπίπηοντες. ἡ 1) ΟΥ̓ο γα. φιλοῦνϑν, 25 ἐθέλοι αὐγοὺν 

ἡ ἐπειδλν, φιλήσωρδῳ ποτε, ΩΝ ὃ τῷ Θεῷ δοκοιω" φιλούμϑμ, ἀμφότερα αρῦϑῳ ῷ 

θοΙον τῳ Εεἰ5 Φορτίκα ζωῶτα λεγϑαῦνα, Φορτικώτεραι η)ϑόμδια. χαὶ πῶς 

αὐολτὸ ᾧ ᾿Θεῷ δυκφιώῶ φιλούμϑι, Φησιν: ὑτὸμ ᾧς Δ Κολφον λιμῳ ἡ τηχόνϑρον «ξωραδεϑι, 

παυσὶ ὃ» ὸ φίλοις, ὼ συγήρνέσιν καῇ τίω χρθλν πϑέγω μϑν. μαλλὸν ἢ τί χροὶ περαιτέρω 

ᾧ θη» προάγειν: ;ἐαν "γυπὸς ἐαὺψ Φ (μωειδὸς ἕ ἐχᾳφος ἐἰβεοπίσι Ἐχὶ πολλών τῶτο ἐυρήσει 39 

γενόμϑδνον πηραίμί. δλ νὰ ὁ μακάριος ὠκῆνος τοιοῦτος ἑοῦ, ὄνυν ἡδιφ ᾧ Φιλᾷν,ὐ φιλφ,ὦ ως 

γ2" [καϊως τέ σηκον ω] ὦ πὸὐρᾷς γιϑν τῷ φιλᾷ,, ὅχ αὐ έδαιν τῆς ςἀγάπηρζᾳ, 

μέτρα. ὅρα σριώ ἀἰμιφότεραι καθ᾽ αὐτρθολῆς ο ὡ» «τῶ " βρύωτα,ὰ (Ὁ τῷ Θεοῦ φόξον ἡῷ . ἐντε: 
ἊΜ Ῥωμσίων πόλον. τὸ ὦ Δ γὴ διμωικῶ; ἔυχεοϑαι, ἡ μὴ ' τοίχόμοντα μὴ ἀφίςα αἵ, ἀγά- Ἐπ 

της σφοδραξ ζω" τὸ  αγαπτῶντα Ἢ μϑρμεὶν ῷ τῷ Θε8 νεύματι Εἴκοντα, ἐυλαξείας ὅχι-- 35. 

τοτοιρδύης. δλλαχοῦ ἅ δὼ τοὶς ᾧ Κύριον «οὐ Ρακαλέσας, μόνον οὔκ ὑλαῖθον, Ὡλλὰ 

χαὶ τὸ ) οὐ νηΐον, μη. ̓λαζων, χοῤνῖ ἐγὼ τῷ 9. οὐδακεοϑίωαι πολλίιυ ̓  ὅτω πρὸς ὁ Θεὸν ὦ 

ἅπασιν ολοπεν᾿ ὠζωύχοῦ ὑλαῦε ( Κ, ὑχ ὅτ δὲ ἥτησιν, ϑλὰ βεοαδίως, καὶ " οὐδὲν ενα αὐδὲ ἀντ 
“αῦϑον ἰδυχέφανο. ζτω ὃ λέγω, ἡα ι μη αἰ λαλλωμδ μ ̓ ἀκνόμϑροι, ἢ ̓ ἰβεαδέως ἄκου.-- 

ὄμϑμοι. ἐγορέσμο Παύλυ βελτίους, ὃ ος ἐπ’ αἰμιφοτέρρις Ὅν ομολϑπί" χα) μαλᾳι Εἰ- 49 
κότως. ἤηδ ὦ πα ὁ ἑαυτὸν ἐδῶχε τῇ πόύτα χυξερνώσῃ χειεὺ καὶ μτ' τοστωύτης ὑπο- 
ταγὴς αἰχυέθηκε, Αθ᾿ ὅσης ὁ τγηλὸς ῷ πκεραμῷ, ἢ ἥπερ ἡδμο Θεὸς, ἠκολουνῇ. Εἰπὼν τοίνιω, 

ὅτι ἡνχετο ἰδῷ αὐτῶν "λέγει κα ̓τίω αἰτίδυ τῇ τὴς Ἰλειϑυμίας. τς δὲ ὅδιν αὑτὴ: ; 

1 [να ὦ μεταδὼ λϑρισμα ὕμιν ἢ πγϑυμιαιτικὸν Εἰςτὸ ῥφηρρηϑέώα ὑμας. 

“πον, 

δ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ ΕΠΙΣΤ. ΛΔΟΙ͂.β. “" 1 

ἐἀπιϑεμέῳ Οὐ γὰν ἀπλαῖΐς ὡασερ πολλοὶ νῶ «Ἔεῆας χα λύονητς " τἰτοδυμίας ταριωται, μὰ 
᾿ καὶ ὠκχένος, ΕΝ 1 αὐαίκᾳ!ων χα σφοδρα ̓ ατοποιλϑντῶν. κα σαῷ “Μ“ ΝΝ ᾿ 

β  βούλετω,, αἰιγμκωτωδῶς δέ, σοὶ γὸ Εἶπο, να διδὰ ξω ὑμας οἶνα κατηχίσω, δα. τὸ 
λᾷπον δϑαπληρώσω, δολ᾽ να τ μεταδῶ, δαικρες οτὶ “ζᾳ ἀντ αὐτοῖς δίδωσιν, δ ἀπερ ἐ- 

4 λάξε μετεδὶ διῶν καὶ οὐζϑα ὃ μετειαζει παλιν Εὐπῶν να τί μήκρον γα ἐμοὶ 

χούμν σύμμεζ». καὶ τί ποτέ 661 τὸ μικρὼν τϑτο, ὁ μμέλλειᾳ νι μεταδιδόναι ἐτῶτ δὺ , φησιν,εὶς 
πὸ φηδλϑίῶαι ὑμᾶς. ἄρϑι καὶ τῶτο λϑριτος τὸ μι] σουλευθοϑαι, ΘλᾺ ἐφαγαι βεξαιωρ. χαφιν 

δ ὅτλυ ἀκύσννς, μὴ νομείσης ὀκξεδλῆιϑαι ἢ Ὡὐσὸ ̓  «ϑλαιρεσιως μιοϑον γδριν »» εἶπεν, 

ἐχὶ τὸῦ ἐκ παϑεαιρέσεως αἀτιμαΐξων ποῖοι, δρλα τ ἀξ Ὡἰπονοίας αὐτσοτεμνορδνος τῦφον. μ 

το τούω ζ) Ὁ Πα ύλος αὐτὸ χόῥισμα ὀκώλεσεν,  απεέσῃς,οἶϑεγοῤ δὶ δὐγνωμεσεωύζευ τὰν 

| ζω καὶ τὸὶ κατορθωμφιτῶ ἡδρίσματα καλῷ, δ Ὁ καὶ ὦ τῦτοις πολλῆς ἡμᾶς δεῖαϑαι" ἐς 
. νωϑεν ῥοπῆς, Εἰπὼν", Εἰς ὃ σηεληθύωαι ὑμα, λθυγδαινοντως ἐδεῖξε δεορδροις πολλης δι- 

“ργώσεως. ογοῤβουλε, Εἰπῷ, τῶν ἐπι ̓ Κ πολλοῦ τὰ 23 νου ἐπτεύμοιω, ̓  ηυ- 

χόμῶν ὑμᾶς ἰδεῖν, δὲ ἔτορ9 Δ συυδὲν γα, Ὁ ὑμας βεθαιωσω, σηείξω τε πηξω καλ ς εἰς 

θα δ" φέζον, ὧςε μι] σωλθύεοϑαὶ διϊωνεκωώς. αἶλλ στῶ μδν οὐκ ΕἸπεν ( ἐπληξε 
ω λέν, 15 Νν αἱ) ὑτίρως ἢ ὑφειμδύως Ὁ αὐτὸ αἰνίῆεται. στὸν Ὁ» Εἶπ, Εἰς Ὁ φηφιηϑέκαι ὑμᾶς, 

| τῶν δηλοῖ. Εἶτα ἐγ καὶ τῶ» σφοδρα Φορτίκον ἐε, ὕρρι σταῖς αὐτὸ «ὐδχμυϑεῖται » 
τῆς ἐπαγωγῆς. ἡα γὸ Μὴ λέγωσι , τί ὙῈΡ ; σαλϑυόκῖθα, ; αἰξεφερῤ θα ἢ Ὁ τῆς αἴρα σύ 

δεόμεθα, γλωήης Εἰς ὦ φςίφω βεξαμως ; ασϑολαθων ὀνοιρει τίου τοιαιντίου αἡτιρρησιν, 

| ὅτω λέγων" " 

β " ἽΣ τῦν δὲ 51 συμ οακλονϑίεαι οἰ ὑμῖν δζρ τῆς ον ἀλλήλοις πίσεω, υμδῳ τικαὶ 
ἐμού. Ως ἐν Εἰἔλεγε, μὴ αὑσικῆἠευσητι ὅτι καιτηγϑραῖ υμδῷ Εἰπὸν “ου τη τῇ 

γνώμη ἐφϑυγζαμώω ὦ ρῆμα. αἰλλὼ τί ποτέ ὅθιν ὅπερ ἠζυληθέωυ Εἰπῷ ; πολλάς υ- 
στο μείνατε ϑλίψφο,αὺὺ ΤῊ διωκόγτων «ἰξελυτλουμϑροι. ἐπελυμησοι τοίνιου ὑμαρ ἰδᾷ, 

25 ὅα χρ οακαλέσω, μάλλον ὃ ἐχ ἵνα τἷδαιιλέσω μόρον, αγνν α καὶ αὐτὸς κρἼοίκλοησιν 
δίξωμαι!. δρφι σοφίλυ διδασκάλϑ. Εἶπεν Εἰς τὸ σμελκϑέιναι υὑμαις οἶδε, βαρυ αὶ Φυρ- 

στἰχὸν τὸ Εἰἶρηυϑμον τοῖς μιαιϑητῶς ον, ὁ λέγει, Εἰς τὸ «ρ΄ ϑακλ θέουσι ὑμας. ἀῆλα τὰ 

το βαρὺ πάλιν, ὧχ ὕτω μϑὲ ὡς ὃ «σεότερον, βαρὺ ἜΣ . “ἰσαυτεμψεται τοίνωυ "αὶ 
αὐτο πάλιν τὸ φορτικὸν, λξαίνων πυτουχόϑῳν Υ̓ λόγϑν, κα ποιαὶν β᾽ ὐϑαϑοζον. ὁ γὺ ἁπλῶς 

40 Εἶπε “ὐϑακλοιϑίωαι, αἰλλα συμεαυ δακλοηϑέωα, αὶ σοὶ τῶτῷ Ἡρχέεθη, ἀλλα ὁ ἑτέραν 

Εἰσογει πλείονα ϑερφιπείλυ, Εἰπὼν, δ τὴς ω αλληλρις πίε, υμδ τι θεῖ. βα- 

Ὗ (α), πόση ᾿ ν (αι πεινοφρϑσιωη; ἔδειξε ἡὶ ἑαυτὸν ἐκείνων δεομδρον σύν κεῖνες τοτῦ μὸ- 

γον "ὦ ὥν' μαωϑηζῳς εὐ ζαξοι διδωσκαίλων ὠκαλισεν, συ τ μιὰν αὐαροχίω ἀφειῖς μεῖναι! 

“Ὁ ἱῷ, δὼ πολλίω πίω ἰσοτιμίαν ὅχιδήξα νϑυος. κρῖνον γὰρ ὕει κέρδος, Φησί, καὶ 
" ἐγω' τῆς “ὦ ὑμδυ δίο ἿΣ “δακλήσεως, και ὑμεῖς Τρ Ρ ἐμιῦ «Καὶ πῶς τῦτ γένεται } 

δ τῆς οὖν αἰλλήλοις πίφεως, ὑ μδμ τε καὶ ἐμού, χαϑευπτερ Ὁ» ω πυρ99 αν πολλας ὡς 

(ἀωαγαΐγῃ λαμπαδαις, λομιποραν αὐάατῆει τίω) φλόγα ᾿ὅτω καὶ ὕχὴ δ πιζῶν γίνεοϑαι 
“πέφυκεν. ὁτὸν (ὦ Ν᾿ καθ᾿ ἑαυζῶν; ὠκδμ διεασασμεένοι, ἀϑυμότεροί πὼς ἐσμεν" στὸ ἣ 

ἰδόντες αἰλλήλυς τοῖς οἰκείοις αἰθεσπλακωώϑυ μέλεσι, πολλίω δεηράθα τίω τ ράκλυσιν. 

ἀχυρδ 49 ΜΔ ΎΣΡ μοι τὸν προντώκαιοϑν ἐϊζετάσης, κ θ᾿ ὃν τῇ τῷ “Θεοῦ ἀϑέιπι ζῷ κωμέω ὑπόλν, ὦ 
᾿ εὖ, αὐτῇ τῇ ἐρήμῳ πολλαὶ ΤῊ" πικευόντων ταὶ ζγματω, ἡ πᾶσα ἀσέξεια ὀξελύλαται, 

λλ οὐνγόησον κϑυτ᾽ κῶνον τὸν καιον ὅσον ζω αἰγαϑὸν καὶ διδεύσκαλον ἰδὲῖν τοιτ' μαϑηζᾷε, 

ὦ νι πυῦ αδελφών ἀδελφοις ὀφϑίώ αι ὃ ἀλληφ πόλεωρ ἐπελϑλόνζα. “α ὃ καὶ σαφέςερον 

χα. δαϊών. τὸ λεγόϑμον ποιήσω, Ὁγχὶ χἰ πσοδείγματος Τ' λόηϑν ἀγαγωμϑρ. εἰ )γὺ συμι(ῇ ποτε, ὅμοι- 
ΟΦ Βεγίο τοηλ.3. Β 

'χ. δωνμῖνεγ} 
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χὰ «. 14 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἢ το(ὸ μὴ διυοτοωπενθοζς ες τ ̓Περσῶν γῆν," ἡ Σκυϑώνν," βαρβαρων ὁ ἐτόρων ̓διιασαΐροϑα! »,. διεαπεῖδα 
: κῷ δύο ὸ το: -Ψ κείνας 5: πύλεσιν, εἶτα ἀξαίφνης τινὰ ἕξ ἢ ἐντεῦθεν ἰδεῖν ἐπελθόντα, ο οὐ, - 

᾿. σον, ὅσην ἐν ἐκαρπωσαίμεει τίω κρδαμυθιὸν. ὀυχ ὀρφίτο ὧν οὐ τοῖς δισμωτηείοις ὃ ὁγ-- 

᾿ ζ,, εἰ τα τῆν) Ἰλητηδείων ἰδϑιεν, λύιραμδμους, αὶ ἐπϊερωμδροις οἰ αυῦ τῆς μνν ; Εἰ δὲ 
: Ι αἷχμαλωσίᾳ ἡ δεσμω) τηρίῳ αὐ ραράλλω (ὧν τότο χα! οϑυς, μη "ϑειυμασῃς. πολὺ ὕχαλες 4 

᾿ πώτερᾳ τούτων ἐπαρῶν ὀκᾷιοι διεασαριυδίοι, ἡ αὶ ἐλφυνόρϑμοι, λιμώγῇ πολόμοις συζωϊνες 
᾿ καϑημεεινε λανάταρ χεέμοντΈς, » αὐτου πήδυοντες κα Ὁ φίλοις, ὦ οἰκείοις, Κα ̓συγίενᾷς, ὃ κα- 
' ' δλιίπερ ξένων Ὁ Τ ὁ οἰκουμϑμέίω οἰκο τεφ, μάλλον Ἀ πολλῷ ον ἀἰλλοτείᾳ δρατοιφοντων χαλέ- 

Ἧ πώτερρν. ἀφ τοι τούτο, Φησι, εἰς σηρχθύναι ὑμαξ , ὯΙ ' συμαυβδακλοιϑέααι δ, τῆς 

ει ὧν ὠλλήλρις πίτιως. τούτο ὃ ἐλευ, εἶχ ὡς αὐτὸς χρῖζων τὴς τ κείνων συμμαχίας ιο 

(ἀπαπ᾿ πῶς γὸ ὁ ὁ πῆς ὀκκληνίας εύλος, ὁ σιδήρου κα πέτρας φεῤῥότεροϑ, ὁ πνϑυματικὸς 

αϑαμας καὶ μνείαις ΩΣ πόλεσιν ,)αλν ἥα μὴ κοι τα ΦορΑκὸν “ποιήσῃ ῶ λόγον, μηδὲ . 

σφοϑραν' τίω ὅχι τίμησιν, καὶ αὑτὸς δῴοϑαι τῆς φὐϑακλήσιως ἐλέγε τῆς ὀχείνων. Εἰ 

δὲτίς οἰνζριῦϑει αρδοάίκλησιν καὶ βὑφε»σιυΐω, τίω Ἐχὶ τὴς πίσεωρ αὐτἷὖὦ᾽ Ἐλίδοσιν λέει, 

χα! της λῴϑαι Παῦλον, οὐκ δὺ σελ ὕτως αἰεῦδτοι τῷ λδηϑυ, Εἰ ζῶ καὶ ἐ- κα 

πιυμαῖφ, Φησι, καὶ ̓ὀχν, καὶ μέλλεις τὐ δακλήσεως υἰπολαύει κ) ἰθακλήστως μάτε- 

διδόναι, τί [δ κωλύον ἐλλεῖν; ζω τίου τοίνεω λύων τίω αὐτωυγοιὸμ, ἐπήγα ν᾽ 

! 1 1. Οὐϑέλωϑ ὑμας ; ἀγνοῇν ἰδ φοὶ, ὃ Τί πολλαῖχιρ' ̓ααϑϑεϑυμή ϑίω ἐλθεῖν «ρὸς ὑ- κι ὐδίμίω 

μας, ὁ ὁκωλύϑίωυ ἃ ἀχει, τῆς δεῦρο, Ομ. (μέτρα δουλικῆς ὑπ ἀκοῦς, καὶ πολλὴ 

βὐγνωμιοσιεθης ἰπύδειξν. ὃ ὁπ μϑὺ ὀκωλυϑ, λέγει ὅζε τὶ ὃν Οὐχ Οὐχετί. ἐγὰ ἀξετάξει τοῦ τὸ λφ 

δεασότυ ὦ ποὐσαγμα,δλλα πείδετωι μόνον. χαίηοι Εἰκὸς ώ ὁ δι πορῆσαι τίνορ ΘγΕ χήν πολιν 
ὕτω λθμασραν ὲ μεγάλέω, ὦ «σοροὺς ὡ ἅπασαι ἐδλεπεν ἡ οἰκσμδμ, ὀκώλυσιν [ Θεὸς 

Ὁπολαύσαι διδασκάλου τοιούτου ς Ἐλὶ ἐχεῦον τοσῶτον.ὁ μὴν ̓γὸ τὰ τὴς κρατούσης πολέως “πε- 

εὐδνονδνος τὸς ϑιοχουδύοις ῥᾳδίως ἐπήει" δ πίω βασιλικώτεραν ἀφεὶς, τοῖς ἢ αἰ Ζσης- 

κόοις ἐφεδρθύων, ΩΣ κεφάλαιον Εἶχον ἠμδινυδίον. ἀλλ ὑμώς οὐθὲν τούτων ὐξειργαίξεται, 24 

αλλα αὐ ϑαχωρῇ τῳ τῇ τῆς σσοϑνοίας ἀἰκατωλήκηῳ, τὸ τὰ ἐμμελὲς Ἐχιδεικνύνϑμος τῆς ἔαυ- 

τὸ υχν 6, ᾽ὰ παιδίων πϑὐβταρήμας μηδύποτε (δ Θεὸν «παιτῷ θϑϑύνας τ γευνομέ- 
γῶν, καν δυχῇ πολλοις λορυονῷ ρα πορδυά. δεασύτα ῥα ὙΡὅ51 μόνον ὃ Ὀλπταῆμιν, 
"δυύλονὴ ὧ ποίλεεϑαι. ὑτῦτο ὅτι ὦ ἐχωλυε,λέγει᾽ τίνος ὃ ϑεχεγγσπκέτι. Οὐϑὲ Ὁ» κα. οἰκεδ 

Ῥν.ϑιχ, ἔγὼ οἶδα, φησι. μὴ τοίνυν ἐρώπα μά Θεοῦ βουλίω ἢ γνωμόω. Οὐδὲ Ὁ» ἐρὲὶ ΟΣ ὁ πλάσμα 10 δ μλύϑη,. 
τῷ! πλάσαντι, ἐμ ἐποίησας ὅτω; τίνος γ» ἕνεκεν, εἰπέ μοι, κ) ζητεῖς μαθεῖν: ; οὐκ οἷ- 

εϑα 0τι μέλει πόμτων αὐτω, ὁ, ἢ 0Τ᾽ σοφὸς ἔην. τί συνε ἀπλως ἐργάζεται, χα ̓ Εἰκᾷ; ,ὅτι ἢ 

“τὐγρινκότων σι μάλλον φιλᾷ, κα Χ, παΐξοοο ὧκ πολλοῦ τῷ αὐθιίντος χὐαβόαμι φιλεργίαν, 

αὶ μιν ξϑς κηδεμονίδμ ν μυηδὲν δξζω στλέον ζητᾷ, μνδὲ φέήζαμε περριτέρω. καὶ δ ΦΡ 

σοι! ὥωτα Εἰς τὐἴραμυλίαν" ἐπεὶ ᾧ εὖτε σοφοῖς" φχϑνόμμητο ὩΣ .}} Ρωμαίων. Ε18 Θ 35... φ κόμα 

Ὅπω ἀγνοεῖς, μὴ ϑυοέρφινε. απο "5 πίξεως μάλιξα, Ὁ καὶ γνοοιώτοι ἐῷ- ππρω. “ 
“πον πῆς οἰκονομίας, δὲ χϑοδαι ῷ τὐϑὰ σσϑνοίας λόγϑν.. κατορθώσεις, τοίνεωυ ὅπερ ἐ- 
ασούδαιζον ὁ Παῦλος (εἰς ἢ. τῷ ὦ; ὃ σχῶξαι, ὃ 6Τί ὃ ̓ χαταφοονών αὐτὴ οὔκ ἤρχετο, λα 

χ4) ᾿ σφόδρα Ὀππλυμδα ὀκωλύετο) ν᾽ [Φ ἔγκλημα Ὡἰποδυσαι εϑμος τῆς ῥαϑυμίας, καὶ . πεί- Μοτό χε 

σε, ὅτι αὐ Ὁ! γον "ἐκχεῖνος ἰδεῖν ̓ ἀΐω ἐπεϑυμ, παλιν αὶ δὶ ἑτέρων οὐδείωυται τίω " 4-2ο χἀκόγαν 

γάπέω. Οϑξὶὶ γδΡ, ἴτω ὀκωλύϑίω, φησὶν πέφιευ τῷ Ἐλιχειρᾷ, αλλ αἐεἰ ὑδὺ ἐπε ἔρον, 

ἀεὶ ὃ ᾿ ὠκωλυόμιξωυ, Οὐ οδποτε δὲ αφιςαμέων, τῷ ἅ ̓λαλύμαιι τῷ Θεούςζι ὀμὐστιτήων, 

᾿ϑἀγάπίω" τηρῶν. ὀζὰὶ ἃ γὴ αὖ καρ ίε δ, χαὶ μνῇ ἀφίραοϑεω, δ Φίλτρον ἐπε- νι δαπι 

ν᾿ δεψυτο" δ ἢ τοῦ κωλύροϑει, χαὶ μὴ αὐτιτείνειν, τίω αὶ ᾧ Θεὸν ὡπασαν “ἀγάπίω γχ' ὕννοιαν» 

ἐδήλου, 



ΠΡΟΣ ΡΏΜΑΙ. ἘΠΙΣΤ. ΛΟΙ.6. }4 

ἔδίλου. Ϊνα τινα! καρπὸν ὦ ὦ Ὁ ὑμῖν. Καίτοι λὐωτέρω τίω ὠτίαν Εἶπε 

᾿ Ὀπειϑυμίας, καὶ αὐτῷ τρόπυσαιν ἐδείξεν, αἰλλ᾽ ν᾿ ὅμως χα ον Ὅ)α αὖ! τιησι, σφοδρώς 

ὀκκαϑαίρων αὐὖμ τί ὑπσυνοιαν. κ Ὁ αἷδι αἰϑέδλεηῆος ζωώ ἡ πόλις, σ᾽ μόνη πορταιγοῦ 

χ αὐνης ὃπι- γὴς ὼ 9. λα τοιαύτη, ὦ τῇ τῆς ἱσορίαρ αὐτῆς. Ἐχιϑυμία μόνη πολλοῖς Ἰὐποδυμιίας παθΆ4. 

δυμία,πονϊς ;Σ Φάσις γόγϑνον, ἵνα μὴ ὦ Σ αἰδὸὶ τῷ Παύλου τοιούτον τί γομίσωσι, μηδὲ αὐ ατοπῆθυ.- 

σώσιν, ὅτί ἀπλώς τῇ τῇ οἰκειώσει αὐτου" ἐγκαλλώπιξόμδμος ἐπεϑύμιᾳ τῆς ἐχκᾷ “ϑροισί. 

ας, ς μυξγῶς τίϑησι τίου ἰσυῦλασιν Τὴς Ἰχϑυμίας. καὶ ἐμεκσέϑαϑεν μδῥ φησιν, ῥα μιέϊα.- 

δὼ ̓χάεισμα ὑμὴν πγᾶυματίκο, ἐπεθύμιοιω ἰδιῴν" ογζαύ)ι δὲ σαφέφερφν, γα τινὰ καρπὸν 

σχῶ χαὶ οὐ ὑμῖν. Καϑὼς χαὶ οὖν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι, Τοις' αὐχονθα μα ὅν 

ες τὐρχομδύων ἢ ἔσησε, καὶ αὐ (ἃ μυέια ξσπαια, αἱ (ὲ νίκας, καὶ τίου δ. νασάτων φξε- 
Φαϑειαν, μΦ  βωρξαρων αἰΐις' τί ϑησι" χαὶ μάλα εἰκότως. ὁπου γα ῥή τῆς πίφεως ἂ- 
Ἅλϑεια, σνοδεὶς βαξξαρος, συνεὶς ἐλλώωυ, σοδὲὶς ξένος, σνονὶς πολίτης, α αλλ εἰς μίαν ὦπϑθω- 

τις ς ἀξιώματος αγαξαίνοσιν λὐπβοχόωυ,ἡ θ6ρι ἢ αὐτὸν αἱ ζωῦλα μετοιάίξοαι, ὁ ου ἽᾺ» 

Εἰπονδα διϑαξω,ὺ κατνχίσω, ἄλλα τί; ῥα φναὰ καρποὶ χϑ. καὶ ΤΟ εἶδ αἰπλώς καρπὸν, 

τς ἀλλ α, τινὰ καρπὸν ̓ πάλι συςξέλλων τὰ κοι ἑαυτὸν, ὦασερ λϑωτέρω Εἶπε, ἢ γώ τί 

μεταδῶ. εἰπεὺ αὑτοῦ ; ὥασερ ἐφϑίω Εἰπὼ, καταφίλλών, καϑεὺς κα ἡ οὖ τοῖς λοι: 

“ποῖς ἐϑνεσί, Φησιν, ὃ ἰ γὸ, Ὠ πλουτεῖτε, ὁ τῦν ἄλλων ἔχετε πλέον, ἐλσίῆονα «ἰδὸ 

ὧν λοιποῖς απουδέω θἠπιδείκυμι. υ γὰρ τὸς πλουτῶντας ᾧατοδιϑν, ἀλλὰ (ζ πι- 

χι πίνων φοιφ΄, πού ' γιῶ ὦ σῦφοι ἿΜ ἑλλώώων, (ὦ ὧν βαϑεῖς πωγωιας ἐλιοντες ἄς ̓ὀῥωμίδας 

20 Δϑαξεθληρᾶμοι, ἡ ἴα ζᾳ μεγάλα Φυσώντες : τίου Ἑλλάδα, τέων βαρίαρον πᾶσον ὁ σχζευοποιὸς 

ἐπέφροψεν. ὁ 0 ) οὖν ἀὐθις λέμϑοος ᾧ «ὔξεφερϑιυϑνος Πλάτων »τοίτον Εἰς Σικελίᾳ ἐλ- 
τ 44, ὅδενὸέ ϑὼν μα; τὸ κόμεπου ΜΡ βμῷ ΤᾺ ὀκείνων, κῷ τῆς αὑπολήψιως τῇ τῆς λαμαρᾶς,, σοὶ ἐ- 

γὸς «ἰξιονετο τυ οὐμου,αἰλλ᾽ ὅτως ἀθλίως αἰπήλλαϊζξει, ὦ ως ὼ αὐτῆς ὀκπεσεῖν τῆς ἐλόυ- 

ϑφρίας. ὁ ὃ σκίωυοποιὸς (Υ Σικελίλυ μένον, σγεῖς ἱπιλίδμ,αγλα πᾶσαν ἐπέδραμε τίω 

25 οἰκουμϑιήευ, κ αὶ συτίξ οὖν τῷ κηρυῆειν τῆς τέχνης αἰπέτη, αἰλλ αὶ καὶ τότε δέρματα ἐῤῥαπῆε, σὴ 

ἐργαφηελου. σσξϑειςῆχει. ὺ σϑτῖδ' τούτο ἐσκόυδαιλισε ἐξ δῥίσατων χα μαϊλάι Εἰκό.- 

, τῶς. ΣΡ αἱ τέρα ἡ) τὰ ὶ ἐγπιτηδούματα, ἀλλὰ ὃ ψεύδος ᾧ ῳ πεπλασμέια δόγματα 

θύκοιτοι φρνήτοις ποιῷ ἐΐωϑε τὸς ϑγδαισκνΐα . χα τοι τῦτο ὠκείνων ἅ' ὃ Αϑίωάρι λοι πϑν 

κατατελαδοι᾽ τὔτῳ 8 Χ ὁ βαρθαροι πέϑσέχοισι, ὸ δὐσητοι,ὺ ἰδιώτχαι. κοπὸν νι ψς ὃ κύρυγμα 

30 “πεὐκε πᾶσιν Ὁκ αξιωματος οἷδὲ ἀρφοροανεῖ ὀϑνμς αὐπβοχόωυ, ὐκ ἀλλο ἢ Οιούτων ὑδύν. 

πίφεωργδ δ τῷ μόνης, συλλογισμαῖ, δ 9 δὲ μάλιςα αὐτὸ "λιυμαῖξειν ὠξιο ὐχ 0Τί χ6"- 

ΡΝ σιμὸν καὶ σωτήριον μόνον, ἀλλ ὅΤι καὶ ἄλλον, ὦ" βώφον, τὸ τοῖς πᾶσιν βυληπῆον ὃ ἢ δ᾿ μας 

λιςα τῆς τῷ Θεού «πξνοίας ἔρλϑν δὴ, κοινά; τοὶ ἐαρ ὁ ἑαυ αὶ πσελπιλύτος ἁπασν. ὅπερ “Ὁ 

Ἐλ]ὴ ἡλίου, ἡ σελζώης, Χὴ) γῆς, ὲ 9ευλοίηης, ὴ νὰ ἀϊδλὼν ὑποίησεν," τοῖς δὴ σπλουτασὶ κὶ Ὁ σθω 

35 Φοῖς πλείονος μμεταδιδοις τὴς Ἂτὸ τάττων ϑρνγέας, ἐλοίήονος ὃ ἣ τοῖς πόησιν,αὐλλ᾽ ἴσην ἅπασι 

τίου ὐπὸ Ὡσπλαυσιν καϑϑτιϑεὶς, τῦτο ἡ Ἐχὶ τῷ κηρύγματος Εἰργάσατο, ἡ Ὁ πολλῷ πλέον, ὅσῳ 

διικρυὶ ἀὐοῖς, ὅτι συ ον ἀὐδθὶς αὐτὸς οἀϑείξεται, ὧνλ ᾿ ἔλίταγμα πληρρῖ δεσποτικὸν, καὶ 

αἰδαπέμιπων ἀδοις (χὶ τίω τῷ Θεοῦ ὅλων ἐμ: σρισίμγφησίν᾽ 14. Ἑλλησί 

40 τεῦ βαρξαροις, ( (ϑθοῖς τε καὶ Ὁ δὐοητοις ὀφειλέτης Εἰμὶ. ΟκΣ Χ, Κορ νϑίοις Ὠχιςέλλων 

ἔλεγε. λέγ4 8 τϑῃ, ὃ πὸ ὀὐαηϑεὶς τω Θεῷ. 
14 Οὕτω τὸ κατ᾽ ἐμᾷ πρϑ)υμονγὰ ὑμῖν τοι ὠνΡώμιῳ ἐυαγίελίσαοϑαι. 

Μογήμον Ωνυχῇ ἄυνωίας, πξάγμα Ὁσύτων κινδυούων " μμιεςον ὀϑαδυξαίωδρορ, Ὁἰποδομίου 

χα πόντιον, πειροισμους, Ἐχιζουλᾷς, ἐπόναςασεις (ὦ) Εἰκὸς πόλει Ὁσαύτη μέγλοντά 
Ομιγίοβ, τοπι, 3. Β» χαλέγειϑαι 

ὼ καὶ λϑαγχαιότερον τού ἐκείνων. θὲ Χ Παῦλος φησι (ἰωεγῶς, ἢ πᾶσι τοῖς ξογέσιν, ὅτῳ ' 



Ι “Ὁ τό ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἀζαλόγεαϑαι, αἰσαῦ ἀσεβείας τυρφινουμῦ, γιφα δας αίρλσμδ αἰσσμθβειν᾽ οὕτω γϑιῶ 

Ἵ ἡ“ βίον κατέλυσεν οὖν τῇ " πύλει ζιωτη, τὔρα τὸ ται τοτε τυρϑωνοιωτος Ὡὐποτ μιηϑεὶρ) ὐλλ᾿ ὅ- 
τὰ Ὀσαῦτα ζοιῶ σδυκϑίν αἰασοιδμειν, οὐδ τότων ὀκφηρότερος ἐγίγνετο, αἰλλα κοιτη- 

πείγετο, ἡ ὠϑῖνε καὶ σοϑϑυ μος ἡν.δ 9 φησιν, ὅτω τὸ καὶ ἐμᾷ ἀσόϑϑυμον χαὶ ὑμῖν τοῖς οἱ Ρώ- 
μ(" ἐυ. (ἠελίσαρϑαι. 4 

1ό Οὐ »»ρέ ὀπαιαουύομαι τὸ ) ἐναγίέλιον. τί φηρ,ὦ Παῦλε; ; δον Εἰπῶ,ς ὅτι ὁ 

καρχώμϑ, ω σε μαγιώοιαι, ὠᾧ οὐαζρμεύομφῃ, τὔτο υδὺ λέπις, τὸ ἣ ᾿ ἔλοῆον τῦτυ, ὅτι Οὔκ 

ἐπουδεοιύῃ; , δ ων αὔκ ὀπὶ τὴν σφύδροα. λαμτεῦν λέγ Θἰωλαρϑν. τἱ δ ἔβινο φησι; ; 
ἣ “ἴνο; ᾿ ἔνεν ἐν οὐΤω φϑεήε)), χατ οἱπ αγαλλόμδμος ἐπ᾽ ̓αὐπὸ μᾶλλον ̓  ᾿Ὧα ῷ καὶ ἀρανῷ; ; Γαλᾳ- 

τη τιιδα πὼς »ϑιώ ; (χιφέλλων ἐλεῶν, Ἐμεὶ: ἢ μή ἰλθοιτο καυγάοϑτῳ, Εἰ μή ἐν φαυρῷ τὺ α Κυρίου 19 

ἡμδυ᾽ [»σῷ Χολεού. ὥωος δὲ δῶ ἕνέκεν εὐ ζῦϑα κὶ λέγ, ὅτι ἡ καυχῶμαι, ἀλλ᾽, ὅτί Οὐκ ἐπαι- 
λἰϑομαι: ̓σφοδρά κσϑϑς τὸ τῷ κόσμου πράγματα ἥσοιν ἐπήοημϑμοι (ἢ Ρωμάνοι δχρὲ τὸν 

πλοῦτον, δ πίω ρχίω, “(Οἱ νίκας ᾧ (ὄν' αὐτὴ βασιλές. ἰσοϑῴοις “Δ ρήχϑιῶῦτο 
τότυς, οὕτω 29 γώζι ἡ ὠκαλϑεωυ. δ διτῦτο ὦ γαοῖς οὐδθις ἐλιοίπάρον, ὦ βω- 

μεῖς, ὼ Φεσίαις. ἐπεὶ δὰ ὅτως ἦσαν πεφεσιωρδύοι, ἢ ὃ Παῦλος ἔμϑηε κηρυῆειν τὸν ἰἸησθιὼ 

γο μιξῃ κϑυον τὰ ἦν τέκτονος ἠῶ, Τ ἐν ἴσδαία παφὼτα Ὁ ἐν οἰκίᾳ γωιυναρως ἐυτελοίζ, υ ἰδέρυ-. 

Φυροις ἐσκύτα, ἐυ χρήματα «ἀξεδαλλόμδμον, ἀλλα; ὁ ὡς κατα δικὸν οἰποϑϑμόντα μῷ 

ληφῶν ἢ Ὀ ἕτερα πολλα ἀδυζα "ὑποομεήνλυτα, κα Εἰκὸς ώ ἀὐθις ἐγκαλύπήεοϑαι οὐ 

ΚΙ Ὡἰστρρήτων ᾧ μεγάλων εἰδίῷ Οσεξπω δι οἱ τῦτὸ Φησιν, σῷι ἐπαιαφεύομαι " ὠκεί- 

γοες διδοίσκων τέως μμῆ ᾿ ἐπαιαᾳμυύεεϑα). ἤδει ΣΡ οι λὺ τῶτὸ κατορϑωσωσι, τουχέως φϑϑ- 22 

ὄντες ὼ Ἰχὶὸ καυγα εϑαν ἡξοισι. ἡ σὺ τονε ἐδὼ αἰκούσῃς ὥμὸς λέγοντος, ᾧ ἐφαιυρώρδμον 

κὐϑόσκιυίς; μὴ ἐπαικιυϑῆφ, μι ηδὲ κάτω βλέψης, διλλὰ καὶ Ὸ οναξθρύνου καὶ Ὁ καλλωπίζου, 

χ "ἐλέυϑέροις ὀφθαλμοῖς ᾧ ὑψηλῷ πρεεσώπῳ χατάδδξαι τίω ὁμολογίδυ. κἂν ΕἸπηπά πα- 

λυ» ᾧῷ ἐσειυρωρμϑίον πσροσκιωζς ; Εἰπὲ παλιν ασοὺς αὐτὸν, δνλν᾽ ΩΣ μμριηϑν, ὀὐνῖδ' ῷ πα- 

στρά λοίδῳ, Ουυδὲ τὸν ὃν ποιιδοκτὸνοντοιούτοι τὰ “ἢ ἀὐζις οὶ πϑϑτις) δφλα 1: δὶ ζαυ- ες; 

2) δαίμονας, Ὀληιφομίσανται, κ᾿ ὼ (ἐ βίυρίας αὐτὴν αὐελόγτου μαγείας. ὠγὸβὸ φαυρϑς 

δὶ ἡμαξ, ὥ πῆς ἀφάτε φιλανϑενπίας ἔρ.9», ὧ τὴς πολλῆς κηδεμονίας συύμξολον. «εὶς ν 

ὃ τοῖς ̓Εἰρηυθέοις, ὅγφ Ὁ λϑγω μέγα κλμμπάζογτερ, κὶ Ὄ "πίω ἔξωϑεν οἷδε δεδληρδύοι σοφίαν γι τῇ ἀειζε- 

ἐφυσώντο ἐγώ, φῆσι, ἐῤῥώύεϑαι πολλαὶ τὕτοις Ε-ἰπὼν τοῖς συλλογισμοῖς, 
φαιυρν ἔρχομθη κῆ- ΜΝ σι» 

ρων, ὼ υ δ Ἴ τὸ ὧἢ ἰχειύομρ. Διωαμμιῷ ̓  Θεῦ ὅὰιν εἰς σωτηρλόμ. Ἐπειδὴ Ὑ» 10 

661 διευαμις Θεοῦ ᾧ εἰς κόλαση Ψ ὅτε (ἂν" ὁ Αἰγυηηϊες ὀκόλαζεν, ἕ ἐλέ' Ἣν, αὐτὴ δὴν ἡ 

μίώτϑινκη, ϑυναμίς μϑὴ μεεἰαιλη) ϑυναμιςεὶ εἰς ὐπωλειρ(φοῦ δήϑητε γῸ φησι,Τ' δυναμδιον ὴ ψυχν 

ὃ σώμα Φιπολέσοι οὖν γεθν) ΓΝ τῶτο Φυσιν, [τα ἐλϑὼν κϑμίξω, τὰ τὰ αἰδὸὶ κολάσεως 

ὼ ἄμωείας, δλλὰ τὰ ᾿ οὐδὲ σωτηρίας. ᾧ δὰ δυ; ἐχί ν Φῦτα καπήγξε λλεῦ ἐυαήέλιον, ὁ 

«ἰδὶ γεύνης λθλϑν, τ " ὐἰϑὶ τῷ σχότους τυ , ὀξωτέρρυ καὶ Χ τὸ σκώληκος τῷ ἰοζόλῃῳ; ; Ὁ) ὺ μά 35 

δα μόλων ἀλλοϑο, ἡ ὠκτϑ ἐυαηελίου ζω τα, ἔγγωμϑυ. πῶς δζωυ, φησι, διυύαμις Θεοδεὶς 

σωτηράλμ ̓  λλ ἀκουε ω Χ}} ἑξης. Πλυτὶ ῷ πιφεύοντ! ἰσδαίῳ τὸ κεῖτο, ἡ ἑλλίωι. 

Οὐγδὰ πλώς πᾶσιν, ὡολὰ τοῖς δὲ χορυϑίοις, κῷ γοῦ ἐλλζωυ ἦρι κῷ πᾶσαι “ἐπελθὼν »ὐγίλϑγε 

κοιχίδω,καν Σικυδηρρκαν βαρίαρρ, κῷ ΎΨΜΝ γ πάσης αἰλογίας γέμον, ( μωρία ὦ ωὠ- 

εϑρτημάτων Ὠχπιφερομϑμος φορτία, ὧμα Δ δὲ ςαυρφ λόγϑν χατεδέξω κα ὐ ἐραιτήίαϑης, καὶ ἡ), 49 

πᾶγτα ὀκφα δξήλειψας. Δί“ αἰ δὲ Φησιν ἐγζύλε, Ιπϑαίῳ τὸ φόρτον, δι ἐλλῶωοι; τί βύ.- 

λέ) αὐ αὕτη ἡ δχρεφοροὲ; χαῆτοι πολλαχοῦ Εἵπεν, δ7| οὔτε αὐϑιτομ τί ὕθην, οὔτε αἰχροξυρία." 

πῶς οὐζωσδει ,διαιρᾷ, ασϑϑτι)εὶς τ ΤΊσδαιον τὸ ἀλλέως: : ὦ τ ἰτοῦτο; ; ζυδ γὸ, ὯΦ Ὡεῷ- 

τὸς 661, αὶ πλέον λα(μαύει τὴς χϑριτορ(ὴ γὸ αὖ τὴ δωρεαὶ ἢ τούτῳ κακείῳ δίδοται) δλλὰ 

τάξεωξ 

3 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΤΈΣΤ. ΛΟΓ. 6. 17. -.  ». 

τάξεως ὅς] τιμή μόνον ὧ φεῦτος. ὼ νὰ οὔκ ὦ ᾧ μείζονα λαδῷ δικαιοσιωζω πλέονες 
τεῖ, αλλ ἐν ῷ πέρξτος αὐῈὉ Ἕλαξῷ, ποτίμενται μόνον, ἐπαὶ ἡ ἔχτὰ Τ Φωτιζουδῥων (ἴε ὃ ὃ οἱ ες 

σαι. τὸ λεγϑεδμον) πάντες ἐδ Ἰῃη τόβαό!σμα τρέηρσι, οὐ παᾶντος 5) οὐ τῇ αὐτῇ ὥρᾳ, ἐδ ᾿ 

δ Ὥ πρῶτος, ὁ ὃ δυύτερο οὐ , μέω ὁ ὀχορῶτος Ὁ Ὁ δύτέρου πλέον λαμθλύει, συσὲ ἐκ ᾧνος 

4 τὸ μετ᾽ αὐτὸν, ἄλλα ἿΜἝ αὐ ὠπόμτες Ὁ σπολαύοισι. το οζνιω, «ϑῦτος, - ζαυϑα, ῥ- 

ματὸς ἔςΊ τιμή, οὐ ἐχϑρίτος. πλεονασμὸς, Εἶτα Εἰπὼν, Εἰς σωτηξίδμ, πάλιν αὐξει τίω 

ϑωρεαϑ, δερψις σέχ ἀλρι (οὐ πόρογτος ἱςαυϑμίω, ἀλλα περαιτέρω παδεϊούταν. τϑτογὸ 

ἐδήλωσεν Εὐποὶν, 

17 Δικαιοσιούη ̓  Θεού ἐν αὐτῳ Σἰπυκαιλύτῃε) οκ “πίςεως εἰς πίςιν,καιϑως γέρξα- 

1ὸ “ὅλα, 05 δίκαιος οκ πίτεως ζήσεται, Ο γϑεῦ νόμδιυος δίκαιος, οὐ κν τῶν “ἷ ὀζᾳ, 

βίο μόνον, ἀλλα κα ὴ κτ' τὸν μέλλοντα ζήσεται. ου ᾽ φούτο ἢ μόνον, αἰλλαὶ ἕτερον αν [ῆνται 

κα τὔτυ, τὸ Ἀϑιβίτσθϑν αὶ «ἰξεφλυὲς τὴς τοιαύτης ζωῆς. ὅν ΣΡ 61 καὶ μα αἰρουύης 

σω ϑίοσω (ώαυτερ ὅδ ὅξζο πολλοὶ “δι᾽ δἰσπὸ Φιλθυν,ϑεϑπίαφ βασιλικῆς αἰπαλλωήονϑήων κολο- 

στως σώζονται) ἱγώ μη ᾿ ἰοῦ] δύσῃ Ὑϑτο τίς σωτηράδυ αἰκούσαις, ΤῈ σέϑηκε αὶ δικαιοσύγίυ, 

ιξ Ὁ διχα!οσεωύζευ ο ; σίω, δνλαὰ Θεοῦ ἡ Ὁ δαψιλὲς αὐπὴς : Ὁ ἐυχϑλοι αμνῆονϑνος. ου γὰῤ 

ὃς ἱδρώτων ὦ πύγων αὐτίωω Κρυτορ οὶ, ΔΛ Ὡπὸ τὴς ὀρωϑεν δωρεάς λαμθλρεις, ὧν μόνον 

Θἰσφέρων οἴκοϑῳν, ῶ πιφεύσαι, Εἴτα, δὴ οπίλαινος ο  θ᾽9ς 61) ἐδύχει, Εἰς ὁ μοιγϑ, σ᾽ 

μαλακός, ᾧ τυμθωρυχοε, κα ὀληρ, αἱ, 69ον ὀχ κολθίσεως αἰ'παλλαίπεται μόνον, δλα καὶ δὶ- 

χα 09 ̓ γῦ) ν᾿ δίχαμος τίω ἀὐϑωτάτω διχοιηοσιούζωυ, στὸ τὴς παλϑιὰς πιφούται ᾧῷ Δ9.9). χρὴ 

20 τρέϑτον (' βραχεῖ ῥήματι πέλϑιγϑς ἱφορλών ἀχὀρὲς το! δωιυαμϑῥῳ βλέπειν: αἰαπετὸμ-- 

γυσιν. εἰπὼν γ,οκ πίπεως εἰς σείςιν, πὐρέπεμψε τὶ ρος χὰ οἰκογομίας Ὁ Θεϑ ἐ ὦ 

τῇ παλαιῷ ὦ λνουϑῥας, ἢ ὡς ΕΟραίοις Ἐχιςέλλων μ(' πολλὴ ἐξηγεῖται συφίας, ἢ (ἦν δικα!-- 
“(. πίρνη, οἷς Χ) ὸ ὥν ἃ αϑρτωλθες οὗ οὕτω διχαιωθένζς δείκψυσι ᾧ τὸ τότε, δδκὶ Ὁ ΗΝ Ῥααὸ, καὶ Ὁ τῷ Αὐραὼμ Εὔρ."α, 

ἐμφημόγξυσο. ἔπειτα ὃ ᾿ ὠζῦϑω αἡνξαιμϑιυος ἰὐ' μόνον (ὐ "Σ ἐφ᾽ ἕτεροι ἔπεχε, λεώρμο 

35 μι, Ὁ ὁ κατεπεί)9)) Ὄπ ΚΑΤ πο φ πάλιν πιφούται ὦ Ἄθγρν, (Ο Σοφυιων Εἰς μεέσον 

γῶν βοωννταιὰ . λέλρντοι, ὅτι οὐεὶὲ ἐγι ἄλλως ζῇ τὸν μιέλλλοντοι ζήσφοϑαν, ἀλλα 6 οὶ 

πίτεως. ὃ 23} δίχαιὁρ, φησιν, ὁ ὠκ πίςεως ζυσις) ἴδε τῇ τὴς μϑηούσης λέγων ζωνς. ὅπ ̓ »ὺ, 

περ Θεὸς . τοφράζε), πϑυτα λὐαξθαμι Δογεσμεὸν, Εὐκότως πίφεως ἡμῺ δὲ. δ κα- 
τοιόυϑυος, κατα φεϑνητης λύδρ, Ὁ ὁ ἀλαΐζων υ Ἂν εἰ μὴ) πεεροινᾷ, σὐυέτωσοιν αἱρετίκϑι τὴρ 

30 πνϑυ μιατικῆς Φωνῆς. τοιαύτη γϑὴ ὙὉ7 Ἶ λογισμδυ φύσις κλαθυείνθῳ τινὶ ὼ γβίφοις φοικεν, δ δὲν 

ὀυδουμοὺ τέλος ἔ χουσου, Οὐδ οἰ Φιεῖσοι ῷ λθγίσμ ὃν ἕφαναι ὑχὶ τὸς σίτρας, ἡ τίω Ξ- 
»,.τὸ χίω. ἐξ ἀλαζονείας λϑιμιθδμουσου. αἰαφευουδροι Ὦ Ἐχὶ "ᾧ το ϑοιδέχέαϑααι πίςιν, κι 

Στὰ αὐδρώς δοκεῖν αἰγνοεῖν "Οὐ σαν, Εἰς κονιορτὸν ἑαυ ὡς μινείων λογισμοῦ ἐμιδαλλοισι. Εἴτα ἀ- 

᾿ 2λιε, καὶ ζυλαίπωρο, καὶ μινθίων ἀξιε δακρύων, αὐ δ ἄρ σε ἔρηται, σπαΐςοὸ ὀυρᾳνος γέ- 

45. 29ν6ν, ἡ πώξφή γῇ ξι :λέγω ὯΝ Μιρφιγὸν, ὴ τίω υ γάρ »πὼς αὐτὸς ἐτύθης, πος ἐ ἐπφαφηρ, τὴ 
ἠυξήϑη:, σῴκ αἰχαῦν τί ἀγνοιὸν: ,ἐδν' ΕΣ  μονονοις γί γένηται τίς θοῷ, δὲ αἱ 

μὰ σιαυτὶν Εἰς βαρα, ϑρον᾽ ἑαυτὸν ἐμιδαλλεις ἀπωλείας, ὀμαΐξιον σταυ το γομὶ 'ξων Ἔ δ μή ἄμα 

᾿Εἰδέναι ἡ μέιυ' ἀϑαξιον ἡ φιλονεικία, ὼ ὦ πολυκαραγμονᾷ, αἰκαίρως. τα τί λέω «ἰδὲ 
δον μῖ; ὭΣ αὑτὴς ὙΣ. τῆςχν 'ῷ πἰρώτα βίο πονηρίας ἐδαμόλεν αἀἰπηλλαγηιδν ὄγροϑον, 

49 “ ὡλλ᾽ ἡ [9 πίςεως. τὼ καὶ ὦ σσε. τῦτο ὀλαψαι ἁπθωτες, ὅτωρ ὃ ̓Αὐρααῖμε, ὃ ὅτως 
ὁ Ἰσκακ, ὅτως ὁ Ἰακῶ, δ ὅτω χαὶ πϑρν ἐσώϑν,χαι ἡ οὐ τῇ παλαία, καὶ ἡ οὐ τῇ καμῇ. Πίστει ΕΦιια. λα. 

4 

δὕτως 

20. -σασιν. εἰ ἡ 
τὸς γῳτασχό. .)}}, Φησι, Ρααξή πόρνν ὃ ̓(ἀωκπώλετο τοῖς ̓ἀπειϑήσεισι, ϑυξαυλών εἶ (ὅν! κατασχθποες ᾿ 

ποὶρ διξαμ. Ουτῖδ' φρὸρῥαυτέωυ Εἶπε, καὶ πως διιυήσον.) δ ὅτοι αἰχμοίλωτοι καὶ φυγάδες ὄντες καὶ μι: 
Ῥη Ὥροξς αν)» 

» ὧπι τὸμαΐςαι, καὶ ἱνομοίδων βίον ζωντες, ἡμδυ του" πόλι ἐ ἐχόντων καὶ τείγ καὶ πύρχες κόϑε- 

(βεγίοίι, τοιι.3. Β3 ϑνίοϑα!; 
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λνώϑαι! ἑωφΕὶ φρὸς ἑαυτέωὺ ᾧ ζχῶτα ΕἾπε, καὶ ) ἑαυτίω καὶ ἱ κείνους δ πσεησαπώλε- 

σεν, ὅπερ δζῶυ καὶ ὦ τρόγϑνοι Ὑυ" τότε ϑέντων ἐπίαϑον. ὠκενοι γ ὅὴ δ, ὀὐδρας" ἰ- 
δόντες μεγάλους κα Ι θ᾿ μήχεις, ὥσπου τῇ τῆς ἵκης ἐζητοιωκα) οἰ πώλοντο ἀρεῖς πολέμα 
καὶ ᾿ αὐ θυτάξεως ἀπόμτες. Εἶδες πύσον τὴς ἀπιρίας ὦ ̓βαβά,ϑρ»ν, καὶ πόσον τῆς πίφεως 

τὺ τεῖχος: ΝῚ ἅ γὰρ ἀπείρως χατάμεγκε χιλιώδαιρ' αὐτὴ ἢ “πορνζω γωυνάγκοι ᾿ μόνον διέ- 4 

σώσεν, ἀλλα! ἐκαι, δήμυ τισῦτν πευσάτιν ἐποίησε. 

Ταῦτ᾿ δξὰυ Εἰδότες, καὶ τὸ τώτων πλείονα, μηδέποτε ᾧ Θεὸν δϑιώας ΦἪΜ γινονϑέων 
ἀποτώνδυ, ἀλλ᾽ ὅπερ πὴ Ἐχπταΐζη, ϑεχωβθα" καὶ μη ̓οἰξεργαζωβθα, μηδὲ πολυῶραΐ- 

μογαΐῳϑν, κα αὐ, ϑ65᾽ πίνοις λογισμοὶ ἀΐτοστον "δῇ δυκῇ τὸ ) χελάυόμϑρον. τὶ 1 δ Ρ, Εἰπέμοι, 

τὸ ὁ σφαξαι μονοσἠμῇ παίδων καὶ γνήσιον, αἰντὸν τὸν γελλυννκότα, αἰτοπώτερον ἐἢ) δυκᾷ! ν᾽, ιο 
ὅμως ὁ ὁ δίκαιος χελθυκϑεὶρ, ἄτο «ἰξεειργαίσοη» τῶν αλλ, στὸ τῆς ἀξίας τῷ κελθύσαντος ἐ- 
δίξατο τὸ  Ῥθηίταγμα μ μόνον, καὶ αὐύισυσε. καὶ ἕτερος ἢ πσοοφήτίω ΩΝ τὸ Θεοῦ κα- 

λβυιεϑεὶς ῥαυπίσαι, φη τὸ δυκοιωῦ ὠτοπον ἘΠ) τό πράγματος «ἰξειργάσατο,αι "χ ἰ-- 

πλοῖς αὑσ συσε, δίκζωυ ἔδωκε τίωυ' ἐλατίω" ὁ ̓ πλήξας θυδοκίμμησε. καὶ ὁ Σαοὺλ δὲ 

σώστις ὐιϑοσπους αυἶϑοὶ τὸ τῷ Θεῷ δυκοιω, τῆς βασιλείας ἀξέπεσι, καὶ ζῳ ὀμήκεςα ἔ-- κα ς 

παϑ. ἕτεροι πλιείογα τύτων αἢ τις ΩΣ κυ θαδείγμαῖα, δὲ ὧν ἀπϑίτον παιδοίνκῦθα μι: 
δέποτε ἦν Ὠπτυγμῖν τῷ Θεοῦ όλϑ αἰποητῷ,, ἀλλ Θίκω καὶ πείθεεϑαι μόνον. Εἶν, 

ὧπερ ὑχιταξι,  αὐδεεργοίζευϑαι Ἰθισφαλέο, καὶ ἐ ἐοίτη κόλασις κᾷται τοῖς ἢ πολυωραΐα 

μονούσι᾽ γὰ ̓πολλῷ τότῶν πυῤρητότεροι καὶ φρικωδίφεροι «δξιεργαζόμϑμοι,τυτέρι, τως 

ἐϑρνησε τὸ Τὸν ἠῶ καὶ ἘΝ ζῴῳ, Καὶ 'ζς καὶ ᾿ ὀισία, τἶνα ἔξωσι Ὁ πολογίαν ποτέ; ζτ' δ δίωυ εἰ-- 2 

δότε, τίω πόρτων 0} ἀγαϑώ μητέρα πίςιν μ( πάσης αὐτοδεχο ῖθα τῇ τῆς θυγοίας, να, 

ὡασερ ω; γαλξωῷ πλέοντες λιψϑρι τά τὶ ὦρϑου ̓ὐ ατηροδμϑῳ δόγμλατα, καὶ 'Φῷ βίον ἡρδᾷ 
μῷ' ἰσφαλείας κουτευθεούοντες, ΤΜ αἰωνίων θατύχωμὸν ἀγαϑοδν,χιοίι καὶ ̓φιλρυθρώ- 

“ία τοῦ Κυείου ἡ δ Ἰησοῦ ΣΚολτοῦ, 9᾽ ἃ τῳ πατεὶ δῦξα, χραΐτος, ιμυὴ ἡ φροσκεωώησις 
ρὠὰὲ αἰγίῳ πνϑύματι, 24 

Δογ.γ.18 ΑΠ ΟΚΑΛΥΠΤΈΤΑΙ. ΓᾺΡ ΟΡΓΗ͂ ΘΕΟΥ͂ ΑΠ 

ἐἰρονοῦ κχὶ πασειν ἀἰσεροιὸν καὶ ' αἰδικίαν δμ,ϑοόέπων Μ᾽ τίω ἀληϑειον ον 

ἀδικία κατεχόντων. 
Ἂ 

δ ( ῬΡαᾳ πίω ΤΠαόλου (ἀώεσιν, πὼς ως Στοῦ χρησοτέρων φροτοί , ὌΝ 

ὌΣ δᾺ πὶ ((ἐ φοξερωτερᾳ πρέπει ( λόγϑν. Εἰπων "ἡ ὁ οτι (Οτιείας αἴτιον 

ζω θθαγίέλιον, ὃ ὅτι ζωῖς, ὃ ὅτι Θεοῦ δυωύα εις, τι σωτηβίας τ! ᾿ δικαιοσύς- 

70} γης ποιητικόν, λέγ ὺ αὶ τὰ ἐ Φορησοι δωυάψδνα ὧν" ον πορυσωργζαα. ἐ- 
": λ πειδὴ δ ὡς τὰ πολλὰ, Μὰ, ϑοϑτων Ω πλείους ὀυχ ουτῶω τῇ ΜΝ 33 

ες δς ΡῈ χοησῶν ἐπαγίελίᾳ, ὡς τῳ" φόξῳ μὰ λυπηροῖν αρεὲς τίω πὐρετέω 
ἕλκονται, ἐκατέρωϑεν αὗτοις ̓ἔχιασάται. δζῃ τῦτο ᾿ ὁ Θεὸς ὀυ βασιλείνμ ἐπηγίείλατο 

μόνον, δα καὶ Ὁ γέοναν ἡ ἠπείλησε αὶ (Ὁ πσοόφῆτα ὃ τοῖς ς Ἰουδαύοιρ ὕτω δαλέροντοιτα Κϑι- 

καὶ τοῖς αἰγαϑοιῖς ὀυαμὶγνιώτες διμωυεχώς. Ω τῶ καρ 0 ὁ Παῦλος ὃ ὁυτω ποικίλλει 

(Ὁ λόρν' ἐ μζδωυὺ απλώῦς, δλλὰ τὰ ἡφαὶ αἰϑησι ἐσεῦτω, κ) ΤᾺ Οὐτα τὰ λυπηραὶ ,40 

δεικρις ὃ ὅτι ὀκᾷνα (δὲ τὴς ασξϑηγϑυρδύης τῷ Θεοῦ γνώμης 55), τα: ὃ τὴς ΤὉ ῥᾳϑυ- 
μριωτῶν πονηρίας. τυτω ὁ ποφηφήτης φεῦτον τὰ ἀγαθαὶ τίγησι λέγων, Ἑαὶ λέλητι, 

. Εἰσεικούσητέ βαδ,, τα ὶ αἱγα ϑοὺ τὴς γῆς φάτεοϑε᾽ ἐαΐ ὃ μη ϑελήσητε, κα Ὁ μὴ Εἰσαικουσης, 
τ βιδημούχαρϑι ὑμας ; κατέδεται. ὅτω καὶ ὦ οὐ ζῦϑο προλάγει ᾧ λόορι ὁ Παίλος, σχότπτει 

δέ 

“(- ἔν 



γὐχ ἐπλὸς 

σπῶπι, 

“(. ἀλλὰ χἡ 

“ιλννῦρ, 

Ἅ’ «γ»ὦῦΨ “πι 

»} ἐπάγ. 

»χαὐτοὺ 
δ ἡμέραν 

χ᾿ τῷ 
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δέ ̓ἦλθε Φέρων ο ̓  Χοιοὺς ἀφεσίν, φησι, διχφιρσιωυξευ, ζωϊω, "κα ὅχς «πλώς, ἀλλὰ δὼ φαυ- 

οὗ φέρει. ο δὴ μέγετον ἡ λα μαῖφον, ἐχ ὅτ ταια τοι ἐ ἐραρίσοιτο μόνον, “ὠλλ᾽ ὅτι ὃ τοιαύτου 

ἔπαϑω. λὺ τοίνιω " ὑζοίσητε Εἰς ζ δωρράς, τότε ̓λῥαμδμᾷτε ζῴῳ λυγηροί. ὃ ὅρα πῶς 

ἐπαίρει ῷ ᾿) λόνρν᾽ ἸἈποκουλυπῆξ.)γδ , φησιν, ὀργ ; Θεοΐ ἐπ’ ̓θρκνοῦ., πολ τῷ δόλον ; 

4 δ ̓αδϑιὶ ὁ ὁ πιτὸς λέγῃ, τῷ Χοιοού (ἐς ὀἰποφασεις ἐορύμϑυ, ἀρ ἢ ὁ ἀπιφος χαὶ ὁ ἕλλζω, 
πὐπὸ εξ ἐξης αὐτόν οῖ ἸΙαύδλος ὕχισομίξει ἣὮ δὲ τὴ τῆς χρίσεως τὸ ᾧ Θεού λόγων, ἐκνυ υχ 

ὠκείνων γοορδῥων Ὡπόδειξιν λἀὐαντίῤῥητον Εἰἰσούγων. δ δὴ καὶ ἐξι μάλιςα κυήϑαϑοξότατον, ὃ 0- 
τὸ τοῖς ; αὐτιλέχονζας" αὖ “ἢ τῇ ὠληδεία, δὲ ὧν “ποιούσι χαλειοίφ'ζου ΧᾺ ἡὐ λέλϑεσι, (ωι- 

σαρδβοις ἀὐύζις Ἀὐποφαιμε τοῖς "τὴς ὠληϑείας δόγμασιν. ᾿δ αὶ ζτα ,ϑμὼ ωῳ τοῖς ἑξζης, τέ-- 

τὸ ὡς δὲ δ πτεϑκειμδμων ἔχω͵ μέθαι. Αποκαλυτήοτω γ ρὸ ὁργ ̓Θεού αἱ ἀπ’ ὀυρᾳνοί, 

Καιτοιὶ Ὁ ὠζῦπι πολλαΐχις φησ: γὸ γν δ ο ον λιμιοίς Ὁ λοιμοίφ,ῃ πολέμοιριχάῃ Ὁ» ἰδίᾳ 

ἑκαιφορκαὶ κοινῇ πόρτες κολθζοται, τί δὼ ὦ ξύν τότε; ὅτι ὺ ὁ μείζων κἡ ἡ κόλασις, χινὴ ἡ 

οι Ἔχ: τοῖς αὐτοῖς. γιοῦ ἅ ὃ πῦθϑς δίθρϑωσι πὰ γνόρϑμα" τότε τεῦς πιμωρίορ. ὁΠῈρ 

χα ὁ Παῦλος δυλαν ἐλεῦν, οτ παιδυίνοκῖθα νεῶ, »ὕα μα ̓ (ω τῷ κὸ σῷ κασαχριϑώρϑν. 

τς ᾧ γιώ ἃ ζν ἐδ πίων δὐωλενὸ ὁ γἀὸ πολλοῖς δυκᾷ Ω πολλὰ γίένεαϑει, ἄλλα δὶ δύ, ϑοϑίητων 

ἐπήρηλν" τότε δὲ φανέρᾳ ἔξαιν ΚΣ τ Θεού κόλασις, ὁτὸμ καϑήρδιμος ἔχι τύ φοζερῶ ὅ 

ζήματος ὁ κριτής, ὧν ὡ καλὶ ἜΝ κριμέγους ἕλκεα κελθὺυ,κδν δὲ Ἐπὶ Ω σχότος ὃ χώ. 

τερον, τοι δὲ ὑπ᾿ ἄλλας αὐ θδαιτήτους ᾧ ἀφορήτους κολθίσεις. ̓ ᾽ πἶνος ἔγέχεν ὐχ ϑτως 
ὐπεσαφαῦ, δ οτεὸς τῷ Θεοῦ μέλλει αὐἼϑαιγίνεοϑαι μα μυίων ἀηΐλων, ὁ δ)γύ- 

29 "ας αἰ τοῖν ἐχαφον, ἀλλ᾽ ὅτι σχα λυπήεται ὁ ΟΡΎ" "Θεοῦ, 9} νεοφύτων ἦσων ὡς αἰκούογτες 

ἔπι. δ᾿ πῇ πὸ σφόδρα ὠμολογημϑέων ϑρ᾽ αὐτοῖς τροῦτον αὐτοῖς ; ἐχιασᾶται. .χω- 

εἰς δὲ δ, Εἰρηυδίων ὃ συθϑς ἕλλδυας υὐποτοίνεοϑαι ῥμι δυκᾷ. δ 9 τῷ ̓οντεύθεν ποδ90ι.-: 

μιάζεται ὕφερον δὲ χαὶ ̓ ῷὼ «θα τὴς κρίσεως τῷ Χειγοῦ θγϑι Εἰσάπι. 

Ἐπὶ πᾶσαν ἀσέρειδμ, κὶ ὺ ἀδικίδῳ δρῤιϑεύπων ἫῬ ω ̓ἀλήγίαν ὧν ἀδικίᾳ κουτε 

24 Ἐνζω) 9, δείαψισιν τί πολλαὶ τῆς αἰσεξείας αἱ. ὁδοὶ, η ὃ τῆς ὠληϑείας, μία. ᾧ ων ποῖ 

χίλον ἢ ̓  πολυμιδὲύ, »ὺ ὁ συγκεχυμδίον ἡ ἡ πλόρη ἡ ἢ  ἀληλεια, μία. Εἐπων" αἰϑὶ δογμια- 

τῶν, λέπιὶ αἴϑι βίν, αἰδικίλυ δύ ,ϑεῦπων Εὐπων. καὶ Νὴ αι  αἰδικίαι, ποικίλαι" ἡ Κ' σε- 

εἰ γεύματα γν; δ ὁτὸρ τις ὦ τύτοις αἰδική ᾧῷ πλησίον ἡ 5 αἰϑὰ γοιυαιας, δτὰμ τι 

ἀφεὶς τίω αι, ΟΝ ἑτέρα διορύῆι »αἰμον, ὲ Ὑϑ ὶ τὸν πλεονεξίαν ὁ 0 Παύλος καλῴ, ὅ- 

80 γὼ λέγων, "Τὸ μὴ ̓ ὐπύρθαμεινκὶ ὦ πλερνεζ! ᾧὶ οὶ ἐνῷ τρί ματι τὸ ἀδελφο. ἕτεροι παλιν 
ὀῤτὶ γειυαγκός, χῳ ̓χρημῶν, δὸξὸν λυμαίνονται τίω τὸ πλησίον, ὦ σῷ δὲ αἰδικία, Ὁ ὁ γὃ 

χρᾷασον θγομια χριλϑθν, ἢ σηλλούτος πολις. πινὲς δὲ φάσιν ὅτι ᾧ τῦτο «ἰδ ὶ δυγμιώτων εἰμ" 
(᾿᾽ Παύλῳ" πλίω Οὐ δὲν κω λύει οὐδὲ. αἰμιφοτέρων Εἦρηοϑαι. τὶ δὲ ὅθι, τίω ἰλήϑειδν 

ὦ ἀδικία, κατε ἡγόντων, δζᾳ Τὴν ἐξης μαύλανε. 

.35. 19 Οπξ ὃ γνωφὸν τῷ ν᾽ Θεοῦ Φανέρϑν ὄφιν ὧν ἀὐΐφις. ὁ ̓ γὃ Θεὸς ὃς ἀδοῖς ἐφανέρωσιν. 

“. ἢ βκσιλέ- 
. 

Ψ ει χατία. 

Αλλαζφυτίω τίω δόξω ξύλοις «αἰδιέϑυχϑν ἡ λίθοις. ὠασερ δζωυ ὁ χούματα πιφ'θυϑεὶς 
βασιλικανχσὴ Εἰς τίωυ τῷ 5 βασιλέως δόξαν λζαλεῖσαι κελέυοδεὶο, αν εἰς λῃζας τη πόρ- 

γαφ, ῥα! ̓γϑνίαα δωυπὸμήση ζωτα, κφ] λαιμιασέϑις τότες στὸ ἦμτν τὸ βασιλέως ποιήσῃ χθ- 

ἕν, ὡς τὰ μέγιφει: ἠδικηκὼς" “ βασιλέα κολοίξεται" ϑὅτω καὶ ὅποι λαι(έντες τίου «Οἱ τῷ 

40 Θροῦ γραῖσιν καὶ πῆς δόξης εἰστο, Εἶτα Εἰδώλοις αὐτίω αἰδέϑώτες, εἰν αἰδικία, τίω «ἰλη- 

ϑειαν" «ὐξείορν, καὶ, , τῦγε Εἰς αὐζδν ἡ ὕκον, ἠδίκησαν τίω γναῖσιν, οὔκ Εἰς ἴω ππεησίκονται 

εὖτ ἢ χρησείψϑμοι. ἀφ γέσρνεν ὑμιῖνσ σαφές ὦ ̓λοθὺν," διᾷσαφέςερον αὑτὸ πάλιν Εἶπεν; 
ταλχα ὁ ἀραγκαῖον πάλιν Εἰπεῖν, τί διζυ 31 ὃ λεγϑνῦμον; τίω «δὲ αἰτεῖ γνώσῃ ἐἶξ ἶα- 
δ τοῖς αὐ,ϑούποις ἐἰγέϑηκεν ὁ Θεός " ἄλλω ζυτίω τίω γναῦσιν (ὦ ἕλλζωυες ξύλοις αὐξα- 

ϑεύτος 

« 

ᾷ. Κορ «Ἀδ- 

ω»- Θιεσ; δ, ΓΝ 

Παρεμικί ὁ 



κὺν α. 20 ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

ϑέγτες Χαὶ ᾿λίδλοις, Ἰδίκησοιν πἰοὺ αἰλήλοιαν, τῦγα. αὐνμ μέρος. ὠκείνη Ὁ» ἀτφοτῆος ἄϑβει, 

τίν οἰκείαν δξὰυ ἐχθυστι αἰχήνητον. Ὁ! ἐ πϑθον δῆλον ὅτι ορέϑηχον ἐὐδοῖς τίω γνῶσιν, ὦ ΠΠαῦ-- 

᾿ λε; 571, φησὶ, τὸ γγωςοὶ ) αὐτο φανερόν ἐδ ὧν αὐτοῖς. αἰλλὰ τῶτο πἰπόφασίρ ὕφιν,ούκ, Ὁσό- 

δειξις᾽ συ δὲ μοι χατωσκθύασον, καὶ διᾷ ξον ὅτι ἡ γνώσιρ ἡ ἰδὲ τὸῇ Θεούδδήλη ωώ αὐτοῖς, καὶ 

! ἐκόγτερ πϑέδραμων. πόλον δὲ δΐζυ δήλη »ἭἪ Φωνίω εἰὑὐτοῖς αἰφῆκεν; ἰδαμφε' αὐδλ ὃ Φωνῆς 4 

, αὐτὼς ὀφέλκοϑαι μάλλον ἡδουύαπο, τῦτο ἐποίηστ, τίω κίίσιν Εἰς μέσον παροϑεὶς, ὦ ὧςε καὶ 

᾿ σφὼ, καὶ  ἰδιώτίωυ, κα! Σκύϑθζω, καὶ ἱ βωρδωρον ὅζῳ τὴς οψεως καιτωμαϑόντοι “ΨΜ ὁρωμέ- 

γῶν τὸ καίλλος, Ἐχ1“" Θεὸν Δύαξαμειν. δὲ ὁ Φησι, 
20 Τα γὺ ἀἰφρατοι ἀὐυτε Ὡσὸ κίσεως κόσμου τοῖς ποιήμιασι γούνϑνα καοξϑιται " 

.“" Ὑλμιη,α. Οπερ δ ἑὰυ καὶ ὁ σοοφητης ἔλενι, Οἱ ϑραινοὶ διηρρεῶται δύξὰν Θεού, γϑς ἐφρώσι ́ο 

᾿ , κατ ̓ ὀκείνίωυ τίω ἡμέραν Φὶ ἐλλοες; ; ὅπι ἠγνοισαρϑύ σι; Εἶτα σέκ ἠκούσειτε τῷ ϑεκ.- 

ν9 Φωνίυ ὅρα τὴς ὑψέως αἰφιέντο, τὴς ϑυτακὶν πόμτων αὐϑμονίας σοίλπεγίος λαμασο,- 
1: τρον βοώσης: ; μυχὸς καὶ ἡμέρας νόμισς Οὐ Εἴδυτε εδύονζαις ἀἰχιήτερς διζωνέκως ; γει((θ5.- 

᾽ γοφ, ἐαφϑο, καὶ εν ἄλλων ὡρῶν. τίω ὠταξίαι βεθαίαν τε καὶ αἰχίνητον θστων ; 9. ἀρ ἐυ- 
᾿ ' γνωμεσυνίωυ οὖ ζα εχ χὴ τοσαύτῃ καὶ κύμασι . πϑρζα ὧν ὥξει υϑῥογτὰ, καὶ ᾿ δ(ὶ τὸ κἱλ- 

! λύ καὶ δχρι τῷ μεγέθους Αἰακηρϑῆρντα ᾧῷ δημισρλϑν» τα "ὃ πϑβτα,ὶ ,Ὁ τὰ τότων πλεί- 

ογὰ (μυελῶν ὁΠαύδος ἔλεγε" ζ γδρφίορατα, ἰντ Οἰπὸ κίίστως κόσμου τὸ τοῖς ποιήμασι 
γοείεδνα καϑορόίται. Η-π αἴδιος αὐτν διωώύαμε καὶ ὑ θειότης, Εἰς ὃ ἐξ ῤ άδρις α)α.- 

πολθγήτοις. Καίτοι αὶ δζρὶ τῶν» ζωῶτα ἐποίησεν ὁ Θεὸς, ΘΟ ῃ αὶ τϑηο ἀξέζῃ, νυ ἐγ} 
ἵνα ὠζις Ἰἰπολογίας ποφερήση, ϑιδευσκαλίλν τοσοεύ τέευ Εἰς μέσον πυδούγηχει, αλλ ἵνα, 20 
αὐτὸν ἔχιγνῶσι,. " ἀγνωμονγήσανντ ἐς δὲ παίσης ἑαυτοις ἐφέρησοιν διτολογίας. Εἶτοι δεῖ. χοογνοήσαν- 
χψυὺς πῶς Εἰσν τἰπολογίας ἀπεξερηρϑμοι, Φησίν᾽ τε, 

)2)ι Οὐ γνόντες ῷ Θεὸν οὐχ, ὡς Θεὸν ἐδύξασοιν ̓ Αἰ,σφίσεσοιν. 

Ἐν σῷῶτο ἔγκλημα μέγιςον" δυύτερον δε μετ ̓ὀκῇν, Φ χα ̓Εἴϑωλᾳ σσξϑσκεωησαι, ὃ 

ὑερεμίας χατη)ϑροῦν ἔλεγον Δύο ἢ πονηρα ἐ ἐποίησεν ὁ λαὸς τ᾽ ἐμὲ ἐγκατέλιπον πηγάω 23 "ὶ 

ζαδηος ὑδαώ]ος,ὁὶ ὠρυξλυ ἑαυτοῖς λθίκκυς ((ωτετειμμένους εἶ εἰτο ὦ σημήον ὅ Εἴδιαι ἡ ὅΘε- 

ὃν, καὶ μὴ ἐγοιοῖ, Εἰς σγέον τὴ γνώσει, πἶϑαλει Ὑὅτο αὐτὸ, ὦ φεοὺς ἐ ἐγνωκέναι. Ἧπε ἐ- 

πήγατε, δἶθτι γνόντα ῷ Θεὼ, ὁ ουχ, ὡς Θεὸ ἐδόξασεν. χ) τίευ αἰτίδυ Ὁ. χίϑησι δὲ ἰὼ 
τποστεύτίωυ ὀϑοιλν δξέστεσον. " τίς δίυ αὕτη 51. τοῖς λογισμοῖς Ὁ πὸὸ ἐπέτρεψαν" Δλ 5. 

οῴκ Εἶπεν ὅτως, ἀλλαὶ πολλῷ -πληκικώτερον, Ἐμματαώνησοιν ὃ οὖ» τοῖς ἴνν 10 Ν ,γχίρ,φησινῃ 

λογισμοῖς αὐτὴν, ὦ ἐσχρτίαϑη ἡ ἡ ἀζιώετος αὐνἷὦἝν καρδία. 
ὥατερ γϑβὸ ἐν ασεληνῳ νυκτὶ Εἢ τι ἔων ἔραν βαδζω ὁδὸν, ἢ πέλργϑε πλῷ," ου 
μόνον: Ἢ φλείσει ποδὸς Ὁ τέλος, αἰλλαὶ ἡ δσυλέται ζωχέως᾽ ὅτω καὶ ὅτοι τίω πϑὸς ῷ 
τρανὸν φέρυσαν ὁδὸν βαδίζειν Ἐχυχρφιώτες, ὦ ἈΑυ σα ᾿ξαυ Μ᾽ αφελόντες, εἶτα λμτ᾽ 5. αὐελ, 
κείνου δα σχϑτω «ἢ λογισμαν " ἑαυζῶν' ἔχιτρίψαντερ, ἡ ὧν μασι (ὃ ἀζώματο, 35. κ. χὰ σχότες 
κα ο» αὔμαισι ῷ « αἰογημαίτισον ἸὨπζιτοιῶτερ ᾿ ναρανγίον Αἰπν ἔζησαν χαλετλώτατον. ἑαυτοῖς 

κ᾽ δὲ δ᾽ Εἰρηνϑἕων, χα) ἐτέραι ἄίϑησιν αἰτίαν τὴς πλόϑης αὐδῇ] λέγων, 
ὍΝ Φασκοντερ ἐΠ) σοφοὶ, ἐμωφφίνδησαν. Μέγα ὍΣ Ρτι αὐθὲ ἑαυ φαρταοϑέν- 

τες, ὁ οὔκ α)αοόψϑροι ζυτίω ἐλϑεῖν, ζὼ ὁ Θεὸς ὠκέλευσεν αὐτοῖς, ἐξαςήἠεϑησαιν τοῖς 

αϑοΐας ϑγισμοῖς. Εἥτα δεικψις ᾧ αἰασοχρώφων Ὁ κλυδώνιον, πῶς χαλεπὸν ων ὃ συζζώ-- ,ο᾽ 

μῆς παΐσης ἐφερηϑύονὀπήγατε λέγωγ' 

23 Καὶ ἤλλαξαν τίω δόξὰν “ὗ ἀφλαρτὰ Θεού ὦ ὁμοιώματι Εἰκέγος φλειρτὺ αὖ.- 

ϑεόσπτν, καὶ ἡ πετεινῶν, αὶ »ὺ πετραπόδων, καὶ ἑρπετῶν. Πρώτο ἔ ἐὙΧλΉβΑθ, τί Θεὸν ὅχ 

βδρον᾿ δυύτερον, ὃ ὅτι Χὴ ἀφορμας' ἔγον τες μιογοίλος Ὁ "σαφῴς" τοί, σΤΙ σοφοὶ λέγοντες χισοφάς" 

-« 3 

Ἰριιγ' 

ἐ) ι 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠΙΣΤ. ΔΛΟΙ.  γ' 21 χῆνα, ᾧ 

ὁ0᾽ τέτουρτον, ὅτι δου μόνον χ ϑῦρον, δλλα αὶ ὁ Εἰς δαίμονας κουτήγαιρν, ὦ ὸ λίδεες, καὶ Ὁ ξύλα 

Ο σέρας ὠκᾷνο. καθαρᾷ δίευ αὐτὴ ἃ Ὁ ο τῇ τϑῦς Κορανλιοις ἔχιςολὴ ῷ τῦφον, ΩῚ 

ὅχ ὁμοίως ὀκή ἡ ἡ ογζωθο. ὁκᾷ ἅ μ ὃ οἰπὸ τὸ φαυρφὺ δίδωσιν ἀΐοὶς πλυγάο λέγων, 

Οτῶ θοροῦ τῷ ν Θεοῦ, σοφώτερον Ρ᾽ δυ,ϑούπων ὅν. ζαύλει ὃ "ὃ ὦ χωρὶς συγκρίσεως 

ς αὑτίω καθ᾽ ἑαυτέω χώμῳδει ἵτίωυ Οφίὰν αὐ, δεικψες μωρίαν ὅσαν, ὑὠλαζονείας ἐ ἐπι- 

δειξιν μότον, Εἰτωὶ ἡα, μαῖϑῃς ὅτι ἔγντες τίου «δὲ Θεού γνῶσι, ὅτως αὑτίω ως εὖϑος- 
κω, ἤλλαΐξαν Εἶπεν. ὁ ὃ ̓δλλάοσῶν, ὡς ἄλλο ἔχων, δλαΐσσει. ἡϑολον [ τί πλέον ( ἐῥν ἑ 

| 

| 

ἀ.Ἶορ,α.κς 

Χ) οὖν ἀμόέραντο τὴν δολώτωνι ὁρῶν "δ ὦ τώτων ὄξέπεσον. χαινοτομίας ὮΝ ἡσαν Ἐλ ϑυ- 
μμηταῖ. Ὄ .} τὰ τοιαῦ τω πόρτα ὀλλξωυικα, Δα ; τούτο κὶ ὁ χατ δλλήλων ἔφησαι, ὁ Αρι- 

1ο φοτύλης ἅ ᾿ ἐπθιυίτι Πλώτων, (ὦ Σ τωϊκοὶ ἢ ἢ ααθϑς ὙὍπτον ἐφρυαξλνν» ἡ ἀ ἄλλος ἄλλῳ “πὸ- 

λόμίιος , γέρριον᾽ ὧτε ἐχ ὀυτῶς δος γος ̓ γαυμαζειν τῳ τίω σοφίδι, ὡς υἰποςρίφοωςς 
») (ισεῖν, οτί δὲ αὐτὸ τῶ το αϑοϑὶ γεγϑιασιν, Εἰ νὰ μὴ Δογισμιοῖῷ ἐπέτρεψαν χρ συλ- 

«. πιρ λογισμοῖς, ὑ σοφίσμασι τὰ καϑ' ἰαυζῶν, οὔκ αἱ ἔπαϑον, " ὅπερ ἐπαλι. Εἶτα ἔχιτεί- 

. νῶν αὐτὴ τίω κατηγϑείλμ, κωμῳδεῖ «ἴω Εἰδωλολατρείδν αὐ] ὰ αὐπτασαν. μάλικα 

15." δὼυ χὰ ὃ ἀλλάξαι, κριτα γέλβιφον᾽ ὦ 5  Εἰετοιαύτα ἀλλάξαι, παύσῃς Ὡὐπολογίας ὀκτὸς 

γεν οἰς τίγα, δζω ἠλλαΐξαυ,κὶ τίσι αἰξεύγηχαν τ Τ᾿ δόξλυ, σκόπει. φανταοϑέωαι ἐδει αὐπ ἐκείν, ς 
δἷἤ ὅτι Θεὸς, ὅτι παλίων Κύσιος τι ἐκ δγζκ ἐ ἐποίησεν, ὑτ ποηνοή, ὃ ὁτι ιχήδε.}. ζωώτα αὶ δοξα 

»ἐὸνὁμοιώς (Θεού. τίσιν δίων ζω τίω δὐδγηκθμιούκ ὀυθρωποις, "ἀλλ᾽ ὀμροιωμᾳτι εἰκόνος φλαιρξ αἰθρώπου. 

Χ- Ὁ 

μεπ ὁ δδὲ οὐζιύλε ἐπιζ ἄλλα ̓ᾧ εἰ εἰς κψαδωλφ, χα τίουίγθησαν, μᾶλλον ὃ ἢ εἰς ἴΩ ἐτῴτων εἰ εἰκόνας, 

20 σὺ δὲ μώι σχϑπει τέων σοφίὰν τῷ Παύλν, πώς τὰ ἐδυοώ ἄκρα τέλειχε, Θεὼ τὸν λϑωτάτω, χαὶ 
“' χῴτω Ν (ἑρπετὰ ψ" κατωτάτω" μᾶλλον ὃ οὐ τὰ ἑρπετά, αἰλλαὶ τύτων ὁμοιωίματα, ἵγα σαφώς 

δείξῃ τίω λαμ αὺ αὐδὭ μανίαν. τίω' νὰ γναῖσι ὦ ἔδει αἰδὶ τῷ πϑώτων ἀσυγκρί- 

τως αὐαρρντος ἔχῳ, ζαὐτίω τῶ πλύτωι ἀσυγκρίτως ἐυτελεζέρῳ «ἰξείγεχθν. χα) τί 

“(: τότες (αὖτα αξϑς (ἄν φιλοσύφες, Φησί; ασο} ),"ἀδριὶ ἃ Δ δ μώλιςει πόρτα τὲ Εἰέρηυϑία. ὦ 

Ὑ' παύτως ς γϑῤοῦ! τοι ζῶν: οὖτα ἐφδυρϑνζε Αἰγυαῆοις διδοισκαίλοις ἐ ὀλουσι αὶ Πλάτωνο ὁ δοκδυ 0) 
ὦ ἄλλων σεμιγότερφέ, ἐγκαλλωπίζ!.) τϑτοις ὦ ὁ τὸτν διδωσκαλος, αἰϑὶτα  Εἴδωλα ' 

ζαύτα ἐπῖοι). τὸν ̓γρεώ αἰλεκτευόνα, ὁ κελόύων ᾧῷ Ασκχληπιῷ θύειν, ὅτ: ὅᾷην. ἤϑοι τυ 

κψωδοώλων τώτων χη Ῥς ρπονμ Εἰκόγας, καὶ Τ' Απόλλονα δὴ ὺ δ ᾿ Διόνυσον κῷ τύτων ϑρρφι-- 

πένοιδροι, δ ερπεῖ ἴδοι ὁ κα αὐ Τιὲς ἢ ὃ ́ φιλοσόφων ὦ εἰς τὸν φανὸν αἰήγαιϑν ζῳυρ9ιες,καὶ 
30 σχϑρππίοις, ἡ δραϊκονῷ (κε, αὶ Τ' ἄλλο πόρτα λῆρρν. πὸρμταννοῦ ΣΙ ὁ δχρίδολος ἐασουδα-- 

σιν Εἰς τα Μἢ ἐρπεῦδο ὁμοιώμαιτα ὧν αὐ ϑεϑποις καζᾳγαγ, κὶ Ὡ ἰασοτάξαι τοῖς πορ- 

τῶν αἰ Ἀϑγωτέρφις " ἀδθις, οἱ ὁ Θεὸ ΝΟ Ἔ ὠρανὸν λϑαγατεν ἡλόλησεν, οὔκ οντόῦλεν δ 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ὁτέρωϑεν ὀψ4 Ὁ κρυφαῖον αὐδὴν ὑπ όϑϑωυον τοῖς λερομδροις ὁ ὦτα. ὁ- 

τὸν γδῤ υὑᾶν' ποινζοά (ἰωαγῃ, Ρ λέγῃ γρίθαι πιξεύειν ἀύζις οὐ τοῖς αἰδὶ Θεὸν θλθις, ὡς 
45 αἰκριξαῖς Εἰδῶσιν, συ οδὲν ἕτερον, ἡ τὸν ὁρμιαϑεν Ὑ λύρων τύτωιν Εἰσαγά, ̓ν, “' πολιὼ γά- 

λωτα πὗτον τι ἀληϑὴ 78. ἡνομίξειν ἐδ) ἡ Φησι, 

24. Διὸ ᾧ χϑρέδωχεν ὁ Θεὸς ἀὐφις εἰν ταῖς Ἐχιϑυμίαις ΔΨ καρδιωῖν αὐτῶ εἰς ἀχᾳ-- 

λειρσίαν, τὰ ὁ αὐιμαζεοϑαι τὰ σώματα αὐδ ὦ εὐ. Δείκφψυσιν ὠτόῦ)ι, οι κα Ὁ) τὴς 
δ υὸ "λΑΘῚ δζαφροφῆς ἡ ασέζεια, γόγϑνεν αἰτία. ὭΣ ὄν “πϑρέδωχεν, ἐγζαῦθο, Εἴασέν ἔξ. ὡ-- 

40 ἄσερ αι ὃ φρατοπέδου πσξϑυηγϑύμϑμος αὐ πὰ πολέμν βανρήσαντος λὐαχωρησαις ἀπέλθοι 

δίδωσι τοῖς πολεμίοις ὧν; φρατιώζαι ἀκ αὑτὸς ὠϑῶν, ἀλλα' γυμνῶν Ὁ ῥομλν βοηϑεία ς᾽ 
“ἰὼ ὅτω καὶ ἐΘεὺς τοῖς οὐ ᾿βουληλενίᾳ δίξαοϑαι "κα ν᾿ ἀγα “οῴτους Σιποπηδῆήσαγο. 

, Φικει αὐτὸς πα 50» ἑαυ πάντα, πληρώσεις. σχϑστει δὲ πσϑϑυϑηχεν αὐτὶ διδουσκα.- 

λίας Εἰς μέσον, κόσμιον" ἐδωχενοι ᾧ δζμνοιὰν δευνα νϑῥζωυ τὸ δέον ((μυιδεῖν Οὐ οἰνὶ τύώτων 

ἐγοήσα ΥΤΌ 

Δ τῦτον» ὃν ὁ 
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ἐγούσουν»» πσϑῆς σωτηρίαν (ὦ τότε, μα Εἰς τὸμιοδωτίον ̓ αἰξείφρεψον ὁφὸΡ ἔλαζον. λιαδεήπεν 
τί. ὄϊξευ ποιῆσαι ἐγρίω , “σοὺς ὀῤαίγκζω ἕλκειν καὶ βίλυ θη, Οὐκ ἐς! τῦτο ποιᾷν “ὐγευρέτους, 

ἐλείπετο ἢ." αἰφᾷιαι, δ πῆ» ὶ ἐποίησεν, ἦα κα οὕτω τῇ πεῖρα μαϑοντες, ὧν ἐπεθύμησαν, "λοιπὸν 

φύγωσι τίω αἰαμυύζω. ἡ "ὺ Εἴ τις βασιλέως ος ὧν, “᾽ πατέρᾳ. ἀτιμασοις ἔλϑιτο τὴ κῷ' 

λῃςῶν, ἢ ὀυδροφόνων, τυμξωρυύχων, ἃ πὶ ὠκείνων πγϑϑτιμυήσεια τῆς πατρῴας οἰκίας, α..-- 5 

Φίησιν αὐτὸν ὁ πατὴρ, ὧςε δον τὴς πείργς εὑ τὴς μαϑεῖν τὴς οἰκείας δμοίας τίω αἰ φβοολίω, 

ΟΥΡῚ τ 3 μηδεμιὼς ἄΐνλης ἐμγημόνθυσεν αἰ μϑοτίας, δῇ Φόνου, “πλεονεξίας, Ὁ ἀλλων ὅν) 

τοιότων, ὄνν αἰκολασίας; (δον ἀἰκουογζμ τὔτε μοι δυχεῖ, ἡ ὥὥν τίω Ἐχιτολίω δεχουϑβοις ΝΗ Εἰς ἀκαϑαρσίαν, τῷ αἰτιμαίζειϑα; ζῷ σώματοι αὐ Ὁ»μ᾽ ὡρ ἑαυτοῖς. Ὁ) | 
Οεᾳ τίω ἔμφασιι πληκτικωτατίω οὖσαν. οὐ Ν ὁτόρων ἐδεησεί,, Φυσι, Δυζοιζοι. 1ο 

τῶν, δ ὧπερ δ αὐοικ' ὡ ἐϑροὶ διέϑηχθν,ζω τα "ἑαυτοῖς χατειργάσαν». ΕἸταπάλν »κιδατὸρ 

τίω αἰτίδν ὀμαλαῦξω,, Φησιν᾿ 

29 Οἵζωες μετήλλαϊξὰ τίων ἀἰληθήδμ τῷ Θεοῦ ον ᾧ ψδυδει, ᾧ ἐσεξαϊεϑησαν ἡ θ- 

λῴτοθυσαν τῇ κτίσει ρα ᾧ κτίσοιντου. Α δὴ » στρόδρα. καταγέλαςα, φ(ϑησι 

κατ Εἴϑὸς, ὦ ὃ δυκεῖ σεμψότερά ἐὴ ὝΜλλων, χαϑολικῶς᾽ ἃ δζα πόντων δείκψυσιν, στι Ὁ τ5 

τὴ κτίσει λατοθθεν, ἑλλζωυικόν. ἡ ὅρα πτῶς (ἢ λόγον ἐδήλωσεν. ὶ γὰ Εἶπεν ἑπλαύς,ἐ-- 
λοίτοθυσαν τῇ κτίσει, ὥλλα,, οὐ Ῥα τὸν κτίσαντα ᾽ πϑυτουχού ζαύτῃ ὃ ἔγκλημα ἐπαίρων,ὸ 
τῇ αὐδαϑέσει πάσης συηγωμωης ὠΐις υἰποτερων. Ος ὅθι ἐυλογητὸς Εἰς (δ αἰαΐ- 
γαφ. ὠμέώωυ. Αλλ᾽ αὶ ὁ τῷ τό τὶ χε λαίδη, φησίν αὑτὸς ὦ γ»» Εἰς (ὧν αἰεῖ. 

γα ἐυλογητος οὐζούϑα δείκνεσιν οτί θχ ἑαυτώ αἰμώνων Εἴασεν ἀὐζρις, ὀπουγε αὑτὸς συϑδὲι 10 

ἔπασγ!. Εἰνὰρὸ οὗτοι ὕδοισουν, δ, ὠκῴιος ὀυχ ὕξραςο, Θὲ ἠχρωτηρλαεϑη ζ τῆς δὺ-- 

ξης αὐτῷ, δλλαὶ μϑμει Δ οἱ πϑωτὸς ἐυλογητός, Εἰ γδρδθ ϑοφπὸς πολλάκις φιλοσοφῶν 
συν πάϑη αὐ οὐρα Ψμ ὑσειζ δῆων, πολλῷ μάλλον ὁ Θεὸς ἡ αἰώλε,ϑρος ἀτρύτῦῖος φύσις, 

ἡὶ αἸαλλοίωτος τὴ αἰχίγητος δόξα, 
Καὶ γὰ} ὀύθρωποι χα ἀὐ' ὁμοιοιοῦ ) Θεῷ, ὁτὸμ μηδὲν πάοχωσι ρα ἢ ἐπηρεαζεν 23 

βουλοψϑύων, μηδὲ ὑξριξαων ὑδρίξων"), μηδὲ τυπηονίων τύτήῆων") μυιδὲ χαταγελών:), χαᾳ- “ολώντων 

τατελώγτων ἑτέρων ἀδουξ, αὶ πῶς ἐν “᾿νέαϑαι τὸ τὸ, φησινγένι, ὁ σφόδρα ἔνι, ὅτὸν μιῇ ἀλγὴφ 
τοῖς γοομδμοις. καὶ πτῶς ἔνι μυὴ αἰλγεῖν, φησι; "πῶς ἔν (ὦ δῶ αἰλγεῖν, Εἶπε γδρ μοι, Εἰ ὃ κχιπῶὶ νι 
σπαιδαίολον ὑξοἰσειέσε Ὁ σὺγ,οὐβα ὕξριν ἡγήσῃ τέω ὑξριν τὶ δὲ, ἀἰλγήσεις :ἐδαμῶς. ἀν ἃ πιμὴ ἀλ- 
᾿ληγήσῃς," αὶ τέτε ἔσῃ κουταγέλαςος; οὕτω καὶ Ἐλὶ ὟὝὮΨ “πλησίον δζγχεισὼ θα, αὶ σϑ δὲν πτεισέ.- 30 Ὡ 
Ε " ὠηδίς. ΔΨ δ παίδων (ὦ ὑξράξοντες αἰοητότερϑι. (μηδὲ ζητώμϑδν μὴ ὑξρίξεαϑαι, ἔσῃ καταγᾷ 

ἀλλά ὑδριφέμδνοι φέρωμϑρ “βμναίως. αὑτὴ) θεν καὶ βεζαία τιμή. τί δήποτε; ὅτι σθκύ. ἯἘΤΡ 
διος τῶτο, ἐκείνου ὃ ἕπερος. ἐυχ ὁρῶς τὸν ἀδώμαντα ω» ᾧῷ παίεοϑαι πληῆοντα, »γ αδὸ ἡ 

φύσις, φυοί, τῶν» ἔχει. αἰλλαὶ ὸ σοὶ δευνα τὸν εἰν τῇ πσδϑαιρέσει “βμέεϑτω τοιῶτον, ὁπτορ ὌΟΤὸ 

φύσεως ὠκείνῳ συμθαζνει. τή δέ; σῴκ Εἶδες τοις παῖδες οἰν τῇ καιμένῳ μὴ καιουϑύοις , Ἐ τὸν 315. "κα 
Δλυιήλ ο τῷ λοίκχω μηδὲν πορντά δεινὸν ν ἐξες] τὸ νεὼ τῶτο γμέοαϑαι!. πϑλεςήχασι ῥη- 
μίν λέοντες, ϑυμὸς, ἐχιϑυμία, γαλεποις' ἔχοντες ὀδόγζις, ὀχ ασῶντες τὸν ἐμπίπτοντα, γε- 

γοδ τοίνιωυ κτ τ Δλυιήλρὸ μι) διῷς τοῖς παϑᾳσι τύτοις τοῖς ὀδόγζῳς ἐμπῆξαὶ στί τῇ ψυχῇ. 

λλ᾿ ὠκᾷνος τὴς χθῥιτος ὃ δλον Εἶχε συμπυραῆον, φησί. καλωΐς᾽ ἐγ 4, ζαύτης" ζᾳ πῆς γ. ἢ ̓ ῤραίμ. 

ποδϑαιρέσεως πσϑϑηγήστιηο, ὧφε ἐδρ ϑέλωμϑμ τὸ ἡμεῖς τοιθτοις ἑαυτοῖς" καιτασκάψσοι, πά- 40 δ 

μέσ! ἡ νει ἡ χει. κἀν πεινᾷ τὰ ϑυρία ὐχ ἀν ψυταί συ ὃ σρλϑυοϑὶς. εἰ γὸ σῶμα ϑουλικὲν ἰδὺγ. Ἦ᾿ 
τὰς ἠδουϑηφ, ζο μλέη 5 Χρισούϑεασοίμδροι( ϑ το γ5} ἐσωϑρ οἱ πιφοὶ) πῶς ὑχ ἡσυγαίσωσιν;εἰ ἢ 5 γι ἥμιν 
ἐχ ἡσυχαίσησι, ρα ἣν ἐμοληθέντων αἰτίαν, ὶ ὙΣΡ πολλοὶ τοῖς λέοισι δι πολλίω 
ΚΥνα δουπαγίωυ, πόρνάφ τρέφοντες, γάμους δἰορύῆοντερ, ὀγϑροις αἰμκιουόμϑμοι" δ κ᾿ ωρὶν 

ναοὺς 

΄ παρασχ, 
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χλὶς “ «δὲς ὃ ἔδωφος ἐλϑεῖν, ϑζμασώνται. δολ᾽ οὐκ ἐχὶ τῷ Δλνιήλ τῶτο γέλϑνεν, αἰλλ᾽ σε οί 

ἐφ᾽ ηρόω Εἰ βουλυηϑείημϑμ, τϑ» ἔςαι, ἀλλὰ καὶ Χ, πλέον κι συμιξησεται τὴν νομδρὼν πότε. 

ὁκᾷ ιδὺ χω Οὔκ ἠδίκησιν 0) λέοντες, ἡμας ἡ ἐδὼ γήφωμδι, καὶ Κ᾿ ὠφελήσυσιν Φ αἰδικριώ- 

τὸς. ὕτω γϑεῶ ὁ Παῦλος λαμβσσϑες ἔλρετο Ὁἰπυ ΤῊ, ἐπηρεαζώτων καὶ Ὁ ὑπειξουλθυόντων, οὗ ου-- 

5 τως ὁἸωδ πἰτὸ μ πολλών πληγῶν ἐκείνων, οὕτως ὁ Ἰερεμείας Ὡἰσπὸ ὃ λθίκκου τν α βορξό- ἴεριλην 

ρδ,ὅτως ὁΝώξς οἱἰπὸ τῷ κατακλυσμοῦ οὕτως ὁ Αξελ ;ἰπὸ τῆς δχιζουλῆς, ὕτως ὁ Μωύσῃς 

ἰπὸ ΝΜ φονώντων Ἰουδαίων, οὕτως Ἑλιοσαϊος, οὕτως ἕκαφος ΔΜ μεγαίλων ὠκείνων, σἕρε 
στὸ ὀμψέσεως ν τρυφῆς, ἀλλ ὡσὸ ϑλίλψιων “ἡ πειρασμδμλαμπσενις ὀμεϑδησοιντο φεφα;- 

οἴω τοῖς. 89 ᾧ  οΧριρὸς ἴω ̓πτίω Εἰδὼς τὴς ἐυδοκιμηστως " τίω αὐτούλισιν, τοῖς μαϑηταῖς ἐ- 

ες χήχιπ' 10 λον, Εν ῷ κόσμῳ ϑλίψυ' 'ἔξετε᾽ λα ̓λερσείτε, ἐγώ μνίκηχᾳ ΠΣ κόσμον. τί ̓ δίω, φησιν: Ἰωαν Γ λὴνν 

Ι οὐ πολλοὶ ᾿ αὐἰδιοπαίπησαν ον χω δειναῖν; ἐὺ ρα “ἰω Ψ πειρασμδίς φύσιν, αἰλλα' πα- 

δὶ τίω ἑαυ τἶδρ ῥαϑυμίδν. ὁ ὁὃ ) ποιωΐ, (μων ῷ ὁ πειρασμῷ ὸ ἡ τί ἔκξασιν Ὁ δομα δῖ, ἰσεε- 
νεγκεῦ, αὑτὸς οὐ δαφαίη πασιν ἡμῖν, Ὁ) χέϊδο. ὀρέξειεν, ἡ ἴα λαβοῦ αὐακηρυρϑέντες, ἢ 
το ἐχιτύχωμϑρ ςεφόμων, ἡϑριτ Ὡ φιλαν,ϑοϑπία. 

ἐἦ δον. διΔ6 ΔΙΑ ΤΟΎΤΟ ΠΑ ΡΕΈΔΩΚΕΝ ΑΥ̓ΤΟΥΣ Ο ΘΕ- 

ἐς Εἰς παν ἀτιμίας. αἵ τὰ γδ ϑήλειω αὐοἷν μετήλλαξαν πίω Φεσικίεὼ 
χρῆσιν Εἰς τίω ̓ Ὡϑὰ φύσιν. 27 Ομοίως ἣ χαὶ "ὦ ὦ ἄρῤῥένες, αἰφέντες 

πίω Φεσικύω “χϑῆσιν τὴς ϑηλείας, ἐξεκοιύθϑησαν οὐ Τὴ ἡ ὑρέξει αὐἷἶ εἰς 

αἰλλήλοις. 

παν ον .-.-.........-- -...... 

Αντα μϑμ δέ ἀ ἄτιμα (ῷ πάϑη, μάλιρα: ἢ ἢ κ᾽ Ὁ α αἰῤῥένων μαρία. 
ὁ ὙΣΡ̓ ῥπαλή Ψ τοῖς α εϑρτήμασιν: ἥ ἐψυλὴ μαδλον,ὸ ἰαπαιῤφεύςται, 
ἡδὰ σῶμα οὖν τοῖς νοσήμασι. ϑέα ὃ ο, πῶς ἀὐες αὶ ἐγνζο συτηώμης 
Ὡἰποσερῷ, κα λούπερ ὑχῖ αν δγμῷ θα μδὰ με ϑηλειῷν ΕΥπων, 

χἴχι μετήλλαϊξον τίω' φεσικί χρῆσιν. οὐ 5" ἔχοι τίς Εἰπεῖν,φη- 
δ σιν, δῆ, κωλυϑεῖσαι τῆς χτ' νόμον μίξεως, Ὠχὶ τῶτο ἤλϑον, οὐθ᾽ ὅτι 

οἵχ ἔχυσοι τίω εϑυμίὰρ πληραΐσου, ποδὸς τίω αἰλλόκοτον Φαυτίω λυύοσὸὶν ὀξωκειλαν. 

τὸ ,γὸ μεταλλάξαι, ΤῊ ἐγντων ὅν" ὁ« ᾧ ἐλ] δ δυγμᾶν Δ αλελθιδμος ἐλεγενμες- 
τήλλαϊξαν τίω αἰλήλειὰμ τῷ Θεοδὼ ῷ ψῶνδει. Ἐχὶ ὃ μα αβῥένων παλιν ἐπέρως τὸ αὑτὸ 

“(ο“γας 59ἐδηλωσιν Εἐπων, ἀφὼτες τίω φυσικζω “λσιν τῆς ονλέίας. ὼ ὁμοίως. ̓ὀκείναι κα τότοις 

ὀκβαλλει πάσης Ὀὐπολογίας, καιτηηϑραν αὐ, 9 μόνον Ὦν εἷρν τυλαισιν, Νὰ ἀφώντες, ὡ 

Εἴην, ἐπ᾽ ἀδλίω ἤλϑον, ω ὅτι τίω κὶ φύσιν οἰϊιμιαίσαντις, Ἰλὶ τίω αὔδα φύσιν 
, ἔδραμον. ϑυσχφλώτερᾳ σὲ ᾳᾷ πὰ Φυύτι » ἴα! ̓ ἀηδέερᾳ, ὦσε συ! ἡδονϊωυ δ. ἔ- 
᾿ χοιὲν Εἰπεῖν. ἡ ΝΥ γνησία, ἤδογη , ἢ κατα φύσιν θήν. αν ὑὸς ὁ Θεὸς ἐγκαταλί- 

35 πη,πώτα δύω ἐ χρίτω Ἢ ον. δ, ὅτου ὦ δόγμα ἀὐΐζῖς Σατὸρικὸν μόνον ἦν, ἀνα νὸ αὶ βίος ὅ- 

Χιδύνεμιν ζολικός. τέ ἅ ἕω Μη δογμάτων διελέγεν»,το κόσμον εἰς μέσον δ, ϑηχε Τ δρνοιαν τίω 

δῤ,ϑοο πίνω, Εἰπὼν ὅτι τῇ 7 (ὑωίσιι τῇ ) θα Θεοῦ δεδορδύῃ δα ἣ, ὁρωμδμων ἡδύ. 
"δι. χει γωγηϑέωαι πο ος τὸν δομιουρρόν᾽ Εἶτα μὴ βουληϑώντες ἐμενὰμ αἰσυτίν νώφοι. 

ὡυλοῦ ἢ λὐτὶ τῷ χύσμου, τίω κτ ᾿ φύσιν τὐλήκεν ἡδονέωῦ, ἧς ἠδιυύάυτο κῷ ̓ ἀδείας πλείονος 

40 ὐπφλαύογτες ᾧ μείζονος τὸ τὰς ἐνφευσωόν ἀπηλλα, αἰογουδης "αλλ οὐκ ῆς λήσοω, ον καὶ 9 

συζπὼ "μὴ απείσης Εἰσὶν ἐκτὸς ἡ εἰς αὐτίωυ Ὁ Φύσιν ὑξείσαντερ ὼὸ δ δὲ τύτων ἀτιμότερον, 

, ὁτὸμ καὶ ᾿ γεωυ εἶκε ζω Ἐχιζητῶσι ζώ μέξεις, ας ς αἰδρων μᾶλλον αἰδείοϑαι ἐχείω. ἀ.- 

ξιονὃ 9 λοιυμιάσεω οἱ ογζῦϑα τὺ ἡ Παύλυ τίω (ἄώεσιν, πῶς Εἰς ϑύο πράγματα ἐμπο- 
σῶν ογαγτία, αἰμιφότερϑι ἤνυσε μ( πάσης αἰχριξείας. ἐδούλετο γὸ καὶ σεμναῖς Εἰπεῖν, καὶ 

δακεῖν 

,-- ---ῤΠ-----...----.- ----.--.ς..... 
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δεικεῖν τὸν ἀχροατίω. ζαὗτα ὃ ἀμφότερα Οὐχ ονζώ. ναὶ Θούτερον ἐμπποδίϑα θατέρῳ. ΝᾺ 

υϑιὺ γὉ σεμνως Εἴπης, ἰ δεήσῃ χαϑικέοϑτῳ τῷ αἰχούοντος᾽ ἐδμ ἢ βουληϑῆς χαϑαψαοῖ, 

σφοδρωῦς, ὀῤαϊγκέω ἔχεις ἰπογυμναΐσαι σοιφέφεφον ὃ λερόμϑρον. δ᾽ ἡ (ἱωυοτὴὶ χαὶ αὐγίαι 
υγὴ κ( ἀχριδείας αἰμφοτέρφι ἰουσεν, οὖν ᾧ τὴς φύσεως ὀνόματί καὶ τέων κουτηγϑθλαν αὖ 

ζήσεις, χαὶ ὥσπερ προ »φυπετάσματί ἴων ζουύτη “κρυσοιμδμος εἰς τὸ σεμνὸν τὴς διηγήσεως. «ἶ- 
τα Μ)γωναρδᾷ καθα ψαμϑρος «σοότερον, καὶ ὉΧῚ (ὄν' ὀῤδΡας ασδί εἰσι λείγων᾽ ὁμοίως ἢ 
χα ὦ ἀρῥένες αἰφέντες τίου φισικζωυ' χρῆσιν πὴς ϑηλείας τόρ ἐσαύτης δὴν αἰπτωλείας δι}1-- 

μα, ὅτθῳ ἑκαίτερον ἢ δ μος διεφϑαρμθβον, καὶ ὁ τε ϑιδοίσκαλος τὴς γοω αικὸς 4) ταρϑεὶς,ὅ 
τε βοηθὸς τῷ λοδρὸς χελθυεϑεῖστι δμέοϑτῳ, ῳτν ἐϑρων Εἰς δλλήλοις ἐργάζωνται. σχϑ-- 

πει ὃ πώς καὶ ἐμιφόντικώς γρῇ.) ταῖς λέξεσιν. οὐ γδῤ Εἶπεν, ὅτι ἠροίαϑησαν ἡ ἐπεθύμ- 1Φ 
σαν δλλήλων, δλλ ἐξεκαύϑησαν οὖν τῇ ὀρέξει αὐ ΜΨΜ Εἰς δυλήλοες, ὁρῶς ὃτι ἰπε σΓΆφονε- 
ξίας ὃ πὸρ τὴς ξχιϑυμιίας, οὐκ ὀϑαοομδύης Εἴσω “δ οἰκείων ὁρῶν ψϑρειν; πτὴῦ ν ζὴ 

αἰπρἝωνον ον τὐδα Θεοῦ τολεναενόμοις, ΜΓ ϑλλοκότων Ὠιϑυμεῖ, ὶ ἐχὶ ΤΜ νενομίσ- 
μϑμων. ὥασερ δ πολλοὶ πολλαΐις τέων γϑν" σιτίων Ἐχιδυμίαν ἀφέντες, γἕὼω σιτοιεῦται 

κα λίθοις μεικρους, ἡ ἔτερ9ι αἰ πσο δίψους κατε, ψϑρμοι στφοδροὺ ὼ βορξόφου πολλάκις ἔχιϑυ. τς 

μεύσιγ" ὅτω ἡ ἐκᾷοι ασοϑς (ὃ ποδαιομον τῦτον “ξεβροεϑησαν ἔρωτα. Εἰ λέπις, ἡ πό- 
γεν ἡ ἔχίτασις τῆς ἐγιϑυμίας αὕτη ; δπϑ τὴς τῇ Θεοδέγχαταλείψεως, η5 ἐγκατάλωνις 

τῇ Θεού πόλον ν ὐπὸ τὴς Μ αἰφέντων αὐτὸν ἀὐομείας: Αὐῥενες εὖ εὐῤσεσι τίω ἀἰογη- 
μεσιωΐω κατεργαζόρϑρμοι. Μή, ζ) 4" ἠκουσα, φησιν,δτι ἐξεκαύθησοιν, τὴς ὄχηθυ- 
μίας μόνης ἐὴ γομεέσγις τὸ νόσημα. ἢ ὙῈΡ τὸ σλλέον τὴς αὐτἶμ' ραθυμίας ζε)ν,)ᾷ τίω ἔχι- 1:0 

ϑυμίαν μη. 1 9 τῶτο οὐκ Εἶπε, πΡασυρέντες, ἢ " ὐδϑληφϑώτες, ὁπτερ ὡλαχοῦ 

φυσι, δλλα τῇ! καιτέργαζονϑροι. δρη9᾽ ἔθεντο “ὠ αμἶδίίον, ὦ δΧ ἰπλώς ἔρ.9ν, ὡ»λαὶ 
ἡ ἐασουδωσιϑμογν. ἡ σῴκ Εἶπεν ἐχιϑυμίαν, δλλ αἰ ον) μοσιιύζου κυρίωφ. τὴ γοῦ ἃ τίω 

φύσιν ἤσουν, καὶ «ἦν νόμοις ἐπετησαιν. ὶ ὅρρυ πολλέω τέω σύγχεσιν δξ ἀἰμφοτέρου τῷ μέ-- 
ρδς γινονϑμζωυ δ γ δὴ κεφαλὴ μόνον κοίτω γέχϑνεν, αἰλλα' ὸ (Ὁ) πύδες ὀύω,ὺ πολέμιοι ἑαν- 85 
.}} ἡ αἰλλύλων ἐδίμονηο, χαλεσίω 11.) ν πϑρτὸς ἐκφυλίν πολέϊμν ὐϑανοκφτέραν εἰσ'. 

αγθντος μανγέωυ ὦ πολυοαδὴ ἡ πεικίλζω. ὦ 75 Εἰς τέοσωροι ζωτίω διφλον Εἴδηκε- 

γα ἢ ὐθάνομα. 9 ὙΣΡ δισλούς, ἢ ποισλούς, ἀλλα! ὁ τετραπλούς Οὐ ὁ πόλεμος ζώ. 
Τινδικδι σκόπει δὲ᾽ ἔδει (δ δύο ἔνα ἐἢ), γωναϊκᾳ χὰ ὀύδρώ λέγω, Ἐσονται Ὁ», Φησιν, ᾧ δύο Εἰς 

(ρκω μίδν. ἐποίει 5. τῶν» ἡ τῆς ὁμιλίας Ἐχιϑυμία, ᾧ (ιωνῆε ζῳ “δ... ἀσεὸς ἄλληλα. 10 

ζω τίω αϑέλων ὁ “ἱ οαἴδολος τίω ἐχιθυμίδρ, καὶ ἐφ᾽ ἕτερον μετοχετϑυσοις ζ πον, αἰπέοκσον 

σαι, ἀλλὰ ὼ ῷ πσοὸς αἰλλήλους ὀκτεπολοβίεϑαὶ τὸ ϑμος  ςασιώζαν. Καὶ 40 
Ι ͵ “Γ᾿ “»“ " ς ὃ δι ᾿ ΩΝ 

Ν τίρω εὐ τ μοϑιλν, ζῶ ἐδει, τῆς πλόμης αὐτῇ οὐ ἑαυτοῖς ὡ-σολαμθαγοες. Οδᾳ “τὼς 

πάλιν ἐχὶ τίωὐ πηγάν ἐρ πὴ τῷ κακοῦ, Κ' ἀσέξειδν τίω ὑπὸ μ᾽ δογμῶν ,ὐ μμιοϑὺν Πα 
ΤΥ) "»" ᾿ ᾽ ᾿ ᾿ ““ » 

τον ἐἢ) Φησί ΤῊ πὐρανομίας ὠκείνης. ἴρτς γορωδὲ γεύνης . κολάσεως λέγων, γι ΟΥ̓ 

ἐδύχει πισὸς δὴ τῖς ἀσιζέσι,ὐ ὅτω {ἣν πϑϑαιοϑυμϑροις, δλλαὶ αὶ χαταγέλρτος, δείκψεσιν ἐν 

“τῇ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙΣΈΤ. ΛΟΙ, Δ, ὅ75 
αὑτὴ τὴ Ἢ ἡδονὴ ζω τίω τίω κόλᾳσιι οὖσαν, Εἰ 3 ςέκ αἰοϑαΐνονται, ων ἥδονται, μὴ ϑοιυ μοί.. 

σης. Νὴ) δ ἐ Φ κφηνόμϑμοι ᾧ φρονίτιδι κοιτεχόϑνοι γὸ νόσῳ πολλαὶ ἑαυτοις αδικϑιῶτις, 

ἡ ἐλεειναὶ ππρβοσοντες, ἐφ᾽ οἷς ἀδζις ἕτεροι δαιχρύοισι, γελέζσι καὶ ὁ οτρυφαίσι τοῖς γεομός 

γοις ἀύ!, διλ αὶ αἰ 9. τῶτο φάμδῳ ὠΐοις ἀπηλλάρϑαι. κϑλοίσεως, ὄλλα' ὑσὶ αὐτὸ ( δὼ 

τϑ» ο» χαλεπωτέρα 6) τιμώεία, ὅτι σοτνὲ Ἰστισιν -» εἰς Εἰσι. ὃ ἰγὸ ἀὐπο δι γοσθιώτω οὴ 

ΔΛ Ὅσο ἦν ὑγιαμόντων δεῖ φέρειν Φ ψήφοις. ἐπεὶ τότε παλαιοὶ ᾧ νόμος δῷ ὥπρα- 
γμα ἐδόκει, καὶ ὁ νομολέτης τις ΠΡ αὐζιῖς οἰκέζις ἐκέλδυσε μήτε ξηρᾳ λοιφῷ, μήτε παιδερρι- 

φεῖν, τοῖς ἐλδυϑέρριρ' τὴς ππέρεδρείας «οὐ θαρωρήσεις ζυτις,μάλλον ὃ ἢ σὸς ἀἰοριμοσεύνρ' 45 

ὅμως ὑκ φϑόμεισαιν αἰομοσύγεου ἐ)ὴ Ὁ πράγμα, δλλ ὡς σεμνὸν καὶ μεῖζον κα] οἰκεῖ αἀξί- 

"ἐπίγρεψεν τὸ ὠμά, τὸς ἐλθϑέρρις ἐπέτρεψαν. κα Ὁ! τ ὁ σοφώτατος δ Α ϑιμυαίων δῆμος, ὡς μὲ γας 

“Ὁ ἀἰὐοὶς Σόλων. ὃ ἕτεροι Ἀ πολλὰ, ̓ ἫΜ φιλοσόφων βιολία ζᾷν τῆς αὖ τις ἔνρρι )έμμον-- 

τὰ τηφυόσα. ΦΔᾺ Ὁ [9 τῶν μενομεισῳϑιον ἐῃ ὧκ- πράγμα Φαρδμ, λα καὶ ὑ ὧν 4 "ὁ- 

(ΜΟΥ δυϊζα μλύοις τον, ἐλέιινοες χ᾽ ὁ δακρύων ἀξίοις ἐρ πολλών. ἃ ἼΣ αἱ τπρρὶ δνοιϑμαι πά- 

δρυσι γιωνὠκες, ὥωπαὶ ἡ οὗτοι᾽ μᾶλλον ὃ ἐκείνων αἰϑλιώτερᾳ. ταῖς ΠᾺΡ Εἰ ἡ πἴϑα- 
1 γοβ(οῦ, ἀλλα κτὶ. Φύσινη μίξιφ᾽ αὕτη ἢ ν αθανομιορ, ἡ τἶρα φύσιν. Εἰ γερὴ μὴ γέονα 

ζὦ, μηδὲ κόλασις ἠπείλη, τῷτο πάσης χϑλάσεως γεῖρϑι ἑώ, Εἰδ ̓ἡδὸν.), τίω ασϑσεϑή- 

κζω μοι λέγεις τῆς τιιφείας. συσὲ γὰρ Εἶτινα, Εἶδὸν γύμνον πρέχοντα βορξέρῳ Ὁ σῶμιαι 
ὀράκεγφωσμδίον ἀπὸυ Εἶτα οὐκ ἐγκαιλυπῆομδοι, λα ἐγκαλλωπιζ όμϑυον, (ωη- 

αϑέω αὐ αὐτῷ, δλλα' αὶ ἡ μάλλον αὖ αὑτὸν ἐδρίωγσει, ὅτι σε τὲ αἰαϑαν6:) αἰρνμοιαν. ᾿γα 5 

20 σαι φεφέραν δείξω τί ὕξρνν, λὐάχεϑε μϑ ἡ ὁτέρρυ αἰ θαδείγματος. Ε: ἰγὸ 4: ὅειον τις 

κατεδίκασε ϑορλαιμευομδῥέυ αἰλθηϑις μιγάαι ζωοις, εξ ἵτο δ ετοὸ ἐκείνη τὴ η μίξει, ὁ υ ἰ 9. 

“Ὁ μάλιςα ϑαχρύων (ὦ ἀξία, ὅτι σσοϊδ αἰπα Ἰλαγάδαι τῆς νόσῃ ζωυτας ἠδυωσν» ἃ ὧ μη-- 
δὲ αἰοϑοίειϑαι τῆς νόσῳ: ; πϑρτι ποῦ δάλον ὅν, Εἰ: ὃ ) ὠκάνο λαλεπὸ, Οὐδ τῷ ἔλαθον 

κεν. ζ Ὁ “πσὸ χὰ οἰκείων ὑξειζι οϑαι, ἐλεεινότερον ἫΝ αὐ ασο ΜΝ αἰλλοτθίων. τύ.- 

24 Τοῖς ἐγὼ ὸ αἰδροφόνων χείσρες εἰ ̓ Φημ. - δ ὃ βέλτιον Ἡπολεινᾧ,, Ἀζῆν υζειζονδνον ὅ- 

τωρ ὦ γὁ λθδροφόνος τίω ψυχίω πὸ τῦ σώματος διέῤῥηξεν, εὖτ 5 ὃ τίω ̓ἀυχίωυ μ᾽ τῇ 

σώματος αἰπωλεσε. ἀό ὁπτερ Γ Εἴποις ἀμδότημα, οὐὐσὶν ἶσον ἐρᾷς τὴς αἰ Ῥανομίας ' ἴϑυ- 

τῆς. ὺ Εἰ ἐστηοίϑοίνοντο ΤῊ γοορϑῥων ὦπα φόντερ, μυυρλοις α᾽ κατεδέξαντο )ευνατεις, ὥ- 

{ε μὴ τῶτο παλεῖν. δ ΣΡ ὅθην, ΟΥ̓Χ ἐς! ζωτις τὴς ὕθρεωρ αἰλργώτερϑν τὺ λαλεπωώτερον, 

30 Εἰ Ὁ αἶδιὶ πορνείας δ(αλεγθιϑμορὺ ὁ Παῦλος ἐλεΐν, Οτι πὸῳ ῦ αἰμϑοτημανδ ἐδ πριν σῃ λὺ-- 

ϑέθπος, ἐκτὸς τὸ σωμιᾳτὸς ἔθιν, 6 ᾿ ὃ ὁ πορνθύων. Εἰς δ ἴδιον σὼμαι αὐρδιοτομει ηἹ δ ς οἷ τοῖ- 

“Χ" παρᾳγομί- μϑμ «ὐϑὲ τῆς μνίας ὥοτις, ̓ ἥ τοσῶτον᾽ ̓  πορνείας χείρων σὴν, ὁ οσον σσυδ ἔξην Εἰπεῖν; συ 

“ γὸ τῦ τὰ τὸ λέγω μόνον, ὅτι λέρρνας γεωη, αἰλλ᾿ ὅτι αἰπτώλεσας ᾿ ὃ ἐΐ εἰ αὐ, ὃ. ὅπ Εἰς ω.- 

᾿ πίω μετέτχις τίω φύσιν, οὐτε ὦ Εἷ γές διετήρησαις,ἰλλᾷ κοινὸς ἐκαιτέρας ἐλνου προόϑύτης, 

445 Ὄ ΩΣ Δὐδρανν Ἢ γωναικϑίν ἄξιος ἐλφιεύεοϑεύ, ὁ καταλϑυεοῖ, ἀτε ἑκάτερον αϑδικήτα: ζὴ 
γ)γέιο οὔ, ὁ Νὰ μμείϑῃς ἡλίκον τῶτο ἐσννεἴτις ἐλϑὼ; ἐπηγίε Νλέτο δξαν,ϑεύπων κιύα “ποιήν στ, 

αὐὰ Οὔ αὐ ὡς λυ μεοώγα ὁ ἔφυγες; ̓ αλλ ἰδὸὺ ἐ κιωα δξ αἰνιδεύπων σοιύτον ἐποίισας, ἄλλα, 

ὦ τῶτο ζώονα ἀτιμότερον. ὀκᾷο “ ν) Εἰς χρῆσιν ἔθππτηδειο, ὁ οὗ ἡτοδρηκως ἰδευμοῦ γθή- 

σιμος. πί δὲ, Εἰπέ μοι εἶ τις ἠπείλει ποιῷ τίκτειν ἀνδρας κα ὼ λοχδύεοϑει, οὔκ αἱ ἐπλμαϑη- 
49 αϑυ γυμδι ; αλλ ἰδοὺ γὼ ἢ χαλεπώτερᾳ ἡ ἑαυτοις χατειργαίσαντο (ὦ τὰ τοιαῦτα λυῆθώντες, 

ὦ γὰρ ὅθι ἶπον Εἰς γαυαμαίλν μιεταξαλῷ, φύσιν, ὺ νϑροντα ἀνδρα. ἥμέοϑα) γειυαικϑι, 

μάλλον: ὃ μήτε τῦτι, μεῆτο ὠκῴνο. Εἰ: η) , βούλει καὶ γ ἑτέρωϑεν μαϑεῖν τῷ κακού τίω ΣΝ 

χ ῥδλπ δ (ολζω, ἐ ἐρωτησοι τίνος ἕνεκεν (ὧν ἐυνυί λρῖς ποιοιωΐζᾷς ̓ ολσίζουσιν Φ Ἰομιοϑάται,᾿ 'δΕ. ἦσῃ, δ.- 

Ἢ δὶ οὐδὲν εξ’ ἕτερον πλμτως, ἢ ὅτι τίω Φύσιν αἰκρωτηρλάζυσι. κρα τοίγε σον αἰδικούσιν ὀκῴοι 

Οδεγίοῖ, ΤΟΏ, 3. ς τοσῦτον. 
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γιν α. 26 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

τοσῶτον. ἐϑμοντο Ν᾿ (Ο΄ ἀκρωτηειαιϑεντερ, κ μα τ' ἡ ἀχρωτηειασμιὸν, πολλαχοῦ γε γρύσιμοι, Ἢ: ΤΟΎ Μη" 

ἀν ,ϑεῦπου ὃ πεποριόνμδμου συσὰν αἱ »φύτερον Ἄροιτ' ἐν. ὀγορὺ ὑψυχὶ μόνοι, ἄλλα χφι ΚΣ 

δ σώμα τὸ τὰ τοιαῦτα παΐίντος, ὦ ἀτίμίον: κὴ ἀξιο ἐλαιωξοϑαῦ πϑυταηθλον. πῦσαι γέονναι 
τότοις ϑγρχέσασιν: Ε 5 γεύνης χαταπλάς ἀκϑων, ἀπιφεῖς, κει ὧ πῦρ ἀγαμψήεϑητι “-. Ἅ ἐρρὸ ὀκεγῳ 

Σοδόμων. Εἰδορϑν γοῤμίδὸνδν ὼ ὧν ῷ πϑίώντι βίῳ πέγνης Εἰκόνα. Τὴ: δ᾽ πολλοὶ τεῖς μ᾽ , τὸ ανοὶν 

τίω αγαφασιι ὀνδῳρν οὐ απιςεῖν γιοῦ ὠχϑύοντες πῦρ. ἀσᾷζεξον ἐῤ, Ὑπὸ ΚΟ αϑδόντων ὀδοις 

ἐσωφοϑηισινὸ Θεὸς. τοιούτος γϑέωυ , ὕφ1ν ὁΣοδομων ἐ ἐμαρησμος ὁ πυρπόλησιρ κείνη χα) 

ἴσασι (ὦ «ὐϑαλλμόμϑμοι, κα Ὁ τῇ ἡ )εᾳ τίω πληγάω ὠκείνζωυ τέως ϑεήλατον καὶ Ὄ ὙΟ᾽ ἀγωϑῳ κε- 
ἐκεουαῖν τὸ τὸ ὀρ)ϑν ἰδῦντες, εὐγόησον ἡλίκον ΤΩ] τὸ αἰ ὐδοτημα, ὡς βιασαωσῖ, κα ἡ 9 καιροῦ τέων 

γέρον φλρμέωαι. ὍΝ γοῤπορλὸὶ ἫΝ λῤγωνχριτεφ οόνομω, ὅθ ΤΠ ἔργων ἀὐφις τίω ἐ- 1ο 
κείνης Εἰκόνα ἐπεδειξον ὁ ὁ Θεὸς κανῷ 5 τίνι ἔγπῳ. ὲ Ὁ τὐδαδυξος ζῶ ὁ ὑετὸς ὀκᾷιος, δὴ), 
ὸὶ οἶοα φύσιν ἡ μίξις" ἀ κατέλυσε τῶ γάῶ, Τῇ κὶὶ ὁ ζ ὀκώνων ψωλας ὴ ̓ ἔλιϑυμια. : 
ἐδ Ὁ αἰπεναντίας ζω ὁ ὑετὸς “πῳ (ων 4. καὶ ΡΨ μόνον ου ̓ διήγήρε τίω γαπέραι ὃ γῆς “σϑὲς κ' τς (υμή- [ 

τίω δι χαρπῶν ἐν ῥεσιν, ἀλλα ὁ ποὺς Ὁ ἰσποδυχω αὐτίω ἢ ἥ' ἀπερμῖ Τ᾿ ἄγοιφον ἐποι. “θην 
τοιαύτη "ὃ ὠδὴ αἰξις ΟΜ λύδρών τὴς γῆς Σοδόμων, τὸ τοιοῦτον σῶμα, αἰγρησύτερον ὩσΙδ- ας 
Φαίνουσαι. πἰ ΝῚ οὐδὸς πεπορηβυμῦῥου μιυσοιρωτέρον: ; πὶ ὃ εὐγαγέφερον ; ὦ τὴς μϑμίας, ὦ “Ὁ 

αἰθαπλυξίας. πῦϑεν Εἰσεκώμασεν ἡ ἴιϑυμία, αὑτηνζὰ πολεμίων Δ 9 ϑεῖσει τίωυ 20. τῇ αὐδρω- 

αὐ,ϑοφ πίνω φύσιν, μάλλον: δ ὴ ὀκείνων χαλεπώτερα, ὅσῳ Ὁ ὁ ψυχῃ σὼ ματος ἀμείνων: ὼ ΙΝ τα " " ᾿ 

ἐὰ ἀλόγων ὑμεᾷς αγοητότερϑι, ὺ ὁ κειναν αἰὐγαιδέφερρι. ὑδωμού γ τοιαύτη μίξις πο» κείνοις, 
ΓΝ λλ΄ Ἐθηιγοώσκει (ὧν ἰδίοις σρϑὲς καὶ Φυσις. ὑμᾷ ὃ ὃ ὁ Τμ αἰλόγων αὐμμότερον τὸ μος 20 
Εἰ γαϊσοιαϑε!" τὸ ὑμέτερον καϑυξείζοντες. πῦϑεν δὰ ΤΟΝ ζαύτα ἐ ἐτέῃϑη τάκακώ: Ὁσὸ γξυ-- σὲ ἠαΐτι- 

φῆς, οἰπὸ ὅ μὴ Εἰδέναι Θεὼ. ὅτου γὸ ὠκ(αίλωσί ἦμες ἰντῶ (Ὁ) φόζον, ππόμτα οἱ Ἀέται ἀμ, ὑκεῖς 
λοιπὸν ζῳ κρυλό, ζοντις γαῖ 

ἩΘΙΚΟΝ ἵν δζ δζω μὴ τῦτο ὅλύνται, ἔχωμϑδν ἴ,.] ὀφϑωλρδᾷ! ἀἰκριδη τῷ Θεοῦ φέζων. συ δὲν »», ΝΡ ΩΝ 

φουδὲν οὕτως σύλλυσιν ὧν, 969: πον, ὡς τὸ ζαύτης ὀκιαεσεν τὴς αὐγκύρᾳς᾽ ὥασερ σοὶ σώ.- ἃς (9 7τε6. πύϑεν 

ζα ως τὸ τὸ διζουεχῶς ὁκᾷ βλέπῳ. οἱ ἰγὸ ὧν, ϑ69.πον ἔχοντες ΓΙ ὀφϑευλ μδυ,ὀκνηρϑτεέροι γον 

ἄϑα φξὶ τὰ ΤΩΝ ματα, πολλαχιρ: ἢ ᾧ οἰκέζ ἐρυθριασειντες (ππεικεσέρους, σον Ὡόατ- 
τορϑ αἱ ἀτοπον,οἰννόησον πόσης Ὡσπολαύσομϑν ἰσφόλείας, ῷῶ Θεὼ «89 ὀφθαλ δι ἐλοντες. 

όδοωμϑ γὸ ὁ ὁ ὀζρθολορ ἡ ἡμῖν ὅτω δζκκεινϑροις Ὀλιγησει), ἃ ἀπὲ αὐόνητου πον. ἀν ἢ πλάνωμέ- 

"ας ἔξω,ὰ χωρὶς χῶλην " αὐἰξ δίας ἴδῃ, Ὁ ἡμδιυ λαξων τ τ ̓φηοχίω, πόρτα ρ; Ἄριστον γἡμας 30 

᾿ὐπορουχϑλήσοι! δευνήσεται. καὶ ὅπερ ὦ ῥαϑυμοιδμ οἰκο παορισιν ἐστ᾽ ἀγϑο5ι:., 'ς 

ἅ ̓ἀῤαγχαας ὠφέντες Αἰ θιονίαρ,ἐφ᾽ ὡς Εἰσιν αἰπεραλμϑίοι οἷα ἫΜ δεασοῦιν, ἀπλώς 

ἣ ὰ Εἰκῇ τοῖς αρρεμπίσοισι «σοϑσηλούμϑμοι, ἡ τίω ολίω κᾷ κατὸμαλίσχοντες, τε 

ἡ ἡμεῖς γυασομϑῴορϑῳ, ὁτὸμ υἰποςώρδν- ἣν ̓Ὡπτα ὦ Ὁ “ Θοού. ἐφήκαρδυ ὃ λοιπὸν λϑ- 

ΤῸΥ λαυμαζοντερ, ἐ καλλος ματος, ἃ φ ταὶ ἀλλα τὰ μηδὲν τϑϑς ἡμαῖς ; »ὥασερ ὠκέῖνοι ὦ 45 

οἰκέται Ὑ ἐπὰν ΨΜ τοῖς λαιωματοποιοῦσι “ποσέρισι, Εἶτα ἐλθόντες βρᾳδίως, οἴ ζς 

ἐοκίζᾳς αὐπομϑβοισι πληγείς. πολλοὶ Ὁ. τὸ τέω οδὸν τίω «σελχειμβῥαω αϑέλλο, ἑτέρφις 
πιαύτα, αἰφοιμονούσιβαϊκολουλοιῦτερ" δλὰ μὴ ̓ἡμᾷρ πῶτο ποιώμϑρ. ἜΣ ἀπερώλ ῖθα 
δῤδσοι πολλω μ καιτοπειγθντων"ς ΤᾺ Εἰ ἀφέντες κα ζώϑῳ κεχηνότες πσοῆς ζ' 

ἀμόνητου Οωτα, αἰδγωϑέντος ἡ ἡμῖν σ ἕκαιρῶ πϑυτὸς εἰκῇ ἡ ἡ μοί τίου, τίω ἑώτίωυ ϑωσομὸν δί- 45 ; 

κζω. εἰ ἐγρκ Ὁ ἀρρλῷ, βούλει σαυτὸν, ἐχφρὰ ΓᾺ ἐϑαυμάζεν ὀφείλῴ, κα Ὁ αἰϑ αὶ κεχηνέναι πάν. Ϊ 

τῷ (ᾧ χρόνον ἅπερ ϑ γέλωτος ὅν ἀξ, δλλὰ λειύμοτος ἡὺ ἐπαίνων πολλών. ὡς δγ4 πὰ ἢ 
καταγίλα σα, λαυμαζων, ἡ αὐτὸς ἔςαι Ἔ ροιούτος, πὶ τῷ γελωτοποιοιώτορ χείρων. ὅπερ ἢ πολλάκις 

ἵγαμη πάϑῃς, δἰποτηήδησον (χίως. ΤΣ} καὶ ὃ ἐφηχο, Εἰπέ μοι, σοὺς τοῦ νπιλούτονκε- 

χηνὼς 
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χηνὼς ἢ λυεπηερωρδίος; τίϑαυ μαφὸν ὁρᾶς καὶ ἰχϑμὸν συ «ὦν' οφϑουλ μοι, χα θα ἂν γου- 

σοφορφιῶτας ἵπωοις, χα (ἄν οἰκέτας, τες ὑδὼ βωρζῳροις, ὧν" θυνούχοις κα τα ἱμώώτια 

φῳᾳ πολυτΐῃ, ταὶ τίωυ' κατα μαλακιζονϑμέω ὧν τύροις ψυχέω, χαὶ τίω ἀνεαστισμένζυ ὁ- 

φριω, καὶ αἰθιδρομας, καὶ ὧν ϑορύξοις; καὶ πο ζῶτα ἀξία ϑούματος " τί 5. δυτοι 
2 ἀαὶν ἐπτω τῶν διεφήκοισι τῶν ὀρχουμένων,καὶ συραζοντων Ἐχὲ τῆς ἄλρρϑὶς ;καὶ δ ὥτοι 

πολλῷ τῷ λιμῷ τῆς Φγρετῆς κουτεχόμϑμοι, χρρεύοισιν ἐκείνων χορείὸν κατατελφτοτέραν, 

αγόνϑροι καὶ φἴδιασρνϑμοι, νμῦ μδυ' Εἷς τραπέζας πολυτελῴς, νι ὃ Εἰς ἑπωραζομένων 
'φ Ι “.Ὶ ᾿ Ι 3 ᾿ 1 ! » ν».ἡ 

“. δῶμεν γυναικῶν κουταγωγιον,εου ἢ Εἰς κολθικῶν ἐσμοὺς χα ἰῬασίτων πληθος. Εἰ 5 “δυσοφο- 

 μάλιριε οϑύσι, “9 αῦτο μείλιςα ἐλεεινοὶ, ὅτι τοὶ μη δὲν ωρὸς «ὑῶν, ὐἰϑεασουδαςα αὑτοῖς "μαλλὸν 

1ο Εἰσι, μὴ) μοὶ τὰ ἱμώτια ἴδῃς, ὄλλα αακοίλυψον αὐνῃδδ τίω ψυχέω, ἡ σχ.- 
πησον Εἰ μὰ μυοίων γέμει πτραυ μῶν, ὁ βακια «ὐἰδεξέθληται, ᾧ ἔςιν ἔρημος ἢὶ ατυοοφαΐτευ- 
τος. τί δίζυ ὄφελος τῆς ἔξω μϑυίας "καὶ 9. πολλῷ βέλτιον πώντα ἐ{) ον Φιροτὴ ζανντα, ἢ 
βασιλέα ὕγτῶ «Τ᾽ πονηρίας. ὁ Κ γὸορ πένης γον ἑαυτΩ Ὡπολαύει πάσης τῆς ΚΟ ἦν χίω 

σευφῆς, ἡὶ σδ᾽οδὲ τὴς ἔξωθεν αἰοϑαίγε:) πενίας δὶ (4) ἐνδὺν πλούτον᾽ ὁ ὃ βασιλόις' τρυφῶν 
χ- τῇ ψυχῦ 12 εὖν τοῖς συ δὲν αὐτῶ πασϑόσήκμσιν, οὖν τοῖς μάλιςα αἰτοῦ ϑζαφέροισι κϑλαζεῖ), ὃ «“ὑχὴ ἡ λθὼ 

γισμοῖς καὶ τω ((μυειδὸτι,τοῖς ἐκῷ (μωαποδοημούσιν ἀυτῳ, ζῶτ᾽ δῶν εἰδύτες, τὰ ὦ ἱμάτια 
ἰποσω θα τὰ γουσε ̓ ὀμελω ῖθα ὃ ελροτέω καὶ τίωυ ὧκ ζωύτης ἡδονζωύ. ὅτω γὸ ζῶ καὶ 
ὀκῴ πολλῆς εἰπολαύδω νϑμ τὴς τρυφὴ ὺ ὙΜὋ ἐπησελμδϑων Ἐχιτύχωμδυ αἰγαϑών, χϑύμπι 

ἡ φιλρν,ϑε»πία. 
20 

Δογ... 3. ΚΑΘΩΣ ΟὙΚ ΕἘΔΟΚΙΜΑΣΑΝ ΤῸΝ ΘΕΟΝ Ε- 
χεῖν ὧν ὑχτγνώσει, πϑρέδωκεν ὁ Θεὸς δουρὶ Εἰς αἰδύκεμον γοιωῦ, ποιᾷν τῶ με 
καϑήχιτω. 

4} 5 ϑοΟ δ Να μὴ δόξῃ αὐςᾷν αἰνίηεδῖ, Ὠτὶ πολὺ τω τῆς πευδερᾳείας ἐὐγδια 
ζ Ὁ ῳ τοίξων λόγῳ, μοτέξη λοιπὸν ἐφ᾽ ἕτερ Εἴδη αἱμδτη μῦα. δ}8 καρ 

ἡ Αν ἐφ᾽ ἑτέρων πσδε(ζ πων κυδϑάγει (δ λόχον ἀπϑωτα ὁ ὡασερ ἀεὶ τοῖς 

- ε ̓ πιφοῖς ὀζρλεχϑνϑιος «ἰὶ αμδοτη μέν, ᾧ βουλύμϑυος ζωῦτα δεῖξαι 

φδϑυκ]α, οὐρα γει Εἰς μέσον ταὶ ἔϑνη λέγων, Μὴ οὖν παϑει ἔχιϑυ- 
40 αἴας, καιϑούπερ χα ζᾷ λοιπὰ ἔϑγη τοὶ μη Εἰδοτα () Θεὸν χα) 

παλι, Μὴ λυπεῖοϑε, Φασερ ὡ λοιποὶ (ὦ μὴ ἔχοντες ἐλπίδω᾽ ὅτω ν ὠζδα διῤεψισὶν 

κείνων τοὸὶ αἱ μδοτήμιαται ὄντα, ὁ πάσης αὐζις ἰ ποφερζσυηγωμης. ὁ γ᾽ ἀγνοίας, ἀγλὰ 
μελέτης 4) Φησιτα ζολ μλ μιατα δίόπερ σύν εἶπε, ἢ καιθως ὑκ ἐγνωῷ, ̓ ϑιγαὶ, χαϑὼς Οἷκ 
ἐδυκί κασαν τὸν Θεὸν ἔχειν εἰν ἐπιγνώσει, κρίσεως διεφϑουρνϑρης αὶ φιλονήκίας μάλλον, συν. 

ὅς αὐ» παγὴς λύγων ἐδ ὦ αἰμδδτηκα, ἡ δεικψις,, ἐχὶ τῆς (ὐρκὸς (καϑως τινὲς τυ" αἱρετικϑίν 
φασιν) δλλαὶ τῆς ὀζᾳνοίας ὀντοι τὴς πονηροῖς ἔλχιθυμίας ζᾳ αἰ μϑοτήματα, καὶ τίω πηγὴν 

ὀκῴλεν ὅσον τυ" κακϑν. 9). 7.5} ὁ νοις ὠδύχιμος γέχγϑνο, πόρτα ϑρεσύρη λοιπον, καὶ 
γἰ ταμορά- "αετφαπη, Τῷ ζωυιόχου δξρμφϑειρέντος. 
ω 29 Πεπληρωμϑμους πάσῃ αἰδιχία, πονηρία, πλεονεξία, κακία. Ορᾳ πόρτα 

φησι πάσης 40 μοτ᾽ ὑχιτασεως ἡ γὸ πεπληρωρϑδίους ἘΠ) "φησι, ἡ πάσῃ, ὀγομιούσεις ὃ νικῶ: τίω κακίδν, 

πὸ μι " αὶ τοῖς μέρεσιν ἐπεξέρχεται, ὁ τούτοις ἴθ᾽ ,ἰαὐξολῆς, λέγων, Μὲερεὺς φϑόγου, φόνου. 
γίχυτω τώ. ὙϑγΣΡ ὡς ὠκείνου, ὥανερ Ἰχὶ τ Αζελ, ἡ τῷ Ιωσὴφ ἐδεξϑη: εἴπου εἰποὺ, Ἐφ ϑὺφ, 
τῇ ὀπεξίρ- δῦλυ, και χϑηϑηίας, 

30 Ψιθυρικαῖς, κα]αλῴλυς, ϑεοςυ εἰς, ὑὐριςαῖς, Καὶ ζῷ δικϑῆα αὐζονφορα ἐἢ) πολλοῖς 
Ομεγίοίϊ, τοπ].3. ς ῳ 

χιτω ὦ 

ο᾿ 

α.Θισ. 4... 



κοῦ 6, “8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 
ὧ ταξει θεὶς ἐγκλαμᾷ ΓΧ αὔξει πάλιν τίω κατηγϑείαι, Ἰηὴ τίω ἀκρύπολιν αἰαξας Ὁ 
κανόν, κῃ αὶ Εἰπὼν ἀλαζόνας. τὰ γὸ αἰμδρτόμει, ὦ καὶ αμδότόμοντα φονῷν μίγα, χαλ. . 

«Κορε. Ὁ. πώτερον. δϑᾷ Κορινθίοις αὐζ' ἐγκαλᾷ λέγων, Καὶ ὑμιᾷν πεφεσιωμϑῴοι ἐσε. Εἰ διὰ 

κατορθώματι τὶς Φυοσωμϑμος τὸ πῇ αἰπώλεσιν, ὁ μΖ ̓ αμδτη τημῶ τῦτο ποιοῦν, πεσης 
οὔκ δὺ εἰη ἤμμφείας ἀξιος: ; ΟΣ ὴ ΣΡ ματουγνώναι διευησεται ΛοΙπΟΥ ὁ τοιοῦτος, εἶχα Φη- 5 

σίν, Εφάρεζαε κακϑυ" Δηλών σἣι συ οϊὲ τοῖς ἥδ, ὅσιν ἠρχέυϑησοιν,δλλὰ καὶ Ὁ ἐφί- 

δ 69, ἐπρα" ὅπερ παλιν μελοτόγτων ὡ χα ̓ απουδοιζύντων, ὦ ὀχὶ (Οὐμωρπαζομδίων καὶ πα- 

ἐφσυφρρϑμων. εἰπὼν ὃ κτ' μέρος τίω χακίδν, καὶ , δείξας ὁ δὃτί χϑὶ “σοὸς αὑτίωυ' πάλιν 

τέων Φύσιν ἔφησον (Γ ογδῦσι Ὁ, Φησιν, ὠπειϑᾷ) Ἐπὶ τίω ρίζαν λϑιπὸν προόφσι 

τὴς τοσαύτης λύμη, 3 Ι Ασύρρρυς καὶ κἡ αἰαυύνδους καλαΐ. ΓῚ 

Ματϑ.κδι, ὁ. Ταυτίωυ "ὃ χαὶ ὁ Χοισος τίω αἰτίαν ὁ 4) Φησι τῆς πογηδίας, λέγων, Οτὸν πληϑώο- 

δ᾽ ἡ ὀμομία, ψωγήσεται ἡ ἡ ἀγάπη. τϑ5 ριω ἢ ἐνίων λέγη ὃ Παὺλρρ, αζιωλέτυς, α «- 
φύρηϑυς, αἰασίνδοις, ἀὐελεήμονας καλανν » αὶ ἡ διλοδ ὅτι χαὶ αὗτο [ὶ τῆς φύσε- 
ὡς ππεύδωχῳ δώρρι. ἔχομϑν ὙΣΡ ΑΙ ' φισικίω τιν ποεῖν δλλήλῃς οἰκείωσιν, ζω καὶ 3η.- 

θλα, ποῦ ἀλληλα κέκτέωται. πὸρ "ὰ ζαδόν, φησιν, αἱ ἀγασᾷ ζω ὅμοιον αὐτο, χαὶ ̓ἐὐιϑε- 
Ἅμρ. “γῇ. “πος τὸν γλησίον αὐτῷ. δνν ὅτοι κακείνων κρτέφησειν αἰγολώτερρι. τίω νϑρ' δζωυ νόσον τίω 

ΟΖ. πονηρῶν δογμν τὴ ἡ οὐκυρδῃ δινορλύϊωο. ἀζμ τύτων “ἡμὶν δ αὔλίφισε, μὰ  σαιφφοΐς ἐ ἐδὲι- 

ξς τῆς ἣὮ νοσοιούτων ῥαϑυμίας πίω αἱ αβῥωτίαν ὃ ὥσοιν ἐχατέραν. δείκψεσι ἢ λθιπὸν, ὁ περ ἐτ΄ γχινγίρων, 

πὶ γὴν" δογμάτων ἐ ἐποίησε, καὶ ὠν (φῶ συγγώμης αὐτῶν ἀἰπεσερηρδῴους. δ [9 φησιν, 
3» Οἵνες τὸ ὁ διχσίω μα, 15 Θεοῦ" εἰδότε, οι ὦ τά ταποιαῦτα ππηρϑοσοντες ἀξιοι θ0.- 30 .,.,,σέγτες, 

ναΐτιυ εἰσὶν, οὐ μόνον ἀὐοὶ ποιοΐσιν, ἀγα; ὦ μυδυδοχούσι τοῖς τρλῆσοι, τ Δυὸ ϑεὶν 

αἰὐῆιλεσεις, ὐὐζαύδα ἀγῴλῳ ἀμφοτέρα «ὐὶ πρεϑνγϑυρδῥως. τ γὺ αν ἄποι; φησὶν, ὅτι 

Οὐκ οἶδας πὶ πραέα: ;μάλιςα ὧ εἰ ὁ Μὴ ὶ ἤδείς,σὺ ατιορ,αἰφεὶς Ἷ γνωρ σατο 6, Θεὸ 

γεῦδ ὦ αἱδ' πολλά. σε δείκψυ δ εἰδότα, καὶ ἐὁ ἑκοντὶ -πλημμελθιώτοι. ΔΛ αἰ σοῦ 

παλουρΐ ἐλχῆ, τί δῖζυ ὼ συμιπυραηεε,ὺ ἐπαμᾳς; ; οὐ ζ᾽ μῦνον ὦτα ; ποιούσι, φησιν, ἣν 28 

30 ὁ ((μωδυδυκοίσι ταῖ τοῖς ποξδοσπυσι, τίω δι χαλ ἐπωτέραι πσόύτερον θεὶς καὶ ἀσυνψι "ώφον, ἱ ἵ- 

τα ἔλῃ (ὺ " τῷ πλημιμελοῶντος ὁ 9 τίω ̓ἰεϑρτίαν ἐποινών λαλεπώτερος πολυ) τϑ δϊωυ 

πρέϑτον. Εἰπων, ΟΥ̓ τούτο σφοδρότερον παΐλιν οὖν τοῖς ἐξης αὑτὸν χριοϑόται λέγων 

3 

ὕὅτω, 

χες ς. : Δι ὀμανπτολθγητος εἰώ λύιϑενπε,πᾶς ὁ κρίνων. ογῷ 2 γὺ κρίνεις Φε ἔτερρν σεαυτὸν 30 

κατακρύνεις, Ταῦτα ασϑϑς (ἂν αν τ ἰποτενόνϑμος ἔλελ,  κ κ) ἢ πόλι τῦτε 

ὠκείνη τίω ϑργίω "Ἢ ἐγκεχειελσμδῥη τὴ τῆς οἰκϑυμθης, παφϑλαῦων δὲ δζωυ Φησι, σου σαυ πὰ ἐ- 

Φαιρῇ τίω Ὀὐπολογίαν στὰς ὑς)ς δὰ ἧς. ὁτὸμ γὸ κριτοικρίνῃς φ μοῃικμιοιχβύμοἢ ἢ ὦ αὐτὸς, 

"ὰ μιδεὶς αὐ, ϑοϑδπτων σε δικοί ζῃ, ὧν τῇ ἢ πύθὶ τῷ δ ἰανδλύνου ψηφῳ καὶ “κῳ ̓ σαυτῷ τίωυ' ὐἰπό- ἵχι κἂν 

φασιν δώεγχας." » Οἰδοιμβν κα: ἐπι ὦ κρίμα τῷ ϑΘωδβιζν πὰ ἀλήνφου ἔχὶ ὧν χ5 

τὸὶ τοιαῦτα πξβοσνζα. Ϊγα μὴ λέγῃ πις, ὅτι τίως' λέων , Φο(ξών Φη- σ{.- λον φῦδον, 

σὶν, ὃ ὅτι ὐχ οὕτως 66] «ἴα δὴ Θεῷ ὦ ὥασερ ὀνζϑε. ὠναῦλι 55 ὁ ὁ λοίζεται, ὁ φησὶν, 

3 οἰσφῶγή τὰ αὐτὰ ὶ ποιαΐγ" ὀκφ 2 ὀυχ οὕτως. ὅπ δῶυ οἶδε ὦ δίκαιον" ὀχρίων, Εἶπε 2 ὁ κειπὴν, 

πῦϑον ὃ οἶδο, οὐκεῖι ασοσένηχε. αὐξοῆν "δ ὦ. Ὠ χὰ Δ γὸ τὴ τὴς ἀἰσεξείας ἀμφότερα οὐσίϑηνε 
δείκψυσι, κα ω ὅτι ὯΝ Θεὸν Εἰδὼς, ἡσέβει, ὼ πῦϑεν Εἰδν, πὶ τῆς κτίσεως. ἴη5, γ᾿ οέκ 4: 
ζω δῆλον ά ὧπασιν εἶπα ὺ τίου αὐτί αν ὠζαύϑα ἢ ὡς ὠμολογηιθῥο,ηϑδίησιν. στὸν ὃ Εἴποι, 
στὰς ὀχρίνων, ὅ τοῖς αὐὔῤχουσι δ λέγεται μόνον, ἀλλα' Χ ς ἰδιωταις καὶ Ὁ τργρρϑίοις. φᾧ δὰ ὡ- 

πόρτες αὐ ϑοΌτοι, καν μῇ εϑοόνον ἔχώσι, μηδὲ δοναίοις, ἡ ξυλον, ἀλλ᾿ ὁμιοςᾧ αὶ κεύνεσι 
(ἂν αἰ μδοτὸμονζας, ἐν αἰ φλέξεσι αὶ τοινοῖς, " συλλόγϑις, ᾧ τῇ τῷ ((μωειδῦτος ψήφῳ" χὰ 5 συλο- 

φσδὶς γισμοῖε, 
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Οὐδεὶς αν ̓πολιμήσειν Εἰπεὶν, ὅτι Οὐκ ἀξιος κολάσεως ὁίμοιηθς, ἀλλ᾽ ὁτέρφις, φησὶ, χᾳτα- 
δικάζουσι, ὁ ὑυν ἑαυτοις. δ τὸ τὸ τοτὸ αὐ κ ᾿- σφοδρες χατεξαμίςαται λέγων, 

3 Λογζη ὃ τὐτοὦ λύθρωπτε,ὁ κρίνων ςἄν' τὰ τοιαῦτοι τραηοζοε, ὶ ποιῶν αὑταῖ,υτί σὺ 

ὠκφόνξῃ Ω κρίμα τῷ ν Θεοῦ; Ἐπεὶ γὺ πολλίω ἔδειξε τὴ τὴς οἰκουμϑῥης τίου αἰ. 

ς “ἴαν, Ὥστο ΜΝ δυγμῶν, τ ΔΜ λυ ̓νὸ ὁΤί σοφοὶ ὀγτε, χαὶ ὁτ| τίου κι σιν ε εγθντερ χει 

εαγωγϑόύσαν, χαὶ στ ὃ ἰπῳ; ᾧῷ Θεὸν ἀφῴαι μγογρίλλα., χη 'τῶῦ ἐλέοϑαι πὸὶ ομιοιώματο, Τὰ 

ὑπεῦμ, ὑτῳ τίω πἰρετίω τίμα σαι ὑ τῷ τῇ τῆς φύσεως αὐνγελχούσηρ Ἐχὶ τίω καικίλν 

γ" ἡφμολῆσαι, Ὁ ; τῳ θα Φύσιν δὴ), σπρϑέεισι λοιπὸν εἰς Ὁ δεῖξαι ὁ ΟΥΊ χα! ̓ χϑλοίζονται Φ 

τὰ τοιαῦτα κοδβοσοντες. ἔδειξε μϑὲ δι δζωυ ἤδυι, ἀμϑορίαν, εἰτετὸν τίω πυρά ξιν αὐτίως, τιω 

᾿ς γοῥαντιμιαϑίδυ, ζω ἔδει, τὴς πλλάνης αὐν δ οὖν ἀύζῖς οἰπολα μι ἀγουσί, φησιν" δα, 7:4. 
ΟΥ̓Χ αἰοϑείνογται ὀκείνης, εἶπε ἐπέρα, (ὦ μάλιςα δεδοίκασι, μάλιςα αδὲ ἤδη και ζαύ- 

τίω ἐδεξο. ὁτὸμ γϑ λέγη, ὅτι ζω κεάμρι το » Θεοῦ κν' τ ἀρλῤόι ὅρν, οὐθὲν ὃ ἐτερον, ἢ τῷ.- 

το λέγει. πλίω ἀλλα ἡ ἐφ᾽ ἐτέρων αὐτο πλειόνων αὐιαάαθα πάλι, οὕτω λύγων, »- 

γζη ἢ ὃ τῦτο, ώνϑεσπε, ὁ κείνων τοῖς τὰ τοιαῦτα ρλοτοζα, χά. ποιῶν αὐτο, ὅτι σὺ 

ὀκφόξη Ὡ κρίμκα τῷ ν Θεοδ, Ω σὸν οἕκ θξέφυγες κρίμα, [οὶ ὁ τό Θοδ αἱ φάῃ κὶ ; ὁ τίς 

αὐ τῦτο ἐΐποι; ’ αι τογέ συ σαύτον κριναρ. ΧΩ ὯΝ τοσαύτη ζω ἡ αἰξεοισία τῷ δικαφήδμου, 

᾿ὕ, κα 5 [συϑῖὰ σαύτο φείσσιοϑτι ἠδουυηιθη, πῶς ὁ Θεύρ, ἀνα θβτηπτος, ὁ 9 δ χα θολῆς δὲ-- 

χαιοᾷ, οὐ πολλῷ μάλλον" τῶτο ποιήσει; ᾿ὅγα, σὺ μϑρ σειυτῷ χατέγνως, ὁ ἢ Θεοὺς οὐποδέξεται 
ἡ ἐπαμίσει; χ) πώς α᾽ ἔγι τὸ λόγρν: ἢ χϑγτοιγᾷ ὠκείγα εχ Φ Ρα συ ἡ χαιτοιδικαιζ ομδέε χολάί-- 

20 στως μείζονος σὺ ἀξιώπετος. υ ΣΦΙ 1 ζω τὸ αἰαῦρ τειν αἀπλώς, καὶ ἡ ἕτερον αδρτόμοντα 

χολάσαντο, τοῖς αὐτοῖς πὐξζπεσεῖ παλιν. ὁρᾷς πῶς ῶ ἐϊκλα μα Ἰυξησενἰ νὰ σύ φησι,τ' ἐ- 

λαΐῆογα αμϑοτοα κολρίξ ἠρ χσίτοι ὯΝ ὧν αἰχοιύεν σαυτ,, τος ὁ Θεὸς ἃ ' μείζογα σλυμιο 

μδιρίσαιντα σε, ὦ Οὐὗτα τ μέλλων ἐωὺ τὸν αἰθρίαν, ου ,καταδεχασει ἡ χαταχριν, μι ἀγως,β-- 

δὴ καυτακεχριμδῥον τσὸ τὴν οἰκείων λογισιδ; εἰ ΗΠ ΤΟῚ λέγεις, ὅτι οἴδω μϑῳ στι ἀξιός ἄμι Κϑ.: 

25 λάσεως, δ ἢ τίω μαχροϑυμίαν καταφρονᾷ, χα ὅζς τὸ μὴ δοιωαι φἶραποϑὰς δίκζω, 

ϑαβῥήτ᾽ δεδοικέγαι μϑὺ καὶ ὺ ποίμειν δος τῦτο αἱ εἴης δίκαιο. ἐυ »ὺ εἰ εἰς ὦ Μὴ ̓δούναι δικίω, ΩΝ 
ἐκιαμτίσι- εἰςὸ δοιεῦαι γαιλεπωτέρρω, οὐ υϑμεις αἰδιόρ)γωτος ὦ ὧν, αἰαξαλλεται, 0 ) ῥκηδέποτο" συμ- 

ἊΝ (ήσεται σι. δ9 τ ἐπαγει λέγων᾽ 4Η τῷ σλούτε τὴς ἣς χευσότητος αὐτο ̓ατώ- 

Φρονᾷο, χαὶ τὴς αὐοχὴς Ὁ ὺ “ιαχροδομείας,αἰγνοον στι ὦ γρηςον ᾧ Θε5 εἰς μετογίοιαν᾽ σε ἀ--. 

ῳ. 

4. γᾷ; Ἑπαμέσεις γὺ το 9 Θεοῦ τω μιφχροϑυμείαν, χα δείξας αὐτῆς τὸ χέρδος μέγιξον. 

τοῖς ποδϑσέχρεσι (τϑτοῦ 2) ζω τὸ εἰς μοτόμοιὸμ ἐλκειν (ἦν' ὁ α μδοτόβονζμμ) αὐξά ῷ Φόζον, 

ὥαπερ "ὃ τοῖς Εἰς δὲον ν χρυσαιυδίοις θ' "τήρλας ὅξην αὐπυύθεσις, ὅτω τοῖς κατα φρονήσεισιν, 

ἐφόδιον μείζονος τιμωρίας. τῶν Ὁ ζὴ αὐἰδεφερϑυϑμον, τί γευσὸς ὺ μακρόθυμος ὦ ὧν .Θο- 

ἐς οὐκ ἀπαιτεῖ Ϊ δίκζων᾽ ὑτὸμ ἣ Εἴπης τοὐτὸ, φησιν, σγείδν ἀλλο λέγεις, ἡ τῆς πμωείας, ̓ 

49 Ἐχίπασιν. τίω "δ γρησότητα ὁΘεὶς Ἐχιδείκγυται, ἵγα, ἀπαλλάγγς αροτημίχ μΩΧ, οὐχ ἵα 

“ὡδιοϑοῆς. αὖ τοίνιωυ μὴ τῶν ποιῇς, φοσερωτέρᾳη δίκη. δ μάλικα ἀμϑδτόμευν χρὴ, 
ὯΝ μαχρόλυ μος ὁΘεός, σγεῖὶ τίω δὐερτεσίαν «ἰσύλεσιν αἱ αἰγνωμιοσιεύης ποιήεϑαι. Εἰ )ῈΡ 

μακρόθυμος, κα » ὁ κολαίζει πϑρτως. πϑϑον δΉΔΘΥ ; Ὄστο ἢ ' ἐξης Οἰρημδύων. οι ̓ γ πολλὴ ἡ κακία, 

Οἵχ ἀπίλαζο ἢ (ὦ κακοὶ, αἰαγκη πόρτως ὙἈπολαθᾷν. Εἰ γὼ αὔϑοποι ζωῦτα οὐ χϑ.- 

χῆνα 4. ορώι, πώςὀθεὐς. «ξώψ): ; ὧφε ὠτόῦλεν, ὁ Φῶ «ἰθὶ τὴς κρίσεως “Εἰσηγαγε λόγϑν. 

ἡσινσμαν, ῶ ὙΣΡ δεῖξαι πολλοις ΟΣ ναευϑιύοις, Εἰ μὴ μοτϑμοήσειεν, Εἶτα κυ κολαοόένζς ὡ»- 

χισυνισν ἴχωϑα, τίω' κρίσιν ̓(μαγή πόρτως, αὶ μετ’ Ἐλχιτάσεως᾿᾿ 819 φησι, 
5 Κατά: 3  τίω σκληρότητα συ ᾧ ̓ἀμωτόμοτοι χαρδιὸν ϑυπεισείζεις σταυτως ορ γάν. 

Οτῆν» "5 μήτε γοηφοτηπι μιαλαίοσης Ὧ μεύτε φόζῳ κοίμἼΝ1) τὶ τῷ τοιόττς σκληρ9--: 

ΟΒεγίοίξ, τομλ.3. ς 3 τθ9ὴ 

΄σ-», 5 6 
Φ «9 
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τερον λνοῖδ, κ, Ὁ Ἣ» ἐδειξε τῶ Θεού τίωὼ Φιλανϑε»πίδυ, τότε ϑείκγεσι τίω σιμωεί- 

Δλυ,υτι ὕπὴν ἀφόρητος ῷ μηδὲ οὑτῶς “Ὠπφραφεντι᾽ Νὴ ὅξφι πώφςκυοίως ταῖς λέξεσι κέ κέχρηται. λι"ἀπορείξον- 
ὁηρασείζεις γδῤίφησι, σφαυτῷ Ὁ ὀργάω, ζὸ πόμτως, ὐποχείνϑρον δυιλον,ὶ δεικμις οὐ τὸν δικαί-ὀ Ἧ΄ 

ζοντα, δλλαὶ τὸν χρινόνϑμον αἰτίον τύτυ. σιαυτω Σὰ, Φησι, ϑησαυυείξ ες, ἐχὸ Θεός σοι. 

ἐκφοργλβπῶντο ἐ ἐποίησεν ὅστε ἐγοίω,ὺ ὀχργνωικὸν σεν καλαὶ Ὁ δε ὁ τοιάτωνγατε- 4 

σκθιασε, Ὁ μαχροθυμίδῳ ἐπεδυίζαηο, κ εἰς μετόμοιὰμ ὁκάλέσι,ὶ ἡμέραν κἡπείλησε Φο-- 

(ρεαν, 1.9, πλμτῶν σι Ἰὴ τίω μετθμοιαν ἑλκῶν. 615. μϑρεις αὐένδυτος, Σεαυτῷ 
ἣν ευρίζεις ὀργά νὴ ἡμέρα ὀργὴ, χ) ὁ ἰποκαλύψαως, ὦ διχαιοκοισίας τῷ Θεού, Ἶγα 

"ὃ μη, ἀκούσας ὀργάω, νομίσῃς παῖϑος, ἐ ἐπηγαν ἐ, διχαιοκεισίας τὸ ἡ Θεού. ἡ τουλώς Εἶπεν, 

Ὡποκαλύμαως" τότε γὰ ῥ᾽ ἀποκαλύτηεται τϑν, ὁτὸμ τα καί ἀξίὰν ἕ ἐκαιφῦς Ἡὐπολαμι(αίῃ. 10 

ον ζαύλει δ) πολλοὶ πολλαΐκις ἐπηρεαζυσι ΟΝ ζὸ δίχφμον, ὦ ἸὨπζουλδύουσιν" ὠκ48 ὃ οὐχ 

οὕτως. 

ό Ος ὀἰπυδωώσει ἑκα ς΄ῳ κ᾽ τὰ ὶ ἔργα ἀὐτϑ'᾽ τοῖς Ἃ χαϑ αἰαϑομονόω ῥ»υ ἀγαλού. 

Ἐπειδὴ Φοίερθς ἐλευ ὺ βωρις, δὶ κρίστως ἡ τὴ ζ μϑηύσης » ἀἰλόλθνϑμο κολε-- 

στως, ἐυλέως οὐκ Εἰς ὃ πυροσδοχωμϑμον ονεβόλε πίω τιμοοίλν, δολ᾽ ἸλῚ το ἡϑύτερον 19 

ἔτρεψε τὸ τὸν Δθῆϑν, τίου γῶν ἀγαγὼν δύτιδὸσιν, οὕτω λέγων" 7 Τοῖς ὦ καϑ' λίχυυ- 

μονίω ἔργου ἀγα)οῦ δξαν ὐ τιμδυυ καὶ κὴ ἀφλαρσίὰν ζυτῶσι, ζω αἱ αἰώνιον. Ἐνζωϑα ὶ ὧν: 
αἰαπεηηωκόζᾷς εἰν τοῖς πειρφισμοῖς δγανίφησι ἢ δείκψυσιν ἃ ὅτι " χε} τῇ πίςῳ ϑαρρῷ μένον" ὼ 

“δ κὶ ἡ“ “φραξεωι δα ὦ δικαφῆελον ἐκᾷο δξεταςικόν.ὁ ὀρ, Ὁ), αὐτὸν ὑτὸρ χϑὰ ἢ μϑνὼτων ὅζᾳ-- 

λίγη), (Δ ̓ διυυααδωο πρλυος εἰ εἰστεῖν τοὶ ἰ ἀγαϑο,δνλα, αὶ δοξλο ἡ πμιζω λέγοντα, ὕρτι γὸ 20 

πώτα λϑωρόαμει τα αὐ ιϑεῦπινα,ούκ ἐχε εἰκὸνά αὐ ἜΝ “᾽ δήξαι,αλλ᾽ Ὡσῦ ἢ ἢ δοκούντων 
δὴ λφμτοθ ἣν Ὁ} ἡμῖν, οἰστὸ τύτων αὑτα, ὡς ἐγχωρᾷ, παείτησιν εἶσ : δοξης, Ὄντὸ τὴς τι- 
βίης, τἰπὸ ᾧ ζωῆς. ζῶτα γὴν 31 πὸὶ δμ,ϑοίποις αἰθιασυούδειςα, ΣΝ 5 ποιαῦτα α ὀκξια, ἀγ- »(. ἐκ δμέα, 

λὰ πολλῳ “βελτίω τύ πότων, ὅσῳ κ) ἀφλερτα ᾧ αὐγατα, Ε 7δες πῶς ὦ Φὲ αἰϑλτῆς ὁμα- 

φαΐσεως τὰν σώμῳ ἡμῖν ϑύξας λθέῳξο, ἀφ ϑαυρσίαν Εἰπω;; ; ἡ Ν ἀφϑωρσία τοῦ 2 ς 

φϑαιρημδύου σώματος ὅς, εἶτα, γ᾽ οὐκ ἤρκει τοῖο, πορϑσέϑηκε, δύξαν κι ̓ “μέ. 

παντες κε Δἀὐαησύμεϑα, ἀφϑαρτοι, ΣᾺ οὐ παντες ( -ἰς δῦξαν᾽ δλλ᾽ (ὦ μδὺ Εἰς κόλᾳ- 

σι, (Ὁ. ἢ εἰς" δόξαν. 

᾿Π 8 Τοφὸ ἀξ ἐειδείας, φησί. Πάώλογῦ ύτοσερί συΐνω "ως ἄν ὦ κακία ζών- 

(ὰ ὦ δείκγεσιν ἰπὸ Φιλογεικίας τινὸς ὼ ῥαϑυμίας Ἐχὶ τίω' πονηοίλυ πίπηοντας. 10 
Καὶ αἰπειλοῦσι μὸν τὴ ἢ ἀληϑοία, πειϑονϑμοις ἢ ̓ τῇ ἡ ἀδικία. Ἰδοὺ καὶ χ) ἑτέροι Ἀατς 

εἰα πάλιν. ποίδν Ὁ» τ ἰπυλογίθυ" δ ὺ δ ἔχοι ὁ ς δ φαῖς φάύγων, ὦ ὃ σκότος αἰοούμδμος; ᾧ χῦχμ 
οἷν Εἶπι βιαζομδύους, τυρφυνουμλύοις, δρλώ, πείϑογϑύους τῇ ἀδικία" ἥα μαϑης τί Ὧγ6- 

αἰρέσεως ὃ σῆῶμα, οὐκ αϑαγκηρ Ὁ ἔγκλημα. 
9 ΘλιΜιρὺ  πινοχωελα Ὡπ πᾶστιν ψυχίω δύ ϑεϑτου τῷ κατεργαζορθῴου Ὁ κακόν" 13 

Τυυτίει, καν δὕπορρς τς ἡ, καὺ ὕπατος, καὶ γαὐτοξασιλάις, ΟΥοδγα ὁ τὴς κρίσεως δυσω.- 

πεῖται λόγϑ6. οὐθὶμίαι Ψ οὐζιῦϑα λϑερα ῷ ἀξιώματα ἐ ἐχέι. δείξας τοίνεω τίω σῶς 
(ολζω τῆς γσῳ, ἢ τίου αἰτίδν σπσελοϑεὶς, δῆ, πὸ ῥαϑυμίας Μὰ αἰῤῥωφοιωταν, ὺ τὸτε- 
Ὕθρ δι ὠπώλεια αὐὔζις αἱοδίξε, κα ΧΩ δύχολον τῆς δίορθωσπως, βαωρᾷ παλιν νὴ ὧν τῇ 

κολάσει!" Ἰουδαῖον. Ἰουδούα τέ τεξτον, ἡ ἐλλίωος. 0 γὸ πλείονος ̓ϑἰπολριύσεις 49 

δ διδασκαλίας, μείζονα ἀῤ ἀὀδηᾷ τιμωρίαν ἄξιος αὐασομήναι πο δανο δι. ὦ, ὡφεύσῳ δῤ συν- 

ετώτεροι ὦνδν, ἢ ἤ δυνατώτεροι, Τοσϑ τοὺ ολοζοιῖθα μᾶλλον ἀεϑοτόμον ἐφ. ψαὶ Ὁ» Εἰ 

σλούσιος ΕἾ, πλείονα αἰποιτηϑήσῃ γεύματα τῷ πίνητος, κα Εἰ (ὑμωρτώτερος, μείζονα 
ὑπ ἀκοίω, καὶ Εἰ δυιυαφείαν κἰθι(ξἐθλησοι, λαμασοότορώ χατορθωμκατα αὶ ἔχ πὐρ- 

ορζωίω, 

-" 



ΠΡΟΣΡΡΩΜΑΙ. ΕΙΣ Τ. ΛΔΟΓ.-. 31 

τῶν ἢ δ) ἀλλὼν ὅτω πρεὶς τίω ϑιαμι κα τὰ μέτρα, Εἰσοίσεις. 

το Διξα "ἀμ ἡ Εἰρίωη πόμὴ τῳ ἐργαζοιδίῳ ζὴ αἰγαῦὸ, Ἰουδαίῳ τὸ τοῦ ὅτου, 
Ἷ ἐλλέωι. Ποῖον ̓ σδοίμον ζυγά φησιν; ἢ «ἰὶ ποίων ἑλλίωων οἱ φλέγεται ἫΜ 

“θϑ τῆς τὰ Χοιτού χῇ ϑοισίας. ἄπω ΣρΕίς (ὧν τῆς έτος ἔφϑασν γφύοις ο ὁ λόχϑρ, 

5 ΣΛᾺ ἔτι τοῖς αωτέρω χθϑνοις ογόζετείξει, ασξοκα)αιρῶν πόύῤρωλαν, ὼὰ δλίαιρο ὦ μέσον τῷ 

“τιν᾽ τὶ ἐλλζωος καὶ τὰ ἰσδοου, Ἷ ἥν, ὑτὸμ οὖν τῇ ἀριτι. τῦτο ποιῇ, μηκέτι δοξη" χαιγόν τι ὺ Φορτικὼ 

Ἰπινοῷ. Εἰ γδβο οὖν τοῖς αὐωτόρρις “θόνοις, ὁτο ὕπων ΣΟ, ζῶ ὀκλαίμνασει ἡ ἢ τοσαιύτν, 

ὅτε τοὶ ΄ ὅΙουδοίων σεμναὶ ἐ αἰξι(ύήϊα κα λάμπορα ΣΖο πᾶσιν ζω, συ οὲν ζω Ὁ μέσον, τίνα 

ἀν ἔχοιεν λοιπὸν Εἰπεῖν λόγϑν. μ; τίω πσαύτζω τῆς ΧδΡιτος (ηχδειξινιλχὰ τούτο καὶ Ὁ μῷ 
10 πολλῆς Ω χατασκῥυαζει τῆς ἀσουδὴς. χῷ ΩΝ ο ἀκροατὴς τῦτο μϑιϑὼν οὖ τοῖς ὀύως- 

τέρω χθύνοις χεατν, “πολλῷ μάλλον κ(φ' τίω πίον αὐτὸ φὔἴϑαδεξέ. ἕλλζωυας ὃ ὡ»- 

ζῦλα Φησιν, εἰ (ἄν: εἰδωλολο. “δρεύτας, λο τος θτοσεζοωνζμ, ὦν" τῷ) φυσικῷ πειϑομέ- 

γοῖς νόμῳ, ὥν, πλω ΨΜ Ἰουδαϊκϑν κ᾽ δατηρήσεων, πόρτα τὰ εὶς βυσέξειαν (ωτε- 

λοιῶτα πα Αἰ Θτηρριυζα" οἷοι ἦσαν ὦ «δὲ Τὸν Μελλισεδοχ, οἷος ζω ὃ Ἰως, οἷοι ἦσοιν (ὦ 

᾿ς ἸΝινδυίται, οἷος ζω ὁ Κορνήλιορ. ἤδη τοίνιου «περ διορυῆει τῆς «ἴξιτομης καὶ τῆς αἰκροξυε!.. 

εἰς τὸ μέσον, ἢ ποῤῥωϑεν ζωτίωυ πσφϑχατωλύει τίω) ὀζαφοραν, ὦσε καὶ ' ὀμυπυύπήως αὑτὸ 

ποίησαι, ( ὦ δξε ἑτέρας αὐαγχης εἰς τῷ.» ἐμθαλάν" ὑπερ ἀεὶ τὴς συνέσεως ὕν ἴδον τῆς α᾽-- 

ποτολικῆς. Εἰ γὰ Ἐχὲ δ καιραῖν αὐτο τὴς χάίεντος ἐδειξον ̓  ἐδοξον ἂἢ πολ.- 

χ. δοῖεν σι- λίω λιν ἐχᾳν ὁ ὃ λόγο" τὸ δ ) διηγϑύμῦμον τίω κατέχουσαν τὸν κόσμιον χακιθμ" ἡ πονη- 

λώτᾷ τὰ τῆς 20 ρίαν, ὖκ τὴς αἰκολουλίας κείνης εἰς τὸν αἰξὲ τούτων ἐμιοίεῦαι λόλϑι, αὐύποτῶγον ἐποίει τ 

πινηβίσρ διδασκαλίλυ. ἡ ὅτι τῶτο βούλεται, κὶ Ὁ 30. τούτο ὅ στω (υμοέϑηκι, δήλϑν ὀκάλο, Εἰ 

Μ᾿ ἘΝ τούτο ἐαπούδαζε κατασκβυώσου, ἡρκᾷ εἰποντώ, ὑτι κν λ πἰὼ σκληρότητα σὰ χαὶ 

αἰ μετμόητον καυρδίδμ ϑυσαυειζᾷς σταυταί ὀργάὺ ονημέρᾳ γϑιυποιύσαοϑοι τῆς ὑπο. 

λέστως ὥαύτης. μὰ 'γὸ ̓ἀπηρτισμένη ζω. ἐῶν )Φ  τῦτο μὦ αὐτῷ τὸ ᾿ ᾧώκϑμον, πο. 

24 οἱ κρίσεως μιδγον εἰπεῖν τὴς μιελλουσινρ δαὶ κω ̓δῴζαι ΟΥ̓ ον πλέον ὄλοντο Φ Ἰουδοον τῷ 
τοιούτυ ἑλλέωος, ἵα μὴ γα Φρϑνή, πέῤεισι περαιτέρω,καὶ ἄξει κόγφηται. σχβ: πε δὲ" 

χὐπετειίχι- ἐφόξησι τὸν ἀἰκροατέου, ἐπήχησεν αὐταῖ τίωυ ἡμέραν τίου φοξεροὶ, ἧπὸ ὅσον χακὸν τῇ 

ν πονήθία, συζῆν, ὑδειξεν ουῖνα ἐξ αἰγνοίας ἀμδρτόῥοντα, σϑεῖδ ἀτιαιρνπί, Ὅλα, κῷν μὴ 
χύσιν) γιοῦ διῷ δίκζωυ, "δώσοντα, παΐγτως " ἐτέων. Ἄϑιπον βούλε. κατασκβιασοι,, ὅτί ἡ ω νόμιν 

30 διδοισκαλία, κα σφόδρα, ἿἹὮΜ χατεπειγόντῶν ὦ, ὡ ὴ ταὶς ἔργϑις ἡ κολρσιᾷ ὸ ἡ τιμὴ, οὐκ ῳ 

κξετομὴ ᾧ ἀκρορυσίᾳ,. ἐπεὶ δίζών Εἶπεν ὁ τί παντὼς »ολαιϑήσεται ὁ ἑλλίω, ὃ ἑραῦον 

ὠμολογηρϑμον τῶ, ἡ αὐτ᾿ αὐτῷ χαιτεσχόύασεν ὃ ὅτι ὑτιμιηιϑήσιται, αἰθοῆον λοιπὸν ἐδόλωσε 

τον νόμον χαὶ τέων ̓ ὐξαομζω. μαίλιςα γὸ ἴουδαίοις ὐγζζῶϑα μαχέ). Φ ἡὸ ὀχῴιοι 
Φιλονεικότερϑν διέκειντο, “ρῶτον ὦ αἰ ασὸ τύφου οὐκ ἀξιούντες " ΝΜ Ἕ 2 ἐθϑγων (μωα- 

35 οι μεῖοθαι,δούτερον κοτάτελοδντες,εἰ ὶ ἢ πίσιοτ πάντα, ἀφὰνίξει τα ἑ αμδρτήμιατα, ἀν τῷ- 

“» ἀσϑότερον καυτηρόρησι ΥῈ ἐλλίωων αἰ ΖΡ ὧν ποιῴτω τὸν λό, ἴα, ὀϑυπύπηως καὶ μζ' 
αἰβρισίαρ- ἵΨμ Ἰουδαίων χαϑίκη)" εἶτα Εἰς τίω «δι τὴ τὴς κολόίσεως ἐξέτασιν ἐλϑανγδείς 

γφυσιν μόνον Οὐ εϊὲν ὠφφελούψϑμον τὸν Ἰουδιαῆον Ὡὐπὸ τὸ νάμια, δλλαὶ αὶ βαρφυμϑμον" ̓  τῶτο 

ἀθώων χατασκθυάζει. Εἰ ΡΨ » ἑλλζω ΟΝ τῶτο ὀραπολόγητος, ὅτι τῆς κτίσεως αὐτὸν ο"-- 

Ιὴ αγϑύσυρ, ἢ ΤΜ λογεσμδν, σύκ ἐλμεν βελπίων᾽ πολλῷ μάλλον ὁ Ἰουδαῖος μ᾽ τόταν ἣν ὁ τί 

᾿ Ὑπὸ τϑνόμαν. διδαισκαλίδμ λϑζων. πείσας τοίγεου αὐτὸν δὐκόλως δέξαοϑω τὸν λογισμὸν 

τῦτο ῳ τοῖς ἑτέρων αἰὐδοτήμασι͵, καὶ ἀ! ἀογία ὀϑαγκοίζει λοιπὸν ὦ τοῖς αἰϑέέαυν τῦτο πτι- 

ἡστα. ὃ ὧφε δαἶϑα ἜΚΤΟΥ δνέϑαι τὸ ΤΟΥ λόηϑν,χαὶ ἐχὶ τω γφησοτέρων αὐτὸν πσόϑάγει λές 

γῶν οὕτω ̓  δόξα ὃ ἡ τιμὴ χρὴ Εἰρίωη πϑρμτὶ τω) ρραξομδίῳ ὃ αἰγαϑον,ϊουδαίῳ τε ,εξ- 

ΤῸ, 

(τ ἐ 

κει 
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αν, ἕλλέωι: ο» ζῦϑα ὅσα ἐν τς ἔχῃ καλᾷ, μΦ ̓ πολλαδὲ ἔχει" ᾿ταρκλάν᾽ καὶ 

πλϑπος ἡ, ὑκάν διυναφη, κα νβασιλάς, κὠὶ μι τὸς ἔτεφον, ποδὸς γριῶ ἑαυτὸν [ἀ{96α- 

οαζει πολλοίχες, σ᾽ πολι οὖν τοῖς λογισμοῖς ἔχει πόλεμον. ἐκφ5 οὐνὲν τοιῦτον, δὰ 

πόρτα γαλέωνα, ὦ τωραλς ἀπηλλαγαϑμα, ἢ γνησίαν ἔχονται τίω Εἰρίωύϊω χατασκέυά- 

σεις τοίμευ ὧκ ἣ αἴωϑεν ̓Εἰρηνϑίων, ὁ ὁτί χα] ιῷ μὴ γόμον ἔηδντες γἦν᾽ αὐτῷ αἰπολφύσῳι. 

Το, ἐπώλει χαὶ Δργισικον οὕτω λέγων, 

Ι: Οὐ Ὁ 641 παξοσωποληνία ΓΟ τῳ Θεῷ. Οτὸρ ζ ἊΣ λέγῃ ὅτι κοὶ 

λάξετω καὶ Ὁ9 ὁ Ἰουδαῖος ὦ ὁ ἐλλζωυ αὐἰεδοτόμοντερ δεῖται λογισ δι στὸμ ὅτι [ ὁ τιμα ἷ)ὲ ἐλ- 

λέω, συφῆσοι' βύλε!)," κατωσκθυὺὴς δεῖται λοιπὸν. ᾧ ν ἐϑδύχει. ϑαυ μαφὸν ἐ4) ὁ αἴϑα- 

δυξον,Ε:ἰ ὁ μή νόμε μηδὲ προ ΦΗῸΜ α᾽ αἰκουστες, πιμά) τὸ  ἀγαϑο ἐργαζόμνϑμος, ὁ τ 
(ὑπο ὀὐμασεϑαϑεν Εἰπον) οὖν τοῖς “στρ τὴς χούτος χέόνοις γυμνάζει «ὐνὴὴὲἭω (ὁ αἰκρας, 

ἵν δυχϑλωώτερον ἐπεισειγα γ λϑιπὸν μ᾽, ἢ πίζεως Ἱ οὐ τύτοις συγχαταεσιν. οὐζοώλα 

δ ἀὐνποτό]ος μαίλιςει ἣν ΔᾺΝ ὡτεοῦ Ὁ ἑαυ Υ' καιτασκίυαζων. Εἰπωὼὶ τοίνιω, δόξα, τὲ 

“κι, χαὶ ̓ Εἰρίοη “πϑρτὶ τῷ ἐργσ. ζουδύῳ τὸ τὸ αἰγαϑὺν, Ιουδούῳ τε φέϑτον, Ἂ ἐλλίωυι, ἐπτή - 

γα, 9 γῇ 661 «ρϑσωποληψίς οἷος ὡ Θεῷ. βαθαι ΝΖ: ὁσηρ οὐνίκησι τὴς «ἰξωισίαρ. ; 

δεύψεσι Ν Εἰς ὠτοπον τὸν λόγϑι ἀπαγαγών, ὁ7| ὸυ κτ' Θεὸν τοὶ μϑὴ ὅτω δνέοϑει. ἢ ΝΗ 

πσοόσωποληίας τὸ πσρφγμλαὶ οἢ Θεόρ ὦ τοιοῦτος ᾧ αὶ οὐκ οἴπω,ε 5 μή τούτο γάνοντο, 
“σρ᾽σωπολήτῆης ὁ 9 Θεῦρ, δλλαὶ σεμψστερον" ου ̓ γὰ» 661 πεϑσωποληνία θα τωθεῷ" 

τυτόςιν, δ αροσώπωι ποιότητα, δυλλὼ φραίμς  ὀξεταίζει ἀζεφοραὶν. ᾧτο εἰπών, δήλω. 
σιν σἕκ Ὁ ποραγρμάσιν, ΩΝ ον σσξασώποις μόνον ἀζαφέροντά τὸν Ἰουδοον τοῦ ἐλλζωυο;. 

τούτοις αἰκόλουϑον [μ᾽ Εἰ πεῖν, ἐυ γη ὁ ἃ ο (ζ “Ἰουδαῖος, ὁ ἕλλῶωυ, ὁζῳ τούτο ὦ τιμάται. 

ὁ δὲ ὑτοίζεῖ), αλλ ̓ Υπὸ ΤΜ ἔργων ἐ ἐκούτερφι τ. ἀλλ᾽ οὐκ Εἶπον ὅτω (δινπιρε γὰΡ ω 
ῷ ϑυμὸν τοῦ ἰουδουου)αὐλλ᾽ ὃ ἐτιρὸν {ι πλέον ζϑϑησι καταασῶν αὐνὖΜ χουτωτέρω τὸ Φρϑνη- 
μα, καὶ καταιτεέλλων, ὥφε ὠκῷνο κατουδεξαιαῖ,. τἰ δ ὅ61 τῶτο, τὸ ἐξῃρ κείωθμον. 

1252 Οσοι ν λϑόμως, φησίν, ζοτον, αὐόμως καὶ το λϑθιται ἡ ᾿) ὅσοι οὕ νόμῳ ἡαῦρτοι, 

δολ νον κριϑησονται. Ἐ᾿ ας Ὁ (οπερε ἐφιϑίω Εἰπων)ὸ οὐ μόνον ἰσοτιμίδμ δείκνυ - 

σιν ἰουδαίου χα ἀλλο, ἀλλὰ δ᾽ πολυ ̓ ῷ [ουδοῦον βαρούμϑιον πὸ τῆς τὰ γομι δίσεω;. 

ὁ Ζ ὯΣ ὁλλίωυ λύομως κρίνεται. τὸ δὲ, ὀῥόμως, νύχι οὐ τὸ ὁ γαλεπώτερρι, ἀλλα τὸὴ- 

μερώτερον λό τατές!ν, οὐκ ἔχέ κατηγϑοφιώτα (ΩΣ γόμόν. τὸ ,γὸ αἱ ἀνόμως, τωυτές! χω - 

οἰς τῆς ἐξ ὠκείγου κατακρίσεως, Φησῃ, Ὄὐπὸ Δ τὴς Φυσεὼς λογισμδ κατα δικαζε πε με. - 
γων. ὁ δ Ιουδαῖος εἰ νόμος, ̓πυτές!, κΤ' τὴς φύσεω; τῷ γόμια κατηλρρϑεοῦτος. ὑσῳγὸ 
πλείονος" ἀπήλαυσε τῆς Ὡπμδρίας, τοσώτῳ μείζονα "δώσει δίκίωυ. τᾷ: πῶς μείζονα 

τοῖς Ἰουδαίοις τίω λὐαγκίω ὀπέτησι τὸ τὴ ἢ ριτ «φεισδραμεῖν: ̓ ὯΝ ΡῈ ἔλεγϑν, οτί 

οὐ δέογται "τῆς χούμες, ΟΥ̓ΚῚ μένου τὰ γόμου διχαιού ϑιοι, δείκνυσιν ὦ ὅτι εἰδοὶ μᾶλλον Ἣ 

ἐλλζουων δέονται, Εἴγκ μαιλλοὶ μέλλουσι κϑλοζ (ἐοϑα!. Θήτω πάλιν ἐπάγει λογισμὸν ἔτερϑν, 

τοῖς Εἰἶρημδυοις ὀπειγωνζί ἀμδνορ. 

12 Οὐ ̓  Φά ἀκρράται τῷ γόμν δίκαιο φὰ ῷ Θεῶ, Καλώς προσέδει, 

ΚΟΥΝ τς Θεῷ. Φ ἅὥ ἀὐ,ϑοϑποις ἰσὼς σέζλνοι ὶ διαιύανται Φαϊγξοϑαι καὶ Ω μεγοίλᾳ Κρμ- 

παζεν, αἴϑαν τω Θεῷ, πὐμωαγτίον ἅπὸν, (ὦ) ποινταὶ τῷ νομα διχαιοιῶ.) μόγον. εἶν; 

πῦσῃ τῇ «ἰδ κοισία χέχρη") Εἰς ῶ οὐγαντίον «ἰϑετόπων ᾧ λόγον" » εἰ ἰγ αἱ αὶ ᾧῷ νόμον" ἀ:- 4 

ξιοῖς σωϑέεα, ζυσι, έτος σῳ᾿ ̓ ζωτν ὁ ἕλλζωυ φήσε) ποιητὴς Φανεὶς τὴν ὀβραμος, 

μόνων. ὁ πὼς ἔνι, φησὶν, ἀκοφώτέωυ μὴ ̓ φρόμδυοι, ποιητίων γυΐοϑαι: ἔνι, φησὶν, οὐ τῷ το 

μόνον, ἄλλα ἡ ζὴ ττα πολλῷ “τἈέου, οὐ »ὰ μόνον χωρὶς ἀκρρασεως ὅς 1 δνέοϑαι ποιη- 

τω, λα ᾧ μα μΦ ἀκρϑάσεως μὴ ἐξ) τῶτο᾽ ὅ ΟΤΈρ ὑσερϑν στιφέφερον τίϑησι λέγων, χα ΓΩ 

πλλείογο; 

Ν] 

“Ιπολίμων Ν 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙΣΤ. ΔΘΙ 33 χεν 6. 
πλείογος τῆς αἰβιοισίας,Ο διδοαίσκων ἕτερ ϑν,σεαυτον σ᾽ διδοίσκεις; εν φῶϑα 3 τέως ὃ χσοΆ- Ῥο.Φικα, 
τερον κουτασκθυάζει. 

14 Οτὸν γὸ ἐ ἔϑνη, Φησὶ, τὰ μὴ γόμον ἔχοντα, Φύσει τὰ τῷ γὸμα ποιή, οὗτοι νόμον μὴ 

ἔγογτες, ἑαίζις Θίσι γόμος. Οὐκ ὁκίαλλω φδδνο νόμον, φησὶν διλλαὰ καὶ ὠντόῦ)ο δια ώ , 

τα ἔογη, Εἶδες πῶς ᾿(ασορυήων τ ουδαϊσμοῦ. τίω δόξω, οὐ μίαν αϑ' ἑαυ “ ἤδωσι 

γι ὅστες κα λαθίω ὡς αἰτιμαίζων ὧν γθμμῶν, ὡ"λώ τὸνουδρπίον,᾿ "ὡς ἐπαίρων ὦ" μέγα δεικψεξ, οὕτω χφιτα-- 

μέγαν δεικεεν σκϑυάξει ὦ πὸ; φύσει ἢ ̓ στὸν ΕἾποι, τοῖς ὧκ φύσεως λέγ λογισμοῖς. χὰ δείκνεσιν ἐ- 

Ἀγ) τέρϑες ὀγζῳς αὐτγἷὦἋ βία ζω μεῖζον, δ τϑτο βήποις, Τ μή γόμωον ἵλφθον μηδὲε ἔχουσι 

αὐτο, ὁ δυχοῦσιν αὐτοὦὃν πλεονεκῖ Ω Ἰουδοῖροι. Ὧ19. τούτο », φησίν, Εἰσι λοι μιαιοὶ, 

ιο ὅτ 1 νόμεν οὐκ ἐδεήϑησαν, κὶ ὦ τοὶ τῷ νόμε πόρτα ἐπεδείξαντο, ΟΣ ἔργα, ὀυ ζᾳ' »φάμματα, 

ταὶς Αἰ ϑνοίαις αὐτὖὦμ ἐγκολσψαντερ. “το "Ὰ» φησιν, 

οι: Οἵτινες οὐδείκνιωυ") δὲ ἐρ)9» τϑνόμα )φατῆ ὁν εν πῶς κω δίαις αὐδῶ, σύμμαυρ- 

συ ύσηρ αὐζιης πῆς ((μωειδήσεως, καὶ ὦ μταῖὺ δλλήλων ν᾽ λογισμών κατη,ϑρϑιιύτων, ἢ 

Ὁ ̓ὐπολοχϑυρϑρων, 

16 Ἐν ἡμέρα, ὅτε κριᾷο ὁ Θεὸς τὰ κρυγῆα ΄ λύιϑούπων, Κῷ πὸ δϑαηέλιοι μα διρὲ ἰησοΐ 

Χοιςού, Ομράς πῶς πάλιν ηϑέσησε τίω ἡμέραν Τὐκ εἰνίων κα ὃ ἐπὺς ἡ ἤγαγέ, κατασιίων 

αὐ Ὁ δζνοιδν, ἢ δεικνες ότι τώτος δι  μάοϑαι μᾶλλον (ὄν: χωράφνομν τα ὅ᾽ νὐμὰ χατορ-- 

θοιοώ ἐσεσθυδ' ακοζρκ: ; δ μάλιροὶ Ἐ91 ϑαυμάσε τῆς (ὑωέστως τὸς Ὡὐἰποφολικῆς, τούτο ἐ- 

ξιον Εἰπψννιῶ, πὸ Ὁ} τῆς καιτασκβυῆς δείξας ὁ Τί μείζων ὁ 0 ἑλλώυ τῷ Ιουδου, οἱ ῳ τῇ 

20 (ὠαγωγῇ καὶ ᾿ ὦ τῷ συμπεράσματι δ λογισμαν δὲ τίσιν αὐτὸ, ὡςε μὴ τραχῦναι ῷ 
Ἰουδοῖῆον. ἵνα, ὃ ὑ σαφέφεροι ὑπερ Εἶπον ποιήσω, αὐτὰ ̓ ἐρώ Ω βίματαᾳ Ὡσθφολικα, 

ΡΤ ) α΄ πον, ἐυ »» ὦ ἀκροάται τῷ νόριν, ΩΝ ̓ ποιηταὶ τῷ "με ϑιχαωϑησονται, 

«ἰκόλουθον ζώ Εἰπεῖ, ὁτὸν γδν ἔϑνη ζῳ μη νόμον λοντα, φύσει τὰ τῷ νόμν ποιῇ, τούτων 

πολλῷ βῇτπιοις Εἰσὶ ηϑν υὐπογόμῳ διδαισχομϑῥων" μὰ ̓ἐλέγει τῦτο, δολ᾽ ἢ Ἶραται μέγα 

23 “ἢ ἐγκωμίου ζ ελλίωων, ᾧ καὶ ἰ σόραγει( λόγον ω σύγκρισιν τέως, ἵνα καν ὅτως ὁ [ου- 

δαμος δίξη) τ λεγθϑιϑιον. δίόπερ ϑχὺ ὅτως εἶπεν ως πον αλλα πῶς; , ὅτ γοῤέϑνν πὶ τὰ μη 
τόμον ἔχοντα, φυσει ῷ τϑγόμν ποιῇ, ὅτοι νόμον μὴ ἔχοντες, ἑαυτοῖς Εἰσι νόμο οἵτιγες ο»- 

δείκψωυται Ὁ ἔργϑν τϑνόμιν γραπῆῶν οὶ ο᾽ τοὺς καρδίαις αὐτν, συμμαρτυφρύσης αὐ ὴὝῥια πῇ τὴς 
(ἰμνειδήσεως. Θρκᾷ γ» ὀῤτὶ τῷ νόμαια δ (μμνειδὸς κα χ) λογισμός. ἂρ πότων ἔδειξε παλιν, ὅτι 

40 αὐ]αῤκη Τ ὀύθρωπον ἐποίησεν ἢ Θεός φρὸς ἢ ἘΦ ὩΡΡΕΡ οἷ αἰρέσιν, ὦ Ὁ ἘΦ καχίας φυή ο μι} Ἴθι. 

μαίσῃς,εἰ Κ9ὴ ἰάπαξ, χα} δὲς, καὶ πολλάκις ἀὐφ' κατοισκθυαζξει. σφόδρα γ»ρίω ὀναγκαὴον 

ἀὐυταῖ ὧ κεφάλαιον πϑτο, δζᾳ ὥν λέγον (ας, τ δήποτε γιοῦ ὁ Χεισὺς πϑοζνετο: ἡὶ ποῦ 

ῷ ἐμ τπϑεαϑεν χοῦν πὰὶ τὴς τοσοιύτης πτεονίας ὠώ, ̓  “θὲς τοῦτες δῶ ὦ αὐ γῳ νύν 

το μμοιγόνϑρορ, ϑεϊκρεσινὰ ὅτι ᾧὶ οὖν τοῖς ἀὐωϑον χέόδνοις, θ ἴων ἜΖ. γόμε δόσεως πεσυς «α΄. 

49 πήλαυσε ππερνοίας ἢ 1 τὴν λύ,ϑεσπων Φύσις Χὴ γὰΡ τὸ γρωφὸν τι ᾿ Θεοῦ φΦάνερϑν ζῶ ἐν αὖ--: 

τοῖς, : αἰ ἅ ὥ' καλὸν,τί ἣ κοικὸν ἤδεσοο, δὲ ὧν ᾿ ὧν ἄλλοις ἐχρινὰν᾽ ὅπερ ἀειδίζωι ὐΐοις, ( ἐλες 

“ἂν, ὅτι ογῷᾷ ἐ κρίνεις ζ) τερον, σεαυτὸν καταρίνειρ. ἐχὶἢ Χὰ Ἰουδοιων, κῷ Κ.}} Εἰρυμέ- 

νων ᾧ ὁ ὃ νόμος ὅσακεν, ὐχὶ λογισμὸς μόνον, οὐεὶ (ἀμειδνσις. τίνος δέκ τίθησι δ, κατΤηλ9-" 

Χ. τὸν γνῦμεν Θϑιω τῶν, ἢ Ὁ Ὀἰπολθγϑυρϑῥων; Εἰ γδοῤ νὸ 7771) Ὥρισι γφατῆο, καὶ Χ) "Ὁ ς ἐργϑν οὐδείκμιευται, αἱ 

49 ἔχει κρυτηγϑρῆσαι λοιπὸ ὁ λογεσμεός: Δὰν οὐκέτι οὐδὲ κείνων φησί τὸ, κρυτηγϑοϑεούτον, 

μόνον, δλλα γα! αἰδὲὶ τῇ ΤῊς φύσεως αἰπάσης. τότε γὸὺ ἐφηκασιν ἡμδυκ Ὁ γ Δογισμοὶ, ὦ 

ἅ ̓ κατηγϑφϑιώτες, (Ὁ ὃ ̓ἡπολογούκϑμοι" ὧν ἰ λήται ὁ ἑτέρου κατηλϑοϑυ αὐ, ϑοόπος ἐπ’ 

ὀκείνου τῷ διχαφηδίου. εἷᾷᾳ αὐξων (ὁ φίζο, οὗν Εἶπε, τὰ ' αἰ εϑρτήματα τυ ὠ-- 

ιϑοφπων, λα ἃ κρυτῆα ἫΜ δ. ϑοσπτων. Ἰλ γο Εἶπε, λογίζῃ ὁ ὁκθάγων (δὸ τὰ τοι- 

αὐτοὶ 

1 



Κρ 6. 34. ΧΡΥΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΝΝ ος 

αὐτὰ πραοονς ὶ ποιωῖν αὐζῷ, δτι ὀκφϑξη τὸ κρίμα τε Θεοῦ } να μη τοιαύ τίωυ ὧκ- 

τη ψῆφον, οἵδ καὶ αὑτὸς φέρεις, δλλ ἴδοις δι πολλῷ τὴς σὴς ακριξεξίοᾳ καὶ τῷ Θεοῦ, ἐπτή- 
᾿ δέξῃ ψηφον, ον Ὁ αυτοΡ Φέρειρ, Ν " ! ᾿ λ. Δ9 γι, Ι! ᾿ Ϊ ν Χ γατι, ᾳ κρυτή αἱ ΟὟ λύϑοφπων . σσρλσενηκε, ζῇ, τὸ θυάαπέλιοι μι μ "σὺ ες 

. σού. αὐ ϑοῷ ποι γὸ Μ Φανεραῖν κι θέον!) λιασα βίοις υσήτοιγο ἀγω «ἰδὲ τῇ παιδὸς 
ἔλετε μόνου, αλλ Ὁ, λοιπὸν ἀΐφις κατελέλμε ῷ φόξῳ,, ἐπήγαγε ῷ αι τὸ Χρι- 
σοῦ λόγρν. καὶ οὐδὲ" τῶτον ἀπλώς, ἄλλα καὶ οὐ ζυῦϑα, τῷ παΐξῆς μνημοιθύσεις, τωρ γιῶπ 
αὐτὸν ἐπεισήγοιτί ᾿ ἫΝ δον κηρύγματος δ τὸ ἀξίωμα δὶ ἰντὴ ἐπαίρει. πστο Ὑ»», Φῃησι, δὰ | 

κήρυγμκα ζωτα πιρϑόναφων, ὦ «πελλαξοῦσοι η Φύσις ὀδεξει. Εἶδες πῶς (ωετ ς μκἰδξε. 

ὐ Ὁ δ)αγζελίῳ, ὸ ᾧ Χεις ὦ φέρων ἀύφυς σσξήσεδησε, Ὁ ἀπεδεῖξεν Ἢ ὁτί οὺ μῆλα μ 

ὠΐζιῦϑα ζᾳ ἑμότεροιἵςατω, δλὼ ὀδέζει περαιτέρω. ὃ χα) ἀνω χατεσκδγασεν Εἰπὼν, 16 

ϑησασοίζεις σεαιεξ ἀράν οὖν ἡμέρα ὀργῆς, χα] οὐ ῦϑα πάλιν, χρᾷ Θεὸς ζῳ ΓἽ 

πα αὐϑοπων: νσιδλ ᾿ . ΦΙ ' 
ἩΘΙΚῸΝ ἘΚκκξυς τοίγιωυ Εἰς ζω ἑαυλν, (ωειδὸς ἐλῶν, ἡ αὐαλογεζ ομδνος χα πλημμελὴ μαιτα, 

ἐπευτείτω ζᾳ θὐϑιώας ἑαυτὸν" ἀκριξῶς, ῥα ὅπ μὴ χατοικοαϑώρϑυ μῷῷ τὴς οἰκουμδίης. χ' “βᾶϊ, ἴα 
φοξερθν δ» ὠκᾷνο δ δικοιφήεμον, Φοιλκτὸν ὦ βυ μα, αν γέμουσιν αἱ ἐυθέιθαι, μῦν 1.4 (ήποτο 

γ μιμη. ζ. κι.) ποτωμός, Αδελφος ὁ λυζούται, λυτρωσε) ἀνϑέπος ; ἀμαμψηοϑητι ἊΡ τῳ 

“το ἐναγελίῳ λφγϑυϑύων, δὲ αἀἰπιλων αἰδιτοεχόντων, ιν μυμφάδνος τὰ ὈἈλπυκλειομδρυ, 

ἘΝ λαμιπαϑὼν ΔΨ [ω] σδεννυμϑύων, “Μ δευνάίμεων ὝΨ εἰρζᾳ χαμύοες ἐλχουσῶν ̓ κῷ- 

κῴνο λόγισαι, ὅτι ΕἾ τινος ἡ δ αράγμα κρυτῆ]ὸν Εἰς μέσον Οὐδ τήμερον ὄχι τὰς ὦκ- 
κλῦ σίας μόνης, πῶς δ" ΌΎΥ͂ΡΝ ἢ ν τίωδ γῴυ αὑτῇ δριφίοαι ἡυνξατο ἐμαιλλοὶ ̓ ἥτοσύ- 19 λει πώεα, ἰ 

τοῖς μὗδοτυροις τὴς καικίας ογεῖν, τί δξίυ τότε πεισο θα στὸρ Τλὶ τὴς οἰκφυμδύην Εἰς μέσον Χ' ωάς 
ἄπθυτοι φέρηται εἰν τοιύτῳ ϑεαπφῳ λαμιαρῷ ᾧ «ἴξεφανῴ, ὁ δἈΓ γνωοί ον καὶ δΨΪ ἀγνώφων “ΜΞ 
ἡμῖν ὥπόμτα κατοτύ]υόντων; διλ᾽ οἴμμοι πῦϑεν αϑαγκαζομαι φοξῷ ὑμας ̓ Ξὐπὸ τὴς δ κἡμᾶςμ ; 

δύ, ϑούπωιν κ' ασολήψεως, δέον ὐπὸ τὸ φόρου τῷ Θεού, ὃ τὴς ἑαυ κουταγρωσεως τὰ ποι-Ὁ 66 : 
ᾧ ; τίνες δ) ἐσοᾶθα, Εἰπὲ μοι,τότῃ, στὸν δεθεντες, τὴν" ὀδόντων [ὑρυχοντῶν, Ε)ς 6 ἀξωτερον ες | [ 
α᾽ ὁ θα σκότος; μᾶ Ἀλον ἢ τ "ποιήσονδν(ὁ πόρτων 661 φοβερώτερον) ὑτὸμ τῳ Θεῳ ασ2σ- ἀραν ας 

κρφύσωμϑμ; Εἰ Ὁ τις αἰάϑησιν ἔχει ᾧ γοίζῶ, ἤδη ὼ τίω γάθνδμ νυ στ ἐμεινεν, στὸ δξ ο- ϑησινσμι, κα [ 

ψιως ἥμητω τῷ Θεοῦ, δλλ᾽ Κη) 8) τῦτο" οὐκ ὀὁδυωῶὰ, δζς τῶν ἡπείλει πῦρ. ᾧ γδῤέχοίω, "ῶ, τωγς ἱ 
οὐχ, στὸν ολαζωώ μα, ἀλεν, δνλ᾽ στὸν αὐμδρτόμωμδν. ἀχϑυσοι γϑίω τ Παύλου θρζωυοιιως- "" ΜᾺ Ἧ; 

«Κορε, τος, ὁ ιποδυρομδῥου τ ἀρδοτη μῶν, ὧν σύν ἐμδιε δωσειν δικίυ. ου ὙῈΡ Εἰμὶ ἰκθυόρ, 30) ὕψεων ̓ [ 

φησι, κοιλᾷεϑαι δἰ πύφολος, ὅτι ἐδίωξα, τίου ἐκκλυσίλν. ἀἶκουσον ,ϑέω ὦ τὰ ΔΔάΕΙδὲ τὴς “ ιν 9 : 

κολάσεως απηλλώγρθβου, “) ᾿ ογόμκισῃ τω Θεῷ κυδϑσκεκρϑυκέναι,τίμὶ τικιφελλῳ καθ λι. τληται ὴὶ ̓  

ς, Βα: κϑ. ἐσμῖῃ και λφιώτος, ὃ λέχϑντος, Γένέωϑω καὶ χείρ συ" ἐν ἐμοὶ ὡ ᾧ οἴκῳ τῷ παξος μῦ. δ ΣΡ πῦρ μ, 
,. παρϑσκρούσαι ᾧ Θεῷ, τὸ κολαοϑέωαι χαλέπωτερον. γιυ Ἀ οὕτως ἀϑλίως .ἱ ἀνε θα, 

ὡς Εἰ μὴ γϑέννης Φόξος ὦ, μηδὲ δι ἐλέοϑαι (αχέως ποιῆσοι! τι καλόν. δθν Εὶ ὁ μη- 15 

διυνὸς ἔνεχεν ἑτέρυν, τύτοτη ἐγέκεν γεύνης ἀν ἦμδν ἀξιοι, ΤῈ γέονναν μάλλον τϑὶ Χοικοῦ φοξου-. γ΄ Θωδ 
σϑροι. δλλ οὐχ ὁ μακαόλος Ποῦλος οὕτως, δλλ᾽ αἰτίφροφωφ. Ὅὴ 4.5 ἡμεῖς ὁτέρως, ὧν , 

τῦτο τῇ γεόνιη καϊαδιχαο θα ὡς εἴτε Δ Χολφον "ἐφιλϑμϑρ ὡς φιλῷν εγφμευ,εγνωμὸν δω ". κολαξ με, 

ὅτι γεὐνης χαλεπώτερον Φ παοϑσκρούσοι τῷ φιλϑυμῦμῳ. 7 δ ῳ φιλούμϑυ, ΟΥ̓Χ Ισχαῦ χε φιλῶ 

τὴς κολαίσιως ζοιύτης Ὁ μέτιϑος. ὶ τῶτο ἔςινδ μάλιςα. ὀδύρομαι ἡ «ϑρδυωῖ. γαίτοι τὶ ἐκ 40 
ἐποίησεν ὁ Θεὸς, ὥφε φιληνϑέοσαι θὴρ ἡμδῷ εἰ 5. οὐκ ἐμηχϑρήσετο; ὃ αϑδέλιπων" ὑ- 

(ράσο νϑν αὐτὸν μηδὲν ἠδικηκότα, δνλὰ αὶ ̓ϑυερτετήσαντα, μωοία. ὁ Ὄισθῤῥηει αγαϑει ἀπ χιφηάην} 
πεφρώφημϑν κα λϑιώτα καὶ πϑρτοιηθεν ἐφελκόμϑμον͵ ὁ συνιδ' τως μας ἐκόλασεν, ὥλλα πὶ 

προλσύδρα νϑν αὐτὸς, ἢ κουτόλα Φβύοοντας, “Ὁ ἐπετινωϊα θα, δος (Ὁ ΔΘ θολοι 

ὠπιπηδῆσα μϑμ 

' 

| 

“ 
᾿ 
ν 

[π 

΄ 

“ 

ἜΒΕΣΞ ΤΟ Ν 

) 



---““- 

»» ἑδηρύ, 

“.αὐτὸὶδ 

“ζ. μεγάλην 
κιαγροιύτηεν 
“" οούχϑ. 

“. Χοιφεῦ 

Ἂ.- ἐπηνδλῦτο 

γιὸ ἡμνυῦη. 

ἥν Δωὴ 

. Ἅ. -συμῖμν 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ, ΛΔΟΤΙ. ε: 3ς χις Ὁ. 

ἐπεπηϑάσα μδμ᾽ ἡ συ οντως ἀπότη, ὄνον ἐπομλψο μώολοις πο δαιχα λοις πάλι,ῶρο-. 
φήζοε, ἀπέλυς, πατειωρχας᾽ ἡμῴς ὃ Ὁ μόνον οὔκ ἐδυίζω ἔβα, τίω ὠρεσξείλν, δλλαὶ καὶ 

νδοίταϑυ (ἄν ἐλθύντας. ὁ ἢ συ δ᾽ ἐπὶ τούτοις ἡμιας διέπῆυσεν, αἶλλ᾽͵, ὧασερ Ὧ στφφοδγοὶ 

ΟΜ ἐραςῶν “ν᾽ καιταῷ οϑνουνϑρων, αὐξαήει πᾶσιν οὐτυγχόμων, τῷ ὀυρφινῷ τῇ »ῇ, ῷ Ιερε-- 

5 μία, τῳ Μιχαία, ἐχ ἵνα. βωρήσνν, δλλ να αἰ τὴν" χαϑ᾽ ἑαυτὸν “ϑυτολογήσηται, ἢ μ(Τ' 
ΜΨΜἪἝασδοφηΐ αὶ αὑτὸς πόσοι τοῖς δἰ ποςρεφονθβοις αὐτὸν, θυ ϑιωύας ἕτοιμος ὧν κοὐ θαιοδῖν, 
ὁ Εἰς λόλϑν αἰξιων χαϑῴνωι, ἡ σοὺς ἀπόντα κεκωφωνδῥοις Εἰς τίω πσρϑς αὐτὸν 

ὅχώλεξιν ἕλκων. Λαὸς οῤμϑ, Φησι, τί ἐποίησοί σοι ; ἢ τί ἐλυγτησεί σε: ᾿απυκρίϑητί (491. Μιχ. τ, γ. 

κ᾽ τα πόρτα ἀπεκ]είνα νδϑν Ους χσοηφηήζῃι, ἐλιϑασαιμϑυ, μυοία ἕτεροι εἰργασοὶ θα. 
ιο ἴκακο, τί δίζω , θμπὶ τούτων, οὐκέτι πρήφήζμκ,οέκέτι αἰγέλυς, οὐχέτι πατοκοργας, δλ, 

αὑτὸν ἔπεμεψε (Ὁ ον. αὐνρέϑη ὁ" ὁ “μος ἐλθών, ἢ Οὐ ουτως ἔσφεσε τὸν ἔρωτα, δλλ᾽ 
λύη᾽α μειζόνως, ἡ δχτρδρει «ϑακαλάν μ᾽ δῷ ἐὸν δϑαιρεϑέωαι (Ὁ) εἰστύ, ναὶ δεόμε- 

γος, ἡ πϑύτο ποιῶν καρ τῷ πσοὲς αὐτὸν Ἰχιςρέγαι. ἡ βοα Παῦλος λέγων, Ὑαῷ Χοι- βιΚορ.4, κ᾿ 

σοῦ δϊζυ ὠρεσξβύομϑμ, ὡς τῷ Θεού οοὐοκχαλοιώῶπος δὲ ἡ μδίυ, κατωλλάγητε ῷ Θεῷ. ἀλλ᾽ 
15 φ εν ττων ἡμαξ κατήλλαϊξεεν. ὁ ὃ συλ ὅτως ἡμας κατέλιπεν, ὄλλα μϑβει καὶ γεῖν» 

νλν ἀπειλῶν, κὶ βασιλείδν ἐπαπελλόνϑμος, να κἀν ὅτως ἡμας ἐφελκύσηται᾽" ἡριᾷς ὃ «- 
»δηγήτως ἔτι δζμκείαθα. τὶ ζώτης ὃ ϑηολωδίας χῴρον διροῦ᾽ αὐ, Εἰ ὃ ἀν, ϑοφπος ζωτα 

ἐποίησεν, Οὔκ ἀὺ αὐτύ. 'πολλαχις ἐλνοΐῦθα δούλοι Ἐν 5 Θεὸν ποιοιουτα πποςρεφόθα:ὦ τὴς 

ῥαϑυμίας, ὦ τὴς αἰγνωμοσειύης ᾿ δὶ αἰ απόντος ὥ ῳ»ὔ αἰμδδτίαις δὴ πονηρίας ζώμδι, δὐ δὲ 

20 πρτὸ Τί καὶ ποιέσω (δ μικρὸν ἀγαϑον, χτ' ὧδν' ἀγνωμονας “ὟΨΜ οἰκεῖν, (Τ᾽ πολλῆς τὴς χαπτη-- 

λείας ἄξεταζομϑμ, ᾧ αἰκριζολοχού θα, ἰδὲ τὴς ὀὐτιδόσεως,ΕἾγς ἔχει μιοϑὸν τινα ᾧ γι- 
νόνϑνον. χα) μέὺ μείζων ὁ μιοϑὸς, ἐδ μὴ ἐπ᾽ ἐλπίδι μιοϑῶν ποιῆς. ̓  πὸ Ν᾿ ζωτα λέ- 

γῳν,ὺ ἀκριξολογείαϑου, μμοϑωτού μῶλλον ρήματα ὅθην, ἢ θύγνώμονος οἰκέτου. σ) ᾧ Ὑ5 παν- 
τα ὅρα 1. Χολφὸν ποιᾷν, νὶ δζορ “Τ᾿ μιοϑονν. καὶ γορκὰ γέονθω δα Ὦτο ἠπείλησε, ὁ βασιλείδν 

295 ἐπητζειλοιη», ἴα Φιλη") “5 ἡμδυ φιλήσωμϑμ “ρἴνυν αὑτὸν, ὡς φιλῷ 0. ὅηο γὸ ὁ μέγας μια 

«ϑος, ὅη0 βασιλεία κ) ἡδονὴ, 2» τευφὴ καὶ δόξα κὴ φιμή,δτο φαΐς,τῶτο ἡ Τμωριομακαρλότης, 

30 μέζον τῆς ἀἰγοίπης ἔφϑασαν. ἀκύσον χριῶ πὼς ὁ Πές ἰδὲ αὐτϑ᾿ αἰξεκα!ε.), ὶ ψυ γῆς καὶ 
ζωῆς ἢ πόύτων αὑτὸν πσρϑτιϑείς. ἡ ζωυΐκᾳ ἢ αὐτὸν ἠρνήστετο, ἐυ ὅρα τίωὐ κόλασιν ἐπτὸν-- 
54, αλλ Κ)) τὸν ποϑούμϑρον ἠρνήσειτο, ὃ πάσης κολάσεως αὐτοωῖ πικρότερον ὠὡ ταί. 

πόρτα χσθ9 Ὁ ἢ ̓ πγθύ ματος λϑρίτος ἐπεδείκψυτο,ρὼ ((μωεχῶς ἐπέκειτο λέγαν,ποδύπατεις; 

ὁ ϑϑ τότ, πσθϑς τίνα ἀπελέυσύ θα νὼ πάλιν, αἰκολουϑήσω σοι ὅπου αὐ οἰπέρχῃ πόρτα 
35.) αὐτὸς ζω ἀδίριρ, καὶ ὀυτε ὠρδρμὸν, ὅτε βασιλείαν ἐυρριναὖν τσϑ9 τῷ ποθουψδύου “ ἦγον. σὺ 

ὙῈΡ μοι πάϊα, ἐκῴναί, φησιοἡ “ἱ ϑαυμαξᾳς εἰ Πέζος ὕτω διέκφν; ᾧ δ᾽ ὁ προφήτης ἀκέ-- 
σον τί φησι "Τὶ ὙΣ μοι ὑπάργει ο» ᾧ ὑρανῷ ὦ" πο ροὶ σοῦ ἠϑέλησω Ὀχὶ τὴς γῆς: δ) λέγει, ΨΉμοδ, καὶ 

τοῦτον ὅθ᾽ αὶ ΤΟ ἀθω, δΥ χάτω συ ϑδνὸς ἐφίο μαι ἐτέρεν, ὁ ἢσῷ μόν ὅὅτο ἔςιν ἔρως, ἔτο ὦ ᾿ 

ἔς! φιλία αὐ ἅτω φιλήσωμϑμ," τὰ δ ύγτα μόνον αἰλλ᾽ σὐοδ Καὶ μέλλοντοι ωρὸς ὃ φίλον ἐ- 

40 χεῖνο ἡγησομεθοῦ τι ἐὺ “ βασιλείλν ὑτεῦϑονκαρπωσό θα, ἐἰντουφωδες αὐ τὸ αἴαπηοὐ 

πὼς ἔςαι τϑτό, φησιν; Εἰ "οὐνοήσοϑρ ποσαίκις αὑτὸν ὑξοίζονϑμ μ᾿ μυολα αἰγαϑοὶ αὐτὸς 
ὃ ἔσηκε χρ δοικοιλον, ὁσαίκις αὐτὸν κα Ῥατφέχορδυ, αὑτὸς ὃ ἐηϑλορά, δλλ᾽ ἔχιπέεχει, ᾧ ἐ- 
Φέλκεται, ἡ πυσϑὺς ἐκυτὸν Ἰχιασα"). δ γ5ρ ζωτα ἢ τὰ τοιαῦτα λογισω ζθα, δουνη- 

σύβθα ὦ πῦον αὐάν αι] τῦτο. Εἰ )Ὰ ὁ ϑοοπτος ἐυτελὴς ζω ὁ οὕτω φιλο, βασιλάς' 

Ὁ 
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ἢ ὁ οὕτω Φιλθύμϑρος, Οὔκ δύ ἡδεαϑη ! ῷ τῷ ἐρωτος " μεγέθᾳ; σφόδρα ΑΚ ζῶ. δτὸν ὃ τοῦ. χ, σὲ 

γδλυτίον τί ἡ, ὁ ἄφατον δὴ ἐκᾷιο Ω χαλλος, ἡ δόξα, ᾧ ὁπλϑτος τῷ φιλοιῶτος ἡμας, ἡ- δι μίχϑοει 

εδνὃ πολυ ἡ ἐυτέλεια, πῶς οὐχὶ μυοίας ἐσ μϑρμ' κολάσεως ὠξιοι (ὦ) οὕτως ἐυτελῴς, χαὶ αἰ- 
αὐβῥιμιμδυοι, το τοιίτν μογαίλου ᾧ ϑου μαςού φιλούμϑιοι (ἴθ᾽ αὑπρθολὴς «πάσης, καὶ 
καταφρζωιωντες ἀστῷ τὴς ἀγάπης ; Ουὐσδνὸς δεῖται κῴνος Τὴν ἡμετέρων, ὁ ουδὲ οὕτω 5 
παώε!) ἡμέρων" ἡμιᾷς σφόθρα δεὸ ἔβα δΜ' ὐτ, ὁ συ οὕτως αὐτεχοκῖθα αἰστοϊ τὴς ἀ.- 
γαίπης, ἄλλα γοήματα αὐτῷ πϑϑτίῷῬμϑρ, κ᾿ φιλίας δι, οθπων, κ᾿) σώματος ἀγεσιν, ὲ 

διυυαφείλυ, ᾧ δύξολν, τῷ μηδὲν υ δὴ" ασολϑι ϑυτος. ἐγα. ὍΝ Εἶχεν ἡον μονοϑυὴ ᾧ »»νγη- 

σίου, κ οὐδὲ τῦτο ἐφείσοιτο δὲ ἡμας" ἡμεῖς 3 ἀυτύ πολλα πσολίφυϑ. Ὗ συ οὐχ εἰ-- 

χκότως γέεννα, αὶ κόλάσις, εἰ ᾧ διπλῇ, ὼ τριπλῆ ζω νὼ μνθλακις Ὀσαύτη;, αἱ "ὃ ω᾿ ἔχοιρϑν 19 

εἰπεῖν, τὸν ᾧ Σατὸμῶ τὰ ἔχιτάγματα, πδετικομῦν Ἐ ᾧ Χριςφοῦ γό (αν ὸ Ὁ σωτηρίας “ 

ἡμετέροις ἀφειδώμϑυ, ἵνα ασϑϑτιμυΐσωϑρ τὰ “ὃ πονμοίας ἔργα πάντα ἡ μδυ παϑύν.- 
τος; ἡ ποίας συήγω μωὴς τοὶ τοιαῦτα ἀξια; ποίας δι΄πρλογίας ; σσθὲ μιᾶς. ςώρμϑι δίζω λοι- 

πὸν μὴ κατὰ κρημψῶν φΦερϑιϑροι,ὼ αἰλυήψωμδϑυ, ἡ πότοι ὀμα λογισοίμδροι ζωῦτα, δὺξ-- 
αν ὀψωπέμεψωμϑρυ αὐτῷ ϑζρμ “ἦν ἐργων (οὐ γδρ δοκεῖ ὅχζο. Τὴ" ρη μόνα αὶ τὸς δύξης πτο- 15 
λαύσωμϑμ τὴς 77} αὖτ᾽ ἧς Ἄμοιη» πώνζμ ἡμας Ὀχετυχεῖν γι! ἢ Φιλϑὺ, 69. πία,, 

Λύγ. ς΄. 17 1ΔῈ, ΣΥ ἸΟΥΔΑΙ͂ΟΣ ἘΠΟΝΟΜΑΖΗ, ΚΑΙ 
᾿ἐπϑυαπαύῃ ζΦ τόμῳ, καυχάσοι ὡ θεῷ, ι8 Κα γινώσκεις 96. λ.ἔφζαγα- 

ληκᾷ, ω δοκιμοίζεις τὰὼ αἰ 9 Φέροντα, χατηχουνϑμος " οὐκ ἣν ἄμ. 20 παύῃ . 

β 

ΡΥ ΕΜ [πῶὼν ὅτι Οὐδὲν λείπει Ὁ ἕλλίωυι "δὲς ὃ σωϑίώαι ἐδυ ταν ἡ ποι- 

ὅθ κ᾽ τής, καὶ τίυλϑου μας Ἰωὺ σύγκρισιν ποινσείμϑμος ὀκεύδωυ, τίϑησι 
ἡ λριπὸν ἢ ταὶ σεμιγα “Π᾽ Ἰουδαίων, ἀφ᾽ ὧν κτὶ Δ ἐλλίωων ἐφ οϑνοιω. 

κ᾿ ξτον,, ὐὐθ' ὦ διοο Ἶ σφῦδρα σεμνὸν ζω, ὧασερ γωῦ ὁ ρας!- 25... Ὁ} 

Δυισμός" ᾧ )»» οὐπὸ τῆς πρλσηγορίας πολλὴ ἰώ ἡ Δἰαφορὰ ἡ τὸ- "δὲ 

τε. δ)9 ἃ ονταῖϑεν αῤχέται. κ δρᾷ «ὡς ἀρ! καθαρᾷ. γὸ ΕἾ. 

στο, σὺ Ἰουδοῦος (ἢ, δλλ᾽, ἐπονομαζη,ὼ καυχάσοῃ ὠ Θεφ᾿ τατές!ν, ως φιλυϑεὶς “πὸ αὐτῷ, 

ἡ πσδϑτιμηϑαὶς τυ" ἄλλων ὀν, ϑοόπων. εν ζώϑα δὲ μει ἡρέμα δοχεῖ Ἐξ  ἰς δἰπόνοιλύ το αὖν.- 

τοὺς σκωτσήειν, ἡὶ Εἰς πολλίω τίω δοξομιανίθμ, ὅτι ᾧῷ δώρῳ τότω Οὐκ Εἰς τίω σωτηρίαν 39 

Ὡς γ 

τίω ῥαυ δ, δλλ᾽ Εἰς ὃ δἕ ἄλλων κατεξαμψίςποὗαι χ᾽ χαβοραν " κατεχέγρζευγ», γ(. ἀπικίλς, 

Καὶ γινώσκεις τὸ ϑελημια,ὺ δοκιμαίζεις πὰ οἰαφέρεντα. Καί μάν ὦ τϑτο ἐλάτ- 

τωμίᾳ γωρὶς ἔρχου δλλ᾽ δος" ἐδύκει πλλεονόκτη μα Εἰ δ[9 ὁ κ᾽ αἀκολξείας ἀδ' τίϑηση. χθκῶ 

δ γὰ Εἶπε, πηραῆεις, αἰνλα γινώσκεις καὶ δυκιμώξ εις, ὦ, μότέρχη ἢ ποιᾷς. 
19 Πέποιθος τε σεαυτοὶ ὁδυγϑν ἐ1) τυφλών, Πώλυ εν ζῶϑα ςέκ Εἶπεν, ὅτι 35 

εἶ ὁδυηοὺς τυφλώδν, αἰλλα πέποιϑαις, οὕτω κομιπαζει:, φησί. πολλὴ ΝΥ ὡὦ ἡἡὶ ἀὀἰπένοια δὲ 

Ιουδαίων, 59 ααϑὸν αὑτὰ φϑεγε}) τὰ βήματα, περ ὠκᾷιοι κομιπίζοντες ἔλεχϑν. ὅρᾳ 
ηϑέώ οὖ τοῖς θυανελίοις τὶ λέγουσιν Εν αἰμδότίαις σὺ ἐδλωνήϊϑης ὁλος, κα σύ ϑιδασκεις ἡμας μὴ 

μένα ἐφορϑνοιου κτὶ παγτων. ὁ ΠῈΡ ἐλέγχων ὁ ΓΙαῦλος ἐπέμϑιετύτους ἃ ἐπαίρων, ἐκείνοις 

3 καϑαιραῦν, ῥα οὕτω μάλλον αὐτῷ καϑούψη.), ἐ βαρυτέφφιν ποιήσῃ τίωω χατηγθολὸμ. δ 9 40 

πσδόφσιν αὐΐξων τὸ τοιθγο, αὶ πιλεοναίζων ᾧῷ ὀζμφόρως ἀπαγίέλλῃ. πΠέποϑας δ σεαυ"ν 

ὁδηγοῦ δ᾽ τυφλαδ, φως «ΥἿ ἐν σκότει, 
29 Παωρδοῦ τέρμ αἰφρϑιων, διδωσκαλοι γηπίων, ἔχοντά τίω μώρφωσιν τὴς γνώσεως 

ὁ τῆς ἀληθείας ον ᾧῷ νόμῳ. Οὐκ εἶπε πάλιν, ὦ ᾧ (ἀωνιδέτι, ὁ ὦ τὴς πόδα ξεσι, 
ὥ 
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ὦ τοῖς χατορ)ώ μασιν, ἀλλ᾽, ὧν τῷ νόμῳ. ἢ ζτα Εἰπὼν, ὅπερ καὶ ὕχὶ ΤὟΜ ἐϑνικδν ἐποίησε, 

τῦτο Ἷ ἐὐζωώϑα. ὥασερ δ ῤόκφφησιν, ἐν ᾧ γὸ κούεις {δ ἕτερον, σεαυτὸν κωτάκοί- 
γδι6) οὕτω ἢ ὦ ζοϑα λύγή, 

21 Ο δ δϊω διδαισκῶν ἔτερφννἬ σεαυτὸν αὶ διδείσκεις; Αλλ᾽ ὀκφα γὴ Κα υἰποτοριστίρον, 

εὐ ϑοι δ ἡ μεέρω: περοὶ κέφι) ῷ λόγῳ. 5 ἐῶ Εἶπε, ὁ μά {ϑ' τϑτο μείζονος εἶ κολαῖ- 

σεως ἀξιος,ὃ ὁΤί τοσαῦτα ἐγχειειαϑεῖε, Ἢ ςυυδνὶ τύτων Εἰς δέον κέ ξησσι ̓αὐλλὰ κατ᾽ ἐρώ- 

τΉσίν «σέάγει τ' λϑλθν,οὺντς ἑπων ἢ λέγων, ὧν διϑούσκων ἕτερον, σεαυτὸν οὐ διδαίσκεις; σχϑ.- 

“τεῖ δῈ μοι χα ̓ἐτέρω)εν τῷ Παύλν τίω ( (ώεσιν. Ω γὸ πλεονεκτήματα, τίγησι ἴ} ἰσδαϊ- 

ων ὥυτα, ἃ ἀππερ οὐ τῆς αὐτῶν συρυδὰ: ζω αλλ τῆς λθωλεν δωρεάς καὶ δείκνεσιν, οὐ δον 

δὲ αὶ ττα α ̓ μδηρύσιν. ἀδοις, ἀλλὰ ναὶ “ας; ϑήκζω κολάσεως Φέροντα, ν ἰγὸ τὸ Ιουδαν 

᾿λῴοϑαι, αὐτῶν κατορ ὄν κα, συὐοδ' τὸ γΟ μοῚ λαζῷ,, συϑὲ τὰ ἀλλα, ὧπερ ἀπηοιϑμήσει- 

το μι, ναὶ τῆς δῥωλιι δβίτορ, 7) ΧΟΣ Ζ “πω Ὡρχίω ἐλε ἣν, 6τι συ δὲν ὠφελ 

ἡ ἀκροασιρ' Ἶ γόν, ἐαν μι ὥζῆς Ἀξι; “σον ἡ (οὐ γ οἱ ἀκροαταὶ Τ γθβεα, φησί, δίκαι αὐϑα ᾧ 

Θεῷ) γιῶ ἢ πολλῷ μάλλον δείρημεστι, ὅτι οὐ μόνον ἡ ἀκρόασις, λα καὶ Κρ ὁ “Ὰ ον τὴς αχροάσε- 

ὡς ζω, ἡ διδασκαλία Οεσὲ αὐτὴ δυουήσεται “αϑοςῆνω πὸ διδὰ σχητος, Μή ̓ περῆοντος ἃ ἀ- 

περ, φησί, διδεσκει" ἡ οὐ μόνον υὶ απρυφήσεται, δλλα καὶ Ὁ κολάσει μειξωφ. καλαΐς 3 ̓ χα 

ταῖς λέξεσι χέ ἤχέηται. ΣΡ Εἶπο, ἔλαθες νό νόμον, δλλ᾽, ἐποναστουύῃ "νόμῳ. ὺ "Σ» οὐχ ε- 

κιϑψϑμ ὁ]ουδιαος «ἴσων, ἡ ζυὴω τὰ πσξακτία, δ᾽ ἐξ δολίας εἴ χ6 (δ νόμον δεικνιω. 

σα τίω Ἔχὶ τίωω Φιροτίωθ. Φερφυσοιν ὁδὸν. Εἰ γορὺ τὰ ̓ ἔϑγη ἔχει Τ τὴς Φύσεως λογισμον(ὅεν 

αὐτὴ πλεονεκτᾷ, χωεὶς ἀκρφάσεως [ὡς ποιοιῶτα ἁπθυτα) δον ὃ ὁμως ὁκᾷ μείζων ὁ ἐυ- 
ωλία ζω Εἰ5 λέ γέροντι, οἶκ ἀκούω μόνον, ὀφλα' ν ἡ διδούσκω" κὶ ἡ Τὴ αὐρ' τρεϑ θήκη τίμω- 

οἰας. Ὁ γ» τύτω μέγα ἐφρϑνοιευ,οὐντάῦλον μείλιςα, ὐδρις δείκψυσιν ὀΐας καταγολοὶ- 

φοῖς ὅτῳ δὲ λέγῃ ὁδυρθιτυφλα, πειδο τω ἀφεϑνων, διδοίσκα λογ νηπίών, ὧς ὠκείγων 

λέγήτ τῦφον. σφόδρα γΣ» ὠπεκέχρίευτο τοῖς παξήσηλύτοις, φ Ὄπὸ τῦτων ὠκαλθειο τ 

ψο Ὧν τις. δθ Ἰηπιδοιψιλθύεται τοῖς δοχούσιν αὐ δθΜ ἐὸν ἐξ ἐγκωμίοις, Εἰδὼς ὅτι μείξο- 
γος ὀκατη)ϑοίας υτσσλασις τὰ λεγϑιδμα. Ελοντα τέου μόρφωσιν τῆς γνώσεως σὲ 
τῆς ἀριϑείας οἱ ον ᾧ νέ γομῳ" ἰφ λασερ ἐλυ' τις τίω βασιλικίωυ Εἰκώα ἔχων, μηδὲν πξῦς 
ἐκείνζωυ γοάφοι᾽ ὦ ἢ μή ̓ πιςευϑέντες αὐτίων ὦ χρεὶς τῷ τοδρτοτύπου μΩ ̓ἀκειξέιας αὐ-- 

τέων " μειμιῶ ). Εἶτα Εἰπων τὸ πλεονεκτήματα ὠπερἔορ Χο τῷ Θεού, λέγει αὐδ᾽ 
τὰ ἐλαπω ματα, ὦ περ ὦ ΚΝ κατηχόρϑεωυ, τα Εἰς μέσον Φέρων. Ο δὰυ 

φιδασκων ὃ ἅτεροι, σεαυτὸν ὃ διδοίσχεις; ὁ ὃ κηρύοσων μ" ̓ χλέπηειν, κλέπηεις ; 21. Ο 

λέγων μ᾽ ̓μοιχβύειν, μοιχβυᾷς κὸ )0 βδελυοσορδμος πὶ Εἰδωλα, ἱεροσυλάρ: ; Καὶ )» 

σφόδρα ζω αἰπηγϑρθυυϑῥον ως ὡ τοῖς Εἰδωλείοις πῆεοϑαι “ϑημμοίτων ΑΝ ὃ βδελυρϑν" 

"δ τῆς Φιδϑ ημιαπίας τοραυνίς, Φησι, ἢ τῦτον᾽ μας ἔπεισε καταπαίσαι φδυνόμον. 

ΕἾτα ὃ πολὺ βαρύτερον, ὕφερον ἐπείγει λέγων, 

23 Οε ὦ νόμῳ καυχᾶσαι, δχρη τὴς φἰ βχθαύτως τὸ γόμν τὸν Θεὸν ἀἰτιμαίζ εις» 

Δύ τέλεικεν ἐγκλήματα, μᾶλλον ἢ τεία" ὅτι τε ἀτιμάζουσι, ὁτί δὲ ὧν ἐπιμμηΐδησαιν, ὦ 

ὅτι τὸν δι μήσοιντο ἀτίμιοίζουσιν, ὃ ὑπερ κυ ἐφεύτης αἰγρωμο( μόης αὐ ζολή. Θἶναϑα μὲ 

δόξη κατηγϑρᾷν οἴκοϑεν, τὸν τὐροφήτίωυ ἐπηγανν αὐ χατήλ9 δϑνγιοῦ ἅ ὦ βεαχεῖ χα : 
μυτόμως ὦ ὡς ον. κεφαλαίῳ, ὕφερον δὲ ὦ κατοιμέρος, αὶ γε πον Ἡσαΐδω, {ΦΝ δὲ 

ζωζᾳ, τὸν Δαξίδι" ἐπεὶ πλείονας ἐπεδείξατο τοῖς ἐλ ἐγχοὺς ὅτι γδγῤ,φησιν,σύχ ἐγὼ λφι- 
δυρφύμϑμοςυ ὑμῖν ζῶ, , λέγω, ἀχουσον τί φησιν Ἡσαΐας" 

24 Οτι τὸ νομα τῷ Θεοῦ δ᾽ ὑμας βλοισφημεῖται οὖν τοῖς ἔθνεσι, [δὸυ χαὶ ἐπέρα σιγῶ, ε, 
διπλῇ χατηγϑοία, παλιν. ὁυ γὸ μόνον ἀὐΐοί, φησιν, ὑξοίζοισιν, αἰλλὼ καὶ ἐτέφϑες Εἰἰς τῶτο 

Οδβεγίο, τομ,, 3. 18) πο ροισκέυαζοισι, 
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αὐθασχβμαζοισικ ΄ τοί τῆς διδοισκα λίας ὀφελθς, ὑπὸ ἑαυςὧν' μὴ Ἰ ϑιδούσκητε; ὧν «- 

"τέρω Ἢ “929 Εἶπε μόνον, ὠζυϑα δὲ ἡ Εἰς πὸ τ οὐγὰλυτί ο «ϑάποψιν. ον Ν᾽ μόνον ἐ- 

αὐτοις, αλλ συν ἑτέρϑις Ἀϑάτιστε , πυραίεε, χαὶ τὸ πολλῷ χαλεπώτερον, ὅτι οὐ 

μόνον ὃ ἰ διδαίσκετε (οὶ τθ νόμοι, αἰλλα: χαὶ τοι ̓ ογδυτία διδασκετε, βλασφημᾷν τὼ Θεὸν, ,- γι πότε! 

περ οὐγαντίον 9] ὡνό νόμῳ «αλλ ̓ ἡ αἰξετομὸ μέγα, φησίν. ὁμολογῶ κάγω, ἀλλα ̓ πότε ὑτὸμ ς 
ἔχῃ πίων ἐνδὸν «ξβετομέάω. καὶ σχόπει (ωύεσυ, πῶς βύχαιρως τὸν αἰξὶ αὑτὴς ἐσήγαγε 

λῤλϑν. δ ὙΣΡ ἄζως αἰστ' αὐτῆς ἤρξατο, (Ὁ Ὁ) πολλὴ ἰω αὐτῆς ἢ ̓ νασύληψις" αἰλλ᾽ ζωΐκᾳ 

ἐδειξεν ἀὐθις στὸ τὸ ν᾽ μείζονος ππροσχεκρουχὅτας,κα τὴς Εἰς τον Θεὼ βλασφημίας αἡτίοις, 

τῦτε λοιπὸν λαθὼν τὸ το ἀκροατέω ̓ ουτεγγωκότα αὐδωΖ ὁ γυμνωσεις ὁ περδρίας, Εἰσα- κκ αὐτὶν 

τε τὸν αῖθὶ τῆς αἰξιτιμὴς θηϑν, λαῤῥων ὃ ὁΤί συγολὶρ" αὐτῇ ψηφιᾷται λοιπὸν, σἱ φησι, ἴο 
25 ΤΠερατο μὴ ῳ ὅ γὸ ὠφελῴ ἐ ἐδρ' νόμον πορδοσής. Καίτοιτι ὠζω ἄλλως αὖ- 

τίω ὀκφαλῷ, χα) Εἰπεῖ, τί ὌΥ ὅν ἡ ' πὐξετομή; μή ἊΣ κατίρϑωμαὶ 641 τῷ ἔχον- 

τοῦ: μὴ ̓γ). «σέϑαιρέσεως αἰνα ϑὴς Ἰλίδεξι; ὼ Ἰῥὸ ων αἰώρῳ ἈΧΖῚ ἡλικία (Ὁ οὖν τῇ ἐ- 

ρήμμῳ 5 πόώτες ἔμεινὸμ αἰαὐβέτμητοι γεώον πολιώ. καὶ ὁτέρωϑθον πολλιαηόϑεν ἢ ἴδοι τις ὸὼ 
αὐτίω σφίδγα, ἀϑαβανα δὶ ὅσαγ᾽ δλλ᾿ ὅμως Οὐχ οὐτεῦλεν αὑτίω ; ὠχραάλλει, λλ᾽ ὅθον ας 
μαίλιςα ἐχείω, σὺ τῇ ἡ Αὐρμάμι. ἡ ΟΡ χπϑθολὴ τὴν τὴς γίκης αὕτη ᾿ δεῖξαι ἐντεῦθεν αὖ-- 

τίου ὅσαν θυκαταφρφϑνητον, ὅϑεν ἀὐζις αἰδέσιμος ἕω. καίτοιγε ἡδυιύα λέγήνν ὅτι καὶ 2) 

πσϑήφητα αἰαὐξζμήτους καλϑόσιν Ἰουδαίοιρ" Δλλ ὅπ τῷτο τὴς «ξιτμῆς ἕξ ἐλαίῆω- 

μα, δλαὶ ἣΝ' καχώς αὐτίω μετιόντων. Ὁ ἢ ) ξυτύμδρον, δεῖξαι ὃ οτ ὧν Φρίςτῳ βίῳ σεῖδ- 

αἰδωὶ ἰχειὶ ἔχει "το δὴ κατασκέναζει λοιπὸν. ὼ ογζω)α ἃ ἢ υ αἰδαγει(ῷ πατοι- λο 

αὐϑχέω, δλλαὰ «πεότερον ἑτέρω)ον αὐτὶω παρχαταξοηωὼν, ὑφερϑν ὀχῴνον τηρέὶ, στὸν ῷ 

εἶδὶ τῇ τῆς πίφεως Εἰσανν λόλϑν," ὅτω λέγον" Πω, δὰ οίμ ἐλογιϑη ἡὶ πίς!ς τῷ Αδρράμ ; τ 

αἰθετομιῇ ὑντι, ἢ ὧν αἰχροδυκίᾳ, ἕως ἃ ̓ γὼ ϑῆς ῷ ἐθνικὸν (Ὁ αἱ ἀκρόξυτον αὕτη α- 
γωνίζεται, συνὲν βούλεται τύτων Εἰπείν,ῥα μν σφόδρα Φορτικὸς ἡ στὸν ἢ πεῖς τίω πί- 

ξν Ἰὐπομιαίχοται, τὸῦτο μειζόνως πρὸς αυτίω Ἰὐπυδύεται. τέως μδὲ τοῖ σοὺς τίοὼ αἰκρ9- 2; 

Ουςίαν κἡ μαῖχι, δ Ὡ ὑφειμϑίως φεγαγή ῷ Ἅθηϑν, ψ! ᾿ φησι, 

ΠΠερατομὴ ( γὰ» ὠφελ ἐν, ῥα πάβοσυς (ὃ νόμωον᾽ ἐδὺ ἡ ̓ αὐϑαθα τον νόμν ἧς, ἡ 
«ὐξετομή συ αἰκορθυρία τὶ Γέλρνε. Δυὸ »» ὡῳ» "λει ἀκρφθυσίας καὶ ἡ δύο ἀκίω 

Φησιν, ὡασερὶ δυονόμας. ἐπι) νόμος ὁ φισικὸς, αὶ ἔφ!ν ὁ  γρατόϊο ᾿ δα καὶ ἀ ὁ μέσος 

τότων ὁ αἱ με ἐῤγῶν. ὶ σκόπει πῶς ὧν χεᾷς τύτους δείκιυσι, καὶ - εἰς μέσον ἀγει, 40 

14 Οτὸρ γϑῥ ἔϑγη ᾷ μὴ γό μον ἔλοντα, φυσι. Ποῖον δὴ γόμμον, εἰπέ μοι: ; Τ' ὁ γρατῆδν. 

Φύσει τὰ τα νόμα ποιή. Ποίου; τού δὰ δὴν" ἔργων. Οὐὗπι ἐγόμμον Μὴ θλοντες. 

Ποῖον; Ὁ γφατῆω. Ἑαυτοῖς Εἰσι νόμος. Πωΐς »τω Φισίχῳ κεχρηαϑήοι. 
ΕΣ Οἵτινες οὐνδείεψιωυται Ὁ ὁ ἔρηϑν τῷ μόμῳ, Ποίου ; τὸ δ ἣν τράξεων. ἐ- 

χεῖγος Ὁ» ἔξω κεῖται ὁ ζω δ γραμμῇ Τι οὅτα 2 ) ὑνδὸν ὁ ὃ δ τῆς φύσεως, θ᾽: ἢ, οὖν ταῖς «ρά- ̓ς 

ξεσι. ν Φᾶ Ω γφάμματα αὐ άγθρέῦει, ᾧ 5 ἡ Φύσις, ζ ῃ ̓ ρᾶξις. τύτου χιαϊ ποίξι. 
ἣν τῷ τεὶτν χολα "δὲ ὃν ̓  ὀκέννοι (Ὁ δύο, ὃτοὸο ἀἰπὸ Φύστως, δ τε ἦι γραμμάτων. 'καν γ κἀν ἕν ὁ 

μιὴ δή, οὐ νὰν ο ὀφέλος κείνων, δυλα καὶ βλοίδορ μόγιςον. τῶ δείκφεσιν Ὠὶ τὸ “ἰπ 
φιιί ὅ “ »λέγων' Ἐν ᾧ ἜΝ κρίνεις Φι ἔτορϑν, σεαυτὸν καταχρίμις, "Ὧπ Ὁ ἦῷ Ὁ γραπῆρύ, 

Ο χηρύοσων μὴ κλέαηεν, κλέπῆεις; ; εὗτω ̓  ἀχροξυτίαι δυο, μία ὦ" ἡ Φεσικη, δεύτερα ὃ δ᾽ ἡ 40 
Ὄπ πράξεως. αὶ αἰἴδιτομο μία ἡ ὦ τῇ γ (σρχὶ, " δου τέρρι ὃ ἡ στο “ἴσθ᾽ αμρέσεως. οἷ- γε. ὁτίον 

ὃ) τί λέγω᾽ αἰξοτ ιν τις ὀκζα μερφς᾽ αὐτὴ (ϑρκικη κὐδιτομή. ὑσξαξέ ὡς ἂν "νομίμα 

ἁπόμτω" αὗτη Αἰ σνοίας «ὐξετομιή, ἰὼ μέλιτι ὁ Παῦλος ζητῴ, μᾶλλον ἢ ο ὁνόμορ. ὃ- 

δφι τοίνιου “πῶς κα ϑρίσακαὶ αὐτίωω τω λόγω, καϑολε τῷ αρϑάλμασι. ν ΣΡ Εἶπε, 

αἰϑιῆον 

' 
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αἰϑνῆνη ἰθιτομὴ, ἀνόνητον, ἀνγρητον᾽ "λα τὶ; Περατομὴ ἐᾷ Κ γοῤ γοῤ ὠφῇ, ἐλὺ νό- 

μον προσ. Κατιδέξαν αὐτίω τέως λέγων, ὁμολφγώ ὦ Οὔο αἰπιλέγω, ὃ 
κάρη ἡ πἰδατομή᾽ δλλα πότε! ὅτὸμ καὶ Ὁ τίω τῷ νόρια φυλακζωὼ ἔχ. 

᾿ Εδυ ἣ οἰ θαθάτης ν γομ ἧς, ἡ αὐθατομή σὰ ἀχροθυσῖα γέγϑνεν. Οὐκ Εἶπεν, 

οὐκέτι ὠφελῴ, ἵνα μη δέξῃ αὑτίωυ ὑξοιζ ἐν ̓  ὄνλα γυμνώσας αὐτῆς ῷ Ἰουδαῖον, τότε 
αὐτὸν βώλλά Λοιπὸν, ὁαν οὐκέτι τὴς «Ἰδιτομῆς ζω  ὕδοις, αἰλλὰ πῷ δὲ πῆς ῥαλυμίας αὺ- 

ὁ Σπολέσαντος. ὥασερ δέω «ὄν οὖν αἰξιω μασιν ον εἶτα αὐλισχϑυδύοις ἐχὶ μεγίφοις ἐγκλή- 

μασιν,οὶ δικάζοντες ἀφβομδνοικὶ τυ" ἀξιωμῖχ ἄμ μῆς, τύτε κολαίζοισιν᾽ ὅτω τὼ Παῦλος ἐ- 
ποίησε. Εἰπὼν “ὦ, ἐ ἐαὴ ἣ ᾿ πὐβαξάτης νὸ γομῦ ἧς, ἐπήγαν, [ ̓ αὐθιτομ συ αἀἰκρϑουείᾳ γ4' »“9- 

ὁ "Έρ ἡὶ δείξας ἀαἴξέτμητο, καταδικαζει λοιπὸν αδεώς, 

6 Οτὸν ὅζζυ καὶ ἀκροξυεία, ζὰὶ δικαμ,͵ωμάτω τῷ γόμια Φυλθῆν, ὅλ, ἤ  ἀἰκρφθυεία, 

γιλομδέσε- ἀὐτὰ Εἰς αἰδάτο τομέιυ' " αὐθετρασήσεται Ορᾳ Διποιζ' εἰ λέγει ὅτι ἡ ̓ ἰκορξυειὰ 
ΕΣ πῶ «ὐδετομιζωυν' μκῷ ἐ (τῦτο γὼ σφόδρα ἰώ ἐπαρϑὲς τοῖς τότε ἀἰκϑοισι) ἀνν ὅτι ̓  ἀκρ9-: 

Ουγία «ὐξετομκὴ γέγονε. Ὁ ὺ ζῆ Ἄϑιττο τί 691 φὐξιτομιὴ, ὺ τί ( ἀκρρθυγία ὡ λέτε, ὅτ Ὡϑκ- 

2 τομὴ πτράξιίς [εν αγα.ϑὴ, ὦ ἡ ̓αἰκρρῷυσῖά τράξις πονηξφί. χὺ πρότερον μεταςήσαις Εἰς 

τίω «ἰϑετιμάν" τ ἀκρθθυφον ᾧ ππεάξέε ἔχονται χορ, ̓ᾧ () ἐκιαΐϊβέτομον (ἢ) εν διε. 
φλαιριδύῳ βίῳ Εἰς τίω αἰκρφθυρίλν ἐξωϑησαε, ὅτω τίων γνίκέων δίδωσι τῷ ἀχρφθύφτῳ. 

σ᾽ ̓ λέγει τῷ ἀκερθύςῳ, ἀλλ Ὡὶ ὧ πράγμα μέτεισιν ὅτω λέγων, ὀχίη ἀκρρόυ- 
᾿ς κι «ἴα, "συ Εἰς αἰϑιτομζω μετατρα πήσεται ἐγ οὔκ Εἶπε Δογεαθήσεται, ἀλλα πραγτήστ.- 

20. Το» ὅπερ ἐμφαντιχωτερφνωὐ᾽ ὥασερ ὸ α]ωτέρω οὐκ Εἶπεν, ἡ σὐθετομή συ αἰκοφθυείᾳ 
λογίζεται, αἰγλα,, τὶ Γίλϑνε. 

27 Καὶ χρινλ ἡ ὧκ φύσεως εἰκρφθυζίά, Ορᾷς τι δύο οἶδεν ἀκρφθυείαρ τέ (ζ΄ ΥᾺ 

ἐκ Φύσεως, τέωω Ἡ ἐκ πόϑαιρίσεως: οὐ ζῳῦλοι μδύτοι τίω ἐκ φύσεως λέγει, ΣΝ ἐν ἵ- 

ζατα μόχρατατυ, ΓΝ ἐπάγει, τὸ νόμον τελούσεί, σε (ὃ οἱ 9 γφάμμαάτος καὶ 

:ς πϑατομῦς το »κΟύτίω νόμο; Ογᾳ τίωω λεπήοτατέωυ ἐὐτι ν᾽ (μώεσιν. Οὔ Εἶπεν, 
ὅτι ἡ ἐκ φύστως αἰκροῦυεῖα τέων πὐδιτομιωυυ' κρλνὲι, αλλ, ὄθω (καὶ νίκη ἰώ, τίω ἄκρφω 

βυςιὸν ΕἰἸἰσείπι, ἔνϑες ὃ ἡ ἥῆα ἰω,, Οὐκέτι πίω «ἰξιτομέμν δείκνεσιν κἤωρδμίω, ἀλλὰ δ 

αὑτίω ἢ ἐχονῆν ἢ Ἰουδαῖον, φέδυνϑνος δ. Ἷ; ρμιμῷ" ᾿' αλῆξαι « ἀκρρατήν. ᾧ οὐχ Εἷ- 

πὸ, Ὁ σε Τὸν γόμμον ἔχονται αὶ πὐϑιτομάωυ,, ἀλλ τι ἡμερώτερϑν, σε 7: δ γβάμματος αὶ αἷϑι- 
30 τομῆς τ Ῥαθάτίω νὸ γομσ" τυτεεί, ἐ αἰμιως τῇ ἡ χύρδετο τορι αὶ τοιαϑ τὴ ακρρ δυρία,, ἠδίκηται 

ῥ᾽ Ὁ βομλει Γτῴύνομῳ, ἐπηρέαφαι γδῤ, κὴ αἰξιφαῆςε ἵσησι (ζ αον.. ἢ  γὸ νἱ ν« τότε 66] 

γουδώοις Ἀφμιαξα, ὁτὸμ μὴ ΤΟΝ Ἰ]ουδαίου Ἰουδαῖος, ἀλλα ΤῸΝ αἰκρφθύτου κείνοται ὥαπερ 

ὁτὸμ λέγῃ, Ανδρες ΝΝνδυίται ἐγονϑήσονται, ῷΦ κατακεινούσι τίω ἡνελὺ ζωυτίω. Οὐκοιῶ Ματϑιδμα. 

ὅ το νόμον ἀτιμάζει (σφόδρα γὸ αὐτὸν ν αἰδεῖται) ̓ ὀλλα ΤῸΥ Εἰς τὸν γόμιον ὑξείζοντα, εἶτα 

: ὅτε κατεσκόγάσε ζμωτα (φώς, 9αβῥαν λοιπὸν δείζεται τι τί ποτε ὅξγ 6 Ιουδοῖος" ᾿ δείκρυ- 

σῖν, ὅτι ἐχὶ τὸν ἰουδαῖν, οὶ τίω" αἰθετομέιυ,, γα τὸν οὐκ Ἰουδοῦον, καὶ τὸν ὠπεεί- 

τμητὸν ὀκ(αϊλλᾳ. κὶ ἫΝ δὸόκα ἀμεύειν αὐτῇ, καταλύει αὐτὴς τίου «ὐποληψυ, πο τοῦ 

ἫΝ συμιξαννοντος ἐ ἔχων ψφες. δείκψεσι δ δἰ μόνον σϑεῆν μέσον Ἰουδαίου ἡ αἀἰκρφῦυφον, 

λα, ἡ αὐωτερϑνόντα τὸν ἰκοϑζυςον, ἐαὐ αὐτῷ τροσέχη, χαὶ τοίτον ὄγται αἀκριξαῖς τὸν 1υ- 

40 δοῦον. δ|9 φησίν, 

28 Οὐγὰρ ὁ γνῷ φάυερῷ, Ἰσδοῖός ὅφν, συοδ ἡ ἐν ᾧ ᾧῷ » Φανερῷ, ὧν (ρκὶ, αἷϑα ϑιτομή. 

Ενζϑει ἰδϑις πλήδει,ὦ ὡς δὸς ὑχίδειξν ἀπθωτε πράβονς. 29 Αλλ ὁ 

ὦν τῷ ω κρυτήῳ, Ἰουδαήος, αὶ Ὁ αἰδετοὴ Καρδία, οὐ πνϑὺ ματι, οὐ γϑάμμαι. Τῦ» 

5 ᾿ ἐπῶν, “ξέξαλε τὸ σωμαϊικοἱ ὥπόμτα, ὶὶ δ ἡ ἡ πϑθατο μὴ ον ῷ  φϑλυερῶ μὰ τα σοϊξξατ, καὶ ὸ 
ΟΒεγίοί. τοιη.3. Ὦ»:᾽ αἱ 
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49 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ 
δ. ϑίσίαι, χ οἱ ̓ καϑιιρλσμοί. . ὧπερ ἀπόντα δὶ ἐγὸό ἡνίξα δὶ βημδτος εἰπων, [γὴ ὁ ον ζ φανὲ- 

μῷ ἰουδα,ός ὄφηγ. ἀνὰ ὯΝ τὴς «ἰξιτομὴν πολιᾷ ἕω ὁ λόγο, ὀπουγε χαὶ Ὁ σοίζζατον αὐ- 

τὴ “ἴδε γθρει, Εἰκότως πὸῷ πλείονα, ασδῦς αὐτίωυ' Ἰὐποτείνες). Εἰπὼν: ἢ, ω πνθυμκθτι, ας 0- 

ποιῷ λοιπὸν" τῇ τὴς ὠκκλησίαρ᾽ 'πολπεία, ὦ τίω' πίςιν Εἰσείγά. καὶ ᾿ γδβαύτη εν κ 5-- τί 

δία καὶ πγθυ ματὶ ᾧ ὁ ἔπαμνον ̓»ἰσὺτῇ Θεοδέχῳ, ὦ δ" τί μὴ ἔδειξεν, ὅτι ὁκατοργών Ἑλλώω,, 3" τιίαν, 

Ιουδαίου κατορλοιοῦτος ΟΥ̓Χ ἐδὶν ἐλαῆων" δὴ δι κατορλών Ελλῶυ Ἰσδαΐν ὐἴθαθαννοντος 

κρενῆων ΟΝ ἣ ᾿λϑαμιφίξολον ποιήσῃ τίωυ" νἱκέω. τῦτῦ "ὦ ὁμολογηλέντος, ̓  "δ λϑαάΐγκης “». αἱ 

Ἶ  αἰξετομὴ τῇ τῆς (ᾳρκὸς ὀκῥαλλεται ὶ δείκνυται τί πϑρταχοῦ βίν χέβα, ὑτὸμ γοδὰ ὦ Ἐλ- 

λίω χρεὶς τύότων σώξι, ὁ ο5 Ἰουδαῖος μᾧ' τότωνιολαζι.), ὃ ἐφηΧεν φρρ γῶν οἰονδαλημό, 

Ελλέωα ὃ Ω) πάλινοὐ τ: εἰδωλρλαίτρυ, ἀλλα τὼ ϑεοσεζη, ὁ οὐγαρετον, κα τ ξγομικδὦ οϑατη- 1ο 

ρήσθων ἀπιλλαγμϑίον φησί, 

ι Τί δίω ὃ αἰϑεοῦὸ τὖ Ἰουδαίου ; Ἐπειδὴ παῖντα λξέζαλε, τίω ἀκρόασιν," τὐρὸ 

“ιδαισκαλίδυ, τὸ δγομ(φ. τῷ Ἰουδαίου, τίωυ αὐξιτοβιάυ, τὰ ἡ ἀλλα παῦτα, ὃ. τῷ λέτειν, δΤί ὁ 

ω ῷ ὁ φανερῷ, Ιουδαῖος Οὔκ ἐσιν,αἶλλ᾽ ὁ οὐ ῷ κρυηήῷ,ο ὁρα ἡ λοιπὸν ὀμτίϑῃσιν ἡθεκύπθασουνκ 

ποϑὺς αὐτέω ΩΣ ηἰς δὲ ὅδ ηγ καὶ ὀρ τίϑασις; Εἰ μηδὲ, Φησιν, ὠφελᾷ ζωτα, τ τίνος ἕνεκεν ὰ ι3 

ὀκληδη τὸ ἐϑγος, κ " αἴξέτομιη ἐδϑη: ; τί δίζυ ποιή, κα Ὁ πώρ αὐτίω λύει ; δὲ ὧν ἔλυσε ὁ τ τάα- 

γωτέρω. ὥασερ γὰ ὀκᾷοὺ οὐ τὰ ἐγχώμια αὐδὲ εἶπεν, ἀρ ὁ Θεϑ τὰς βυετισίαρ να τὰ αὐδ' κα- 

τορθώμιατα (τί ὙΡΤουδαῖον ὀνομαι ζοαζ, καὶ γνώσκειν τὸ λέλημα, μ  δοκιμάζεν τὰ ὅζᾳ- 
φέροντα, ἰδ αὑτῶν ἰωἢ κατόρϑευ μα, αἀἰλλὰ τῆς τῷ 9 Θεοῦ λϑῤιτορ᾽ ὑπερ ̓ ὃ ὀνειδίζων ἀφ ὶς 

. ὃ σε φητης ἐλεεῖν, Οὐκ ἐποίησεν οὑτώ πορτὶ ἔθνει, ὑτα κρίματα αὐΐῷ ἐκ ἐδήλωσεν αἰὐδαις' 20 

Ἀ) ὁ Μωύσης πείλιν, Ἐρωτήσευτε εἰ εἰ γέγρνέ ΚΥ Χο. ῥῆμα τυτὸ, φησιν, Ε ἤκουσεν ἔθνος Φωνίευ' 

Θεοῦ ζῶντος ὁ ὧκ μέσῳ πυρϑ, ἡ ἔζησε ἡ τῶτο δὲ Ὁ ὁ οὐ ζαῦδει ποι. ὥσπερ 2» ὅτι ἔλεγε 

«ἰδὲ τῆς «ὐξιτομῆς, οὔκ Εἶπεν, ἡ ων ̓ αὐϑατομοι ̓ συνϊὰν ὠφελᾷ χρεὶ9 ἐβδίου, ὐλλὰ, Φξι- 

τομὴ ὠφελᾷ μῷ "βίου, τἴὠδ' κα ̓διυιλαδ,"μερώτορον. δὲ᾽ "ὃ παλιν ξαν ὃ ̓ αὐϑαθατηνὸ γον 

ἧς, οὐκ Εἶπεν συν ὠφελὴ σὺ ὁ  ἐμιαὐδέτομωος, ἀλλ᾽ ἡ «ξιτομη συ ἀκρρῶυμα γόλϑνε, ἃ ὡς 
μετ ̓ ὀκᾷφιοῦ ὅ πάλη, κεν, Φησιν, ἡ  ἀκροθυτῖα οὐ οὐχί ἱ τέων αἰδιτομέωυ, ἐν αἰ σε Τ' φϑαβα- 
τίω νόμου, ἡ (Δ νομί κκον Φειδὸ μϑμος εἶν" ὃ ἣ δύ ιϑεῦποις βαλλων" οὕτω ὰ ἐγ) ποιᾷ. 

αὐτιλεὶς Ὁ ̓ἑαυτῳ το, ὶ "Ὁ Εἰπὼν, τί δίχυ τὸ καἰϑίοσον τῷ Ἰουδαίου; Οὐκ εἶστε! ὁ7| συνὶν, “τῷ 

2γα (ἐμοίδραμε τῷ λόγῳ, ὑδια δ ἑξῆς πάλι ἀΐ' λὐφλε, ὸ ἰδεῖξε καὶ ὡ κολριζομϑύοις 
συΐζαύτης Ὁ πρερεϑρία. ἡ πῶς, ἐγώ λέγω, πίω ἀὐτίϑεσιν Εἰς μέσον ἀἰγαιγῶν. τὶ ι9 

ΑΙ ρτὸ «ϑιοσὶ τὸ “Ἰουδαίου Φησὶν; ἥ ᾿ τίρη ἡ ὠφέλεια τῆς αἰξετομιῖς: ; χῖν 

» Πολὺ ΚΡ πάντα (πον. «οετον, στ ἔχις" δύϑησαν τὰ λόγια τὸ Θεοδ, Εἶδες, 

ὑπερ ἐφϑίω Εἰπων, ὀυδωμού τὰ κατορθώματα αὐνδἕὦ, ἀλλά τῷ 5 Θεοῦ αὶ βυεργεσίας ἀ- 

παριϑμειώτα; αἰ δὲ ὅθ γν ὕλαις δύϑησον ὃ ὅτι ἀὐθὶ ογεχφείεθησοιν ὃ χὺ "μεν, ὅτι τοσάτα ἀξί- 

οἷς ογόμιζεν, ὦ ὡς πιςεύσοι χρίσμοις ̓ ὐὐξιὶς ὀῤωϑεν κχουτεγεθενίαι. ὦ οἶδ Κ ὅ1| Τινὲς τὸ ι3 
ὑλτφεύϑησοιν οὐ ὨΟἽ ουδαίων λέχϑεσιν, ἀλλ ἐχὶ μ" λογίων, τα τέςιν, ὅτι ἔχιςεύδα χ ἀρἴων, 

δνόμος. αἰλλα τὸ ἐξηρούκ ἀφίνσι τϑτο νομί εϑαι. “εϑτο Ὁ» κατηγϑρον εὐ 

ζὗτι λέγει, ὀδεικνες πολλῆς ὦ ᾿αὐωλαν ὐπολαυσοινζα ἐ ἐνεργεσίαφ, πολλίωυ ὃ ᾿ Ὀχεδείξα.- 
υδίοις αἰγνωμοσειώξωυ. ἔπειτοι ὃ ὃ τὰ ἑξῆς τῶτο δηλοῖ, ἐπήγατε »», 3 Τί »Ἥ»: 

Εἰ ἡπίροισαιν τις, Εἰ: ὃ ἠπίφησει, “τῷ πῶς ἀν φασιν, ὅτι Ὀλχηφυυλησοινταὶ λόγια; τί 45. 

δξιυ φησιν 1871 ὁ ὁ Θεὸς ἀὐδφ!ς (αὗται Ὀπεήφευσιν, οὖν ὅτ! ἀδθ] τοῖς ̓λόγοις Ἐχίφευζ. ἐπεὶ πῶς Ἰφιλο)θοις 

ἐχέ λόγϑν τὸ ἐξερι ̓  ἐπηΐατε Ὁ εἰ ἡπιτεσοίν ἕρερ! εν ω μ᾽ τῦτο Ἀτῦτο δηλοῖ. πσϑσ - 

ἐϑηκε γὸβ πάλιν λέγων, Μὴ γδ ἡ ἀπιεία αὐνδὦΖ τίου πίσιν τῷ Θεοῦ χαταργν 'στι; 

4 Μὴ Ἄδθοιτο. στο τοίνιωυ ὃ ᾿ Ὠχιφεύϑησαν, τῷ Θεοῦ τίωυ' δωρεὴν Δϑακηρυῆει" 

ῦν 

“ΠΡ ΑΧ. .πθ 5 ὦν 

μι. ΔΒ... 
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σὺ δὲ μοι σχϑ΄τει ἡ ὐζαύθα, (ἰώεσιν. δ) κατηγϑρίδν αὐνῃὖκΛ νὶ τ ἑαυ πάλιν εἰσαυγὰ, 

δὰ, ὡς ἢ αὐ τιλέσιως" ὡσοινοὶ ἐλε,μνα ἴσως ἐρᾷν» ᾳ τοὐφελος τὴς «ὔξετομης ζαυτης; ου 

Νὴ ἐχοφλνανο αὐτῇ Εἰρ δέον. Ἐχιςευθϑηοοιν γὸ τὸν γομιον,ὼ ἡπίσησαν. ἡ τέως ὃ στροδρος δι 

χατηλϑρη:, ΟἈΝ ὡς ἼοΥ Θεὸν ὠπαλλαίῆων ἐγκλημῖν», οὕτω πὐδιτρέπει Εἰς ἀὐθις τίω 
5 χα τηγϑόλαν ὡπασοιν. τί »ὃ» ἐγκαλᾷς, φησιν, ὅτι ἠπτίφη σειν ιν τί πϑηο δὸς τὸ Θεὼ; μὴ 

Ὁ. τίω ἐυεργεσίαν εντιὶ ὀνατζέσᾳ ΥΥ ἐυνεργοτηϑέντων ἡ ἀγγωμοσιωη ; ἢ τίωυ' τιμιι 

ποιῷ με ἐἢ τμέω ; τ γ} ὅ1 ὦ, μι ἡ ατερία αὐἿΜ τίω πίςιν τῷ Θεού κοιταργήσει; 

μὴ ϑμοιηο, ὡς ἐν Εἰ ἐλεγέτις, ἐγὼ τὸν δεῖνα ἐτίμησεν. Εἰ Ὁ μὴ “δλσήκωτο τω τιμιδιώ 

ἐκᾷνος, τῶν ἐμοὶ κατηγϑόλαν οὐ φέρει, ΟΥ̓ οδ λυμαίνεταί μια τίω φιλαν,ϑοφπίλν, δλ᾽ ἐ- 
το κείνου δείκψισι τίω ὀμϑαιαϑησῖθμ. ὁ ἢ Παῦλος οὐ τῶτο μόνον λέγει, λα Χ ὦ πολλῷ πλέον. 

ὅτι οὐ μόνον ἐν πσοὐφρίξε) ἔγκλημα τω Θεῷ κἡὶ ἀπιρία ὡκείγων, δλλαὶ καὶ μείξονα δείνψεσιν 

ἐυτυ; τίω πμῶωυ Ὁ τίω φιλόον,ϑο9.πίαν, στὸ ᾧ τὸν μέλλοντου αὐτοὶ ἀτιμάζειν Φαίνηται 1 

δι, Εἶδες πῶς ἀδρις ἐποίησεν ν᾿ πυϑυϑιώοις ἐγκλημοτων, ἀφ᾽ ὧν ἐκοιλλωπίζογτο : Εἴπερ 
ὁ Θεὸς τοσαύτη αἱδὶ αὖςᾶν' ἐγούσοιτο τῇ τί μῆ, ὡς μηϑὲ Ὁ μέλλον πυϑϑορων πο ἐκ Ά, 

ις ὦ αἰδὶ αὐτους θὐνοίας᾽ αὐθὶ 8.“ ἀιμοήσοιγζοι, δὲ ὧν ἐϊιιυ θη, ὕξριῷ, Εἶτα τὴν" Εἶπε, τί γὰ 
Εἰ ἠπίτησοίν τινες » φαίνονται ὃ πϑλύτες ὑπιιφηκότες, ἵνα μὴ πώλινκτ' τίω ἱσοοίλυ λέγων, δό.. 

ξη σφοδρὸς αὐἷὖν ἐὴ χατήγϑονς ὡς ἐηϑρὸς, οὖν τάξει Ἀργισμοῦ ᾧ συλλογισγοί πἰϑησι ὃ 

Ἰλὶ τῆς ἀληϑείας γελμημθβον, οὗτω λέγων, Γρέοϑω 3 ὁ Θεὸς ἀληϑής, σῶς 8. ὀμ- 
εϑόφ πος ψδτης. [9] 3 λέγ τοι τὸν ὅαηγ" οὐ λέγω, φυσιν ὅτι τινὲς ἡστίφησαιν, δ, Εἰ 

«Ὧο βουλει, τἰθᾳ πὐϑζᾳ ἠπισηχέγαι" ὃ ἄλυϑες γεϑνηυϑέον χτ' (ἰωδρομάιυ συγχωρών, ἡαά 

λύεπαρϑὴς δὴ δόξῃ, Ἂ ὀρυποηῆος.ἡ ὰ οὗτω μάλλον διχαιούται, φησιν, ὁ Θεός. πἰ Ἐ61 δι- 

ταιούται ; Εἰ κρίσις ὁ μοιτο,ρὸ δξέτωσις Ὁ αὐτυργνϑμων τοῖς ἴσδαίοις ὐτι ὁ Ὁ Ὁ «ὑ.- 

τῶν εἰς αὐτὸν γελδλμνυϑδύων, τὰ γικυτήολα ἔςξαι πρόραι τῳ Θεῷ ὺ τὼ δικαιώματα εἰντύ πόυτα. 
ἡ δείξας τῶτο σαφώς ἐκ τῶν ἔμισϑϑοϑεν εἰρηνδῥων, τότε ἢ τὸν τοδϑφήτίω εἰσήγαγε τς 

. 25. Τοῖς ψηφιζόμδμον, Χ) λέγϑγτω, Οπὼς αὖ διχαωθηης ον τοῖς Ἄθηρις συ, ὦ γικήσης ῳ τῶ χρίν-- ἔλμον, γὶ 

“ϑαίσε. αὐτὸς Κὶ γαρζῳ γῇ ἑαυτοῦ πόρτα ἐποίησεν, ὠκεῖνοι ὃ οὐδ ἅτως ἐδῥον»» βελ.-- 

αίοις. εἶτα ἐκ τόταπαλιν ὀρτίϑεσιν ἑτέραν ὀμακι ὐ]ουσεὶν εἰς μέσον ἀνά κα! φησιν; 

5. Εἰ9 "αἰδικία ἡμδ εοὐ διχαιοσιωζω ((ιωΐφησι, τί ἐρφδνϑμ; μὴ ἀὔδικος ὁ Θεὸς ὁ τι. 
φέρων τίω ὀργάὼ (κ ἀν ϑοθπον λέγω) 

10 ό Μὴ ὅϑροιτο. Ατόπὸν ὐτότγῳ λύει λριπὸν, ὩΣ ἢ τὸ αἰσαφές, Δύαίκαιον αὑ.-- 

πὸ σαφέςερον Εἰστῆν. ττο δὲ ὅ61ν 5 Φησιν" ἐτίμησε (ἷχὲ Ισδοίοις ὁ Θεὸς, ὕξρλσαν αὑτὸν ἐ.- 
κεῖνοι, τῷ αὑτὸν ποι νικῆσοι!» ἡ πολλζωυ αὐτο δείκψισι τίωὶ φιλαιν,ϑο9»πίαν, ὅτι ἢ τοιούτοις 

ον ἐτίμησεν. Οὐκοιῶ Κ) Ὁ, τι ὑξοίσανϑῥ, φησιν, ἡμᾷς, ἡ ἡδυκίσαμδμ, Αἱ ᾧ τθτοῦ θε- 
ὃς οὐίκησε, ἡ δικαιοσιωη ἰντν λαμ α ἐφλρη, Ὥἶνος Ἶ ἔγεχεν κολρίζοιαί, φησιν, ὦ τιος 

35 αὐτο τ νικῆσαι ϑρόνϑμος δὲ ὧν ὕξρισοι; ππῶς δξίυ ἀΐο' λύει; ἑτέρῳ, ὑπτερ ἔφξωυ, ὠτόστῳ πά-- 

λυ. Εἰ 8} ὠἌτιὸς, φησι» σὺ τὴς νίκης ἔϑμου, ἢ μ᾿ ζαῦτα κολάζυη,αἰδιχία ὃ δινόμε- 
Χιάδίκως “9 τὸ, Εἰ ἢ "οζα ἀδιέκος, κολθίζη ἢ, οὐκέτι ἐἠτίος αὑτῳ τὴς νίκης γέγϑνας. ω θόθι τίω δ0- 

λέξι ἐκίνς, λαδιθω τέων ἐποφολικίω, Εἰπων ΟΡ, μὴ ἀδέκος ὁ Θεὸς ὁ ῬὈχεφέρων τίω ὀργάυ; ἐπή- 
γαγε,χτὶ δ, ϑφϑοπον λέγω "ὡς ἐὺ ᾧςς, φησι, κῦὶ δν,ϑοφπινον δζαλωϑείη λογίσμίν. πολὺ 

λο γὙὰ ἡ ζ ϑρήμιν δοκοιωῦτα τὴ δίκαια. ἰχύῥθαμει τοῦ Θεοῦ ἡ διχαιοκρισίᾳ, ᾧ ἔχει “πιοὶῖς 

ἡ ἐτέρρις ϑσπρρήτος λόγχϑις.Εἶτοι ἔ)4, ἀσαφὲς ἑώ, ᾧ ἐκ δοῦ τέρου Ὁ αὑτὸ λέγη πάλιν. 
7 Εἰ γδρή λήθφα τῷ Θεοῦ ον τῷ ἐμιῷ ψϑύδαει ἐκαϊβέοσευσεν Εἰς τέων δόξαν αὐντν; 

αἱ ἐτι κα γω ὡς αἱ μϑοτωλὸς κρίνομϑ! Εἰγδϑο Θεός, φησι, φιλοίνιϑοφπος καὶ δίκαι-: 

“5 ἐφαλν, ᾧ ἰγαϑος, ἀξ ὧν σὺ ϑδήκυσας, δὶ μόνοι οὐκ ὀφείλεις κολοίξεεϑαι, δλλα αὶ θὺυ- 

Οβεγίοί, τοπλ.3. Ὠ 4 ᾿ φργέτοϑαι. 

ἂν 



Ῥωμ. 4..κ. 

Ρωμ. τ α» 

ἩΘΙΚΟΝ 

Ὑλιμθζ. 

ὙΔΟΡΆΡ. δ. 

4» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

εργετᾷ θα. Εἰ »ὐγο, δρεϑήσεται τ ἄτοπον ὠκένο, ΌΝΝ πολλοδν αἰξιφεοῤεδρον ὃ 

ἐκ τον κακῶν {ἢ τὰ καλοὶ, ἡ αἴτια ὅΜ κα λον ζα" κοι καὶ λύάίγκη ὃ δυοῖν ϑοίτερον, ἢ 
9 λθ ζογτα ἀϑιχῦν φαίνεοϑαι, ἡ μὴ κϑλαζοντα, δἰπὸ δ ἡμετέρων κακδν ἔχειν τὰ γυοητή-- 

οια. περ ἀμιφότερρ (ἴθ᾽ αἰπύβξολὴς ἀτοπα. ὅπερ δεικγες ᾧ αὐτὸς, (ἦν πατέρας ΔΜ τοιδ- 
τῶν ἐπεισήγαιτε ϑουγμκα τωνξλλζωας, Ὡρκῷ ἤγϑύμϑμος Εἰς κατηγϑθλθν ιν. Εἰρηνϑῥων, Υ̓ 

ποιότητα ἫΜ ασολσώπωνν" ζαῦτα λελόντων. τότε γδὺ ἡμας κωμῳδοιῶτες ἐλέχϑν, τί 
πειίσωμϑμ τὰ καχα,δνα ἐλϑοι (αὶ ἀγαθοί, δ «αὶ τέθέχεν αὐτὸ σαφώς ἕτω λέγων, 

8 Εἰ μὴ καϑως βλασφημϑβθα, ἢ καϑώς φασί τίνες ἡμας λείγήν, ὅτι ποιήσω ϑρ 
χακβ ἵνα ἔλϑει (οὶ ἀγαϑο" ὧν τὸ κρίμα ἐγδυκὸν ὅφην. 

Ἐπειδὴ γρθλοὴμ ὁ Παῦλος, Οπου ἐπθιεώασεν αἱ μδοτία, κι πρρεαΐδίοσ ἔυσινὴ ὙϑΡις, 
Ν ΝΕ ΚΨᾳ.Ν Ι ! Ὕ ι Ὁ “ Ἔᾳ{ᾳΠ 

κωμωδυοιώτες αὖντὸν, ἢ ἑτέρᾳ γνώμῃ διαφρέφοντες Ὁ Ερηνϑμον, ἐλέφρν οτι διᾷ χαχίας ἐ- 
χευϑαι ἥα ἰπολαυσωμὴν ἀγαϑων. ὁ ΤΠαῦλος ἐγ ὅτως ἔλεγε. διορθούμϑμος γϑιω αὖ- 
τό, φησι, Τί δῶ; ξχιμδνούδν τῇ αἱ μζδοτία, ἵνα ἡ 2 ις πλεοναΐσῃ ; μὴ βοιη᾽ ἰχῦρ γὸ ἿΨ 

αἰλελϑοντων" Ερνκα “γθόνων, ὧχ ἵνα »ϑιέτίων τῷτο ποιωίμδν. ζω της γϑιῶ ἀπυγων τὴς Ἀ “ρῥνσων 
'ν' ασονοίας, ἔφησεν αὐτο ἢ ἰδυωύατοι 61) λοιπόν. οἵτινες γ)5, φησιν, αἰπεϑαύομϑνυ τῇ αἰ μϑὴ-- 15 
πία, τρῶς ἔτι ζήσονϑμ ον αὐτῇ, ΨΚ ὅδ ἑλλίων βκόλως κατέδρανϑν " ὁ γδ} βίος αὐν-- 
ἐν σφιδρά διέφϑωρτο. "5 Ἰουδαίων Εἰ ᾧ ὁ βίος ἐδόκει πϑημδλιοϑαι δλλ᾽ Ὡρο- 

καλύμματα τάτων μεγαλᾷ, νόμος αὶ αἰδατομή, καὶ ὧ ῷ Θεὸν αὐτοῖς ὡμιεληχέναι ὼ ὃ πα;- 

τῶν τ) διδασκάλες, δζρ τῦτο  τύτων αὑτοις ἐγύμνωσε,ἡ μαλλον ἔδειξεν ἐκ πτὕτων κο- 

λαζορϑροις, Εἰς δ ἡ οὐίϑα ᾧῷ λθ.ϑν (ἰωέκνεσεν. Εἰ δ᾽ μη κολοίδενταί, Φησι, τοῖ-- 20 

αὗτα ποιοιώῶτες, ἀ)α [κὴ ᾧ βλασφηρων ἐἰκθινον αἰξιφέρεοϑαι λόχϑν, ', ποιήσω νϑῳ τὰ κα- 

καὶ, ἥώ ἔλϑη τὰ ἀγαϑα. Εἰ ὃ τῦτο αἰσεδίς, καὶ (Ὁ λέγϑντες αὐτὸ δίκδιυ δωσοισι(τῶτο γ5 
ἐδυλώσιν Εἰπων, ὧν τὸ κρίμα ἐγδυκὸν ὅξην ) δὔδηλον ὅτι κολάζονται. Εἰ ὙῈΡ̓ ρ) λέρϑντες, 

τιβίϑολας ἀξιοι, πολλῷ μᾶλλον (Ὁ) ποδόίοσοντες. Εἰ 5 ἄξιοι τιμωρίας, ὡς ἡ μδο τηκότες 
ἀξιοι. δὶ ὙῈΡ αὐ, ϑο9»πὸς ὅ81ν ὁ κολαζων, ἵγω χα! τις τ᾿ ασοτη θύσνι τίω ψῆφον, δὶ ὁ Θεὸς; 

ὁ δικαίως πϑρμζῳ ποιώνγ.᾿ Εἰδ δικαίως τιμωρφιωῶται, ἀδίκως ὁκᾶνα ἔλεγϑι ὡπερέλε- 

ον οἱ κωμῳδοιώτες ἡμας. πλύτα γδρο Θεὸς ἔχοραξε καὶ ποροίῆει, ὥςε τίω πολιτείδν 
ἡρϑν «[φλφμεπειν χαὶ ὀρθούοϑα) πόρτοϑῳν. 

Μη τοίνεωυ βαϑυμίφυϑυ.ὅτω ἊΨ ἡ (ὃν ἐλλζυας ὡσισςῆσαι διινησοκῖθα. πῆς πλιόμης. 

στὸν δ ὠΐξ ῥήμασι φιλοσοφαί ϑμ, οὖν ὃ ἔρηϑις αἰορ᾽μονώ μὸν, ποίοις ὀφϑόημοίς αὐῶν 35 

ὀψομαϑοι ποίοις φύμασι δῴελεξόμεϑα «ἰδὲ δογμῶν; ἐρᾷ γὰρ πσϑϑς ἕκοιςον ἡμδν ὁ τὸ Ελα!]- 

τον (ἢ κατωρϑώχῶς, πῶς αἰξιοῖς αἴθ τοῦ μεείξογος Ἐ δδασχῳ, ὁ μηδέπω μαϑὼν ὅτί πλί- κα 

ονεέξία κακόν; πιὡς αἰδὶ ΟΜ τὺ τοῖς θροφιοῖς πορΑΎ Εν φιλοσοφῴς, Δλλ᾽ οἵδους ὅτι κακόν; 
Οζκοιὼ μεῖζον τὸ ἔγκλημα, ὁΤΙ Ὁ Εἰδὼς πλημμελᾶς. καὶ π λέγω ῷ ἔλλξωα,; Θγεῖι “ὃ 

ὦ ΓΝ ἡμῶν τόμοι συγχωρφύσιν ἡμῖν ζωυτης ἀἰπολαύειν τὴς παῤῥησίας, ὑτὸμ ὁ βίος ἡρδμ 23 

διεφϑαρμδρος ἡ. Τῷ γϑῤ αἰμδοτωλῷ, φησιν, Εἶπεν ὁ Θεὸς, ἵνα, τί σὲ ὠκδιηγὴ ταὶ διχαι- 
ὡματώμδ; αἰ πίω θησαν ποτε αἷχμοίλωτοι Ἰουδαῖοι, αὶ ἣν ̓Πορσῶν Ἐχικειμϑμων καὶ αἰξι-- 

ομμτων ἀδιενγαυτοῖς ὠκείνας (ὰς ϑείας δας, ἐλεϑν ̓ Πώς ἀσομὃρ τίω διὸ Κυρίου χὶ 

γὴς δυλοτθίας; Εἰ ὃ ὠὡν βωρθωρῳ Ὑὴ ζῷ λόγια τῷ Θεούδϑέμως ὑκ ζῶ ἄδειν, πολλῷ μαλ.- 

λον τίου βαρθαρον ψυγζωύ, βωυβξαρος γάρ ἘΦΙν καὶ δἰ ηλεὺς ψυχί. Εἰ γὰρ (ὧν αἰχμα-- 49 
λωτυςὀγζας, ᾧ δούλυς δι, ϑοϑπτων ὧν δλλοτθίᾳ γὴ “ϑμουϑῴους ὁ νόμος ὠκαϑθισεν εἰ σιγα" 
πολλῷ μᾶλλοι ζῶν" δούλος ὑγζᾳς πῆς αἰμὗοτίας ᾧ ὧν δλλοτοία πολιτεία μομδμοις ἔχει- 

σομίζειϑαι δίκαιον. Καίτοι κ) ᾳᾷ θργόμα Εἶχον τῦτε ὠκένοι. οὖ γάρ ταὶς ἱτέως ἐν μέσῳ 

αὐτὴς,, Φησιν, ἐκρεμοίσε, νϑ τοὶ ὑργανα ἡμδῇμ!  δλλ᾽ συυὸ ὕτως ξίω. οὐκοιῶ οὐ ἡμῖν, 
ὰ] 
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κ.- λμι, 

",»γαπήζαις, 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙῚΣ Τ.' ΛΟΓΙ. ς: 43 
καν᾽ Ι σύ μα ἐφιϑυὺ Ὁ γλώήῤυ, ὦ περ δ) ὁργαψα τῷ λόγῳ, ϑέμις αϑερισιάζεϑα ἕως οὐ 

τῇ ἡ πόύτων νβαρξαῥων πυραννικωτέραι δὸουλ βϑϑωμϑν αμδοπία. εἰγτὲ γα μοι, τἰἱ πσϑϑς τὸ 

ἐλλζωυα ἐρὰς «ρπαζων ὦ πλεογεκων ; ̓ πότοι τῆς εἰδωλολοτρείας ; ; ἐχίγνωθι (ὃ Θεὸν, 
μηδὲ ϑργυρῷ " ᾧ γουσῷ σαξόσιδι! ; "ἀρ όζω ὃ ἰγελάσεγὰ Ὁ ἐρέι, σειύτῳ) ζωπι ἰολέγυ 

ς πεύτερον: ἐν γον ὅφην ἶσον ἕλλίευα ὄγταὰ εἰδωλολοιτοᾷν,κὶ » γειλυον ὄντα τὸ αὐτὸ ΤῸΡ πλνμ- 

μδιῴ. πώς γα διμυησόμεϑαι ὁ ἐτέρρις αἰ πάϊγήν τὴς εἰδωλολατξείας κείνης, ἑαυτοῖς ; ζαύτης 
οὔκ ἀπαλϑντερ; ; τῷ γαρ πλησίον ἡμιᾷ, ἐγύτεροιέ ἑαυτοῖς. στὸ δ ὅζω ἑαυτοὺς μή πείγωρϑι, 
πῶς ἐτέρφις πείσομϑμ ; Εἰ ὙΡ ὁτῆς οἰκίας τὴς ἑαυΐν: μὴ «φελεσως καλαΐς, σὲ ἐκχλη- 

σίας Ἰβημδηϑσεται" πὼς ὁ μηδὲ τὴς ἑαυ τ ψυγῆς πσθέζως, ἑτέρφες δἰορθώσαι δωωυησεται 

το ἴω ) μοι τῦτο Εἴποι», ὦ ὅτι ̓ὶ πσϑσκιωςς Εἴδωλον; ἀρυσοιω ἼΣΑΝ ὀκέννο μοι ιδέίξω, ὁ ὅτι 

μη ποιεῖς ζωτα ἁ ι ὦπτρ. ὸ χευσὸς κελόυει, ἡ γὙὰδῤ γῈρ Ἀξθἰφοροὶ Εἰδωλολαιτφρείας ἵζποι, χαὶ ὁ 
ΖῚ μαμμωνα ἡγεῖται Ἰκύρλον,ὁ ὃ τίω κοιλίαν Θεον,ὁ ὃ ὁτέραν Ἰηπϑυμίαν , χὐλεπωτατίωυ, 

ἫΝ εξ χαταϑύεις ἀὐζις βόας, καϑούπερ οἱ ἐλλζωες' ὥλα ὦ πολλῷ λαλεπώτερον τίω στώ- 

τὸ  κατασφαζεις ψυχίω. "ωὡ 5 [ κα μετῆεις ζᾳ λϑιαται ν παεέσχμυείς. λα κῷ, ̓πλεί- 

12 ογ06 σαν: ποιὲς πόρτοι ὦπερ δὺ Ἐλιταξωσιν ἡ ἡ γαφήρ, κα τὸ γευσίον, ὦ ἢ τῆς ἔχι- 

ϑυμιίας τυρφιννίς. ἐπεὶ καὶ ὦ ἐ ἐλλίευες φρ τῦτὸ εἰσι βδελυκ)οὶ, Ὁ ὁτ| τὰ πα᾿ϑη ἢ ἐδαοποίομυ, 

δὴ Ὡθπλυμίαν Αφρφδὶ τίου, τὸν ἢ ϑυμὲν " Αρζωυ, πίων ὃ. μεϑίωυ Διόνυσον κατ σειποντες. 

εἰ ἢ τ γλύφεις εἴδωλα σὺ χαϑαΐπερ κεῖνοι, Ἄν». αἱ μ᾽ πολλῆς τὴς πσεϑϑυμίας τοῖςαὐζς 

αἰ «φοχύτηεις παΐϑεσι ζα μέλη τῷ Ὁ Χοισού δὲ ἢ πύρνης ποιαῖν (ἢ πὸς ἄλλαις σεαυτὸν πλέων 

20 οὐ δανομίαμ. δ αἰϑακαλώ τῇ τῆς ἀτοπίας τίω ̓ ἰαροολώὼ ὐνοησειγζαις Φθυγειν τίωυ εἰ-- 

χοῦ γ.. 

δωλολαπρείαν᾽ ϑυτῶ γ ὁ Παύλος χαλᾷ τίω πλεονεξίαν ̓  Φϑύλειν ὃ μὴ τίω ὡρ χλβϑσι Κολοῦν, 7.4. 
4. Ὁ » πλεονεξίαν μόνον, αλλ ὸ τ οὐ ἔπϑυμίᾳ πονηρῷ, ᾧ τίω' οὐ ἱματίοις, α τίωυ ἐν" παπέ- 

ἡ, Ὁ τὼ τοῖς ἄλλοις ἅπασι. ὶ 5» πολλῷ χαλοπωτέρὰν δωσομδν δίκίωυ ἡμᾷς μιὴ πεί- 

᾿δόδιο τοῖς τῷ Κυρίου νόμοις, ο γο δυιδλόρ φησιν, ὁ Εἰδὼς τὸ ϑέλημαᾳ τῷ Κυρίου αὐτύ, Λυκηζιμζ, 

“ὦ μὴ ποιήσεις, δα ρύσεται πολλά. Ἷ ᾿ δώ τίω κόλφσιν ζαυτέου αἰ αφύγωμϑῳ, χα ἐ- 
τέροις κὶ ἑαυτοῖς ἰς ϑυώ θα  χεῆσιμοι, πᾶσαν κακίαν στὸ τῆς ψυχς ὀκχξαλόντες ἐλ ἶθα, 

τίω Φρετίω. ὅτωγορὺ ἣΨ μδηόνταν Ἐχιπυξόμεϑα αἰγαϑών, ὧν ἕύροιτο πόϑίῳς ἡμιας 

Ἐχιτυχῷν, Ἄϑριτι ὲ φιλαν,ϑεφπία. 

49 Δογ. ζ. ΟΤΙΟΥ͂Ν; ΠΡΟΕΧΟΜΕΘΑΣΓΟΥ͂ ΠΛΝΤΩΣ. ΠΡΟ- 

ἡπιασοί ἔϑα. ὙΣΡΤουδαύοις τε ᾧ ἕλλαυας πὸῤζρε ὑφ ̓αεἴντίδυ ἐΐ, 4 1ΙΟ Κα- 

ϑῶς γέγρασῆαι, οὔκ ἕςι δίχαιος οὐεῖὶ Εἷς, τι Οὐκ ἐςινὸ  (ἰωιών, οὐκ ᾽ 

ἐς) ὀχ ᾧ Θεόν. 12 Παΐτες ὀϊξέκλινθυ, ὦκα ἡχεδωϑησον" οέκ ἔ- 

τιποι ἡσότησο, Οὔκ ἐςῖν ἕως ἐγός. Ι 3 Τάφος ς ἀεωγμμίνος ὁ λαρυγξ 

34 »ταῖς γλώοσαις αὐνδῶ ἐδυλιούσαν, ἰδ ἰος αασίδων Δ 1) ζᾳᾷ χείλη αὐτῆι" 

“4 Ω ὃ φύμᾳ Ὡρὰς τϑὴ πικρίας γέμει, 15 Οξῴ: (ὦ πόδες αὐὴὩνἹ ὀκχέαι 
αἡμα" τό Σεώτριμμα κα Ὁ ζαλαιπωεία, εὖ τς ὁδοῖς αυὖν, 17 Κα ὁ- 

δὸν Εἰρίωης οὔκ ἔγγωσοιν᾽ 18 Οὐκ ἐξ φοῦζος Θεοΐ αἰπειδωτι ἣν ὀφθόη-- 

εϑὰ αὐδῶ, 
49 

Κατηλϑρηστι 
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) Ατηλόρησιν λάνων, χατηλθρησει ἰουϑαγων,ἰκόλφυλον ὦ Εἰπεῦ τὶ 

: τς διχαιοσειύζων λοιπὸν πίω δζρμ τὴς πίφεωρ, εἰ Ν᾽ μεηΐτ ὁ τῆς φυσε- 

᾿ ' τ ὡς ὠγήσε γομὸρ, με ὃ Σ γραπῆὸς ἐ ἐποίησε τι πλέον, αλλ ἀμφότε- 

«ΑΚ 69! (ὧν' οὐχ Εἰς δεὺν ὠδὶς γρισοιρϑύοις ὀξαυρησαν, καὶ μείζονος ἔ- 5 ἐ- 5 

ὁ δειξὸν κολθίσεως ὑνῶς αξίοις, αὐαγχία λοιπὸν ἡ δζο᾽ τῆς ἀϑύιτος 

ἄζι Ἰυνα σωτηφία. Εἰπὲ τύιω αὑτίω, ὦ ΤΠαύλε, κσὶ δεῖξον. ἘΝ φὐῆ πω 
κῤ δὶ ἰταμὸν Ἰουδαίων ὑφορώμδμος, ̓ δνν Ἰχὶ τίω κατηρροἰὰν αὐδἕ παλιν ὦγει 
ᾧ λόγϑν. χαὶ πούτορῦν Εἰσατει κρυτήλρ(ο! 4 Δαζιὴ φῶτα λέρνντα δὰ πολλεῖν, ἃ- 
περ ῳ βεχχᾷ “αὐρτα Εἴπω Ἡσαΐας, ἰουθοὴ ν καιπασκθυαζων αὐζις χαλνὼ,, ὧτι μὴ Ὁὦ᾿ϑ- ἴο 

πυδῆσαι, μηδὲ ΧΩ, αξτη γῆς πίςεως γυμναζομένων λόγων. λοιπὸν Ὀὐπυσχιρτῆσαι τινα, Ὑυ" 

ὐκϑυόντων, ἱκαναῖς ταῖς ζ.}} φῶ φ' απολχατειλημμένον κατηγϑείαμ. τα γὰρ τρῷς γ. χατειλῃ με. 
τίϑησιν αὐπβοολας ὁ ὃ τρλφήτυς,. δ τὰ πόρτες ἐμᾷ ῳ κακοὶ ἐποκῆοι, λέγων, ὀδπ 
Οὐκ ὀμέμιξὸμ ταὶ ' καλοὶ τοῖς κακοῖς, ἀλλὰ τίω πονηείαν ιν μένξων μεετίέστω, χα τί μετ᾽ ἐ- 
πιίζάσεως ζαυτίω αἰπεσης. Εἶτα ἥα μὴ λέγωσι, τ δώ, εἰ «σοὺς ἐτέρυς ζφυᾳ Εὐμι- ι 

ται" ἐπήγανμν, 
19 Οἰδαμδυ") ὅΤί ὅσου ὀγόμορ λέχει, τοῖς οὐ τῳ δὲ γόμῳ λαλῶ, Διαΐ τοὶ τοῦτο κῷ ἡ. 

Ἡσαΐαν (ὃ ὠμολογημδέως (δός αὐζᾶν' υἰποτενόμδυον, ὁ ,ἐπεισήγατι ῶ Δαρὶλ, ἢ ἦα δεί-- 
ξη ζωώτα τῆς αὐτῆς ὄντα αἰκολουϑίας, ποία Ν ζωὦ ὀμαίγκῃ, Φησιν, ἑτέρων κατη)3-- 
εᾧ ᾧ εἰς πίμυ" "ὑμετέραν δίϑρθωσιν ϑἰπυφαλώτα φενφητίωυ: δξοὶ οὃ ὁ ὁ γόμος ἐπέφρις 9... ὅμιν., 

ἐδοϑν Ω ὑμῖι, γος ἢ ἐγοκέν οὐκ Εἶπεν, οἰδουμδν ὅτι ὅσαι ὁ πσοϑφήτης λέγει, ΔΔλ ὅσε καὶ ἡμῖν 

ὃ γύμος λαλῇ: ὅτι τίω παιλφιδι πᾶσοιν νόμον καλῷ, Εἴωλι ὁ Παύρος. Νὴ »ὰ δλαχο 

ΤᾺ. δι κί. Φησί, Τονγό γόμιον οὐκ ἀκούετε, ὁτί !Αὐρααμ δύο κα οι ἐχε) ̓ ὠΐζϑα ὧν ψαλμοις νόμον 

ὀκώλεσι Εἰπων, οἴδωρϑρ στί ὅσου ὁ γόμος λέ 71; τοῖς ον τοῦνὸ γόμῷῳ λάλά. Εἶτα δείκνυ- 

σιν οὐ ̓ὡπλαῖς ὥωτα ι λεγόμϑυά κατηγϑελας ὄνοκεν, ἄλλ να τῇ πίῃ ποξοδοποιήσῃ κά.-. ὃς 
ληὸ γόμως. τοσοευτη τῆς παλᾳιάς “ϑῖς ̓ καρέωυ ἡ συμφωνία, ὅτι ὧω α κατη)ϑθαι ὼ [ χ τὐήμεα, 

ὄλεγχοι δὼ ὅν 9» πόρτως ἐ ἐγώνοντο, ἥα λαμασξα ζα ὰ Οἷς αἰχούουσιν λοι τὰς πίφεως ἡ 

ϑύρᾳ ἸΝ γοῦ τῶν μάλιρα ἴνδαοις ἀπώλεσι ὦ μέγα φρο ἐφ ̓ῥαυτοῖς ὑπερ δὲ δῖχυ ἡ 
πρϑλϊων ἐλεὶν, ὃ ὅπι αὐγνοοιῦτες Θεοϑ τίων δικαμοσιωώζω, νὰ ») τίου ἰδίλυ διχαιοσιούζευ ζη- 

τομῦτερ φῆσου, τῇ ἢ διχαιοσιούῃ τῷ Θοοδὸ ουχ, ὖσ εταγησευν πδόλαῦζων καὶ ὑ ὁ "μος ὁ ὁ αρδ9- 10 

Φήτης "πρρκατέδαλον αὐνῃδ τὰ Φερνήματο, Ὕ ̓κατέφειλαν αὐνδἶ Φύσημα, ἥα Εἰς 
ἐννοιὸν Τ᾽ οἰκείων ἐλλόντε αἰμδοτημ, ἀ τω ὐπθνοιαν πᾶσαν χατοικενώσαιντερ, αὶ ἰδὸγε 
τες ἑαυζἦν: αἰδὸ δ οὥτῶν κινδυυυϑυονζμ, μῷ Ὑ πολλῆς πσοηϑυμίας ασϑϑσδρα ισσι τῷ 

τίω ἀφεσιν ἐὔιρα ω}} ἘῸΝ τβέλοντι ὁ ἡ τί: χσριν Δ] φ' τὴς πίφιωςχαταδέξωνδ) 
τἶ γϑιὼ οὐ αἰννῆσμδρος ὁ ὃ Παῦλος ὑλοῖὴν, 5 

Οἰδωδυ ὅτ ὅσαι δνόμος λέγ, τοῖς ἐν τῳ νόμῳ λαλᾷ, ἵνα πὸῤ φύμα Φραγῦ, "Ὅν 
αἰασύδικος μη.) πῶς ὃ κίσμορ τῷ Θεῷ, Ενζωύλει ), 9 δείκρεσιν ἀδοις τῇ τὴς ὥ «- 
“πὸ ρὲ ἐγὼν παῤῥησίας ἐρήμευς ὄῷς, τ ἢ τοῖς ῥήμασιν αἰλαξονδνομδρους μόνον, ἢ λύαμ- 

λειυτοιῶτας. 8,9 ὦ χυρίως ὁ ὀχφήσατο τῇ Ἰλέξει, Εἰπὼν, ἥα πὸ σύμα Φελγβ» τίω «".. 
ναϊαόυυηον αὐ νδΖ;.ὰ δυσκαϑεκον μιεγαιληγϑείλῳ δυιλώ, κα ὁ τίω μῷ ἀχρίθει εἰας Ὀῆπομιζο- 49 

μδρζωω αὐδἶἼγλωην. χαϑαπερ γὰ ῥώμια αἰφόρητον, ὅτως αὗτη ἐφέρετο. δ λ᾿ οὐνό- 

Φραΐζξο αὑτίω ὁ πσοοφύ: τῆς. ὁτὸμ ὃ ἢ) λέῃ Παύλος, ἐγα, ποῦ φό μία Φρανῇ, ὁυ τἶτὸ φη- 

σιν, ὅτι αἱ οἱ τούτο ἡμδρτον νὰ Φέλγῇ Ἵ αὐ τὸ σύμαι αἴλλα, ; δορὰ τοῦτο ἡ ο ἠλέγνχοντο, ἵνα. μὴ 

αἰγνοαΐσιν αἰ μδοτόμοντες τ τῶτο αὐτὸ. Καὶ αὐπούδικος μη) “πὰς ὁ χίσχμμος Τῷ . Θεῷ, 

Οὺυκ 

22.-λὲ᾿ 
25" λιν 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠΙῚΙΣΤ. Λοτζ, 45 χᾷν γ. 

Οὐκ Εἶπεν Ἰουδαῖος, λώ πάσαι ἡ φύσι. ὃ γι ὭΣ δα πὸ φῦμα Φοργῇ, κείνοις 

“. αἰννῆδμδμον, Εἰῷ μή φλνερωῖς δῷ 'πίχ(),ὦ ὧτε μὴ πραχύτεφον “δυέοϑει, τὸν λόχον.τὸ 
5» ἴα αὐ πσῦδικος Ἄρτα γτᾶς ὁ κόσμος τῷ Θεῷ, ἐμ ̓  ὺ αἰδὶ Ἰουδαίων ᾧ ΕΝαζώώων Θἴρη). 

ν μικρθν ὃ τῇ Εἷς ὦ καταφεῖλαι τίοωὐ ἐκείνων Ὀὐτονοιδν᾽ ὑτὸρ ὼ ονζιῦχι μηδὲν ἔχωσι 

4 πλέον με ἐλλίωων, αν ὁμοίως ὦσι ̓ ασολδεδορδνοι κυ ΠΝ ΤῊ σωτηθίας Ἅθηϑν. ὁ γὰ ὑ- 

ποόιχο κυρίως δὺ ὠκᾷνος λέγϑιτο, ὁ ὁ χὰ διινώμϑιος Ξρκῷ ὁ ἑάυττν πσοϑς ἰπολογία, δ" 

λά τὴς ἐτέρφυ δεόνϑμος βοηδείας᾽ οἷα, ζω ἡ Τὰ ἡμέτερο. πόϑτω, “Φιπολωλεκότων ἡ δ" (ῳ 

«σοϑς (᾿ τηφίὸν (μωτιήοτα. 
10 Δια γδβνόμου Ἰήγνωσις αἰμδδτίας. Παλιν ἐφηλοιν τοῦ νόμω, μ(' φει- 

ιΦ δούς  (ἐγ)}} αὐτο κατηχϑεία ὃ ἰρημδύον, ἄλλα τῆς Ἰουδαύων ῥαϑυμίας) πλῶὼ 

ΡΝ, ὁμωρι ἐασουδῶκεν ἐγζωϑα, ὯΝ μέλλει τὸν ἰδὲ της πίφεως Θἰσαγῳ δγϑν, δ) ξξαι 
τὸ σφόδρα ἠοϑενηκότα. Εἰ Ὁ» αὐχεῖς ἔχίτω νόμῳ, Φησὶν, αὐτές σι μάλλον κοιταὶ -- 

λει “Σ σου ζβ «εϑρτίας ὠκπομιπτίσει. αὐλλ᾽ οὐκ Εἴποι ὅτω πραχέως, λ᾿ ὑφῴ- 

ἐδύως παίλιν, δὶ δλῤνόμν ὑχήγνωσις ἀμϑρπίας. Οξκοιω ὺ ἡ κόλασις μείζωι, ἄλλα πα- 
1 εὐ ἷἣ Ἰουδαίων. δ ἅ  γορυνόμο ἰὠνε ὃ Φανέροὶν σοι ποίϊσαι τί αμδρτίλω, σὺν ὃ μων 

λφιπὸν ὃ φυγεῖν. μή φυγῶν τοίγιου, μάλλον, ἐπεασαίσω τίω κόλασιν, ἡ τὸ τοῦ γόμα χριτορ- 
δω μα γίγϑνε [ σοὶ μείζονος ἐφόδιον τιμωείας. ὅτε τοίνιου “. Φόζον πυξησε, τότε λοιπὸν ἐπά- 
»““ἰ ὦ τῆς χαξατος, ἐν πνλλῇ χαταςήσεις Ἐλχιϑυμία τῆς .}} αἰ μδοτιών ἀἰφέσεως, καὶ 

Φησ, 
29 ,ὡζ1ὶ Νιώ ὃ χρεὶς γόμιν δισιοσιιη Θεοῦ πεφανέρω,.. Μέγα ὠζαῦλα ἐ- 

φλίγξατο, ὁ πολλῆς δεόλδμον τὴς χατασκέυης. Εἰγὰ ῷ οννόμῳ ζώνπες υ μόνον οὔκ 

ἔφυν χόλᾳσιν,αἰλλαὶ χα) , πλέον ἐδαυρηϑησαιν, πὼς (Π] χωεῖς νόμιν μὴ μόνον τιμωρίαν Φφυ- 

γε, νλὰ χα! διχᾳιωνϑίωδω ; δύο ᾿άχρα. οὐταῦϑο, τλήκε, χα τὸ  διχαιοὕοϑευ, ἡ τὸ χρεὶς 
᾿γόμα τούτων ντυχόνμειν Ξαγαϑώῖ. ἥῳ τοῦτο ἐχ ἀἰσλιως εἶπε διχαμοσιωύη, Δα λισισιων 

ε΄ Θεοῦ, τ ὐπὺ τῆς ἀξίας τ πολ σώπου μείζονα δείξας τίωὼ δωρεὸρ » 1ὃϑι ̓ διιυατίω Ὁ ανὸ 

᾿ «σιν. πϑρτα ὙΣΡ̓ εἰταῖ διμυατα. χαὶ οἕεε Εἶπεν ἐδὺϑη, ἀλλὰ πεφάυέρωται, τὸ τῆς χαι- 

ϑέλνννν, Ἰοτομίας χὑσοτεμνόμδυος ἢ ἔγνροιμᾳ. πὸ "δ πεφὰμερωμδίον, ὦ ὡς παλαιὸν Κα)  κρυπῆό- 

᾿άϑυον φανερφύται. καὶ εν τη μόνον, ἄλλα ΧΑ] 'ᾳᾷ ἑξῆς δείκψεσιν αὶ πσοϑσφάτον ἃ δ ΩΝ 

Εἰπὼν 5, πεφανέρωται, ἐπήγαγο, 

40 Μαρρτυρμμδμὴ οὐ ποῦ τίζνομν κα Τ᾽ πρξλφητών. ὯΝ νῶ " ἐδῦνη, λρρυ- 

(υϑῆς, φησι, μηδὲ ὡς «εόσκαιφον Ἢ ὃ ξένον πρᾶγμα ἀχθῇ αὔωϑαν ΟΣ ὁ ἡ ὁνό- 

μος ὰ ᾧ ταρϑφῆται “δϑέλε,ϑν. πὶ (δειξε αἱ θ' τῆς κατασκϑιη ζω της, τα: ἢ μέλλᾳ, 
ἣν Κ τοῖς ἐμησοϑαϑεν ὗϑᾳγανγών τὸ ΤΟΥ Α(ζξακοὺμ λέρντα, Ὁ δίκαιος ἐκ πίςεως ζισε)" 

(ν ὃ τοῖς μ᾽ ζωπα, τὸ Αὐρκάμε, τὸ Δαζιὶδι, κὶ υ ἀὐι' «ὐξὶ τύτων. ὀζμλεγθυδέοις ἡ ἡμίν. 

335 δ ὃ σολις Ἢ ἢ πυξοσώπωνπύτων ὁ δ λόγο ἣν "Σ ᾿ ἀδοις ἃ οι “ὃ ζω πατειαυρχμς κ᾿ ωροφή- 

τῆν,  δὲβασιλό ᾧ «πξηφήτις. ὺ ΔΙ ,ἐπαηελίαι ἢ αἱ ̓αἷθὸ τύτων “οϑς ἀἰμφοτέρρες τϑτοις 

ἠφ ὑ γελυνιδῴαι. δ|9κ Ὃ 0 ̓Ματϑαῖος ἐρχόμϑμος τὺ Ὁ ἐναηελίου αἰμιφοτέρων τϑτων μέ μεμγηται 

κυϑστον, ἡ τότε κατ ̓ αἰολυϑίδν οἶθάγει (ἶ ἕν πσδϑλϑιοις. εἐἰποὸ γϑρ. Βίζλος δνέσεως Ματϑ. «᾿ «, 

Ιησῷ Χολφοῦ, οὐκ αϑέμεινεν εἰπὼν μ᾿ τὸν Αὐραώμ, ὦ ΤΊσαακ, κὶ ὃ τὸ γ]ακως, δγα. σι 

49 Αὐρᾳαὶμ τῷ Δαζ(ὶδ ἐμψημόνθυσε" ᾧ Ὁ δὴ λαιωμιαφὸὶ, ὃ ὅτι ἡ ασ9 τϑ 5 Αὐρααὶ Μὸν Δαζίδι 

τόρέκεν͵ οὕτω λέγων, οὐ Δαζιὶδ, δ Αὐρραμ, κα ἡ τότε ἤρξατο κατάγέγεν͵ τὸν Ἰσαα' κ, κ ω 

]ώχώς, καὶ «ὅν; ἐξὴς ἁπϑυᾷς. ἡδὺ ὁπ αποσολος οὐζοῦϑει ἀῤριὶ «ἰϑιφρέφει (μμυεγῶς, χα 
φησι, ϑικαιοσιούη δε Θεοῦ εδοτορουμ, “ἰαυὐτὸ γόμιν ᾧ ἵν πσοοφητών, ἵνα δὲ μὴ τίς ἐπ 

δγ, αὶ πῶς ὠρὶ μηδὼν (ωωτελούντες εἰς ὃ προοκείνϑμον,σωζό ἔβα, δείκγυσι ᾧ ἡμας εἰσφέ- 
ρθνζῷς 
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ρονζᾷς ̓  μίκοϑν εἰς τῶτο, τίου πίον λέγω. εἰχτῶν ρεῶ, 25. Δικαιοσιώη Θε- 

οὐ, ἐπήγαγε, Διὰ τῆς πίφεως, Εἰς πϑρίς καὶ Ἐχὶ πονῶ (ἄν πιφιύονζκ. 

Πάλι εὐνζουύθα ϑορυθετωι ὁ Ἰουδοῆος, εἰν δξαιρέϊον «δὰ ὧν λοιποῖς ἔχων, ᾧ ΜΙ τῆς 
οἰκαυϑύης ρριϑμθόνϑνος ἀἰπασης. ἵν δέζυ μὴ τῷ το παϑοι, συςζίλλει πάλιν αὖντὸν τω φόζῳ, 

ἐπάγων, ἢ Οὐ γῤ681 αἱ ασολή. 23 Πλύτες γ5» ἡμῦδτο. Μὴ γ» (μοι 5. ἢ καὶ λίγων, 

Εἴπης, ὅτι ὁ δεῖνα ὁ Ἑλλζω, ὁ δεῖνα ὁ Σ κυ ϑης, ὁ δεῖνα, ὀΘραξ “ὦ "ὃ τοῖς ἀὔοις ἀπόμτες. 

Εἰ γὰρ ἃ νόμον ἔλαθες, ἐν μόνον ἔμαϑος ἰπὸ τῷ νόμυ, Ὁ Εἰδέναι τέως αἱ μδρτίδν, αὶ ὃ φϑ- 
“εἰν αὑτίω!. Εἶτα, ἵνα μὴ λέγωσιν, ὅτι Εἰ ὺ ἡμδτομδν, δλλ᾽ ἐχ οὕτως ὡς ὠκῴϑοι, 

ἐπήγαγε, Καὶ ὑφερφιώπω τὴς δόξης τῷ Θεοῦ, Ὡςςε εἰ καὶ μιὴ τὰ αὑτὰ τοῖς ὠλ-- 

λοὶς ἡμδδτες, δόλια τὴς δύξης ὁμοίως Ὡιποςερῃ, ἢ, γὰρ πυρϑσκεκρακότων ΕἾ᾽ ὁ ὃ ἀσϑόσκε- 19 
κρυκῶς δ τ δοξαζομϑῥων, δλλαὶ ΔΨ καιτηουμϑῥων. ὥλλα μὴ Φοθδηϑης᾽ δα γὸ Φτὸ 

ζωτα Εἶπον, ἐχ ἵνα σε Εἰς ἀπόγνωσιν ἐμξαίλω, δολ᾿ ἵνα δείξω πῇ δεασότα τίω φιλαν- 
«ϑεφπίδυ. δ͵9ᾧ ἐπήγαγε, 24. Δικαιούμϑνοι δωρεθμ τὴ ἐτο γδύιτι, Ὁ} οἱ τῆς 
Ὡιπολυτρώστως τῆς οὐ Κριςᾧ ἴησῷ, 25. Οὐ συδϑέϑοτο ὁ Θεὸς ἱαφήρλον δζρὴ τῆς 
πίζεως νῷ αὐτο αἵματι, Εἰς ἔνδειξιν τὴς διχαιοσιμίης ἀντι, Οραι ΟΝ πόσων κατα- 15 

σκθυαζει ζοὴ Εἰρηρϑμον . ΌΘΡΤτοΥ Ὡσὸ τῆς ὡξίας τοῦ ασοϑσωώπου “οὐ ὙΣ δ.,365:- 

πὸς ὅθηγο ἐργαζόνϑμος ζαύτα, ἵνα αἰτογήση, δϑλ ὁ Θεὸς ὁ πόρτα δυωαίνϑνος. Θεοΐ δ 

δθ1γὴ δικφηοσυγη, Φησί. δυύτερον οἰπὸ τῷ νόμν ᾧ ῦῦν᾽ πσροφυῦμ' μ᾽ ΣΎ οτος χωρλενόμα 

ἤχϑυσοις, φοξηϑης. ᾧ 2} αὐτῷ τῳ γόμῳ τῷτο δοκᾷ. τϑιτον δἰπο Ὁ ϑιεσιων Μ᾽ ὧν τῇ 
παλαιᾷ᾽ δι᾽)» τὅτο Εἶπεν, οὐ ζ; ἀυτύ ὡ ματι, ὀμα μιμψήσκων ἀὐδρις ΟΜ πσοϑξατων 
ὠκείνων αὶ Τὔ᾽ μόσχων. εἰ δῦ ἀλόγων σφαγαί, φησιν, αὶ δοτίας ἔλυον, πολλῷ μάλλον Ὁ 

" μα “τῦτο. αὶ ἐυχ ἁπλαῖς Εἶπο, λυτρώσετως, δλλ᾽ δὸἰπολυτρώσιως, ὡς μηκέτι ἡμεῖς ἐ- 
Ὶ πόμελϑενν παλιν ἐχὲ τίω αὖτίω δουλείω. χ) ἱλαςήθμλον δὶ αὐτὸ τῦτο χαλῴ, δεικψες, ὅτ 

εἰ ; τύπος τοσαιο τίου εἶχον ἰώ, πολλῷ μάλλον ἢ αἰλήϑεια αὐτὸ Ὀγπδείξει . δυλων ΠῚ 
πῶλι οὐ Ιεωτερ 9, ὅτο ὁ, Ογ δὲ χφηγο φησι, [Προέ)οτο, Και εἰπὼν, ππϑϑέ)υτο οΘεος, ὁ 

δείξας τῷ παίζ)ς Ὁ κατόρθωμα, Ὁ αὐ δείκψυσι αὶ τῷ ο΄ ὁγ.0 ἅ )) πατὴρ πσοϑέϑετυ, ὁ 
Ὁ Χ ολφὸς οὖ 5 αὐτῷ αἰματι ὥ πὸ κατάρθῶσιν, 

26 Εἰς ὑδειξιν ὃ διχαιοσύγης αἰστοὶ, Τίσιν ἐδειξις “ὃ διχαιοσύνης; ὥασερ ἐνδείξεις 
σλϑτο, ὃ μὴ μόνον αὐτὸν ἐὴ πλύσιον, ̓ δλα' αὶ ὑτέρφις πλοισίοις ποι ν᾽ καὶ ζωΐς, Ὁ μὴ μόνον 

αὑτὸ τὴ ζ ὦντα, ̓ Διαὶ ὰ νεκροιᾷ ζωοποιφν᾽ καὶ διωνάμεως, τὸ μὴ μόνον αὐ «ἢ δυευάτον, ἐκ: 

λαὶ καὶ ὥν' αἰαϑενᾷς δυυυα μοι ὅτω αὶ δϑιχαμοσύνης ἔνδειξις, τὸ μὴ μόνον αὐτὸν ἐὴ δίκαιον, 4)- 
λοὶ ᾧ τὸ ἑτέροις ογ΄ ἀρδοτίαις κατασοιπένζαις ἄξαϊφνης διχαίους ποιᾷι. τῶτο δἶζω καὶ αὖ τὸς ἐρ.-- 
μάωυθυωνἐπήγατε τἰς ἔβην ἔνδειξις" ΤῸ ἐξ) αὖ τὸν δίχαιον, ἢ διχοιοιῶτα (δ ἐκ πί- πισόνταρ 
ξεως [ησῷ. Μή τοίνιευ ἀμφίζάμε. ἐγ} ἀξέργων, δ Ὡσὸ πίφεως, μηδὲ φέῦγε 
τίω τῷ Θεοῦ διχᾳιοσυνζων. δισλλοιὼ ΣΡ αὐτὴς τὸ αἰγαϑεν᾽ ὅτι ἡ κοῦφον ὅφι͵ ᾧ πᾶσι σδ9.- 37 

χείνϑμον. μηδὲ αἰογουύου ὠΦ ἐρυϑρλῷ. εἰ αὐτὸς ὡνδείκψυται “τ το ποιών, ὡς αὐ εἴποι τις, 

ὦ οϑαβρεωξ:), ἐγχαλλωπίζεται, πῶς σὺ χαᾳταδύη αὶ ἐϊκαλύτηῃ ἐφ᾽ ᾧ ὁδιασύτης σε δὸ-- 
ξαζεῖ)» ἐνθνας τοίνιωυ δ᾽ ἀκροατίωυ δὲ τὸ εἰστεῖν, ὅὴι ἔνδειξις ὃ τῦ Θεοῦ διχαιοσύνος δὶ τὰ 
γνονϑνα, πάλι ᾧ φίξῳ οϑεῖ (ὃ ὀκροιῶτα κ) λὐαϑυύνϑμον πσοϑσελϑεῖν,ἕτω λέγων" 

Διαὶ τέως ϑδεσιν ΔὝ πρϑλγεχϑνότων αἰροτημοίτων. Ορας πῶς (ωυεχῶς 4» 
ὐαμωμνήσκει ὦν πλημμδιημάτων ἀδθιυς ; ὀβωπέρω λέγων, δρα γδρ νόμν Ὠλχίγγωσις 

αἱ ηίας, μ᾿ (αὐτα ἢ, ἰ πόρτες ἡμζζτοι, ἐὐζω ὅθα 8. σφοδρότερον. σὲ ))}} εἶπε, 
δὲ τὶ αδοτήματα, 'δλα ϑζρὲ τέων χόδεσιν, τατές!, τίου νέκρωσιν, οὐκέτι γὰρ  υἱείας ἐλ-- 
πὶς ἐρῶ, δγν, ὥστε σῶμα τ Ῥαλυλὼ τῆς αὐώϑον ἐδεῖτο χειρὁ6᾽ οὕτω καὶ ἡ υχενεκρωϑείσο. 
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χαὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅπρ ὧὡ τείξει λεὶς αἰτίας, δείκψυσι μεῖζον ον χατηλϑρημα, πὶ ἢ) τῦ- 

τὸ ἐς! ; τὸ τῇ δλὐοχῇ τῇ Θεού τίω αἴδεσι γλυλεϑαι. Οεὶ γοῤδὺ ἔγιτε εἰπεῖν, Φυσιν, 

ὅτι Οὐκ α'πελαύσοωτε πολλὴφ λογῆς, χα χρησότητος" τὸ ἢ, οὖ ῷ νοῶ χφηρῷ τίωυ' πολλέων 

χιδωαμν δεικψιώτος ὅ6)ν"  ἀὐογίω καὶ φιλδν,  οφπίϑν. ὅτε γδ ἀπυγνώνϑεαϑβ, Φησι, τα χαιοῦς 
ὐποφασεως ζω, ο ἡυξήδν ζακακὸὶ, ἡ ἐπλυρώϑησοιν αὶ , αἰ μἷοπίαι, τότε τίω ἑαυν διωα.- 

μων ἐπεδείξατο δα μιαϑῃ πόση χὰ αὐττι τῇ τὴς διχομοσιωυὴς ἡ ̓ὐξεοισία. ον δ ὦ ον 2- 

Χὴ ἢ μόμδμον τῶτο ὕτω ϑαὺ μαςὸν αὐ ἐφ νη ὦ τὐράδοξον, ὦ ὡς νμῦ, ὅτε πάσης ἰατρείας ἐΐζη.- 

λέῃϑη όπος: 
27 Πού δι δξωυ ἡ καύχησις ; ὀξοριείϑν, Φησί" ΠΝ ποίᾳ νόμα; ρὲ ἔργων εχ, δλλα 

τὸ δγθὸ νόμε, πίφεως. Πρλις αἰγῶν τω Τ]αύλῳ δεῖξαι ὃ Τί τοσϑτον ἡ πίσις ἰουσεν, ὁ-- 

“ον Οὐ εἶδ ἐφυταοϑη ποτὸ ὁ νόμος. ΤῊΝ Ν᾿ Εἶπεν ὅτι διχαιοῖ ὁ Θεὸς (ὃ αν, ϑσφπον Ὡστὸ 

τὴς πίςεως, Ἐγιλαμθάλύεται τῇ νόμε πάλιν. ὼ ν᾽ ἰ λέγη, πού δέν (ᾳ κατορθώματα τὰν 
γιμεγαλοῤῥη- ἰσδαίων: ποῦ κα ἢ ϑικαιωναγραγία; δλλα' πού ἡ λαύχησις ἐπϑωταγοῦ δεικψις ̓ μεθρηηϑρϑιώς- 

εονουντας ζᾳ μόνον ὡς πλέον ὦ δἧῥὥω ἀἰλλωνε ἐχονΐα, κα ἢ μηδὲν ἐχιδεικψυνϑμους Εἰ ἔργϑν. ἴ Εἰ πων, πού ὃν 
ις ᾿ καύχησις, Οὐκ Εἶπεν ηφανίαϑη, ζ ἀἰπώλεν», Δ᾽ »ὀξεκρεἴεϑυ, ὃ οπὸρ ἀχαιδίας μάλλον 

ἔδνν. οὐκέτι γὸ χει χαιοϑν. ὦασερ τὴς χρίσεως Ἐχιςασης, οὐκέτι τιον ἐχϑέσιν (ὦ μ4- 
τὸμοῦσαι βιλόαϑμοι" ὅτω ὸ τὴς ἀποφάσεως ὡὐνεϑείσης λοιπὸν, κἡ πϑρτων μϑιόνπων α - 

πόλλυοϑει, Ὄ ὺ οἷα λνοιδύου τοῦ τα ἄϑριπι λύοντος ζὰ δεινά, Οἕκέτι καθ ϑν Εἶχον ἐ ἐ» 

κεῖνοι ποι ογίοϑαι τίω στὸ τοῦ νύμῳ δίθρλωσιν. εἰ Ὁ» ἐγοίω ἰανείζειϑαι τύτοις, 

20 τ: τὴς πϑροισίαρέ ἐγείω" ἐλϑόντος ἃ τοὺ ̓χρὶ τὰς πίπως σώζοντες, ὀμηρηῃ λϑιπῦν ὁ  τἶν' 

αἰγώνων καιοϑϑ. ὡς γῈΡ ἐληλεγμδύων, ἀἰπϑύτων, οὕτω τῇ γϑύμτι σώξει. δ᾽ σα 

γιοῦ ἤλϑεν, ἴα μὴ λέγωσιν, ῳ Ὡοχἢ αὐ θα δνοιδίου, ὃ ὅτι διωατὸ ἢ ΟΥ̓ΚῚ νόμου 

σω ϑίωψαι, χα) ̓ πόνοις οἰκείοις χαὶ κατορθώμασι. ζωτίω ὅδω Ἐχιςομίζων αὐνὖἕἶωᾳ, τίω 
λὐαμχειωτίδμ, ὀμεινε γξόνον πολιω " ὧφε κ᾿ ζὺ [δ πϑϑτων ἐλεγηϑίώαι σαφεῖς οὔκ 

2: ἀρκϑευύζᾳς ἑαυτοῖς, τότε σῶσαι ὅζρα τὴς ἀὑτεὶ χρύνπο. δ 9 ὦ αἸωτέρω λέγαν, εἰς ὑδείξι 
τς διχαιοσιωώης, ἐπήγαϑ, ς οὖν τω γι γμῶῦ καιρῷ. εἰ ὃ ) αὐτιλέγϑιό ᾧμες, ζω τὸν ποιούσιν, ὦ ὠαχρ 

λὺ Εἴ ἃς μιγάλα ἡαδρτηκῶς, ἡ ἡ μὴ διωυηλεὶς πολογήστιοϑαι ὡ δικασηείῳ,δνλαὶ κϑὼ- 
ζωρβαλεὴ Ὃ κϑλοζεαϑαι μέλλων, Εἶτα πὸ δωρεὰς βασιλικῆς ἀφελεὶς λἀὐϑαμοραευτοίη ((6-- 

ταὶ πίων ἀφεσιν καυλώμϑρυος, ὁ λέγων μηδὸν ἡεϑρτηκέγαι. φρὶν ἥ ̓γὰ ἐλϑῷ τίω δω. 
30 ρεϑρ, Ὀλποδεῖξαι ἐδ4᾽ ἐλθούσης ὃ ἣν Οὔ αὐ ἔοι χαιϑῦν χαυχάοϑαι λοιπὸν. ὃ δὲ ᾧ ὅλχὶ τ 

Ιουδαίων γέλρνεν. ὩΦ Ὁ» οἴχ9ϑεν ἦσαν «ρϑλδεϑομδοι, αὶ τούτο «ἰδαγέλονον, ατῷ ᾧ 

ρα ρέοϑα, τίω" καύχησιν δὐαιρεν. 0 ΧΩ λέγων διδοίσκαλος ἀβ)νηπείων, καὶ οὐ τῳ γόμῳ 
καοχώμϑμος, κὶ “ἢ παιιδεῦ τίου ἀφρόνων ἑαυτὸν ὀνομιοιζων ὁμοίως κείνοις δεθεὶς τῷ  διδαίξαν- 

τος υ σώσαντος, Οὔκ αὐ ἔγι τϑ 9 κανχγάοϑαι ασοόφασιν. οὐ Ὁ καὶ χ (ἃ “23 τύτι ἡ αὐϑδί- 

32 ἔχω ̓αχροξυκία ἐλρετο, πολλῷ μάλλον γε. σἱν ἐξ ἑκωτέρων βέδληται ἣμ καηραδν. 

Εἰπὼν 3 ὅτι ἀξεκλεἰξϑη, δείκψεσι ὁ πώρ. “πῶς δίζυ ὀξεκλείϑν, Φησί ; ΓΝ ποίου γόμου : ; 

ζυ γον: ; χί, ἀλλα [σ᾽ νὐμν πίφεως. ἰδυὺ ᾧ τίω πίςιν νόμὸν ὀκάΐλεσοι ἐφιδοχω-- 

ραν τοῖς τοῖς ὁγὸ μιαισιγ,ὦφε αὐ δα μυϑφαϑαι τίρυ' δοκεῦσειν ἐ χανοτομίαν. εἰς ὃ ὁ τῆς πέφεως 

νόμος: δ χϑύιτος σωζ ιϑα. ὀνζρῦλα ὃ διιυατὸν δείκψισι τῷ Θεοῦ, ὃ ω τ μόνον ἔσω- 

49 σιν, λακὶὶ κ᾿ ἐδιχαίωσε μι  Οὐρκαύχησιν ἥγατε, ᾧ συν ἐ ἐργῶν διιϑεὶς, αἰλλώ πίςιν ζυτήσας 

μόνον. ζω. ὃ λέγειρὴ “ πιςεύσαντα Ἰδαῖον μετειάξειν τἷ ϑασκίυάζων, ὌΖῚ τιμὴ πιτεύ- 

σαντα χαταιςίλλων, ὡς αὑτὸ ἐφήύσοια, ὁ οι ἢν. σωϑεὶς, αὐ μεγάλᾳ Φενν" ἡ νό νομῷ «πρϑσέ- 

χων αἰκούσε,) ὃ ὅτι αὑτὸς αἰτεῖ ὦ σύμα οὐεφραξεν, αὐ τὸς εἰν τι καιτηγϑρησεν, αὐτὸς αὐϑ τ σω-. 

τηράθῳ αἶπὴ ϑρϑυσε,ὦ ζ καύχη μαι ὄξέκλ εἰσεν᾽ ὁ ἢ μὴ πιφεύσεις πάλιν ὅζρ αὖ 3 πὐτων Θ- 
πενωϑεὶς, 



οὶ 

φ 
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πενωϑεὶς, παρϑσα γϑέιδαι τῇ πίςη δουυύσετω. Εἶδες πόση τὴς πίςεωφη αἰθοοισία,; πῶς 

ἐπέτησε δ" πσοοτέρων, μηδὲ καυχάοϑαι ἐτσ᾿ ἁδοῖς ἀφάσα; 

28 Λογιζόμεϑα ἕχυ πίει δικαιουαϑα αὐ, ϑ69)πὸν χωοὶς ἔργων νὐμα. ᾿ 

Οἷν ἔδειξέν αὐωτέρεις ὄζ πὲ τὴς πίςεως, τῆν Ἰουδαίων, τότε λοιπὸν ΑΖ πολλὰς 

τὴς παρβησίας καὶ πθὶ αὐτῆς οἰαλέτ), ἐ ὃ δυχοιῶ οὐτοιῦϑα πρυθῷ, πάλῃ ἰα ται. καὶ 4 

" δυο ζαῦτα τὰ ζωρᾳἤοϊα ζω Ιουδαίοις ἐν ὦ, Εἰ ὧν μετ᾽ ἔργων μὴ σωϑέγς διωα- 

ὶ χωεὶς ἔργων σωϑίεαι ἕτερον ὃ, Εἰ ὧν ἀἰκροζυζοις δίχαιον ΝΜ αὐΝν] Ὡσολαῦυ σοι τοῖς Οὗ 

τοσύτω γθόνῳ (μυτραφῴσι τῷ γόμω ᾿ ὃ πολλῷ τῷ αὐδότέρου μᾶλλον αὐτῶν: ὠξεταρφυῆε. 

διρὺ τῷ» ὠκῴοκατασχθυώσας, Ὠχὶ τοῦτο λοιπὸν ἐξειυιν᾽ ὅπτερ ὄυτως ἐθορυΐξει (διὸ Ιουδαίας, 

ὡς καὶ Πέτρῳ μα᾽ τίω πίον ζαύτης ἕνεκεν ἐγκαλέσαι “τῆς αἰ ασοϑέσφως, Κορνηλίου" 

αὶ δ'Ψ κατ᾽ αὑτὸν ἕνεκεν πραγ μῆλα. εἰ δεν φησι: λογιζοῦθα δζυ πί ςῴ διχαιούοϑαι δύ.- 
ϑόϑπον χωρὶς ὄργων νον! οὐκ Εἶπεν Πουδοῦῆον, ἢ Τ λυ χσο “Ὁ νόμον ὄγτα, δλλ᾽ ξαγαγων ἢ 

λόγον Εἰς δὐρυχωείαν, καὶ τῇ οἰκνυμδύῃ (αι ϑύροις αἰοίξας τὴς σωτηρίας, φησὶν λύ,ϑοϑηπον, 
Ὁ χοιὸν τῆς φύσιως ὄνομα ϑείς᾿ Εἶτα ἐἰπὲ τώτο λαθὼν ἀφορμώωυ, μὴ πεϑεῖσαν ὀρ τίϑεσιν 

λύει, Ὧ2 3) Εἰκὸς ἑω Ἰουδαίοις εἰκουσανζῳς ὅτι πόρτα δν,ϑο πον ἡ πίς!ς διχαιοί, δυοκ- 14 

δφιίνειν σκαγδωωλίξεωϑαη, ἐπήγαϑ, ᾿ 

29 ΕΗ Ισϑδαϊων ὁ Θεὸς μώγων; Ως ἐὺ Οἰἔλεγε, αἱ αἱ τί Ὁ» σοι τούτο ἀτοπον 

ἐὴ δυκᾷ, ὃ πϑύτα δν,ϑ.65πὸν σωξεοϑτ μὴ γὺ μερικός ὅδην ὁ (Θεές ; ἐκ τότε δεικνιξ, ὅπι 
βουλόνϑροι τοῖς θϑνέσιν ἐπηρεώξειν, τῷ Θεοδ τίωἱ δυζαν λυμαίνονται μάλλον, Εἴπι μή συ. 
γωρ9ιεν αὐτὸν πόμτων ἐΠ) Θεώ. Εὐδ᾽ πλϑτων δὶ, ὁ πσδϑνοζται πόρτων. Εἰ3 «δϑνοφ- 19 

τῷ πόμτων, πϑὐϑᾷς ὁμοίως σωζει χε τῆς πίφεως, ΠΟῪ τούτο φησιν, , 

Η Ιουδαίων ὁ Θεὸς μόνον, ἐχί κα ἐϑγών ; ναὶ αὶ ἐθνών. Οὐ» 61 μερακὸς,οἦοι (ὦ 
ἐλλίωων "μυϑοι, διλλαὶ χοινὸς απόρτων ᾧ Εἷς 819 ὁ ἐπαγή, , 

30 Ἐπεοίπερ Εἷς ὁ Θεύρ' Τουτέςν, ὁ αὐτὸς ὸ τύτων κακείνων δεασύτης. 6: δὲ 
τὰ παλαιά μοι! λέγης, ἢ τότε κϑηα ῷᾷ σῆς τϑϑνοίας τώ, Εἰ ὁ φφόρως. κ) ΡΨ στ! γνό-- 25 

μος ἐδὸϑη »ραπῆος, καίκείγοις γόμος Φισικός, καὶ σὴν ἐλαῆον Εἶχον, Εἴγαε ἐξούλοντο, διλλα 

χαὶ γικῶν ἡδηούλυτο᾽ δ[δ ἡ ἐπήγατε τῦτο αὐζ' αἰνῆομδρος, Ος διχαμώστι «ἰδ τομζω 
ὧκ πίφεως ὁ ἀχροξυςῖδῳ δζκ' τῆς πίφεως, ἸἨων ἐμιασδοοδτν αὐ ὶ ἀκρορυείας ὦ πε- 

ρατομῆς Εἰρημθνων ν α!αμγήσας, δὲ ὧν ἔδειξεν οὐυδμίλν ὅσσιν ὄζεφοραν. Εὖ τὗτε υδε- 

μία ζῶ Δ. φορρι, πολλῷ μᾶλλον γε, ὅπερ ὼ σοιφέςορον κα τασκβυαζων γε, αἰπέδειξεν 249 

ὁμοίως ἐκώτερϑν τὴς πίςεως δεῦμϑμον. 

841 Νόμον δμυ κατουρηϑύνϑρ, Φησί, δὼ γῆς πίςεως; μὴ “δροιτο᾽ ἀλλα γόμον ἱςώ-. 

μϑν. Ἐἴδες (Ὡώεσιν ποικίλζν ἡ ἄφατον; αὑτὸ γὺ ὃ Εἰστεῖν, ἱςῶμϑμ, ἔδειξεν εἐχ ἐ- 
κῶταω, ἀλλὰ κουτοιλελυρμϑῥογ, χαὶ δρφι τῆς Παύλυ διωαίμεως τἰοὺ αὐαροολιω, καὶ θ᾽ 

σης κατασκίυαζει κἰθιοισίας ὦ βουλεΐ. δείκρισι ΝΣ οὐ ζυύϑα οὐ μόνον οὐ λυμαινομά- 35 

γέωυ τω γόμῳ τίωυ' στίφιν, ἀλλα ἡ βονϑούσαν αὐτώ, ὦασερ ὅξζυ καὶ αὐτὸν τῇ πίφᾳ πρρϑοδὸ- 

ποιοιωται. καϑούπερ Ὑ αὑτὸς ποθ λαῶν αὐτῇ ἐμδδτύρησε (δδτουρουμδῥη ΝῚ “ἰπυὸ Ἔ 

νόμε ᾧ Μ' ασοϑ φημ, φησιν) ὕτω καὶ αὕτη αὐτὸν ἀτονοιῶῦτα ἔφησε. χα) πῶς ἐξησέ, φησι ; τί 
ζω τοδνόμια Ὁ ἔργϑν, κὶ νος ἕνεκεν ὡπόωτα ἐπαγοοιῆεν; ὥςε δίκαιον ποῦσοι! (δ) αὐ, 869 πον. 
αἰὐλλ᾽ ὠκῴῷνος δὴ τούτο Οὔν ἴλωσε" πόμτις γδῤ, Φησί, ἡμδδτον . ἡ πίς!ς Ά ἐλϑοίσοι ἄν- 49 

τὸ κατώρθωσεν. ὁμοῦ γὰ τίς Ὀχίςξευσε, ᾧ ἐδικαιώθη. σέκοιωώ ἔφησε τούνομα Ὁ ϑέλημα, 
χρῇ δὲ Ὁ παίγτο ἐποσαῆον ὀκᾷνος,τῶτο αὕτη Εἰς τέλος ἤγαϑμ. οζοι ἄρᾳ αὐτὸν κατύργη- 
σιν, αλλ, εἰπήρτίσν. τοία τοίνων ὠζὰ ἀπέδειξε, Ὁ ὅτι χῶρίς νον διιματον διχαιω,ϑη-: 

ναι, χα ὅτι τῦτο οὐκ ἤχοσεν ὁνόμος, χαὶ ὅτι καὶ πίσῃς αὐτῷ κυ μοχεται. ὉΠ, γὺ τοῦνο μά- 
ν λιςώ 

“(: διο), 

ἄν τιέ 
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λιςα (ἦν Ἰουδαίοις ἐθορύςᾳ, ὦ δικῷ ἀπωδρτίας ἀυτω τίω πίςιν ἐῃ), δείκεισι πλέον 9 βυ - 

λέτω οἴσδοιος, οὐ μόνον Οὔκ ὅσαν ογαμτίαν, ἀλλὰ ᾧ σφροόδρα σύμμμανχὸν τεὺ ((μωεροῦν 

ὅσων, ὃ μάλιςα ἐπύθοιω αἰκοῦσαι. 
ι Αλλ 2) 7: μα τίω γοήν ζω τίω δὲ ἧς ἐδιχαιὠ ϑηνϑυρὸ πολιτείας γρεία᾽ ἀξίαν ἔχι- ἩΘΙΚΟΝ 

ς διυιξω ῖθα τὴς δωρεᾶς τίου ατουδέω, Ὁχιδειξοιθα ἢ, ἐν πἰωὺ μητέροι γ᾽ ἀγαϑών ὃς 

ἀγάπίω μα πολλῆς φυλοηω δ τὴς ἀσουδὴς. αἰγαπη δὲ ὅ91ν,εἰ ψιλοὶ ρέμφιτο, σεῖς 
πὐδοσρήσεις ἀσλοΐς, δλαὶ «ῤςασία δὲ ἐργων Ἐχίδειξις᾿ δ, ὃ πενίλυ λύειν, Ὁ γοσοζ.. 

σι (μμαμιώεν, τ κιυδυωΐων ἐπαλλαίῆει, Ὁ εν αἰϑιςοίσεσιν ὃσι πϑρίςα αϑαι, Ὁ κρκαιᾳν μ'' 

κλαιόντων ἡ χοήρήν «(τ᾽ χοοϑίτων. καὶ γὸ ἡ τῦτο ἀγοίπης᾽ χαύτοι δυκᾷ μικρὸν ξ[ τϑη», τὸ 
10 χαήρειν μ(Τ' χαιρόντων σφοδρά υϑύτοι μέγα ὅφ1,, ἢ φιλοσόφου δεόμδμον γνώ μεης. ἡ πολλοιξ 

δὺ δύοφιυδν τὸ δὴ πικρότερϑν λῤύονζε, τσϑϑς τοῦτο ἢ ἀτονοιωΐζας. πολλοὶ δ. κλαίουσι υϑὲ 
τ κλαιόντων, Οὐκέτι ὃ. χα μτ' χραοϑντῶν χαίοϑέσιν, δλαὶ δακρύοισιν πτερῶν χαυ- 

ὁϑντων ᾿ ὅπερ ὅφ1' βασκανία. χα φθύνος, 9 τοίγεου μικρὸν χαιτόρθω μον, τὸ ἀδήφοσ 
χαάφοντος χαίρειν, ἀλλα ᾧ ϑατέρφυ μείζον᾽ ῶχα ἡ αὶ τῷ κλαϊαν μόνον μζ' κλαιόντων, ᾿- 

.2 λα ἃ τὸ οοὐδὰας ἕῶαι ἐν καδυώοις μέζον. πολλοὶ γϑιῶ κοδιυθύοισι ὦ (ἰωρωνδυώβυ- 
στιν, θύδυχι μοιεύτων ὃ ἐδήφϑησειν, τοσουύτη ἡ τὴς βασκὸνίαφ τυρφινίς . καίτοι τὸ ἐα πόνων 
ὅ8} χαὶ ἰδρωτων, τοῦτο ὃ ποφϑαιρέσεως ᾧ γνώμης μόνον. αἰλλ᾽ ουιθς τὸ γα λεττώτερον ὑπο-- 

μενος πολλοὶ, τὸ θὐκϑλώτερον ττο Οὐκ ἑώυσων, ἀλλα τήχονται χα] Οἰὼπολλέώται στὸν. 

ἑτέροις δὐδυκιμοιώζῳς ἴδωσιν, στὸν ὠκκλησίδρμ ὠφελουμλύζω ΟΛΘΧΛΉΘΘΥ ἡ λόγω ἡ ἢ ἐκ ᾿ 

20 τέρῳ τινὶ ὅσπῳ" ὃ τί χῴοον γμοιτ᾽ αὐ, σδεῖὰ γὸ τῷ ἐδ φῷ λϑιπὸν, αἰλλια καὶ φυλή. 
ματι τῷ Θεοῦ ὁτοιούτος μοόχεται. τῶτο δξζυ οὐγνοήσοις πταιῦσοι τὴς νὐσα΄ χῳ Εἰμὴ (ἢ) , 
πλησίον βούλει, σοωύ τὸν χϑεῶ ἀπαλλλαΐξον ἢ μυοίων κοιϑνν. τί πόλεμον ἐπεισοίγεις σῷ τοῖς μ 

λογισμοῖς; τί θορύσαᾳ τίω ψυχίὼ πληρϑῖς ; τί χειρδίνα, ἐργαΐζῃ » τί ὀῤω καὶ κούτω ποιφεγπτῶς 
διοωυήσῃ “ἰ σκείνϑμος ὅτως, αμδοτιων ἄφεσιν αἰτῆσαι, Εἰ )ὺ τοῖς τοὶ Εἷς. ἀὐυςἂν μὴ συ. “᾿ 

295 χωρῦσιν σε αὐτὸς ἀφίτσι τὰ αἱ δ τή ματα, τοῖς (ἶἦν' συ ον ἠδικηκότας ἀδικῷ Ὠχιχάρφόσι 
ποίαν ἀφέσιν δώσει; ἐοκύτης ὃ τούτο πονηοίας οἰπόδειξις. (Ὁ) τοιούηοι, μῷ τού “9. ἰ 

, Οόλν “πολεμῦσι τίω. ὠκκλησίαν ̓ χα ἣ ἡ πολλῷ χοῖρον. ᾧῷ ἅ γὰ ἊΝ φυλάῆεοϑτῳ. 

Ἀϑθσπ δγρματογ' ὅτοι ᾽ ποϑϑσωτίφον φιλίας «(ποοδυώτες, λο,ϑρα τίμ πυραν ὀμα᾽ὔοισιν,ἑαυ.- 
ἐδν πσροτέρος Εἰς τίωυ' καί μεῖνον ἐμμξαίλλοντες, ὁ νοσῶντες νόσον υἱ μόνον ἐλεηνϑίεαι “μη δὺ-- 

30 ναρϑιζωυ, δλλα ἡ πολιω (ὃ γέλωτα ἔχυσαν: τί γὰρ ὠχριάς, Εἰπέ μοι, αὶ τρέμεις, χαὶ. 
κὐθεδοὶς ἐφηχας 1 τί γέχϑυθ δεινὸν εὗτι λθιμνωρὸς ὁ εἰδελφὸς, ὁ αὐδιφομὴς, ἢ δόκιμος, Οὐκ-- 

τ χιεϑα σις. οἰοῶ φεφανούαϑαι δεϊ,ὺ χαϊροιν φῇ Θεὼ δοξάζει, τι ὦ μϑίήος ᾧ σὸν λαμνωρὸν ἢ ὔθεφα.. 
| δὰ ᾿γές. λα ἀλγεῖς ὅτι ὁ Θεὸς δυξαξεται ; ὁρᾷς πού τοίνειο πόλεμος ; δλλ᾿ θχ τι ὁ Θεός, 
β φησιν, δυλ᾽ ὁ ἀδελφὸς δυξαίΐξεται. δλλαὶ δῴῳᾳ τότυ φρὸς τὸν Θεὸν ὀμαξαϑνά ἡ δύξα᾽ οὐκ- 

21 » ὦ ὁ ρα σῷ πόλεμος. δ εἰ τῶ τὸ μ“ λυπεῖ; Φήσιν, ΟΣ δὶ ἐμιξ τὸν Θεὸν ἐξουλό- 

μόωυ δοξα ἐοϑῳ. ᾿ Οὕκοιω χαῖρε θύδυκιμοιώτος τῷ ἀδελφοί, καὶ δοξαξεται καὶ ὅρα σὰ 

πάλιν ὁ Θεός, ἡ πόύτες ἐρϑύσιν, ἐυλογητὸς ὁ Θεὸρ ὁ τοιρύτυς θχὼν οἰκέζῳς, φϑυνα πϑυτὸς ἀ.: 

πηλλαγμένος, τοῖς ἀλλήλων (μυηδονϑῥοις καλοῖς. ᾧ τί λέγω τὸν ἀδελφόν; Εἰγὰρ χαὶ 
“πολέμιος ζω καὶ ἐϑρὸς, ὁ ἢ Θεὸς δὴ ἀντ ἐδοξα ζε;», φίλον ἔδει ποιήσοιοϑτῳ δζρα τῶτο. σύ 

49 ὃ τὸν φίλον ἐϑρὸ ποιής, ΚΝ ὁ Θεὸς δυξαΐζετω ὅζρ τὰς ἐυδυχι μυΐσεως ὠκείνου ; κὠν Κ 
Ἴ0τλο) Ὁ σωμαὶ ἴις ϑεραιστά)σν ὃ σὸν κακῶς ἔχον, κάν ἐϑρὸς ἡ, δῖ" προϑίτων αὑτὸν ἡγήσῃ Φίλων 

{ἢ λοιπὸν τὸν ἢ τὸ Χοιςού ὦ σώμα κολωπίζογτα, τοτίς!, τίου ἐκνλησίδν, δ φίλον ἦγ-- 

σα, ἐρϑρὸν ἡγῇ » ὁ πῶς δῤ ἑτέρως τὸν ωρὸς τὸν Χ οαφὸν ἐπεδείξω “πόλεμον; σ᾽ τῦτο καὶ ση- 
μεῖα, ὧς ποιὴ, καν πϑρλονίδυ, καννηφείαυ, κὰν χαμδυνίαν Ἰπχιδείξητοι, χα! ασοὺς οἷν ἀγίξ. Ἑ 

ΦὨχγίοί τοῦι, 3. λὲς 



Κὺὰ γ. 50 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ 
λες ὅζῳ ζαυτης τῆς Φρετὴς φλείσρ, ποιυτων ἐφαι εὐγατέςξερϑς, τούτο ἔχων ὃ ἐλοίῆω μα, κὶ 

μοιχοῦ, ὁ πόριου, Ἢ λῃφοῦ, Ὁ! ' τυμερωρύχα αὐθανομστερρς. ἡ να μή τίς χιροολίω 

καταγνῷ τοῦ λόγου, ὀκχεῖο αὐ ἡδέως ἐρίμάυυ ὑμας,Εἰ πῦρ ᾧ δίκελλορ ἴις λαθὼν, τού- 
τον χαϑήρει καὶ οὐεπίμορᾳ τὸν οἷκν, ϑ τουτὶ κοιτέσκατῆς Ὁ λυσιαφήξιοι, οὐκ ὺ λίθοις 

ἐχαςος αὐτὸν ἐσόνλε τὴν αἰότωνω ὡς ὡγάγή ἠς πὔθάνομον: ̓ τ ὀΐω δὺ ̓ ποῦ πυρϑς τότ δὰ- 4 

πὸρμητικωτέρ ᾧ ἐς φέρῃ φλόγα, τίου βασκλυίαν λέγω, ϑχί λίθων οἰκοδὸ μοὶς καϑαιροό- - 

σαν, ον χουσῶν ϑυσιαφήθλον κατασκαηήουσει, ἢ Ω ὃ πολὺ Ὁ, ἘΣ τοίχων, Κα) ; ποῦ 

᾿ϑυσιαφηρίου τιμιώτερον, δ διδασκαίλων τέων οἰκοδο μιν ἀματρέπεσειν ὁ λυμαινομέ- 

νζωυ, ποίας δ Εἶν συτγω γώ μη ἀξιορ' μὴ αν μοι λεγέτω τίς, ὅτι πολλάκις ὑλεχειρῆσεις 

οὐκ ἴρωσεν. πὸ Ὁ τὸ τὴς γνώμης ῷᾳ πξάγματα χρίνεται. ἐπεὶ χαὶ ὁ Σαοὺλ αἰπέκ- το 

τειν 1" Δα δι, Εἰ μὴ ὀπατυλον . Οὐκ οὐροεῖρ, Εἰπέ μοι, ὅτι τοῖς προλράτοις Ἐλιζου- 
λεύεις τοῦ Χοιτ, τῶ “ποιυϑμὶ πολερδ: χα τοῖς πέσθάτος εἷπῷῦ ὦ ὧν χαὴ ῶ αἷμα ἐξέ- 

ἐν ὁ Χειπο, κα πόύτα, χαὶ ποιδν καὶ ̓  πάλ ἡμαξς ὀκέλθυσεν ; ; οὔκ δὐαμευφήσκειρ 

σού τον ὁτί ὁ δεασύτης συ. τίν δξυ τίω σὴν ἐζήτησε καῇ ὐἰχί τέωυ ἑαυΐ, σὺ σὺ δ ὁ τίω 

τῷ δεαυσύτε ζυτῷς, δλλα' τίω θαυ: χρήτοι ΕἸ τίω ὠκείγου ἐφήτεις, τὸ τῦτε α᾽ ἡ τῆς σφ ἐπί- ι 

τύχες ̓ “ἴω 5 δ(ω ΖΜ) κσϑ9 τὰς κεν, συ ζωτες τ ἰπολαύσῃ ποτέ. τἰς δδὰ υ ἔξαι δη.- 

φρ ποία τοτε ἐκενῆ " πρρῤτες θξωββα, καὶ Ὁ μἱὰν χαῇ αὐ ἀὐρέγκωρδῳ φωνίω,, ὡς ταῦ 

τ οὐεργϑυμδῴων. ἜΝ ὅτοι ἀθλιώτερον οἰϑῤκνι)ὸ ὀκείνων, ὅσῳ ἢ  ἀσολαιρίσιως ὅγηη 

᾿ ̓  μϑρία. ἐυγὴς γα ῤδύται ὃ νόσημα τἴν, κὸ πολλῆς τησδεήσιως. Εἰ ἰγὸ ὁ μη φιλῶν ῷ 

ἀδελφὸν, ἐδὼ γρύματα " χεγώση, κἀν Ὁ εδρτυείῳ Ἀδρυψη, Οὐδὲν ὀβυει. πλέον" ὁ καὶ 20 “,ιδ)ακινώσῃ» 

πολεϑ τῶ] μηδὲν ἠδικηκότι οὐγηνόησον πύσης ἀν᾽ Εἰ» ἡ τιβφοίας ̓ἀξιος. ὧμ ἡὸ ἑλλζωύων 
χείρων. Εἰ γ»ὸ φιλῷ ὥν φιλοιώζας (δὲν στλ ον ἡμας ἀφίνουν ὠκείνων ἐχῷ, ὁ ὁ τοῖς 
φιλούσι βαυχαγων ποῦ [φησεῖ), Θἰπέ μοὶ τ γὰν τὖ πολεμεῖν χεῖοϑν 641 τὸ ἡ βασκαίνειν. ἢ δὰ 

ΨΥ πολερδῇν; τῇ τῆς αἰτίας λυλείσηρ ὁ δ ἐδ ὸ πόλεμος, ἢ ὸ τίω ἔϑρὸν, κατόλυσεν᾿ ΓΙ ̓βαΐσκα.- 

γο οὐσέποτε δ ϑροιηο φίλος, ὃ ὁ ὦ τίω μάχίως φλνεροὶνΊ θπτδείμυ.),, ὁ οὗ ̓(μεσκιασμέ- δ 

γζωυ᾽ ἃ ὁ μὸν ᾿ αἰτίαν πολλαίκις ἔχει Εἰπενέυλορον ὅ Ὁ πολέμιν, ὁ ἢ ουνὶν ἐτερον ἥ ᾿ μάνίαν καὶ ̓ 

γνώμέω Σατομικίωυ. τἶνι δὼ αὐ τις Ὁ τοιαύτέωυ ὐολθάλοι Ψ χίώ ; ποίᾳ ὀχίδνῃ; ποίᾳ 

αἰασῖδι: ; ποίῳ σκώληκα; τίνι κλυϑαρῳ; οὔτε δ «να γέφερον, οὔτι πορδϑτερόν τι Ὁ τοιαύτης 

γὔφ. 'γϑτο »λῤ,τΐν (ἀκ ὀκκλυσίας αἰέτρονψε, τῷτο ἴω αἱρέσεις ἔτεκε, τῶστο ἀδελφικίω 

ὡπλισε χἥήεα, κα ,) ἀἱματὶ δικαίου δυξιδρ' βαηβιόϑέωαι ὁ ἐποίησε ὺ νόμους δϑέασεισε Φύσιως, 49 

ΕΓ ὁ τ λυάτῳ λύε αγέῳξεο, αὶ αὶ τίω ραν κείνου Εἰς ἔρρρον ἤγαγ.» ὑς οὔτ ὠδίνων, τε 

ἡϑνέων, οὔτε ἀλλα! τινὸς αἰαμμπηοϑέεῦαι (Ὁ ἀϑλιον᾽ Θἴασον ὦκᾷνον, δλλ οὕτως αὐτὸν ν ὄϊζε- 

(ακχῴυσε, ἡὶ Εἰφτοσῶτον ἡγαλῶ οἷ οἰ ον, ὡς καὶ τὸ ὑ Θεοῦ αὐ Ῥκκαιλονώτορκ ὔ λέγϑντο, Πρϑς 

σέ η Ὄποζροφη ἀντ ὦ σὺ ῥαβξεις αὐτῶ μηδὲ οὕτως οὐνδοιώῶαι, καίτοιγε δ το ἐγκλήματος 
αὑτὸν αἰφῆνε, ὲ ῷ ἀδελφὸν νπνέταξο. ΩΝ ὁμῶὼς οὕτως αὐγίατον Ὦ γὸ γοσῊ βίοι ἡντο ως Γ 33 

μυρίων Φαρμακων Ὀλικειμδῥων,τίων οἰκοίδω ̓αἰαθλύζει σηπεδόνά, τίνος γδῤῥίεκεν' ̓ὀγπίρ, 

ὦ πϑϑτων αἰϑλιώτερε σύ; ὅπι ἐτιμηϑν ὁ ὃ Θεώρ; δα Ἔγο γνῳμιης Σατὸμικῆς, ἂν ὅτι πα- 
ρβυδυχίμησεν ὁ ὁ ἀδελφός; δ ἔξες! σοὶ πάλιν αὐὸν ̓ αὐδαδρα μέ. ὦσε Εἰ βέλει νικῆ-: 
στ νὴ ̓ σφαξης μηδὲ οὐλὸ ἄν; ἄφες αϑϑεν ἰγα, τηρῦται ὴ παλαισμαΐτων Ή ̓ ἐσσύλεσις, Ὁ 

νκησον ξώνα. ὅτω γλύσοι λφμασοὶς ὁ φέφανος ὀμδιμον ἔσιεϑαι γωοὶ 3 ανελὼν, μείξια 409 

κῦ σαυτῷ τὴς ἡνῆης τέωυ ἄφο ὀκφερᾷς, δλλ᾽ οὐ τϑτωνή. βασκδρία οἶδε. “ἶγος ὃ ὃ ἐνε- 

κεν ἡ  δξηςἐ ἐρᾷς Ψ ἐρημίᾳ τοσαύτῃ: ̓ οὗτοι γ) μόνοι ὅτε τίω " γάρ ᾧ ἄχϑιω᾽ Δλλ᾽ Οὐδ ἄὅτο 
αὐΐογὲ ὑπέρμι, μα, πϑότα ὐπὸ τὴς ἰψυχῖς ῥἐψαρῖς ἰςαυτο Ὁ τυ Ὁ αἰ φύλου ἣν πἰρετιῆετο. 

ὁ γὸΡ ὠκένος ἦν ὁ ςρατηγῶν ὅτε μα Καν ὴδ »ὺ οἵκ ἤρκεσε αὐτῷ τὸ νι, ϑυητὸν Τ' 

δἰ, ϑεφ πον, 



, 

οοὐυδδτηκό- 
ΓΖ 

,(-λυρριῦ- 

“πὸ ποιδμδν. 

ΠΡΟΣΡΩΜΑΙ. ΕἘΠῚΣ Τ. ΛΟΙ.ζ. 41 
ἀν, 3»»πονρὼὺ τω ζω ῳ τῷ θανατω μείζονα τίωυ' τα υγωδίδῳ ἐπτοχείρει “ποιήσοι, Ὁ αὐνέπτει- 

εν ἀδελφοκτονον νώϑαι. ἠπείγετο Ὑ» ᾧ ὠδινεν ἰδεῖν τω ἀπόφασιν Εἰς ἔργον ὄκφερ»- 
υϑμίω ὁ μηδέποτε ἐκ ΝΜ ἡμάτέρων »ορενύμδμος κακδ. ὥαστρ ἀν Εἰ τίς δεσμωίτέω ἔχων 

ΡΣ ον »" παπόφασιν δυξώϑιον ἰδων,ωρὶν ἢ τίω πῦλιν ἀξελϑεῖνἐ ἐπείγοίτο ἡ ἐνδὸν σφαῆϊμε- 
5. γον ἰδ εἰν ἢ μιλδὲ (ὃ «ὐδόσήκοντο, ἀγα υϑῥοι χθιθϑν "ὅτω δὰ Ὁ, ο Δ  ϑολορ Ὅτε. καύτοιτε αἰκϑ- 

στ ὅτι εἰς γἀῦ ἀπελθύσε, 0 ὁ ἀν ϑεφ πος δε τὶ σλέου ἰδεῖν, 6ν ποθ  παξὸς τελξυτῶντα, Τιν. γα, 

ὺ ἀδελφὸν ἀδελφὸν ἀνγαιοφείτα,κ ὁ ἀωροὺ ἢ βιαίαν σφαγάω. εἶδες πσοϑς πόσο αὑσσηρ- 

ἕτησιν ὁ φῦσνος ; πώς τίω' αἰκόρετον τὸ ὀζροόλυν γνώμων ονέπλησν εκ οστυυτίω εὐτῳΐ πα- 

ρέμα τραπεζον ὅσον ἰδεῖν ἐπεθύμησεν ὠκῷος: ; φϑυγωμδι τοίνωυ Ὅν γύσημαι. οὐ γ᾽} ὅν, 

1ο ον ἐσ τὸ πῦρ ὠκᾷνο δῥραφυγεῖν τὸ ἡτομαϑισυϑύον τω: Δἰαθόλφῳ, μη ̓ζώτης ἀπαλλαλύζας 

τῆς αἰῤῥωριας. ἀπαλλαγησύβίβα ὃ ὅν ̓ “ὐνοήσωρϑιν «σαῖς τε ἡμαξ ἡγάπησε, γα) ̓διηλλοὺς 4- 

χκόλδυσεν αἀἰγατσᾷν ὁ Χειφὸς., φοῖς δὲ ὀΐω ἡμας ἠγάπησε : ; τὸ αἶμα τὸ ὁ τίμιον ἐδωχεν ὑπρ 

ἡμδι ἐθρονὺ οὐτῶν ἡ τοὶ μέγιςα. “ἠδικηκότων. τῶτο ὺ σὺ ποίησοι Ὠπ ἃ Ὁ ἀδελφὰ (σμανν 

τὸτὸ Φησιν, Ἐγτολζυ ταρῶωυ δίδωμι ὑμῖν, ἵνα οὕτως αγαπετι δλληλρες καϑῶς ἐ ἐγὼ Ἰγάπη- 

15 σὰ ὑμας ξ) μάλλον ὃ ἢ σὐσὲ οὕτω ὃ μέζον ρα). αὐτὸς γὸ Λα τ Υ ἐϑρων ὼ ἐποίησεν. δ οὐ 
βέλφδ ὧς, «ᾳ δοιώαι ὦ σειυτῷ καρ “ ἀδελφῷ; τ δζωυ ᾧ τὸ ὀχείνα ὀκιχέεις, ὦν. ἐχζρμότον 

φθακϑων τῇ τῆς ὐτολήφι οῦτοι αὐτὸς δ. ὅπερ ἐποίησεν, οὔχ ἐξ ὀφειλῆς, σὺ ἢ δ ποιῆς, ὁ- 

Φωλίὼ Ἄϑιπὸν πληρϑῖ. ἐπεὶ ὶ ὀκφορ ὁ ὁ τὰ μυθλα, τώλαγται λαθων ᾧ τὰ τὰ ἕχατον ϑέμναυξια, 

ἐπα ν᾽, αὶ δχρὲ τῦτο ὀκολαῖ ἔϊο μό μόνον, ὅτι ἀπητά, ἀλλ᾿ ὁτι πδὲ τῇ ἢ θ)εργεσίᾳ γέ28ν βίων, 
λο Οὐδὲ ἀρξαντος τῷ διασότα κατηκολθϑησε ἢ Ὁ ξέος ἀπεδωχε. ὦ Ὑ5» γϑέος ζω λοιπὸν 

τὸ οἶδα τῷ δουλὺ λνοιϑρον, εἰμ ἔμεν». καὶ ) γὸ ὥπϑρυτα ἁ ἅπερ ποιοδιϑν, ὀφειλζω " ποι-- 

1«ἀγ. "γιλδι, 

ομεῦτες πληρούμϑρ. δἰ δ αὑτὸς ἔλελν, Οτὸν πϑύτο, ποιήσητε, λέτε τι αἰγρῴοι δοδλοί Ανκ, ἐδ. 

ἐσμεν. ὦ: "ὃ ὠφείλφιϑῳ ποιῆστι!, ἐποιήσου νϑρ. κᾷνγασέων τοίνεων Ὀλιδειξώμεϑαι, κἀν 

ψρύματοι δώϑυ τοῖς δεορϑίοις, ὀφειλζω πληροδμϑῳ ᾿ ̓ πχ ὅτί χατήρξων. αὐτὸς δ᾽ερ- 

25 »γἐσιον μόνον, δλλ᾽ τί χα τὰ ἐ ντν τ  σνέμιομϑῳ δ ποτοὸ δωμδρυ" τί τοίνυν ὭἜστοςε-- 

ρᾷς σταυτο ὧν αὐτὸς σ βούλεται κύριον ἐρ; αἰα τῦτο Ὁ σϑὶ ὀκέλδυσεν αὐτοὶ δοὺ- 

γα! ἑτέρῳ, δα, σὺ αὑτὰ ἔχιν. ἕως ἅ ὃ μόνος χατέχέις , συὰ αὐτὸς ἔχ" ὅτὸρ δὲ 

δ δὴηῶς, τότε χ αὐτὸς ἔλαξες. ἄρφι αἰ τῦτο τῷ φίλξυ ϑροντ᾽ αὐ ἶσεγ; αὑτὲς ἀξέχος 

μὰ ΥᾺ ἐϑραν᾿ ἡμι{ς 8 συλίδ' γθήμφτα ὑπὸ τὰ δϑεργέτα; αὐτὸς ὦ αἶμα ὃ 

νος ἑαῖ' λαβὴ σσεῖδ λ' χρήματα ζο ἐχνμδμ!ς αὑτὸς προ ἡμδῇ" ΠΣ Ὁ. σχεῖε' μετ' αὐτίν ; 
αὑτὸς χ᾽ τῆς ἡμέτεραι σωτήφλας "ἡμ4ς ὃ  φυ εῖὲ χοῦ τὐρημετέῤᾳς ὠφελείας: ; δ 

γ αὐτῷ τι ΄ πλέον ὧκ τῆς ἡμετέρρις φιλαυϑορπίαρ, ἀλλα ζὼ πὸν Εἰς ἡμας ωθξι- 

ἵρατα κέρδος ἀργὸ τῶν τὸ κελθυομιϑα αὐταὶ δοαῦαι ἢ ᾿γα, μιῇ ̓ ὐνὴμ ἐκπέσωμδϑυ ἡμᾷς. 
ὡασερ Ν᾽ Εἰ παιδίῳ τιᾷ ὁ θἰογύολον διῴη μικρῷ , ἔχκελόυει κατέχειν σφοδραΐε,ιὶ Χ) τοὐ οἱ οἱ -ὶ 

23 χέτη δόιώαι Φυλοίῆειν, ὦ ὧξε μὴ ,ὀξῶναι αὐὐπαῖσαι τῷ βουλορϑύῳ, ὅτω δὴ κ᾽ ὀΘέορ ποι. δὺς 

ὁ τδιοιϑῥῳ,φνὶν, "γα μὴ αὐπασῃ τς αὑτὰ τἰπὸ σῦ, δ ὅῇ ἢ ἢ συχοφλιηθ, ᾿ ᾿ Δ 9. Φολορ,᾿ἡ 

κλισηης," μῳ ̓πϑρίῶς ὀϑόῥαος. ἑωρ ὥ γὃ α᾿ ̓αὐτὸς “ χατέχῃς, δέκ ἀσφαλας κατέ- 

λει: ̓ἐδν ὃ ἐμοὶ αὐτώ δῷς ὀχ ἿΜ ππενήτων, ἐγω σι Φυλαῆω κμῷ ̓ἀκριξείας πθωτα, ὃ 

ὧν χαιρω “το σπρϑσήκοντι μ᾽ πολλῆᾳ αὐτὰ Ὡὐποκαύτοι ζήσω τὴς κὐξιοισίας. ᾿ Ὁ ἠα ἀφέ- 

“9 λώμη λαμθλρω, ἀνν Ἷ πλείονα ποιήσω, ῥα αἰκριξέφερον φυλαίξω, ἵναι κατ᾽ κεῖνον σοι 

εἰν τηρήσω ῷ χεόοι, καϑ' ὃ εἰδεὶς ὁ  δλνείζων εἰδὲ οἐλεοωῖν 8], τι δὼ δροιτ᾽ α᾽ ᾿ ἡμίλυ; 

ὠμοτορον μῷ ̓ποιαύζοις απ ίσιις μὴ αἰξηρυϑμων αὐτῷ δανείζειν; τοιγοὶ ῥτοι ΤᾺ τούτιξ- 

βῆμοι ὑγυμμοὶ χαὶ στένητες «πποϑς αὐτὸν αἰπερηβίμεϑευ, τὰ “πις θυϑεντω οὗν ἔδντε, ὅτι μὴ Ν 

“πύρτων αὐτὰ ; αἰκριξέξερον φυλᾳῆοντι αὐ δακατατιϑέμεϑου. δἰϑκὰ χ) τίω , ἐααϊτίωυ δώσορμϑῳ 

ΟΒεγίοί, τοιῃ, 3. ΕΣ: δίκζω., 



κον Ὑ. :2 | ΧΡΥΦΟΣΤΙΕΙΣ ΤΗΝ": 
᾿ λῴώω. τ "5 καἰ ἐγκα, λϑυϑροι διοινησθμεϑα, εἰπεῖν ΖΡ τῆς ἀπωλείας ἑαυ δ᾽, ποί- 

ὧν πσοέφασιν πτοοξὀρέαϑαι : τίνα, δἰ πολογέδμ ν τίνος γὸ ἕνεκεν Οὔκ ἔδωχας " αἰπιφεῖς ὅτι λή- 

᾿ψῃ παλιν: πῶς ἐν ἔχοι τῦτο Δέγϑν; ὁγὸ μὴ ᾧ δεδωκότι δοις, πῶς αὶ πολλῷ μάλλον μ(τ' 
ὦ λαῶν δώσει δλλὰ πέρπει σε αὐ δ ἡ οψις ; Οὐκοιῶ πολλῷ μᾶλλον ὅρα τῦ δὸς, ὕω ἐ- 
κεῖσε τέρψη μειξονως, ὅτε σϑεϊεὶς αὑτὰ ἀφαιρήσ() ᾿ὡς γιωῦ τε κα τέχων ἡ μένολα πείσν διρναί͵ , 

: χα ϑυύτιερ 5 κύων ̓  ὁ τως ὠα»λε:) τοῖς σλιστούσιν ὃ ἰσίολος, ὥασερ “ωμόνη “,λα-- 

| κϑεῶτα παιδίου κατέχοντος το αστύσαι γελῶν. δώμϑρ τοίνιου αὐτὸ τω πατεὶ καὶ ἴλῃ πῦτο 
ὁ δῴέξολος πλνόυϑρον͵ αναχωρήσιι πόρμτως᾽ ὀναχωρήσοιντος ἢ ἐκείνου, τύτε σϑι μ᾽ αἰσφαλείας 

αὐΐαο πατὴρ δώσει πόύτα, “τὸν μη δυωη.) ογοχλῷ ἐκῴνος κι ἃ αἰώνα τ: μέλλοντα. ὡς νὖν 

πτ μικρῶν γα δίων ἴξ αἰ πυὺ κιωιδέων οροχλουμϑύων οὐθὲν δζρεφέφοισιν (Ὁ πλουτοιῶτες, γο 

πόμτων ὑλακ)οωύτων αἴϑὶ ἀὐὔρυὶ, ασαιροιῆσντων, ἑλκόντων, Οὐκ αὐ, ϑοϑήτων μόνον, δλλ οὶ χα] 

παϑῶν αἰέλθυϑερων, γαςριμδγίας, μέϑης, κολακείας, ἀσελγείας αἰπάσης. κἂν Ζ δυρεί- 

ζειν δέῃ, (ἂν' πολὺ διδονΐζᾳς αὐἰδεεργαζοΐβα, ᾧ «ἄν ϑυγνώμωονας «αὐθεσχοπούμδμ᾽ εν ζυῦϑα 

' ἢ) πουγϑν τίον ποιούνϑμ. (δ  δυγνωμονοιῶτα Θεὸν ἢ ἐχὶ ἑκατος- ζω, δλλαὶ ἐχᾳτογτασιλασί-. 

ογα ἤν έ Ἴθν τα αἰφίευϑρ, «ἦν 5. οὐκ ἰποδωσονζας ἡμῖν συν ὦ χεφαίλαιον, τέτοις ἔχιζη- κχς 
Ϊ τῶνδν. τίν ἡμὴ ἡ γαφὴρ ὄσοδωσιι Κα πλείονα, κατὸμαλίσκουσα ; κϑιασρῦν ὁ φϑορ ον. 

' τἱ ἢ κα κενοδοξία; φϑυνον καὶ βασκανίαν. “ἰἢ ἡ φειδωλία ; φροντίδα, ὦ μέραμνον. τίϑ 

; αἀσέλγφω; γέεινδυ ὶ σκώληκα ἰοζολον, ὅτοι γ ΔΜ πλουτοιώτων (Ὁ γορώςαι, τώτους τῷ 

χεφαλαίου τος τοκὸς χα τοι δόντες, τὰ ονζαθα χακὰ καὶ ζῴῳ “οοοσδοχωνδνα, δενα. τῷ- 

τοῖς δἷζυ, Εἰπέ μοι, δυμειοδυδν ἐκ Τσοιύτη κολασει,ὺ αὶ πιςυύσοϑρ αὐζοῦ τῳ Χοιςῷ ῷ λο 
τὸν ὅρορμὸν «σϑϑτείνοντι, τίω ζωζω “ἰω αθαίνατον ᾽ ζᾳ' στύρβηται αἀγαϑὼ ἢ Ὗ ποϊδυ ἑξονϑ» 

φὐπολογίαν ; τίνος ΣῈ ἕνέχαν αὶ δίδως τῶ καὶ δωσοντί πόμτως, ἡ) πλείονα δώσοντι; χα ὁ7Ι 

Ματί. ς.ἈΓ, δα πολλοῦ δίδωσι γεδου." χα τοιτε ἡ οὐνζαῦϑα δίδωσιν. ἀφψθυδὴς δ ρ ὅδ ιν ὁ λέγων, Ζη- χικά 

τᾷτε τίω βασιλεῖνν τ υἱοανων ἢ ζωτα πϑμίᾳ τό ςι ϑήσεται ὑμίν. Εἶδες φιλοτιμί- 

«ς χὑχυῤοολζω, ὠκῆνα σοί φησι, τοτιίρδωται ᾧ Ὁ μιφοιῶται, ζζῶτα ἢ (ἡ ἐνζιῦϑα ἐν τάξει ἐς 

“οολοϑήχης κ᾿ “ἷθ οισίας δίδωμι. γχωρὰς 5 τύτων . χαὶ ὧ ΟΥ̓ μακροῦ λαῖῳ τῷ χρόνου 

πλεονάζει σοι ῷ πλούτν. ὁ Ν᾽ τόκος “ἦν πλέων. χαὶ γ σχ 1 Ὑ Ὁ) δλυειζουϑῥων τούτο 

ὁραΐυϑρ «ἄν: δϑμειςτὶς ποιοιυυζακ, πσοόϑυμότερϑν τοῖς κα πολιὼω καταᾷξαϊλλοίσι χοῦνον δω- 

νείζονζᾳς. ὁ ΚΡ βύϑοως τὸ πὸρ ἀἰποδους ορέκονψε τῷ τύκυ (ἢ) δρομον᾽ ὁ δὲ ἔχὶ πλείονα 

καταδγων φόνον, κα τίω ἐργασίλῳ πλείω πεποίηκεν. Εἶτα "χὶ δ, ϑοθπων δὴ εἰ δυοε- 39 

δαίνουϑρ τίω «Ἱαζολίω;, αἰλλαὶ ἡ (φιζόμεϑει αὐτίω πλείω ϑμέεϑαι, Ἐχὶ Θεού δὲ ὅτω 

μικροψύγως “(9 κεισο θα, ὡς δζῳ τἕτο ὀκγᾷν νὴ ὀιῥαδυεοϑει:καίτοιγο, ὅπερ ἔφζωυ, “ὦ ον 

δίδωσι, χαὶ μ(τ' τὴς Ε ἐρημδῥης αἰτίας ᾧ ἕτερϑν τί μᾷζον οἰκονομδ! ὁκῶ ταμιύζεται ὃ πϑῦ. 
ὦ γ μέγεϑος 2 διδὺυυϑῥων αὶ ὃ χάλλος τῆς δωρρῶς ἐκείνης "κ᾿ πιρξαίνει τῆς αὐδούσης 
ζωης τίω βὑτέλειδν. Οϑ᾽εἶδ' γὰ β ϑευνατον εἰν σώματι φϑειρτῳΐ καὶ ἐχικήρῳ (ὦν ἀρδο δώ. κς 
τῦς κείνους δεξα θαι φεφανοις, Οὐδ" οἷν τὴ πϑρούσῃ δχραγωγη καὶ φορυξωδει κὴ ζραχὴς 

“εμιϑσῃ νὴ πολλὰς ὀχϑσῃ  οπὰς, τίω αἰκίνητον χα! ἰἀρᾳκ)ον ἐκεἰνίω [ἐ ἀτάραχον] λῆ- , 

ξιν"κατωλαίφν. συ ἢ, Εἰ μϑ τίς σοι χοισίον ὀφείλων εὖ δλλοτθία, αἰατείροντι γῇ, ὦ Ἀπαλαξ. 
ὅτε οἰκέζως ἔγρντι, ὅτε δυιωαυδέίῳ Εἰς τίω"" μετοικίδν ματαχο μίσει, δώσειν ἐπηγίέλλεν» δ οκ, οἰκίαν 
δλμεισμα, μυφία, ἀρ αἰ δεκάλεσεις, ὧξε μὴ ἔχε τὴς ξένης, δλλν οἴκοι μᾶλλον αὐτὰ καταξα.- 40 

λφ΄ (αἰ πνϑματικὸ ὀκένα σόρρηζα ὀρζώϑα ἀξιοῖς λα ν; ἢ πόσης ζῳῦτα αἹοί- 
α(ὶ Ἀν δ γδρονζᾳοθα λοίξοις, φϑαρτὰ λήψῃ πόμτως᾿ αἱ ἢ ἐκῶνον ῷ καοὸν αὐαμεῖ- 

Ὑη6, ἀφϑαρτα Ὡσεδώσει σοι ᾧ αἰκήρατα. ἐμ εἐγζιῦϑα λάζης, μολιζδὸν ἐλαίζες᾽ αὐ 5 ἐ- 
κει χρυσὸν δύχιμον. πλίω σϑὺε ΔΜ ον ζυῦϑα σι ἀπεςέρησε," ΜΙ γὰρ κείνης τῆς ἰσσο-: 

ἁάσιως 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑ͂Ι. ΕΠΙΣΤ. ΛΟΙς, 43 χε Υ. 

λἕστως ἡ ἑτέρφιν τόϑεικεν ὕ ὅτω λέγων, τί γγτᾶς ὁ τσὶ ς κέ ρα γμώτων ἐρῶν κα τοντα-- 

πλασίογα, λυίψυται εἰν τῶ. αἰαῖ τύτῳ,κσι ζωϊω αἱ αἰώνιον κληρφνομμήσει., Εἰῆὼ λθιμέραλο- Μύγθ. ε). κ᾽. 

μϑὺ ἐχατατουτλιασίογα, ἡμᾷς αἸτίοι μη ᾿δλνείζοντες Ὁ ῷ ὁ διυνάμϑῥῳ τοσθ ον δοιίῶαι. ἐπεὶ οἵτε 
δόντες ὦπόρτες τοσαῦζο. ἔλᾳξον, χαήτοιγε ὀλίγαι. δόντες. τί ἐγοῤμέγα ἐδῶχεν ὁΠέΡ φὴς, Εἰ- 

4 πε μοι: θχὶ διζϊυον διεῤῥωγϑς χαὶ κάλαμον [ἢ ἀγκίφρον μόνον ; δολ ὁ ὑῶν αὐτο τς οἰ-- 

χίας τὴς οἰκϑυνϑμὴς ὀϑέῳξεν ὁ ὃ Θεὸς, Ὁ, ̓γίῶ ΧΆ ̓ϑελαῆλυ ἡπλώσι, ὯΙ ̓πϑύτες αὐ- 

ΤΟΥ Εἰς αὐ ἑκα λοιω μάλλον: δ τὰ ἱ αὐδἋν “κωλοιοτες ποοὲς ὥν κείνου ἔφερον πό-. 

δὰς συτίδ' Εἰς χήραις ὀμιθάλλοντερ (ὁυγὰ ἐτόλμων) Ὁσεαύτίωυ [ τῆς δαψιλείαρ 

γιλπίνημαν. “ἰρ πιμέω αὐτῷ": ̓ὐπονέμοντες. ων ὄκῴιος Πέζοεε, φησι. αὶ τὶ ἱ πούτο, δ ϑέῦπε; 

τὸ ζυ δὲ Ὁ Πέπῳ ἐππκίίλᾳην ζῶτα μόνον, οὐπῖὶ Εἶπε, σὺ ἢ, Πέτρο, ἑκατονταπλασίονα, 

λήψῃ μόνο, δλλαὶ πῶς ὃς!ς ὠφῆκον οἰκίας ἢ ἀδελφοι, ἐκαιτουτα πλασίογα. λήψαται. οὐϑὴ 

ὃ ασϑφοσώπων οἷδε ο᾽ αφοραν, λα οραγμῖξ Τὰ κατορθώματα. Ω παιδίων με λδος 
«ἰεὐτηκέ φησι, ὰ Χ Ἐχιϑυμώ πλουτοιωζᾷς αὐςῶν: καταλιπεῖν, τίγος δξζω ἔγεκεν πονΐας αὖ-- 

ἐδν, ποιούνϑμ, νὴ ὦ γὰ ἀΐζις ᾿ὶ πόρτα ἀφῇς, πάλιν ὑπισφοᾷ Φυλακὴ ἴᾳ σαὶ 

15 πόρτα ἐπόνε [αι αἱ καὶ ἢ ᾧ Θεὸ εἰὐδις καταλίπῃς ̓ς συγκλοηφϑνομον ὸ Ἰείζξοπον, ϑη- 
σαυρϑὲς μυξίοις κατέλιπες. ὥασε ὟΝ ὑτὸρ ἑαυτὸν ἐκϑικῶνϑμ, ὁ Θεὸς γε οὔκ ἀ- 

μιώδει, ὑτὸρ: ἢ αὐτῶ «ὐϑαλθρώμϑν, ἜΨΝ ἢ ̓ππξισδυκώμδϑῳ “Ν᾿ ὅτω καὶ χὶ ἿΜ 

ὧν, λδήμεῖς αὑτὰ μεορλμγαΐμϑμ, ὀκῴος Ὀὐποφήσεται τὴς ὐῇ αὐ» «ολοίας, αν ὃ 
“. πῶ αὐυτῳ Ὁ " πλόον ὑχηῤῥίψωμϑι, ὦ αὑτα ὁ τὸς παΐδοιοο ον παάσῃ καταφήσει τὴ ἀσφάρίᾳ. 

20 αὶ τ ϑαυμαίζεις Εἰ (χὶ Θεούδ τούτο ον"; »)- ΝῚ ἘχῚ δύ ϑρϑπτων τὸ συμξαΐων ἰδοι τιφ 

ὁ. δὰ γὴ Ὁ μηδένα, οἰϑκκαλέντῇῃ “πη σηκογτωντελέυ Ὠχὲ Ὁ ΟΜ παίδων έβοι- 

ὸν, αἰλευύεται ὶὶ ὀρυ ϑριᾳ, πολλάκις χα δ΄ ̓σφοῦγα ῥοουλόμϑιος αὑτομαίτος ἔπειπηδέσει τί- 

χ. αὐτῷ τῷ ᾿οὐδ ᾿ ίψῃς ἐ ἐπ᾽ "αὐτὸν τίω φευντίδα,, ἁ ὧτε τιμηϑεὶς μεγίφῃ ἁμῇ μεγίς ζω χαὶ αὐτὸς 

᾿ὐποδείσι "ἰὼ αἱμοιζίώ. Εἰ: σοίνιωυ βούλεικαταιλιπεῖσλιούτον τοῖς παιδίοις συ πολι, 

2ς χατάλιπε τὸ Θεοῦ τίω πσϑόνοιθν. ὁ γδῤ ῥινδὰν σὴ ποιήσειν Ὁ ὁ γίω δὸις ὸ σῶμα 

ΟἿ πλάσας ̓ ἡ ζωΐω ̓Αϑοισείψϑμορ, στρ. ἰδῃ τοστιὐ τίου Ἐχιδεικγύμϑμον φιλοτιμίὸν σ 

χ. αὐτὸς ιἥῳ κείνων αὐτῳ ἀἰϑνέμωοντα μετ᾽ ὀκέίνων, πῶς πϑλύται 1 ὠδὶς" «ϑοίξει πλούτον ; 

ἣ Ηλίας ὀλίγῳ παφὲς ἀλθρρῳ, ὯΝ Εἶδε τίω γονάς κείνου τυ παμίων ες αὖ-- ̓ 

τὸ «σοῦ τιμιήσοισειν, ὦλωνας κα λζωοις Ἐχὶ τό δωματίου τῆς χίθας ἔδειξεν, οὀνόησον ὁ 

49 τοῦ Ἡλία δεασύτης πύσίω Ἐχιδείξεται φιλοφροσυγίω: μὴ τοίνιου τούτο σχϑπώμϑμ,, ὃ. 

πως πλοισίοις χαταλίπωμϑμ τὸς παίδοι,αἰλλ᾽ ὑπωὲ εγανρέτες, " ἅ δ᾽ γοῤτῳ πλύτῳ 

ϑαρῥώσι, οὐθινορ ἔχη μδηρσονταα αἰ ἀλλϑ ὡς ἔμντες συσχιαῖσαι τίω δ ξιι κακίὰν ̓ ὐπὸ 

τῆς τῆν" ̓χρηματων αἰξροισίας. αὐ ἢ ἴδωσιν βαστῶ τῆς ὀκᾷϑεν αὐ αμυϑίας ς ογζμ ἐ ὀρημας, 

“πόῤτα ἐ ἐργαίσονται ὥςε δζοα τῆς ἀρετῆς πολλίω τῇ πενία, τίωὐ «ρα μυλαν ϑρέαϊ. μὴ 

45 ζίμω χαταλίποις πλούτων, ἢ ἵνα καταλίποι, ϑγετίω. ») »δὲ ἐλάτης αἰλογίας ζώι υϑὺ 

Γ ' «ποιῷ κυρίοις αὑτῶς ἀπορτων διδὺ ΟΥ̓ΤΩΨ, τελδυτήσουντας ὃ. πολλίω τῇ πῆς γεύτητος 60. 

"»ϑλία πϑλέχᾳν τίωὐ ἀδιῴλυ, χαίτοιγε ζώντες ζ' διωυυυσύκῖθα, ἢ θὔγύνας ἀἰπειτεῖν, Φ κακούς 
πῖς ὅσι χεχρηνϑύοις, σωφρϑνίζεν κα ᾿ χαλροιώ" τελξυτήσαντες ἢ αὐ μτ τῆς ἡμμετεροις ἐρη- 

μίας ᾧ τὴ τῆς γεύτητος μ᾿ ὦ τίου Ὥσο σὸ αὖ πλούτυν πῇϑλαωμδν ἐϊοισίλν, Εἰς μιυφίοις ὡιϑήσο.- 

49 ϑῳ κρημφοις" τὸς ἀθλίως Ὁ ὁ (ἀλαιπώρμε κείνοις πῦρ ὀπεμιξαλλοντες πυεὶ, ἃ ἔλαιον ἔζι.- 
φαάζοντες χα μένῳ χαλεπή. ὡςε, Εἰ βούλει «(τ Ὁ ἀσφόήείας καταλιπεῖν πλοισίοις, καιτώ- 

Χ τῦτο τὶ λιπε( Θέον ὀφειλέτέω ἀύφις, ᾧ «τῳ ἐ ἐγχείεισον᾽ ἃ )βαμματεῖον ο αὐνἕἋμ. ἀδοὶ ἃ ἾᾺ 
Ἀκαμαῖδιν. δ “ἃ γρύματοι ες α᾽  λοΐξωσιν, Οποδ' ὅτω δωσουσιν ἴσασιν, αὐλλαὶ πολλοῖς «ὐιτεϊξοϊ 

᾿ συχοφλύταις ὶ ἀὐγνώμοσιν᾽ δὲ ἃ σὺ παρολοἝ ων αὐτὼ τῳ Θεῷ δυμείσῃς, ἀσνλος εδιώει 
ΟΠ εγίοϊ, τοπ,3, Ἕ 3 λοιπὸν 
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44 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗ͂Ν 

λοιπὸν ὁ ϑησανρϑς, καὶ μ( πολλῆς ἔσται τῆς θυκολίας ἡ" ἀπόδοσις. χαὶ ΣΡ ΣΡ γοιβαπίλ. 
ἔχε! ὼ ὃ ὀφείλᾳ καταζαϊλλωνήμιν ὁ Θεὸς, χαὶ τες δϑιειςεις τὰς αὐτῷ καὶ Θυ α δι- “" 

ϑλυφκότων ἥδιον ὁρῶ, αὶ οἷς μάλιςα ὀφείλᾳ, τύτυς μάλιςα, φιλᾷ. ὡςε, Εἰ βούλᾳ φίλον 

αὐτὸν ἔχειν διϊωνεκως, πολλαύν αὐτὸν χατάφησον χρεώς“ ἔν . Οὐδ᾽ γὉ} ϑὅτω ᾳ δϑμφεὴς 

ἐφφλέζαι ἔχων, ὡς ὁ Χεισὸς ἐνφραίνεται δυμάςαφ ἔχων" ὶ οἷς ζ᾽ μιυδὲν ὀφείλά, τώτοις ᾧ ς 
τὐποφθύγει, οἷς 3. ὀφείλᾳ, τούτοις καὶ ἐἈττρέχει. πύμτοι τοίγωων “ποιοΐϑν ὥφε αὐτὸν χρεω- 

φίω ἔχεν. ὁ γὰρ χαιοϑς τ ἔθ1ν ὁ Ὑ0᾽ δϑμεισ μξν, ᾧ νιὼ ὧὖν χείᾳ κριϑέφηχεν. ὸ τοί-- 
νιον μὴ διῷς αὐτῇ γι, αὶ δεήσεται σὺ μῦν τίω ἐντεῦθεν ϑἰποδοιμιθν. ον ζϑο χὸ " δϑιψῃῇ, χιϑῳᾷ; 
ὠς υῦϑα πεινᾷ" ϑιψῃ ἢ, ΤΩ τίω ((ω " διψῇ σωτηρίαν. δγρὰ τῶτο γὸῤ καὶ πσδλσογτε, χιψᾷ 
δ(ὲ τού καὶ γνμνὸς αἰδιέρχεται, ποδαγατευό ϑμὸς σοι ζωϊω αἰϑαίγωτον. μὴ τοίνμω αὐ.-- χς ΞΕ 
τὸν περαΐϑης, καὶ γὰ πραφίωαι βούλεται, αἰλλαὶ ,ϑρένψαι, Οὐρε δου ϑέωαι,αἰλλ᾽ ον δύσο, 

ἡ Ὁ ἱμώτιον ὡκφνόσοι κατασκβυαῖσωι Ὁ χουσοιω. οτίω φολίως τίωι βασιλικζι. ἐχ ὁρῶς 
ἂμ ἰατρῶν ποὺς κήδε μονικωτίρες, ὅτὸμ τοὺς χα μνονζῷε λούωσιν" ὅτι ὸ ἀδφὶ λούοντω,, χαὶ “(. αὶ αὐτοὶ 

Οιι μὴ δεόμϑροι. ὕίτω ὶ αὐτὸς δζρὶ σὲ (δ χάμνοντα πεί]α ποιᾷ. ϑχρὲ τοὐτό σε οὐνὰ μ᾽ βίας “""δὶν διομί- 
ἀπαιτεῖ, ἵνα πολλέωώ σοι διῷ τίωὐ ἀμοιζίωώ" ἵνα μαΐϑης στ ὶ γουίδν ἔχων ἀποατῷ, αἰλλὰ ας ΟΝ 

τἰωὶ ἕω δίορθουκδνος γειίρ. ὃν; τϑ»» ἡ ον ἐυτελᾷ ήματι σφι πσοϑσέρ ταὶ, ὦ τίωλ καὶ αὐτὸ διὰ 

δεϊξιλυ ἐκτείνων" καὶ ὀξολὸν διῷς, οὐκ Ὡὐποςρέφεται, κἀν ἀτιμάσῃς, Οὐκ ἀφίςαται, ἀλλὰ 

πάλιν σοι πσϑόσεισιν. ἐρᾷ γὸ σφόδρα, ἐρᾷ τὴς σωτηφλας τὴς ἡμετέροις. χαταφρϑνήσω- 
ἁϑν τοίνιω ἿὟὮ χθημαύτων, ἴα μῇ καζαφρονηθώ νϑν “ἰασὸ τοῦ Χραςοδ ᾿ καζαφρονήσω. 

μϑυ “Ἱ χρημάτων, ἥα αὶ αὐνῃμΝΙ Ἐχιτύχω νϑμ ὙᾺ" χρημάτων. δῤ υϑὲ γὰρ αὐτὰ φυλοίσ-- χο 
σωμὸν ονζωῦθα, ἀἰπολούνδυ αὐτιὰ πϑύτως ᾧ ἐγ ζωυθα ἡ ἐκφ᾽ ἐν ὃ Αἱ ανείμωμϑν αὐ-- 

τὰ μτ᾿ δωμιλέίας πολλῆς, εν ἐχατέρᾳ τῇ ζωῇ πολλῆς διτολφιυσύ βῖθα τὴς ἐυποοί-: 
«ς. ὁ ζοίνωυ βυ λόμϑμος ἡνέοϑτῳ “πλούσιος, νέοϑω σένης, ἡγα ϑμηται “πλούσιος ὁμαλι- 

σκέτω να συνλέξη, σκορπιζέτω μα (μυαγάγῃ. Εἰ 5 χαναὶ ζωῦτα αὶ οὐράϑδυξα, ἢ ασεί- 
ρεντα σχϑπτει, ᾧ λογίξιν ὅτι συ ὠκῆνος δειυήσεται ἑτέρως πλείω [μυαγανγεῖν, αὐ με ζ «9 
ὄντα σχϑρπίσῃι ὴ τῶ ἕτοιμίϑι ωρόηται . ἀσείρωμδν τούνιω καὶ ἡμεῖς, ἢ γεωργήσωμϑμ (Ὁ) ἐρα- ε 
νὸν, ἵνα μ(Φ' πολλῆς αἰ μησώ θα τὴς δουψιλείας, κὶ Μ᾽ αἰωνίων Ὀχιτύχωμδυ ἀγαγὼν, μγι- 
Ἡ ἢ φιλφι,ϑε»πία, 

Λύγιη. 1 ΤΊ ΟΥΝ ἘΡΟΥ͂ΜΕΝ ΑΒΡΑΑΜ ΤΟΝ ΠΑΤΕῈ-ν 
ἐν ἡρδίν" θύρηκέναι κ᾿ σοίρκα; ν᾿ Εἰ γὰ Αὐρααὶνι Ζξ ἔργων ἐδιχαιωϑη, 
ἐχε καύχημα, δ) Δ αὶ παϑϑς ᾧ Θεόν. 

ἘΠ Ιπὼν δ αἰ πυύδικος ἐβμειο ὁ κόσμος τῳ Θεῷ, καὶ τί πόρτες ἡ μδδοτον, 

Ὁ ὁτιὴ καύχισις ἀξεκλ οἰαϑν, ὃ ὅτι Ούκ ἔνι σωϑίεδαι ἑτέρως, δρλὰ κς 
δῶ πίξιως, ασουδείϑει δεῖξαι ϑιτῦν ὅγι γειὰ" αἰογευϑης ᾿ σωτηεία, 1 

αὕτη, δλλὼ ᾧ δόξης λαμιπορᾶς αἰσία, ὁ μείζονος τὴς ὅζᾳ ΥὟ ἔρ- 
γον. ὅη γὰβ ὃ μετ αἰαμευύης σώξεοϑαι Εἶχέ ἴνα αὶ ἀθυμίδρ, 
ἡὶ ζωτίω αἰαιρ{ τίω “ἰανυψίον ριητόν. χατοιγε αὶ ὅδὴ ἀὐζο' ἡνίζα- 

“», αὶ σωτηρίδλυ μόνον, ὐλα καὶ διχμοσιωίω καλέσας. Δικαιοσενη γὸ Θεού, φησιν, οὖ» 40 
οὑτῳ Σποκαλύτηοπω. ὁ γὸ ὅτω σωΐζόμϑνος, ὡς δίχαιος μι πϑ'ρησίας σώζεται. ἃ ἐἰδι- 
καιοσύγζου μόνον, αἰλλαὶ καὶ ἐγδειξιν Ἐ Θεοῦ, Θεὸς καὶ εἰν τοῖς εὐ δέξοις ἐνδείκγυται χαλ λᾷμ. “ὁ θκρεσίν 

νης ς “ϑοὶς ὼ μεγάλοις, πλιίω ἀλλὰ καὶ ἐκ δὰ" ασοϑκάνϑύων ἀὐῷ κατοισκθυώζει, τὶ ἐρώτη-- 
4) ᾽ 3 ᾿ ε Ἂ ἮΝ γε ἮΝ 

σιν όϑγων τὸ λύηϑν. ο7τερ αἰεὶ ποιφι Εἴωϑε σαεφίωυείας τε ἐγέχεν Ὁ τὰ ϑαρρῷ τοῖς 

᾿ λεχθϑθοις. 
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λόγρμδῥοις. ἐγ Ὁ λϑωτέρω ὅτω πεποίηκα, τὶ δὼ ὦ αἰδιοσον ̓ Ἰουδαίου; ; λέγων, ὺὶ τί δίζυ 

πολιατέχουδυ στερλοσόν ὁ πάλι ποδὴ ἢ χαύχσις; ; ὀϊξεκλιοίαϑη ἡ οὐζοῦ, τί δ ἐρόμδν Α- 

(ρα ὅπατί σοι ἡμδν» Κ᾽ γὸ ὀβω αὶ χάτω 970 ἔφρεφον Ἰαδαῖοι, ὅτι ὃ παταιαῤγις ὼ τῷ 
Θεῷ φίλο περιτομόω ἐδίξαν τοῦτος, βούλεται δέξαι ὁ ὅτ ὶ ὀκῴνος ἐκ πίξεως ἐδι- 

4 χαιὠϑη. ὑπερ δῶ περιοισια "κη πολλῆς. ὦ Ξ Δ γε ς ργα μή ἔχοντα ὧν πίφεως διχαώς 

ϑϑίωα! ἔνα, σὐονὲν αἰ πτικὸς "85 ) κορδῆτα εἰ - κοιτορϑώμιασι μὴ ἐντεύ)ο, ἀλλ Ὡυτὸ πίφεως 
ϑμειϑα δίριον, τῶν ἐύϑοωμαφὸν, ἢ μάλιφαι τὴς πίφεως τίω ἰακων' ἔμιφαιμο. δ 

δέ τοις ἄλλοις τὐθαδραρϑὺ πεϊνζᾷς, ἔχε τῶτον λύάπι ῷ όρρν. πατέροι ἥ αὑτὸν κτὶ 
χ. «αὐτὸν ἢ σείρχαι ὁκάλεσεν, ὀκραλὼν " ̓ἀδοις τῇ τῆς “θϑς αὐτὸν γνησίας συγγενείας, Ὁ ̓ «αδϑοδὸπποι- 

φοὴ αὐτοῦ τὸ ὧδ τοῖς ἔϑνεσι τίω τεῦς αὐτὸν ὠγχεσείαν. εἶτα Φησιν,εὶ ἰγᾺ Αὐρφαὶμ 11 ἔργον ἐδιχανώ- 

»ν ως ἔχει καύχη μαι, αλλ υ πεὶς Φ Θεόν. Εἰπῶν δα ὁτί διχαγοῖ «ξιτιμέω ὧκ πίφεως 

9  Θεύρ ἀἰχροῦρυςῖδν “τιν πίσεως,καὶ ̓κατασκέυα σας ἀῶ Ὶ ἰϑμαῖς οὖν τοῖς ἐμσφεϑε, ἡ 

Ὁ τοῦ Αὐρκαῖμε μιειξόνως ἀὐ' δείκγισιν ἡ ᾿ ἐπηγξίλατο, καὶ ποιᾷξ τίω μιαὶ ἕω τῇ ἢ πίς 4 ἀγὸς 
τα ἐργα, ἂ (ὃ ἀγῶνα ὅλ κὐϑὶ (Ὁ δίκαοι ἵζησι᾽ ὸ ἐχ ἀπλωώς. δ 9 καὶ σφῶγα σεμμιψειύει 

14 πολπάτορα καλῶν, καὶ  αὐαύγκέω ἐὐφις ἐχιτιϑεὶς τοῦ  πείεοϑαι οὖ πᾶσιν εὐτῷ. μη γ» 

μοι (δ) Ἰουδαῖον Εἴποι, φησὶ, μηδὲ (δ δεῖνα καὶ Ὄ πν δεῖνα αἰ γαΐγϑις Εἰς μέσον. ἐγὼ Ὁ» 
Ὠλὶ τίω κορυφέωυ ἀπώτῶν, ὦ ὅθεν ἡ  «ξετομη τίω Ῥρχίωι ἐλαῦεν, ἀδείμ. εἰγὸ Α- 
ζρᾳαμι. ὅδε ἐργῶν ἐδιχαιωνν,Φ ησὶν ἔχ καύχημα, αλλ οὐ ἀσδϑς τ Θεὸν. ἀσαφὲς τὸ εἰρηνθρον᾽ 

Οἴχοιω ’ αὐα αν αἱ αἰυτὸ ποιῆσαι σαφέφερον. δύο γ»} 641 καυχὶ ματα, τὸ μδῥ δἰστὸ Ὦ ἔργων, 
26 τὴ 3 ὐπὸ τὴς πίσεωρ. Εἰπὼ πίνειν, Εἰ εἰ ὅξέ ἔργων ἐδυχαιοῦνν, ἐχᾷ καύχμκι αἰλλ᾽ 1 “τοῖς 

τὸν Θεὸ, »ἔδειξεν ὁ ὑπὸ Ὃστ πίφεωρ διωυαιτ' λὺ ὕχᾷν καῦνν μα, καὶ πολλῷ " μεῖζον. ἡ »ὰ 
πολλὴ τῷ ἡ Παύλῃ δεώώμιες .-' τύτῳ μώλιςει δείωυ), ὁ ὁτί Εἰς τοιυναγπίον πἰδκίτφεψε τὸ τὸ 

ποδοκεΐνϑρον, ὃ ὅπερ Εἰχω ἡ ὅζα ἡμὴ ἔργων σωτηεία. τὸ τὸ ὁ καυχάοϑαι ὲ πϑϑρισιαζεοϑοι ξ-- 
ποθδειξε πολλῷ ἡ πλέον τὴ τὴς πίςεως ὃν. ὁ (' οὖν τοῖς ἔργ»!ς χαυχώμϑμος, γτὺς οἰκείους ἔχει 

22 παενθάγλεοϑαι πύνας" ὁ ὃ πὶ τοῦ “πιζεῦσοι Σ Θεῷ χαλλωπιζορμϑμορ, πολλῷ μείξονα καὺ- 

χίσεωρ ἀφορμιέωυ Ἰπιδείανν.), ὦ ὧτε δξακαὲ μμεγαλεύαςρ τὸν Κύρμον. ὦ Ὁ» ὐχ ὑπη- 

ὐρδυσεν ἡ Φύσις μὸ ὁρωιϑέίων, ζαυᾳ ὐπὸ τὴς πίςεως χατοιδεζααϑμος τῇ τῆς Εἰς ἀ αὐτὸν, ναὶ 

τίω ἰγνησίαν ἀγώπτέιν τί αἰϑὸ αὐτὸν ἐπεδείξατο, χαὶ τίου δυωύαμων τυ λομασεϑε ἐ- 

μχήρυξε. τ ἢ  ϑυναιοταίτης ψυχ, ὑφιλοσύφου γνώμη, καὶ ᾿ ὑψηλῆς δζανοίας. πὸ ὦ 

90 δ μὴ κλέψαι μηδὲ ὁ Φογθῦ σοι! καὶ τῶν τογόύτων δὴ, τὸ ὃ πιφεῦσου οἷ, τὸ ἀδυυίαται δια!) 
Θεὺς, μεγαιλοφυοις τος σὴ ὅττι ψυχῆς κα σφόδρα πὐϑὶ αὐτὸν ἐζακειρδίης. καὶ )5 

ἀγάπης γφησίαρ. τοῦτο σημεᾷο ΟΥ ὅπ. τίμα ἅ ἅ ὦ Φ Θεῤιὰ θ9 ΧΟῚ ὠτολρὶς πληραδν, πολ. 
λῷ: ἣ μειζόνως ἔξ ζξξο αἰῳ τῆς πίςεως φιλοσυφοῖ, ὀκᾷος ὦ “ ὃ αἰ πο ήκυσεν αὑτῳ, ὧδ 

καὶ πίων πποϑσίνοσαν ἔλαε αἰξὲ «ταὶ δύξὸν ὑτὴν δα Δ ἔργων Ὡπδείξεως μειξόνως ἐ ἐ- 
89 δύξασικὶ χὰ ἐθαύμασεν. ὠκῷο ἅ ," ᾿ γδὴ δὰ δὼ ὃ καύχημα τῷ Ὁ χαιτερϑοωῦτός ἕξι, τούτο ο Ἂ Θε- 

ὃν Ὁ δοξάζει, δὴ ολϑν δθὴν αὐτϑ, χαυχᾶται "δ Ἐχὶ Ὁ οἷδε ζω μεγαίλᾳ φαντὰ θαϑαι, ἀπε ἐς 
πω κείνου ὁζαξαμει δόξαν. κι τούτό φησι «ϑῦν τὸ Θεῤνέ ἔχεν ο αὐτὸν Ὁ καύχημα" οὐ 

ὅδ τοῦτο ἢ μόνον, δλλα ἢ δὲ ἅτερϑν. καυχάται γὰ πάλι ὁ πιδὺς, θχ ὅτι Τ' Θεὸν ἐφίλησε 
μόνον γφησίως δλλ᾽ δδιὺ “πολλῆς 5 αὐτῶ, τιμῆς ἀπήλαυσε ᾧ αἱ αἰγάπης. «ὥασερ οὃ α αἰυτος αὐ- 

40 τὸν ἡ ἠγάπησε μεγάλα αἴϑὶ ἐντεῖ Φανταιδεὶς (τὸν οἡ ἀ α᾽γάπης σγῥγμα) ὅτω καὶ ὁ Θεὸς 
αὐτὸ ἐφίλησε μυρίοις. εἰσ θύϑιωον ὅ ὁντὰ οὐχί κολθσεως ἀπαλλάξας μένοι, ὡ»λαὰ Ὁ ἡ δίκαιον 

ἐργασοίμϑρος. ἐλά τοίνιου καυχάοϑαὴ ὡς μεγάλης κατα ἰωϑεὶς, αἰγάπης. Ὁ 
3 Τί βη ,φαφὴ λέγει; Ὠχίζευσεν Αὐρκαμι τῷ Θεῷ, ἢ ἐλογίαϑη «τῷ Εἰς δι- 

καιο(ιωΐω. 

4 Τῷ 



κεν δ᾽ .6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

ὁ τῷ κ ργαζοιλίᾳ  μιαϑϑενὶ λογήοτινφ' γῆν, δνλεὺ κὸ ὀρείλημα  ς 
Οὐκοιωῶῶ τῶτο μεῖζον, Φησν; οὐδαμίϑς. Καὶ "Ὁ τα πιςεύονσι λργιζεπη. 
Οὐκ αὐ᾿ ὃ ἐλογίοϑη, Εἰ μή αὸ αὖ τὸς τί Εἰσίωεγκεν. ὡςε χαὶ ὧν: οφειλέτίω ἔχει 

Θεοῦ, καὶ νὶ τϑῖν᾽ τυρντων ὀφειλέτίω, δλλαὶ μεγοίλων ἡ ὑψηλών πραγμάτων. δει-- 
κφεᾷ " γὸ τῷ πίω μεγαλόνοιδν ᾧ τίω πνϑυμιατίκίεὐ Ὁ οἰνοιαν, ἐχ ἁπλαῖς Εἶπε, τως 53 
πιςεύοντί, δλλαὶ 

ς Τῷ πικεύοντι ἔχὶ () δικαιοιώτοι (ὃ «σι λογίζεται ἡ πίς!ς ἐὐτῳ Εἰς διχαιο-: 

σιωΐω. Ἐννόησον 7) ἡλίκον 64] πειοϑέωψαι ἡὶ σἸᾺ "οϑφορηϑέεσαι, ὅτι δυυΐαταὶ ὁ 

Θεὸς (δ) οὖν αἰσεζεία βεξιωκότα τῦτοι ἐξαίφνης ἐἰχί κολάσεως ἐλϑυϑεραίσου μόνον, δλλά ἡ 
δίκαιον ποίῦσαι, κὶ Τ30" ἀϑοιναίτων ἐκείνων α' ξιωίῖσαι Τιμδω. μὴ τοίγιυυ νομίσῃς τἄτον ἐλφ'τ-- τὸ 
τούαϑαι, Κ᾽ κείνῳ κῦ' ΣΡ λογίζε!). δ᾿ γὺ τῷτο μώλιςα ποιφ τὸν πιςφὸν Ε1) λαμ- 

“σόϑν, Ὁ τοσομύτης Ὥστο λοι ὕσου ,ϑριτος, ὃ τοιαυτίου πίςιν ἐχιδείξαοϑτ. ἡ ὅρα ἡ τίω 

ὀρ τίδοσιν μείξονα. ὀκεύῳ 7) μιαϑὺς δίδοται, τώτῳ ὃ δικαιοσιύη. πολὺ Ὁ μείζων 
' μιαϑοί δικαιοσιώη. πολλῶν γῈ} ὅ61 μιοϑῶν «ὐδιεκτικωτάτη ὀμτίδοσις ἡ διχαιοσεώη. 

δείξας τοίνω ἰπὸ τῷ Αὐρρκα μι τῦτο, ὁ τὸν Δια() δι ἐπάγει λοιπὸν ψηφιζόμϑμον τοῖς (ὐἰ- ἐς 

ρῆνϑβοις. ηἰ ζω Φησιν ὁ Δαξιδ; ν αἰνα μακαρίζει ; τὸν ὦ ἔρηϑις κορδύτα, ἢ τὸν ἅϑριτος 

' »πολελαυκότω, τὸν ἀφέσεως ἢ δωρεάς τετυχηκύπα: μακᾳολότητα ἢ ὅὁτὸν Εἴπω, τίω 
' χϑρυφζω λέγω .]} ἀγαϑῶν ἀἰπόμτων. ὥασερ ΣΡ μιοϑοδ πλέον κὶ δϑιχαιοσιωύη, ἕτω δέκαι-- 

οσιούης πτλλξον ὁ μακαρλσμός. δείξας τοίνιιυ πίω ϑικαμοσύγζωυ βελτίω τῶ τὸν Αςρκὰμ 

αὐ τίω Εἰληφέναι μόνον, δρνναὶ ἢ Ὄἰπὸ λογισμω (ἔχέ Ν᾽. καύχημα, Φησιν,αἰλλ᾽  ασδϑς τὸν 10 

| Θεὸν) αὶ ἑτέρῳ ὅφτσῳ παλν αὑτίω ἰποφαύνει σιμγοτέρᾳν, τὸν Δαξὶδ' Εἰσοαγων αὐτῇ 

Ψηφιζόνϑυον. ὴ ὍΝ ὥπ', Φησι, πὸ ὅτω δικαιωϑενταὰ μαχαεὶλζᾳ λέγων, 

7 Μαάκαάρμοι ὧν αἰφέθησοιν αἱ Δέομίαι. Καὶ δυκᾷ ( αὶ πυδλσήκυσων θα γειν 

εδοτυοίλν. οὐδὲ γοῤ Εἶπε, μακαίριοι ὧν κἡὶ πίςις Εἰς δικωιοσιώζω ἐλογίαϑη. ποιᾷ ὃ 
᾿ εἰδρ' ἐχων, οὔκ αἰγνοών, ἥα πλοίογα δείξη τὼ χἰπροολίω, Εἰ ΝΣ μιοικαίθλος δὲ ὁ 25 

λαίων ὠφετσιν Ὄπ, ρῥιτος, πολλῷ μᾶλλον ὁ δικωωϑθεὶς, καὶ ὁ πίςίν δχιδειξαίψϑμος. ὅτε 

Ὁ) ἐφικαρλσμος, αἰαχουύη πάοου ἀϑήρηται, ᾧ πολλὴ καὶ δῦξα, Ὠχίτασις γδ  Ὧ81 καὶ μιαϑῶν 
δόξα ὁ μακαρισμός. δγὶ τῦτο, ὁ νϑῥ ὅ21ν ὠκείγου στλιεονέκηη μα ἀΐγραφον ((ϑησιν ΕἾ- 

" πῶν, τω ὙΡ ἐργαξομϑῴῳ ὃ μιοϑὺς κὶ λογίζεται κν Ὑδριν" ὃ δὲ 581 τῇ πιτοῦ πυδϑτέρημα, 
τῷ δὲ ἐπραάφου μϑοτυρίας κατασκθυαζει λέγων, καιϑῶς εἰπεδαξιδι, Μακάϑμοι ὧν αἰ- 46. 

Ι φέϑησαν εἰ δϑομίαι ᾿ ὧν αἰπεκαλύφιϑησαν αἱ αἱ μδόπίαι.τί δ. λύγεις, φησίν Σ ὅτί εἰ κτὶ ὀφεί.- 

, λημα, ἀλλαὶ τ, δὲν λαμίλυεις πίω ἀφεσιν: αἰλλ᾿ ἰδοὺ εὖθ ὅθιν ὁ μακαφλζόμϑμος" 
Οὔκ αὖ ὃ αὑτοῦ ἐμιακοίολσεν, Εἰ μὴ καὶ δξης Εἶδιεν ἐἰπολαύοντα πολλῆς. ἡ νὶ λέγει, ἡ ἀἰ. 
Φεσις δϊίυ αὑτὴ ἔπι τίωυ" αἰβιτομζι᾽ ἀλλὰ τί; 

9 Ο μακαᾳρισμὸς οὖτα (ὁπερ πλέον ἰώ) Ἐχὶ τίω αἰθατομέωυ, ἡ ἔχι τίω ἀκροξυ- 25 

εἷδν; Ζητεῖτω γὸ λοιποὶ Ὁ αἰγαϑὸν τῦτο, καὶ μέγα μ( τίνος ἕξηκεν, εὐβα μ( τῆς αἷθε- 
τομῆς, ἢ μ(ν τῆς ἀκροξυείας. καὶ ὁροι τίωυ ,ἰ χϑβξολέω". δείωυσι γὸ αὐ καὶ μένον αὶ φεύ. 
29) τίω αἰχροξυτίαν, αλλ ὁ ὀμφιδογωρφιῶ αὐτὴ “σοῦ τῆς αὐἰδετομός. γ᾽ "ὃ ὁ μα- 

καθίζων ὁ αὖτις ἐμιαδέτομος ζω ὁ Δα(ὶ δ, καὶ ἐκιυαήθετόμοις διελέτενο, δοοι πῶς ἐφιδϑ. 
νείκησεν ο Π͵αυλος Εἰς τὸν ἀἰκρόζυφον αἰγατεῖν ὃ Εἰρημϑῥον. (μα ψας γὸ τῇ δικαιοσύνῃ 4 
τὸν μᾳχαθσμόν, ὼ δείξας ἀμφότερα ἐγιζητᾷ πῶς ἐδικωμὠ ϑη ὁ Αὐρφαμι. Εἰ δ ὁ μᾳ- 

χαιθασμὸς τὸ δικαίου, ἐδικωω ϑὴ δ ὁ Αἰρχκαϊμ, ἰδωμὸν “σῶς ἐδικαιω ϑη,αχρ ὁΐξυςος ὧν," ἐμ- 

κὐδίτομωος. αἰχρόξυςος, Φησι. 

χο Πὼς δίῳ ἐλογίαθη » οὖν αὐδετομῆ ἐντι, ἢ οὖν ἀκρϑουεία; Οὐκ ἐγ αἴδετομῃ, αλλ 

Φ 



Χ' ὄνταρ, ἢ . 

ποὺ ἐν άκρο- 

(νήφνκὴ τό- 
͵ε ὀκέίνφις 

«. ἐϊσῆλθ. 
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᾿ὦ αἰκροξυκίᾳ. ὑνλέγϑιϑυ γὰ στ ἐλογίιϑη τῶ Αὐφφαμι ἡ ἡ πιςῖς Εἰς διχαιοσιωΐων. 

᾿Αγωτέρω τίω χραφέωυ' Εἰπὼν (τί [2 ἡ γθαφὴ λόγι, Φησίν; ϑῇίφευσεν Αὐρᾳαὶμι 
τῷ ; Θεῷ, ὲ ἐλογίαϑν αὑτῷ εἰς δικρμοσιεύζωυ) ον φώϑθα ᾧ τίου Δἵῥ λεγόντων. λόμθαμει κρί-- 

σιν ἌΘΙ πον, ὑδείκρεσιν Ὡν τῇ αἰροθυγίαι πίω διχαιοσιω ζω γελνηνδύίω. Εἶτα ὐπὸ τώτῶι 

ς ὀρῤτίθεσιν ἐτίρλν δϑακύσηουσαν λύει" Εἰ ὟΣ» αἰκρόξυφος ὧν, φησιν, ἐδιχᾳιώϑν,, τίνος ἐνεκαν 

ἐπεισήλϑεν ἡ" αὐδατομή ; 

11 Σημεῖον ἐλοῦέ, φησι, ὼ σφραγίδα τῆς ϑικαιοσεωύης τὴς δζο' τὴς πείςεως τῆς, ζευΐ-- 
κα ἕώ ὁ ἀκρόξυφος ολνομδιλις αὐτωῖ. Εἴδες πῶς ὀδείξεν ὦ ως ὦ ταξει «ὐθασίτον ὧν ἰουδας 

οἷς "γζς; ἢ ̓  τότους τοῖς οὐ ἀχροξυγίᾳ, ὀκείνοις «ε»σεῤῥιμμένοις : Ἢ Εἰ ἰγὃ ἰδιχαιωῖνη ἐ Ζ 

1ο αἰκρϑέυφος ὦ ὧν χα ἐφεφάνωνη , ὕζερον ὃ τίω' αἰξιτυμώωυ' ἔλαζεν, ὅν οὕφερϑν δὲ " ἐπεισ-. 

ὅλον (Ὁ Ἰουδεύροι, Οὐκοιοῦ τ ἀκρφούζων πον ὥῷ τὸν 601 πατὴρ ὁ Α(ρᾳαμ τὴν δ 

πίςεως αὐταὶ παξησηκόντων, χαὶ τότε ἧϊς Φ πἰξετομῦ. διπλοῦς γ) ἔφ πυξόγρνος . 

Εἶδες τίω πίςιν λθίμεπουσαιν ; ἕως Ψ ἤλϑῳον αὐτῇ, οὔκ ἐδικαιωνη ὸ πατειουβλνε. 

Εἶδες τίω ἡ ἀκροθυείδλυς οὐ ἐμιποδίζουσαιν; ὦ δ ὠκρ9 Ουφος ἕω "ὃ οὔ ὀκωλυϑη δικφηω- 

ις ϑέώαι. ὑσέρᾳ αὔρα πῇ πίζεως ἡ  αὐξετομιή. ο τ ϑειυμοίζ εις Εἰ πῆς πίφεως ἢ (αἴϑ,το-. 

μὴ, ὁπουγέ χα! τὴς ἀκφρόυρίας : ; ἔχ ὑξίρᾳ ὃ μένον τῆς πίφεως, ὄνλα ᾧ σφόδρα αὐτὴς 
κοταδεεφέραι, καὶ τοῦϊζτον, ὑσον σημεῖον τῷ πράγματος οὐδ, Τ8Ὶ σημεῖον ̓  δῇς ὑσονὴ σφεν- 
οἷς, τῷ φρατιώτ'. ἡ τίγος ἐγεχέν σφραγίδος ἰδεῖτό, Φησιν: ̓Οἕκ αὐτὸς ἐδείη. σίνος δέω ε- 

νεκέν αὐτέων ἐδέξατο; Εἰς τὸ δ μέωϑαι αὐτὸν πατέρ. κοινὸν ὙἼ0᾽ πιφευόντων δὲ αἰκροξυςίας, 

:ο καὶ ἦν) ον αἴξετομ. Σλλ᾿ ἐχ ἀπλῖς δι οὐ αἴξιτομ, δ5 ᾧ ἐποῖγει, Τοῖς Οὐκ ὧν 

“αἰδιτομὴφ μόνον. Εἰ δ: }} ἀκορθύζων,οὖκ ὯΝ ακρρθυτός Ἐβη,δζρ πὗτο ἔς! πα-- 

τήρ, καῦτοι)ὲ οὐ αἰκοφξυσᾳ δικαιωϑεὶς, δ᾿ γ᾽. πίω πίςιν αὐτοὶ ἐζήλωσαν, πολλῷ μάλ- 

λον ΤὮ ἊἝἐμαϊξέδμων ορι ἔςαι ἀφ τίω αἰξετομέω «πέλλϑνος, Εἰ μὴ ἡ ππιρϑσίάῥοιτο ἡ ἢ 

πίςις. «ἰβετομέω δ ἔλαξεν ἵνα ἐκοίτεροί, Φησιν, αὐτὸν ἐχωμδμ φϑϑϑνον, ἡὶ ὦ «. 
25 κρϑθυφοι μὴ ἀπώσωνται ὥν' ἐμαϊξιτόμους. ὅροι πως ἀδρὶ πϑ»πάτορᾳ 129) αὐ 

φέῦτοι. Εἰ5 σημψόνη ' κὐξοτομὴο ΤΙ κηρυήει τίω ϑικαιοσιούϊευ, ν᾽ μικραὶ ἡ ἡ ἀκρφῶυ- 

σα πσελοδρίὰν ἐχά πὲ τῆς ς αἰξετομίς αὐ τίωυ δαξαρδύη. τότε αὐτὸν δευυήση “τσῶ9 κα- 

τορᾷ ἐχάιν, ὑτὸμ ποιήσῃς τοῖς ἴγφεσι τὴς πίςεως, καὶ μηδὲ φιδλονεικῆς μηδὲ τασιάξῃς (ὃ 

) ἐπεισοίγων. ποίας, Εἰπέ μοι, πίςεως; 
49 12 Τῆρ, ον τῇ ἢ αἰκρρθυειᾳ. Πάλι χριταφέλλει. τὸ φύσημα τὸ ἰνδαϊκὸν, αϑα.-- 

μειμψήσκων τὸ χθόνου. τὴς διασιοσιούης. ἐ καλώς Εἶπε τοῖς ἰλφέσιν, ἵνα, ὁμοίως ἐκείνῳ πι- 

φιθύσῃς εἰς γεκρων ὀψάςασιν σωμῖ". αὶ ὁ γοῤὀκᾷῷος αἰῷϑὲὸ τῦτο τίω' πίσν ἐπεδείξατο" ὧςε 

εἰ τίου ἀκερθυγίαν ὀκδάννας ας μος σαφεύεῦ ὅτι σσοϊεν σοι συν τῆς κἰξετομος ὀφελϑρ. 

αὖ “δὲ κὴ τοῖς ἴλψεσιν ἀκολαῦησῃ τῆς πίφεως, καὶ μυφϑλάχις ἧς ἐμαύξίτομος, οὐκ ἐσῃ τῷ 

45 Λύρφαμ ἔκλϑνος. ἐπεὶ καὶ τέοὐ «ιετημδὺ χρετῦτο ὑλαθοηἧα σε ὁ ον ἀκρρίυσιᾳ μὴ ὧκ- 

(αλλῃ.᾿ μὴ. δὴ ἡ υ ὀκῴνον τῦτο ἀπαίτᾷ᾽ σϑι γ τὸ τὸ πράγμα βοῦνα γέχϑνον, οὔκ ὀκείνῳ. 
»λαὶ σημεῖον αὐτὸ διχκιοσειύης, φησί, κα δ “Ὁ δ σέ᾽ ἐπεὶ νεῶ Ὅ το ἐσι.πὸ τὸτε γὺ σὺ Ἢ σω-- 

ματικϑ ἔγφηζες σημείων, μοῦ Ά ̓ χείία τύτων. Ὥστ Ὑδ πῆς πίφιως, Φησιν, οὖν ὦ 

διωυατὸν ἀντ κατα μαλαν πῆς ψυγς τίω ρετέω; διωατὸν (κ᾿ ἴω], σύ ἡ Φώτης ἔγφη- 

49 ζες τῇ τῆς πσελεϑύκης. ἔχ γο τὴς ψυχὴ τίω Φἰρετίω οὐκ ἐζ᾿ λωσαςε, δὼ ἰδεῖν ἡδιωυη- 

ϑης, ἐδῦη σοι αἰϑητὴ αὐβετομο, ἡ γα ἐμμελοτήσειςς “ᾧ σωματικῷ " τύτω, κτ' μικρϑν χή- 

βαγωγηθῆς χα ἔΧ1Ὲ πῆς ψυχῆς φιλοσοφίδυ, καὶ κζ' πολλὴς αὖ τίων' νιποοδιξαμμμε τ Τὴ 

ἀπουδὸὴς ὡς ἀξίωμα μιέγιφον, πτουιδαζιϑῆς με μεΐαϑεα καὶ αἰδεῖοϑτιι ῷ παξύγϑνον. χαὶ τῦτο 

Οὔκ ὦ τῇ «ὐδετομῃ μϑνον ὁ Σ Θεὸς κα τεσκόυασεν, ϑλώ ᾧ τὺ τοῖς ἄλλοις αἴπασιν, δἷ δῇ ϑεσίαις 

λέγω, 

φ 



γι 

δὲ Ν δ ὃ 48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

λέγω, ὶ σαϊδξασι, καὶ ἑορταῖς. ὅτ ρᾺ» ϑ(ὰ σὲ αὐδιετομέω ἔλαθεν, ἄκουσον ΝΜ) ἐξιρ, Εἰ- 
πον Ὑ ὶ ὅτι σημεῖον ἔλαξε ὁ σφρλγιδα, καὶ τίου αἰτίδν τίϑησι λέγων, Εἰς γνε- 
εϑαι αὑτὸν πτιτέρᾳ απἰἴϑζτομὴς, "Τούτοις Τοῖς καὶ τίω γοητίωῦ «σολσλοιμι(λμοισιν ᾿ὡς ἐὰν 

ζιὐτίω μόγον ἔχῃς, συσὲν σοι δνήνε) πλέον. σημεῖον γὸ τότ᾽ τίτο ἐςνν, ὅτὸυ τὸ πορᾶ- 

““μα, ὃ ΤᾺ) ἐσ] σημφοι, φαννν.) ΠΟΝΝ σοὶ, τα τές!ν, ἡ πείςίς. ὡς δῤ μή ζωτίω ἔχῃς, οὐδ, 

“τὸ σρμιᾷον ἌΡΙ πΟῚ 41) σημεῖον δγώύαται. τίνος γδ ῥέξαι σημεῖον; τί ος ἢ σφφρᾳι γίς, Οἕκ ὄντος Ὁ 
στυρφιγιζομδμου ; ὡς αὐ Εἰκαὶ βαιλάντιον ᾿ξχιδεικγύεις ἡμῖν στρα γιδὲυ ἔχον, μηδενὸς Εγδὸν 
»ὐποχειϑϑῥου. ὥςε κατωγέλοιφος ἡ πἰδιτομὴ, τῆς πίφεως ἐνδὸν Οδ0. οὐσης. Εἰγὸδρ διχᾳ)ο-- 

σύνης 54] σνμκᾷον, ϑιχαιοσύγζω ἢ σοι ἔχ ἐς, Φυ εἶδ σημῴον ἔχεις. ὅρα χδῦ τϑτοέλαξες ση-- 
μεῖον, ἴα τὸ πραγγκα Ὠχιζυτῆς, οὗ γὸ σημεῖον ἐχής. ὡς Εἴτε ἔμελλες ἀὐρ' χωρὶς τϑτου 

Ἐχιζητεῖν, οὐκ αὐ ἐδεησέσοιττου, οὐτῶτο ἢ κηρυηει μόνον ἡ περατομὶ τίωυ δικαιοσύ.. 

γέ, δολα καὶ τίωῦ ἐν αἰχροξυεῖα, δικαιοσυγίων. Οὐ εἰν ὄζων ἀλλο κηρυ ει ἡ περιτομῇ, ὄνλ᾿ 

ὅτ Ἢ χέρα περμτομῆς. ᾿ 

14 Εἰ Ὁ» Ἷ) ὧκ νόμου κληρονδμοι,κεκέγωται ἡ πἰςις καὶ κατΥρλητὰ! ᾿ ἐπτιήελία; 

ἐδείξεν ὁ1| λύαγκαια ἡ πίςις, οι ωρεσθυτέροι αἰδιτομῆς,οτί γόμια Ι οὐ ϑτέροι, ὅτι (ἰωΐ-. 

φησι τόμον. Εἰ ΣΡ πόῥτες ὃ μῦοτον, ὀῤωγχαία." Εἰ αἰκρόζυςος ὧν ἐδικαιωϑη,ωρεσξυτέρα᾽ 
Εἰ δέάνομε χίγνωσις αἰ μδοπίας, χωρις8 γομῦ πεφδυέρωται, ἰουρϑτέρᾳι. Εἰ αἰδοτυρᾷται 

αἰ πσὺ τῷ νόμῷ καὶ (δ νόμον ἵτησιν, οὐκ ἐγάντία, ὄλλα φίλη ὁ σύμμαχος. δείκψυσι πάλιν ἡ 

ἐτίρωϑεν ὅτι συ δ᾽ δε ατὸν ζω ὅχρῶ γόμιν τίου κλυρϑνομίλν λαξῇν ᾿ ᾧ ὐδαξαλων αὐτίω 
τῇ «ἰϑετομῇ Φ λάδων τὰ νικητήρχα, λύταπεξα γ4 πυΐλιν αὐτίωυ' το νόμω, οὕτω λέγων, Εἰ 

2} (Ὁ ὀκνομῦ κλυιρονόμοι, κεκέγωται καὶ πίςις. ἕα 2) μή τις λέγγ,δτι ἡ πίφιν δεὼ ατὸν 

ἔχάν ᾧ νομὸν τηρῆσαι, δείκψυσιν ὅτι αἰ μή χόψον. ὁ) ἐχονϑιος τῇ νον ὡς σώζοντος, ἀτι- 
μαζα τῆς πίτεως τέω δυυΐαιμιν. δ|9 Φησι,χεκέγωται ἡ σίς!ς" τε τέξιν,ου χρια τῆς κυ χα- 

οινσωτηρίας. συν Ν "αὉ) τίωυ ἰχεω τίωυ ἑαυτὴς Ἐχιδείξασϑει ᾿κὸ καΤΎργη.) ἡἐ- 

παπξελία. ἢ γν»δγὸ οἹουδοῆος ἴσως αὐ Εἴποι, τί ΣΡ μοι χρεία σίςεως Οὐκοιὼ ξἰ αὐτὸ ἀ- 

ληϑὲς, μ᾽ τῆς πίζεως ξ χὰ τὴς ἐπαήελίας λρήῤηται. δι ο πᾶσι, ἀύδις ὀῤωδαν ὐπὸ 

πατοίουρχου μαχόμϑμον, δείξας Νὴ ὠκφθων τίω διχαιοσύνίωυ τὴ πίςη συγχεκληρωμθρζω, 
δείκνυσι καὶ τίω ἐπαπελίαν ὁμοίως. ἵνα ὙΣΡ μὴ λέγῃ ὁ Ἰαδούος, τί γδῤ μοι μϑέει εἰ δγ' πίςεως 

ἐδιγαηω, θη Αἴρᾳαμ ; λέ ἢ Παῦλος, ὅτι συ δ τό σοι αἰαφέρν, ἡ ἐπαήελία πὴς Κληρογο- 

μΐας δια) Εἰς ἐρχον ἐλϑεῖν ὠκείνης χωεὶς, ὃ μάλιςα, αντους" ὠκφοξᾷ. ποίδν ὃ ἐπαήε- 
λίαν φυσί; Ὁ κλινρονόμωον αὐτὸν Ἐ[) τὸ κόσμου, τὸ ὧν τῷ πόρζας ἐυλογείοϑαρ. ἡὶ πῶς 
κουτήργηται ἡ ἐπαήηελία αὕτη, φησίν; 

195 Οτι ὀγόμος ὀργά κατεργαζε:). οὗ ΡΨ οἕκ ἔς! γόμς, Οϑοῖα πὐραθασιςὶ 

ἘΓ5 ὀργά κατεργαζετω ἢ δα άσει αἰπο ϑυϑυνοὺς ποιᾷ, ἔυδοιλον ὅτι καὶ καιτάρῳ, (ὦ 
ὃ κατάρᾳ καὶ τ᾽μωρίᾳ ὶ πρὐδαθασει ὄντες τ πο θύϑιωοι, ὅτοι κὶ κληρονομεῖν ἀξιοι, ὅλα τῷ 

δίκδιυ διδόναι ὼ ὠκζωλλεαϑαι. ηἱ δξωω Α΄ ̓ ἔρχεται ἡ πίς!ς ἐφελκουϑμὴ τῇ ότι, ὧςε τίω 

ἐπαγίξλίαν Εἰς ἔργον ὄξελϑεῖν, ὅπου γα χάρις, συγλώρησις᾽ ὅπου ἢ συγχάρησις, σϑ τε. 
μία κόλασις, κολβίσεως ἢ ἀῤῃρημδῴης, "ὰ δικαιοσύνης τι λνομδμης πὸ τὴς πίφεως, Θεὲ 
Ὁ κωλῦον Κληρονομοῖς ἡμας δμέοϑωι " τῆς ἐπαγίελίας τῆς Ἔσο τῆς πίςεως. 

16 Διαὶ τῷτο δ ἐκ πιςοώς, φησιν ὅα Κ᾿ γδρν, Εἰς [οὶ ἐΠ) βεξαίθν τω ὁπαήελίαν 

τῷ Θεού πϑρτὶ τῳ ασέρματι, οὐ τω ἐκ τῷ νόμια μόνον, διλλαὶ ἡ τῷ ἐκ πίχεως Αὐρμαὶμ, 
.“» ς »Ἥε ΓῚ ᾿ ε «ς ᾿ 

ὃς 661 πατὴρ τ ύτων ἡμίν. Οράς τί τὶ (δ) νόμον ἵτησι μόνον ἡ το ίίςις, δαὶ ᾧ πίω 
3 ᾽ὔ “"Ἅ » ,» ε -“ ἐπαγίελίαν τῇ Θεοῦ οέκ ἀφίησι Αἰαπεσειν" ὁ ἢ γόμιος ποιοναντίον κὸ ίω" πίςιν χαταρβνει 

' ' ! , ᾽ ! ! ͵ “ «2 ἫΝ » ΝΟ 
ποθ χα! οϑὶ τηρϑύνϑμος, ὶ, τίου ἐπαγίελίαν κωλύει; Δ, τότων δείκψεσιν εἰ μόνον  αἰϑέτ- 

᾿ τίω 

2. 6δὲν γίγεῦ 
πλίογ. 

νὶ 

39 γοέφόξμ; 

33 

“.} ὑπὸ ἀν 

40 φίωΐ, 
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τίω τίοΣ πίσιν, δλλαὶ ᾧ ὅτως αϑαί,σ αν ὡς μηδὲ 41) ζωτης ὀῤέυ σωϑίώω. ὁ ὦ Νὴ γύ.- 

μος ὀργάὼ ποιᾷ᾿᾿ 'πλμτες )Ὁ» αὐτὸν “5 ἐόησον. αὔτ ἢ δ οδ' συς"ζωῦαι τίω ὀργάώ ἀφίη-- 

σι τίω Φ 8 "Ὁ σφι ἐς, φησὶ, γόμμος, συοῖδ' κου ρφίδασις. ΕἾἶδες πῶς ὦ μόνον ὅ,νο- 

μϑύξω ὠφανίξει τίω αἰμδοτιθω, δλλ οὐδὲ φυΐωώαι αὐτέου αἰφίησι ; α] δ τῶσπο φησι, κτ' 

5 γαρῖν. εἰς ὃ σίιοῥα εἰς ὃ κα ταιαεω ϑέεζαι δον εἰς Ὁ ἐξ) βεξαίδν τέωυ ἐπαγελίαν πϑρὴ 
ἀσπέρμμαΐι. δύο τί ϑησιν ον ζοδδ' τὰ αἰγαϑαὶ ὅτι ὶ βέδαια, τὰ διδόμϑμα ὁ πϑυτὶ ᾧ ασέρμιατι, 

χιονσαίαν» ὧν δὲ ἐθνών ̓ ((μυάΐγων, ν δεικψις Ϊουδ' σοὺς ἐκτὸς ὀγζῷμ ἢ αὐ “σοθς τίω πίςν φιδλονεικιή.: 

σῶώσι. τῷ ἡ βέξαγον μᾶλλον ἢ ὠκάνο. να ὙῈΡ ζημιοῖ σε ἡ πίςίς, μὴ φιλονείκει, λα χαὶ 

χοδυρυ θζοντά σε ἐκ τῷ νόμιυ, σώζει. Εἶτα ἐγ) Εἶπε, πὸμτὶ τῳ απέρμφτι, δἰοείζει 

10 ποίῳ ασέρματι. τῷ ὧκ τὴς πίφεως, φησι, (ἰωα Ἴων του ασθ9ς τὰ ἔϑγη συγ ένειδν, Ν δὲ- 

κγυ οτι σγοῖδ' διωω φρονᾷν ὅγτὶ ὦ Αὐξμαν (Ὁ μὲ πιςεύοντες ὁμοίως ὠκείνῳ. ἰδοὺ χαὶ 
χοίτον ἡ πίςις ἀλλο Εἰργάσαν». πίω γὸ συήέγειαν τίου ασοϑς (δ) δίκαιον αἰκριθεφέφαιν ἐ-: 

" ποίησε, ἡ πλειόνων ὄκλϑνων ἀπέφξωε τδλγρνον. δ[9 συτῖδ απλώς πεν Αὐρᾳαὶμ, ὀγοῦ, 
τῇ παΐξος ἡμδι τυ" πιτῶν. εἶτω ὶ τῇ μδοτυοία ἐγισφρᾳ γίζων Ὁ ἐἰρημδῥον, 

14. 17 Καθὼς γέχφατῆαι, φησιν, ὅτι πτιτέροι πολλῶν ἐονων τεθήκα σε. Εἶδες ζωῶτα 
χα Δ Ίσμ. αὐωϑεν οἰκονοι όμϑμά ; τἱ δχυ ) Φησῃ, "εἰ δὴν Ἰσμαιλιὴμ, ἡ ΤῸ Αἰμμδμηκ δ, ἢ δ 

᾿ ̓ κα, Αγαρζουών ζαύτα λέχει; τῶτο Δ δῶ πὐροϊωισαφέςερον δείκγισιν αὶ αὐθὲ ἐκείνων Εἰρη- 

μιν τῦΣ. μϑον "τέως 5 ἐφ᾽ ἕτερον ἐπείγεται, δὲ αὶ χα ἀϊῷ' ττο διίκψυσιν,δοιζ ονϑμος τῆς τοιαύτης σὺ ξ 

διυείας (ὃ) Ὅπον, ἡὶ κ(Τ' πολλῆς ὠΐρ' τῆς μεγαλονοίας κατασκθυαξων. τί γῈ Φησι; 
20 Κατέιορτιῦ τίς ὅσο Θεού, ! 

Ο 3 λέγη, τοιούτον ὅ81ν" ὥαστερ ὁΘεὸς οὐκ ἔς! μερικὸς Θεὸς, δλλαὶ σϑτων πατὴρ, ὅ, 

τοὺ αὐτός. καὶ παὶλιν, ὥασερ ὁ Θεὸς πατήρ ὅ61ν καὶ χτὶ τίωὐ φυσικζω συγίξνριδννδυλα χὶ 

ἰρὶὴδ ὑσα- οἰκείωσιν πίςεως, ἅτω ᾧ «τὸς " ἡ Δ αἰαυ᾿ακϑὴ ποιᾷ ποτέρα πόρτων ἡρϑιν. ὯΝ) 
χων᾿ συυὲν ὁνόμιζον δὴ ζαύτίων τί συήένειδν, τίωυ' παχυτέσαν ὠκείνδωω καιτασόντες, δείκρεσι 

22 ζαὐτίω κυφλωπέραν, Ἐχὶ ᾧῷ Θεὸ τὸν θην θα γὰ . καὶ καὶ τῴτων κακφοέμφαμει, ὅτί 

ἡ αἰ μοι ζω τῆς πίφεως ζαύτίω ἔλᾳξεν ᾿ὥξζε αἱ μὴ τὸν ἥ, Ἂ παΐτωνγ ἢ πατὴρ τίω 

ἀρ οἰκϑιύτων, χ χατώαντι Οφκ ἐχ χώρλυ,δλλ᾿ ἡἠκρωτηρίαςαι ἡὶ τῷ Θεούδωρεα!" ὃ ΨΨ, 

κοιτέγδυ τι, ο μοίως 541, "ποῦ "κ ϑριυ καφον, Εἰπέ μοι, ον" δ αὐτῷ πατέροι ἐὴ : τῶτογ 

ἕκασος κέκ]ηται “Μ᾽ δ, ϑοούΐπωι. Ὁ γδ β τολολδοξον ὠκφιὸ Ἐδιν, ἐς οὐκ Εἶχον ὧκ φύ. 
3οσηωφοτύτες διπὸ τὴς τῷ Θεοῦ. δωρεάς ̓ φξῷ. ὡςε Εἰ βούυλᾷ πις’δῦσαι ὅτι ἐτι μυ  8η ὁπα-- 

τϑμούβχες, πίς΄ ὅσον ὅπι πλῤτων δε πατήρ. Εἰ πὼν αὶ κατένόυτι αὶ Ὀχίς ἔυσε Θεού, οὐκ 
ἔφη μέρα τέτυ, δλα αὶ ἐπήγαγε, Τού ζωοποιοιώτος (ἂν νεκροιὶ, ὶ κα λοιώτος (αὶ 
μὴ ὑνζᾳ ὡςγτα, Ηλι ( αἷδϑὸὲ τῆς λυαςασεως ποροχαταξθμλόμϑρμος λόονν. Ὁ 

Ἀτμεν Εἰς ὦ χυροκείμϑμον δὲ αὐταῖ ̓ ἥσιμος ἰω. εἰ )ὺ διωατὸι αὐτῷ γεκρους ζωοποιῆσαι, ὕ 

35 ἡ μὴ ονζᾳ ὡς ογζῳᾳ τὐθαγαιγεῖν, δευνατον αὑτῷ καὶ ςΞἦν" μυ) τε ϑένις ἐξ ἀντυί ποιῆσαι πα!ῖ- 

δος ἀὐτϑ, δα αῶτο σύσὰ Εἶπε, ἢ αὐὔθάονντος αὶ οὐκ ὕζα, αἰλλαὶ καλοιῶτος, τίωυ πλθίς 

ονα, θυκολίαν δηιλών. ὥασερ γδβ ἡμῖν θύκϑλον ζῷ ὅντα καλέσαι, ὕτως αυτω ῥαΐδιον, καὶ 
πολλῷ ρᾷοι ζᾷ μὴ ὄντα « ασοφήσοιοϑει. Εἰπὼν δὲ τὸ Θεού τίω δωρεόμ' μεγοίλξω ὅσαν 
καὶ ἀφατον, καὶ εἰδά τὴς διυναίμεως αἰτῶ αἱ] λεϑεὶς, δείκψεσι ἢ τῷ Αὐρφίαιμε τίω πί- 

49 οἷν ἀξίαν ἦσαν τὴς δωρεᾶς, ἴνα μ᾽ νομίσῃς αὑτὸν Εἰκῷ τετιμῆοϑαν. καὶ (δ) ἄκρου: 
τίω λιύα φήσεις, ἵνα μιὴ ϑορυδῆται μυνδὲ ὠμφιξαίλλῃ ὁ]ουδαῖῆος ᾧ λέγη,κα! πῶς δυωατὸ τὺς 
οὐκ ἐγ πτώδας μέοϑαι παῖδες; μετέγᾳ 42) λόχον (πὶ τὸν πατειοβχζω, χαὶ φησιν, 

18 Ος Ὁ ἐλπίδω ἐπ᾽ ἐλστίδι ἐχίς΄ ὅυσον, Εἷς ὃ δμμέοϑαι αὐτὸν πατέφοι πολλῶν 
ἐθγων' κοὶ ὃ Εἦρηνϑμον, ὅτως ἔςαι τὸ ἀσέρ μι σν. , 

Πὼωςὦ 

κεν δ. 



ΜῊ 

κοῖς δ. όο ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ. 

Πωΐ; δ᾽ ἐλπίδα ἐπ’ ἐλπτίϑι ὑχίφ'θυσε . 5 ἐλατίδω, τίω δ, ϑοο πίνω, ἐπ᾽ ἐλπίδι 

τῇ τὰ Θεού, δείκνυσι Ν᾽ αὶ τὸ μεγαλῴον τοῦ ποραγματος, ἡ Ούκ ἀφίησιν ὠπιφη ϑίωαι 
τὸ λεχϑυϑνον᾽ ὦπερ ογλυτία αἰλλήλϑις ὕθήν, αλλ’ ἡ πιςῖς αὐτὸ ((μωεκέρασι. Εἰ δὲ θὰ 

ἐκείνων ἔλεγε ἦμ ἐκ τοδσμαήλ, αϑεῆος Οὐ ὁ λθηθς. ὀκεῖνο ΔΑ ὁὺ χὶ πίςνν, ἀἰλλαὶ 
κὶ φύσιν ἐτιηϑησειν, ἀλλα ἡ τὸν Ιστοαῖκ Εἰς μέσον ἀγ4. ὀυ γὰρ ἰπὺ κείνων Ὠχς ϑ- 7 
σεῦ ἐθνων, ἀλλα Οὐδ ἀἰπὸ τὴς φείρας γον κὸς ἐσουϑῥου. Εἰ τοίνιευ μιοϑύς 81 τὸ πατέ- 

6α πολλοΐν ἐθνων ἡρμέαϑαι, ὠκείνων “Ψ ἐθνῶν ἰχὺρ ὧν ϑχίςιθυσε δῆλον ὅτι. Ἶνα )ὃ μάθης 

ὅῃ πὐθὶ τούτων Φησὶν, ἀκϑυσον ΝΜ ἐζῆς, 

19 Καὶ μη αὐϑενήσοις τῇ “πί ή, ἐυ κατενόησε τὸ ἑαυτοῦ σῶμα νενεκρωμϑιίον,ἐκφυτοντα-- 
ἐτος που πταῤχων, ἡ τέων νέκρωσιν τῆς μήτρας τῆς Σαῤῥας. Ἐΐδες πῶς τϑησι χαὶ το 
ΗΝ γ ὝΡΙ . , ὌΝ σαὶ κωλύματω, ᾧ τίω ὑψηλζω' τῷ δικαίσ γνωμέων πόρτο αἰ πύροαννασαν ; το ἐλ πίδω, 

φησὶ, ὃ ἐπαγίήθυν. αὗτο κώλυμα πότον, ἐδὲ γὰρ Εἶχον αὑτὸς ἕτερον Αζεκαμ ἕτω 

λᾳζοτα παῖδα ἰδὼν. ὦ δ μοτ' αὐτὸν, Εἰς αὐτὸν ἔθλόπον, ὠκώνος ἢ Εἰς Φεεϊνα, 

ἀλλ᾿ Εἰς (ὃ Θεὸν μόνον. δ,9 ὦ χα ἐλπίδω ἐλοὴν. Εἶτα ὃ σὼμανενεκρωμϑῴον᾽ δυῦτε- 

Θ9ν πθτο, ἢ γέκρωσις τὴς μηϊφας Σά ὑβάᾶς "τὸν Ὁ τούτον, ὼ τέταρτον. 1: 

2ὸ Εἰς ἢ τίω ἐπαγίελίαν τῷ ὌΝ ὁ διεκρίδη. τῇ οἰπιείᾳ, - Οὐδὲγδ ἀἰὐσύδειξιν 
ἔδωκεν, ὅτε σημῴον ἐποίησεν ὁ Θεὸς, δλλαὶ ρήματα δ ψιλοὶ μόνον ἐπαελλόνϑμᾳ, περ ὑχ 
ὑπιορφ κ φύσις. αὐνλ ὅμως κὶ διεκρίθη, φησίν. οὐκ Εἶπεν ὅτι Οὐκ ἡπέφησιν, αἰλλ᾽,ν' δι- 
ἐκρίϑη “τυτέςῃν, συ εἰνεδυίασεν, οὐδ ἀἰκιφέζα λει τοσώτων ὄντων δ" κωλυμῶδ ὐπὸ 
τούτων μόρμϑοίνομϑι, ὅτι κἀν μυοία ὁ Θεὸς αἰδεωύατω ἐπαιδλληται, μη καταδέξη.)5 ὁ ἀ- το 
κούων, ἐυ τὴς Τὴ" πραγμάτων φύσεως ὅ61ν ἡ ἀοϑέγεια, ἀλλαὶ τὺς ὀμοίας τῷ μιη δεχο-: 
μϑβου. ᾿ Αλλ᾽ ὠνεδυυναιφ,9η τῇ πίςη, Οκρ Παύλῃ φιλοσοφίδν. ΠΡῚΝ ὃ 

αἰδὲ ΟΜ ἐργαζομδύων καὶ τ" πιρεθυόντων ἑωῦ ὁ λόγϑς, δεύψυσι (δ) πις΄θύονζᾳ ἐργαξόμι.- 
γον μάλλον ἢ ὠκέννον, ᾧ πλθίονος δεόνϑινον δουναιμεως ὁ “πολλὴς τῆς ἰοάίος, ὁ νῷ τυγγτα 

αἰ ασουδμονζῳ πόνον. » "Ὁ ὄξθυτέλιζον τίω πίςιν ὡς Οὐκ ἔχϑσαν πόνον. τσϑϑς το τοίπιου 25 

ἱςαίϑμος δείκνεσιν ὅτε αὶ μόνον ὁ σωφρφσιωύζω χατορϑῶν,ἤ ἀλλο τι Μ τοιότων, ἀλλα ὁ πί- 
ςιν ἐχιδεικψύμϑρος διυναίμεως διῴται πλείονος. ὥασερ "Σ» ὠκῴνος χρείον ἔχει ἰοῴος, ἴα 

(ἶν' τὴς ἀκολᾳσίας Αἱ σκρούσηται λογισμοῖς ᾿ ὅτω ὗ ὥέ χοείλν ἐχει ̓ διωυατὴς ψυχῆς, 4. ϑωμείμεν! 

ἥα (ᾷς τῆς ἀπιείας ἔξω, ϑήσητω ὠὠνοίας. “πῶς δέω ἔθετο ἰσχυρός » τὴ πίσει, φησὶν, λογισ- 
μοῖς ὃ πράγμα " Ἰχεπφένψας " ἐπεὶ δ" χαιτόπεσε, “πὼς ὃ αὖ τίωὐ τίου πίςιν κατωρ.-- 20. γι. ἐπέρρι- 

σι; Δοιᾷ δόξαν τῳ Θεῷ, φησι, {ν᾽ 
21 Καὶ πληροφορηϑεὶς ὅτι ὁ ἐπήπελται, δέυνατος ὅ21 ἡ ποίησαι. Αρῳᾳ ὧ μὴ πε- 

δλέργαζειϑαι, δοξάζειν 68 τὸν Θεὸν, ὥασερ δξῶυ τὸ πὐἰϑεεργάξεοϑαι, πδιυμμελῷ. Εἰ δὲ 
πὸ κατω αὐδιργαζόυϑροι ἡ ζυτοιῶτες αὶ δοξαΐζομϑμ, πολλῷ μᾶλλον τέω τῷ δεασότν )0- 
γησιν πολυτοραγμοινοῦτερ, ὡς ὑξοίξοντερ ζᾳ' ἔσωτα πεισό θα. Εἰ γλ τὸν τύπον ΤῊρ 45 

ααςασεως "ὶ χρὴ ζητᾷ, πολλῷ μάλλον ζᾳ' ἡσερρζᾳ ὀκεῖνα αὶ φοικ)ά,, ἡ οὐκ ΕἾπε 
πιςζεύστις ἑπλώς, ἀλλα σλληροφορηϑείς᾽ τοιοῦτον γ.5} ἡ πίς!ς, τὴς οἰπτὸ λογισμοῦ δἰπο-: 
δείξεως σωφεςέρα, ἡ μάλλον πείθει. " Δ ὅ61 λογισμὸν ὀτερϑν ἐπεισελϑόντου αὖ Τὴ ὅζρι- 

στλδῦσαι λϑιπογν. ὁ Νὰ λῥχϑις γτειθόμϑμος, ὁ μεταπειαϑέωαι δερύαται " ὁ Ὁ τὴ πίςφβε- 
ι Θαμούνϑινος ἀπετείχισε λοιπὸν αὐτῷ τίωω αἰκοίω τοῖς λυμιαινουδύοις αὐτίω λόγρις, Εἰπὼν 4» 

τοίνωωυ δ ὐπὸ πίςεως ἐδηχαιωΐϑη, δείκψεσιν ὅτι Ἂν ἐδόξασε τὸν Θεὸν πὸ τὴς πίςξεως" ὃ βίου 

Ματῦ. «.,“ς. μωλιςα 66 1ν ἰϑγον, Λαμιψώτω γ υμδ τὸ φώς ἔμιασόλοϑεν ὟΝ λυ, ϑούπτων, ὅπως ἴδωσι 
τὶ χαλοὶ ἔργα ὑ μδμ! καὶ δὺξαίσωσι τὸν πατέρρ, ὑ μδι) τὸν οἰ» τοῖς ϑραγοῖς. ἰδοὺ τῶτο τὴς πί- 

ᾧ' ἀίως οΥ ἐφόῥη, πάλι ἢ ὥασορ ζῳ ἔργο, δεῖται διωαίμεως, ὅτω καὶ ἡὶ πίς!ς.. ἐζον ὦ γοῦ 
πολλάκις 

424: » ἕνερν 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ ΒΠΙΣΤ ΔΟΙ.α: όι 

; πολλάκις καὶ τὸ σώμᾳ μερίζεται τὸν ἱδρωώτα,, ἐκᾷ ὃ τῆς {υχὴς γυμφὴς 661 τὸ κατόρθωμα. 
Ἰς, ὐτω - ὧξο μείξων ὁ πόνος, στὰ μηδὲ τὸ ο σμεμόνδρον “οσοΡς" «ὑτὸν ἐχῷ τοις αἰγώναρ. ΕἸἼδὲς 

χί. . πῶς πόρτα ὧπτερ ἰωὦ ἐργων, ἔδειξε μίτ' πλείονος αὐθιοισίας τὴ πίςει πσοϑσύνζῳ, δή, τόχαυο 

χάοϑαι πυῦϑϑς τὸν Θεὸν, τὸ δεωαίΐμεως δεῖαϑεμ χφὶ πῦνου, τὸ δυξαζεν πάλι τὸν Θεόν; 

5. ΕἰπωνἘ ὅτι ὃ ὑπήγίελ.) δεωατὸς ὅ61 χα ποιῆσαι, δοκεῖ μοι χα τὐθὶ τῶν μελλόντων Ὡροιὶ 

ὀναφωνεῖνε ὄν» “πδονζᾳ ἐπητίείλατο μώγον, ἀλλαὶ χαὶ ζῳ μένλονίᾳ. ζωταᾳ ΣΨ 

᾿ τύπος ἐκόίνων ζώ. ἀρᾳ αἰεϑενοῖς ΔΙ ̓φνοίας τὸ μ᾽ πις’ δεν, καὶ μικρας χφὶ ζυλαιπώρν. 

ὧτε ὁτὸμ ἡμῖν ἐγκαλώσι τίω πίςίν τινὲς, αὐτεγκα λωΐ μϑὃυ ἡμεῖς τίω ἀπιρίδν ἀὐδις, ὡς ζᾳ- 

λριππώροις, ἢ μικροψύχοις, καὶ ἀύοητοις, ἡ αἰαϑενέσιν, ᾧ ὄνων Το εῆὶν ἀνμεινον δζμκεινϑμοις. ὡ-: 
10 «αρὲρ Ρ Ὁ πικεύειν, ὑψηλῆς ἡὶ μαγαλοφυοὺς ψυχῆς ὕτω αἰπιφεῖν, αἰλογωτάτης ὦ 4. 

πελοιζ, αὶ πσοϑς τίω᾽ Ὑδὴ(" κτίωνών αἴοιθω και τευζωυεγμύης, δίϑπτερ ὠκείνους ἀφέντες, ἐπα 
τειωβῤχζω ζηλωώσωμδι, ᾧ δυξασωνϑυ (δ) Θεὸν, καϑούπερ ὠκᾷος ἐδωκεν αὑτῷ δόξαν. τί 

4 δέ δνν, ἔδωκεν αὐτῷ δέξο » ἐνενόησεν αὐτῷ τίωυ διχαιοσιωΐζωυ, τίω ἄπειρον δυωύα μιν" ἢ 
τί! χυδόσήκϑυσοιν οὐδέ εἰντυ ὄνοιαν λφίξων, ὅτως ἐπλνυροφορήϑη αἴϑέ }} «ἰὐπτοέσεων. 

,2. Δοξαύσωμϑῳ τοίνιωυ αὐτὸν κὶ ἡμῴᾷς, ἡ δζρὶ πίφεως ὁ Ὧ  ο, ἔργων, ἵνα αὶ μι οϑὺν λέδωμϑμ ἈΘΊΚΟΝ 
(δ χὮ ὐυτϑθοξαοϑίμωι. «ὧν δυξαζοντας γοῤμε δοξάσω, φησὶ, καήτοι Εἰ ἡ μοδεὶς ἔ-- 
χειτο μιοϑὺς, εὖτοτῦτο δόξα. ὦ ὃ χαταϊξιωϑίῶαι δοξασοι Θεόν. Εἰ ,)Ὁ Εἰς βασι. 

χαὐτὸ τῦσν λέας Δἰφημίας λώϑντες δὐ διοφποι' ἀτῳτώτῳ χαλλωπίζον.) " μόνῳ, κἀν μηδὲν ἡ κβ- 

χιμόνον» πυσώεϑα, ἕτερϑν᾽ «νόησον πόσης αὐ Εἶν δύξης Ὁ δὲ ἡμας () διαουτίω δυξαζεο, τὸν ἡ- 

25 μέτερον, ὥασερ ἔϊζυ αὶ χϑ λοίσεως, Ὁ ποιῷ αὐτο βλασφημφοϑω δὶ ἡμιαξ, χαύτοι τοῦτο αὖν- 

τὸ Ὁ δοξαζε.ϑαι, δὶ ἡμας βύλεται γίνεοϑαι. αὐτὸς γὸ νὶ δᾷται τῷ ποραύματος. πὸ. 
χ. αὐδγόπων σὸν γ}5} οἷδι τὸ μέσον δ!) Θεοῦ "ὦ ϑούπων; αἰ ρϑι ὅσον δν,ϑούπων ἢ σκωλήκων, δ θ- 

ὑὑαλίκον! δὲν συ πω Εἰρηκο ποσῦτον τὸ μέτον 3ηΐς ̓ ο οὶ ὃ ξίπεν διωνατον ὅσον. αἱ δίώυ ἢκ- 
ΑΜΑΝ λήσεις σὺ ερἶρᾳ σκώλνξιν δόξαν ἐχῳ μεγαλξων ὁ λδαμίαγραν ; ἐἰδαικῷς. εἰ τοίνωωυ ὁ δύ-: 
χων ὸ 25 ξης ἐρών σὺ ζΥκ ὁν )ελήσης τύτο ὁ πὸ παϑθοις απτηλλαγίλένος τύτ, ἃ) ΤΟΥ αφψωτερος 

ἊἈ »"»ν»ν» ἢ)», " ', ΝΜ Α' »,γ διὰ 4.’ “ν᾽ )», ἡ 
ὧν, πὼς αν ἐδιη,3» τῆς να σὰ δόξης» αλλ ὁμῶς ᾧ μὴ δεύονϑμὸς, φησιν ἐἰυτὴς ἐφΙ ει Ἵν 

'σέ. Εἰ γ5» δυέαϑαι δυύδλος" παν ἐμφνε ἐζρὶ σέ,τ θαυμάζεις, Εἰ 5. [ν᾽ ἄλλων δὐτέ- 
χέται τῆς αὐτῆς ἕνεκεν εἰ ασοϑέσεως ; φυῤοδὲν )Ὲ ἡγεῖτω λῥαίξιον ἑαυ, ὅπερ αὐ ασδὶς τὴν 

“βλασφημί- σωτηοίθν φέρη πίω" ἡμετερὰν. ζωζᾳ, ζω Οήδύτες, φβθυγωρδμ" αἰυδοτίὴν πᾶσαν δὲ ἧς 
Π ν᾿ ῃ ͵ Ω “ » ε 1 

« 30 αὐτὸς βλασφημάᾷται. Ὡς) Ὡιπὸ τορῆσωπου ὀφεὼς, φησι, ᾧϑῦγε Φστὸ ὠμδοτίας. ἐαὶ Σειρικα, ζ. 

πορϑσέλθης “ὐδϑς αὑτίω", δήξεται σε. δ. αὐτὴ πορϑς ηὰς ἔρχε!), ̓ δν ἡμεῖς τοῖς 

αὑτίω δῷ μολούνϑν. ὁ γὸ Θεὸς καὶ τῶηο κατεσκλίάσεν ὥςε μὴ τυρφινίδ κὐξβ δ ύνοοϑαι ΓΝ 
Δἰϑόολον. ἢ "ραν Οὐ σϊὲὶς ἔφη “σοϑς τίω ἰχεωὼ ὠκεύνου. ,[9᾽ τῷ αὐτὸν αὐγτῴκιστν ὡ- 

αστρ ληφίω τινὰ ἢ τύφᾳνιον. κἀν μι τινα λρίοη γυμνὸν ἡ ἔρημον Εἰς ἀυτν" καταδύ.- 
Ἰρκρταδύσεις 35 σεῖς, αὶ τολμά, ἐπελθεν᾿ δὺ μὴ τίω ἔρημον ὀδυονζῷς ἡμαξ ἴδῃ, ϑαρῤῥᾷ πυδόσελϑεῖνο 
ψηΐντα, ἔρημος ὃ ὦ δζμ(ύλε τύπος συν ἕτερον" ἡ αἰ μδοτία. δ τοίιω ἡμῖν τῷ ϑυρεοῦ τῆς πίξέως, 
χιυποϑείνω. τῆς αἰδεκεφαλσοσίας τοῦ σωτηρίου, τῆς μαχαίρρις τῷ πνϑύματος ᾿ ὐχ ἥα (μὴ " παϑω- 

μὴν εὐϑν μόνου κοιχῶς, ΩΝ ἵνα, κῷ Ἐχιπηδῆσοι ϑελήσῃ, τίω κεφαλίμ “Φἰστοτέκκῳ ϑϑμ ὠκείγου. 
“{((ὠερῶν ἡμῖν θυχῶν, ἥαι συντειξῃ εἰ ποὸ (Ὦν' πόδες ἡμδῇυ, αϑαίαευυτος γε ὅδι ᾧ μια. 

49 οϑς, ὶ ζχῶτα κρόώτωϑεν μαγθιϑνος, ᾽ν, ὅμως καὶ ὕτω νκᾷ. Ὁ Ὁ ὠτίον, ὅτι κὶ ασουδαίζου 
μϑυ ἡμᾷς ὑψηλότεροι Ἵν" ἐχοίου δ μέρ, πληγῶν. συ ὲ ΝῚ οἷος τῇ ὅν ἐὸν» ϑίεδαωι μέ. 

γάλα, δλλαχατω σύρε:). καὶ τϑτε τύπος ὀοφις. Εἰ ὃ ὅΖ χης ὅτως «τὸν ἔταΐξον ὁ 
Θεὸς, πολλῷ μώλλον νκῦ, Εἰ 8) ἀγνοζς τί ποτέ 61 τὸ χοίτῳθεν μαύχοοϑαι, ἐγώ σι καὶ ἐβ- 
μἀκυξῦσαι τῷ πολέμν τύτυ ( ἵξγπον πειροίσομαι. 71 ποτ᾽ δέω ὅ91 τὸ χάτωνεν μάχεὼζ ἐ 
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κε δι, 62 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
τὸ οἰπὸ Ψ' κάτω πυκτεύειν ποραγμῶν, συ τηφηϑονης, Οἰπὸ τῷ πλούτε, ὐπὸ ἡ Μ βιω- 

τικϑὶυ αἰπϑώτων. δὲ τοῦτο δὴ ἰδη τινα ασοὶς (δ ϑρανὸν πετόρϑμον, χοϑ δ τον ΙΑ οὐὐλ' πη- 

δῆσαι " πα ὃς «ὐπὸ διουήσε ). δυύτερην ἢ καὶ Ὥπιχειρησῃ, χίως πεσεῖται. ὃ γὸ ἔχει πὸ- ἈἊ. τισυδτον 

δας᾽ μὴ φούηϑης. Οὐκ ἔχ τῆεροι᾽ μὴ δείσῃς, ἴῶτι τὴς γῆς σύρεται, ᾧ ζοϊς ὧν τῇ γῇ ρα 
μασι" μηδὲν δέω σοὶ σσξός πίων" γἀδέςω ΧΟΙγδν, Ὁ Οὐδ πόνου δεήσει. δδὲ Σροῖδε τί ἐξ ς 
οἰ αἰτίας μα γίω,δολ᾽ ὡασερ ὄφις ταῖς ἀχόύϑαις ἐγχρυγῆε!) τῇ ἀπατῃ τοῦ “πλούτου συν-- 

| εχὼς ἐννφωλδύων. καν ἐκτέμης ας ἀἰχαὔϑας, φϑξε) ῥαδιὼς" δειλὸς ϑμόμδμος κἀν 7 βλοι 

| ἐπάϑδεν Εἰδῆς τῳ (ς δκίας ἐπτῳδαςς, τρωϑϑήσξ!) ϑύϑίως. Εἰσὶ δ ἡμῖν, Εἰσιν ἔπτᾳ- 

} δὰ! πγϑυματικαὶ, τὸ οοιίφι τῷ Κυρίου ἠδ Ἰνησν Χριφοῦ καὶ ἡ τῷ ςαυροὺ διώαμις. αὕτή 

ἡ ἐστῳδὰ ἦχί ὝΜΨἪχηροίκιον ὄξατει μόνον,ὶ Εἰς πὸρ ἐμξαίλλαι (ὃ) δραΐκοντα,δλλαὶ ὶ τραύ-- γο 
ματα ἰάτω. Εἰ πολλοὶ λέλοδες σύ ἰαΐϑυστεν, δ τίω αὐ ὀλιλοπίριαν, αὶ ; 

τίω αἰοϑένειαν τὸ λῴϑιντος, ἐπεὶ καὶ Φ υσοω “ ὠθοιω καὶ ὄϑλιζον κὴ σον ὀκέρδαι- 

Ι γον ἡ ἢ αἱ μοῤῥοοῦσα Οσοῖδ τῷ σώματος αψαυδῥη, δλλ᾽ αὐταὶ τῷ χρμασέδου μόνον, “φονίοις 

᾿ ἔφησεν αἱ πηγάς. πξξτο τὸ ὅνομα, ᾧ δαίμοσι φοξερϑι ἡ πάθεσι ὶ νοσήμασι. τιύτῳ τοίνυν 
ἡ κρλλωπιζωώβθα, τότῳ τειχίξωνϑμ ἑαυτοῖς ὅπτω αὶ ὁ Παῦλος ἐϑρετο μέγας, χαίτοι τς 15 

αὐτὺς Φυστως ἡμῖν κακάνος ζωὴ. ΟΛΝ ἢ πίς!ς αὐτὸν ἀλλιον τ᾽ ἀλλοῦ πεποίηκε, ᾧ τοσεού.. 

τῇ ἐῶ κὶ πἰβιοισία, ὡς χαὶ τὰ ἱμοίτια ἀντῳ; πολλίω ἔχῳ ἰχώω. ποίας δῶν Εἴπνϑυ δἰπο-: 
λογίας ἀΐξιοι, Εἴτε ὠκείνων ζ αἱ σκιαὶ ἡ ζῳ ἱμάτια ϑοίναττον πλφίώυον, ἡμδί 8 φύσὶὲ αἱ 
ἐυχαν τὰ πα ὃ» καταςελλοῖσι ,γ δξζω τὸ αἥτίον; πολλὴ τῆς γνώμης ὴ ὄζφοροι "ὡς πίνε 

φὴς Φύστως ἶσει καὶ κοιναὶ καὶ δὴ ὁμοίως ἡμῖν ἐτέηϑη καὶ ἐτράφη, ἡ τίω γάῶ ῴκησε, χαὶ ἀξ. 2ο 

δφ αέπνθυσεν. δλὰ ζᾷ ἄνλα πολὺ μείϑων ἡ ϑμιω καὶ βελτίων, τὸν ζῦλον, τίου πείςιν, κῦμ κα 
τίου αἰγοστίω᾽ μιμησώ θα τοίνιου αὐτὸν, δὼ μϑωντοίνιωυ ᾧ δὲ ἡδύ φϑέγξαεϑαι) τω Χε.- βιλτ, 

φῷ. Ἰπϑυμᾷ μᾶλλον τῶτον δῷ! αὑτὸς. αὶ 1] αἱ τῶν» Ὁ ὀργϑυον κατεσκθίασε τη», καὶ ὁ 
ϑῴλει μδμειν ἀΐγρηφον ἀν, καὶ δῆργϑν, δλλ᾽ ἀεὶ ΚΙ᾿ χᾷροις ἔχειν ἀρ βούλεϊ. τί τοίνωυ αὶ πα-. 
οφισκξυαξεις ἕτοιμον ἀὐ' τῇ τῷ τεχνίτου χκειοί" δλλαὶ χαλᾷς ζιάνθυρφίς, ὁ μαλακωτέ-" 2; χι δηγτίδεωον 
θφις ποιῇς τῇ τρυφῇ, καὶ ἀλγθηφον ὑλίω κατασκθυάξεις αὑτῳ τίω κιϑαῤόμ, δέον ἔλησφίγ- 
γήν ᾧ νθυρριῶ τὰ μέλη, ἡ ἔχιςύφειν τω ὦ λατι τω πνϑυματικῶν αὐ "ὃ ὅτως ἡρμοσμέγην 

αὐτέων ἴφη, ἡχίσει ὸ ὅζρς τῆς ἡ μετέῤφις ψυχῆς ὁ Χ ολφός. τοιούτου ὃ μοιϑῥου, ᾧ ἀγόλυς- 
ψᾳ σκιρτώνζαμ, ἢ ϑιργαηέλες, ὶ τὰ ΧΧερουζίμ, “νὼ ἄθα τοίνωυ ἀξιοι χάρων ἿὟΜ ακμό- 

κ(ϑν. ωὐ)ροαικαιλέσωμδυ αὐτὸν ὦ Εἰς τίρὼ ἡμετέρφν κρούσοι καυρδὲλν. μᾶλλον δὲ Ουσδ 50 

-ὐΡακλήσεως Δῴπω᾽ μόνον εἰξίαν αὐτίωω κατασκεύασον τῆς αἰφῆς ἐκείνης, ᾧ αὐτὸς ἔχι- 

4 δραμεῖται σοι πσδότερος. Εἰ γ καρ μϑηόντων Ἐχιπρίχει (ὕπω γὰ τω ἸΠαύλῳ τοι- 
οὐτῳ γολνηνθίῳ τὸ ἐγκώμιον "ὑφόυεν) ὑτὸμ αὐπηρτίσμεθνον ἴδῃ, τί Οὔκ ἐργαίσεται; δὺ δὲ Ἅ' ὑφαΐγο) 

Χοιφὺς ἡχῆσῃ, χαὶ ὃ πγεῦμα Ἐχιςήσεται πόμτως, αὶ ἐσόβῖθα τῷ ὀρφανοῦ βελτίοις, ὅχ ἡΛιΟΥ 

ἔχοντες" οὐερνγμκένον του σώματι ὶ σελέωδευ, αἰνὰ (δ ἡλίου καὶ σελέωδης καὶ αἰγζέλων δε- ς ς κιεγμίῥον:" 
αὐύτζωυ «ἰγοικϑιοῦτο ἡ ἐμιεΐδιπατοιῶτα ἡμῖν. ζωτα ὃ λέγω, ἐγ ἥα νεκροὺς ὀμαςήσω.-- 

μϑρ, συϑὲ λεασοϑες ὅα χαϑωρωυδυ, δλλ᾽ ἵα Ὁ πϑύτων τύτων σηβιζον μεῖζον ἐχιδειξώ.-- 

μέϑα τίω αἰ γαϊστζευ. ὅπου ̓ » αὐ Εἴ τούτο και λὸν, ἐυθέως καὶ ὁ" ἡὸς ἐφίςαται κ᾽ τῷ πα-ὀ σχιτησιᾷ 

Ματθων. δός, τ ἡ τῷ πνεύματος Ὠπιφοιτὰ λϑρὶς. οὔ "ὃ ἐδρ ὡσί, φυσι, δυύο ἡ τεῴς (μωυγμένοι εἰς “ 
Ὁ ἐμῶν ὄνομα, ἐκᾷ Εἰμι ἐν μέσῳ αὐὐδῶδ. ὃ πολλὺς “1 σϑέσεως ὅ61 χαὶ γὴν" σφόδρα 49 
φιλοιώτων, (ἄν φιλουμϑῥοις ἐκϑιτέρωϑεν ἔχφ. χα) τίς τως ἀϑλιός, Φησιν, ὡς κυἱ βού-. 
λέοϑωι (ὃ Χοιφον ἔχειν μέσον; ἡμᾷς (ὦ ωρὸς ἀλλήλοις ςασιαξοντες . χαν τοῖγα μὸν 
κατοτι λάσεται τις χα ἐρᾷ, τί λέγεις ; (ρᾶς πὐμῷᾳ ἡμας αἰ πυὸ τοῖς ούζις τείχεσιν δ1-- 

κα, σον (ὃ αὐτὸν τῆς ὀκκλησίας σηκὸν, κὐ ασὸ τω αὐ τίωὶ μόυδραν μ᾽ ὁμονοίας ἐ- 

τως, 
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εῶζε, σϑοδνα μαάγθυϑνον, αἰποὺ τῷ αὑτῷ ποιρδῥι, χϑινη βοώγζμ, κοινῇ “Δ λέγϑρϑμων 

αἰκροωμδῥας, Χϑνῇ ὯΝ ϑχας' ϑμαστέμιπονζᾳς,, καὶ μιαΐχης μέμνησαι, καὶ σκασεως ; μια;- 
ἢ ΒΕΧΚΕΕΞ "Δ 92! « ρχλ νὰ ς ΔΩ ὦ κ΄ 1 δῖν 

γς μέμψημφ!ν Ὁ δ. μαβο δ » Ουσὲ ὀξέτηχα. ὁρώ ἅ ὙῸΡ ὦ ὁρα, ἡ οἰδὰ ὁπ “πο Φῷ 

σηΧῶν ῷ αὐτὸν ἐσμέν, ὲ ᾧ ποιϑϑρα" ΠΝ -}Ὁ 3 μώλιςα, εϑρίυώ, οΤί τοσύτων ἡμᾶς σύγα- 

φ οϑντῶν πουραγμα των, ςασιαζορϑυ. ἡ ποίαν ςασιν, φησίν, Ἐξ -ἶδες εν φυϑα; ὐζώϑα ἅ 

σὐϑδμίλο" ἐπειδομ ὃ αἰ φλυϑώρϑυ, ὁ διζνα (ὃ λῴνα κατηο»ρᾷ, ἕτερος ὑξρίζει φανερώς, 
ἄχλος βασκανει, σρλιεονεκ αὶ αὐῤπαάζει αὶ βιαίΐξεται ἕτερος, ἀλλος ἐρᾷ κοικῶς, ὠλλος μυ- 
εἰοις ῥαϊπόειδύλος. ἡ Εἰ (ρα “ψυχας ἡμδμ" ὀκικαιλύψαι ὠγώῦ, τότε αὐ Εἴδετε ζῦτα 
πόμτα ἀκριζώς, ὁ ἔγγωτο ὅτι νὶ μιαίνομα!. Ἐχ ὀρφῦτο οὖ» τοῖς ςρατοπτέδοις, ὅτί Ε- ἰρζούης μα 

1ο ὅσης, ὅπλα, οἰ ποϑέμδροι, γυμνοὶ ἡ ἀἰφρακῖοι Εἰς δ τυ πολεμίων φρατῦπεδὸν “[6- 

χ. καὶ σερῦν- Οαμιοῖσιν ; ὁτὸμ ἢ φροίῆωνται ὅπλοις, "ὁ φυλακο,, ὁ πτϑοφυλαιχαὶ, κα ἀνγρυπνοι γύκΊες; 

λαγδίρ κὸ ἡ πυροὶ καίεται διϊωνεκὴς, Οὐ κθτὶ Εἰρίων Ὁ τοιούτον, λα πόλεμος. πῦτο καὶ ἐφ᾿ ερδν ἔξιν 

» ἰδεῖν. ᾿ Ν᾽ δλλήλυς φυλαήοίθα, κι, δεδοίκαυϑ, Ἢ παϑὸς ζ ὃς ἐκαι τος ᾧ πλησίον “[94- 

λεγϑεῖθα. κὰν κοὐ ραλμόμδμον ἔτερϑν ἰδωνϑμ, σιγώιδν, ᾧ ἐκ τῷ μέσυ συςέλλομϑν ἀπὸρ-- 

15 τα᾿ ὅπερ οὔκ ἐς! ϑαββοιωώτων,δλλα στφρόδρα φυλοιπομδίων. δλλλαὶ ζωώτα ποιούμϑι, φη- 

σιν, ἐγ ὥφε αὐδικῆστοι, δι᾽ ὦςε μὴ ἀδικη ϑίεναι, α[α αὗτο πτενθώ, ὅτι μεταῖξυ ζωντες 
“. πνρὰέ ἀδελφῶν, φυλᾳκὴς δεόβῖθα ποὺς Ὁ μυὴ ἀδικηϑίζαι. ἡ " πυφφὶ χαιουδν " τοσοιϑζῳ, χαὶ 
Δ. πσαύτας, φυ λαχαῦ, ὁ παφοφυλάχας ὥίϑε, ϑυ. Ω ἣ ἀἥτιον, πολυ Ω ψεύδος, πολυςὸ δόλος ᾽ πολλὴ 

τῆς ἀγάπης ἡ ὀλῥαίρεσις, ὼ πόλεμος ἀασονδὸς. δζδα τῶτο πολλοὺς δὕρφι Ἴις αὖ ἑλλησι ϑαῤ- 

20 ῥοιώζς μάλλον ἢ Δομειθμοῖς. κα!τοι πόσης ἂν αἰαγέυδης ἀξια ζωτα ; πῦσων δακρύων! 

πόσων οἰμωγῶν 1 καὶ τί παϑω, φησί; δύςροπος ὄφιν ὁ δᾷα ᾧ μολϑηρός. ἡ πού ζῷ τὴς φι-- 

λοσοφίας τὴς σὴς; ποῦ ὃ. (νόμοι (ὦ ϑἰσοςολικοὶ, (Ὁ) κελθύοντες δλλήλων ῳ βωρὴη βα- 

ξαζεν; Εἰ ὙΣΡ ἀδελφῷ γρήσααϑαι Οὐχ οἴδοις, πύτε δηυιωωήσῃ γοήσειαϑει δλλοτοίῳ και- 

λως,ΕἰὉ (ϑίος ὦ σὸν οὐκ ἔχιςασαι μεζω χειφίσαεϑαι, πότε ((ὴ ἔξωθεν ἐχιτασατασῖ, 

25 διιυήσῃ ἃ (μα αι ἑαοτῳ, ἀλλὰ τί πάθω; σφοδρά δυοεραῖς ἔχω ἀσοὺς δακρύων προ 
ῥοζω, ἐπεὶ πηγακ' ὸν ἀφῆκα, δυψιλᾷς δἰπὸ “ἿΜ ὀφθαλ μόν, κτ' (ὃ ππεϑφύτίω ὀκᾷ- 
γο}, μιυάοις πολέμιες Ἐχὶ τῷ πεδίου τύτυ΄ βλέπων ὠκόίνων χαλεπωτίρῦς. ἢ δὴ 5» 

βωρβαροις Ἐχιοζς ὁρών, ἐλεγέ, Τὼ κοιλίλυ μὲυ ἀλγώ. ἐγὼ 8 ὑφ᾽ ὧν φρατηγῷ 

πὴ ραζαηοιδίοις βλέπων, Εἶτα κατ᾿ αἰλλήλων ἰςαυθμοις, ἡ δαικγογζ, κ ασαροηονζς 

20 ζὰ ἀλλήλων μέλη, ἄν Δ [9 γοήματα, ν" 5 δζρὸ δυξόυ, «ὧν ὃ «πλαῖς Εἰκῇ κα- 

ταλωνζω, αὶ καζωχλθυαζογζῷα, ᾧ μυρία τι μαΐζῳ αἰλλήλοις ὀπσ'γογζῷ, καὶ νεκροῖς ἫῊ 

ὦ πολέμῳ γαλεπωτέρες, ἢ Ὁ “ἽΜ" ἀδελφών ὕνομαι ψιλὸν μιόνον λοιπὸν ὃν, Φυϊῖδ' ἔχω 
φμα' ἀξιον τὴς τραγωδίας ζῳϑτης ᾿δχινοῆσαι ,ϑρίοδον. αἰδόέοϑητε τοίγεον, αἰδέαϑητε τέο 

ἡφώπεζαν ζευπίου ἧς κογωνούνϑυ ἄπόμτες, τὸν δὶ ἡμαξ σφαθρτα Χριςον, Ω ϑύμα- ὃ 

44 αὐτῆς κείρδμον. ληςαὶ κϑινωιοιῶτες ἀλών, οὐκέτι Εἰσὶ λῃς"αἱ πσοὸς ὃς δὼ κονωγή- 

β σωσιν, 'δηχα μεζᾳξαλλει τὸν ὅοππον ἡ τραϊπεζα, ἢ τὸς δὴ) ϑηρίων αἰγρλωτέρας, πσρϑ των 
ἡ μερωτέρες ποι, ἡμιᾷς ἢ (οιαύτης τραπέζης μετέχοντες, (ιαύτης κϑινωγοιώτες (ὀγφῆς, ὁ- 

σπλιζοῖθα κατ᾽ αἰλλήλων, δέον χτ' τῷ πᾶσιν ἡμῖν “πολεμοῦντος αἱ φθὺλυ τοῦτο ποιεῖν. δζγι 

το τούτο ἡμᾷς μϑὲ αἰαϑενέφερφι, ἐκᾷνος ὃ ἰσχυρϑτερος χα ϑ᾽ ἐκοίφ΄ζιυ οΥ τί ἡμέραν. καὶ 
χιὠλήλυς, ,.Ὸ ΣΡ μετ᾽ ἀλλήλων φροήοίθα κουτ᾽ ἐκοίγου, αἰλλαὶ μιοτ᾽ ὠκείνου χατ᾽ ᾿δηηλῶν ἱςαί- 

φερῆνμόν μεϑου, ὁ αὐτῷ φρατηγώ. χσοϑς ζὲ τοιαύζς γρωῖθα τοὐδατάξεις, δέον αὐτῷ μόγῳ πο- 

λοβαν. γιευὶ δὲ ὦκῴνον αἰφώτες, κτὶ ἍΜ αἰὐδήφων τὰ τόξα, τείνονϑυ. ποία τόξα, Φησί; 

τοὶ ὄἰπὸ γλώηης ἢ σόματος. φὐϑδ.» αἰκόντια, καὶ βέλη μόνον, ϑδλλὰ καὶ βάμκαιτα πολὺ 

Τὴν βελων πικρότερᾳ ἐργάζεται πραύματο καὶ πταἷς δυωησύ ἔθα, τὗτον καζαλύσαι (ὃ 

Θγγίοβ, τοχη, 3. Ε;2 πὐλεμῶν, 

ὧν ὁ. 

Ιῳ 4..,8. 
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Γεν. ἕ. ΓΝ 

πύλεμόν, φησιν! δ οὐποήσῃς ὁτί ᾧῷ αἰδᾷφὸὼ λέγωνχαᾳκχώς, βύόρξορον Ὄτὸ Τῷ συ μμοιτός ον 

πυδϑχέεις, Ὁ «ὐρνοήσῃς ὅτι ὦ “8 λος τῷ Χριφοῦ αἰ αθαάλλεις, ὁ7| ἀὶ σείρχας κουτεοϑίεις 
ὦ. κεὰ , ; ἣΝ ἘΞ ν κή “]ς. «ὁ »ἱ 

σας; ὅτι Ὁ δικοιφήολόν σοι πικρ ὅτερϑν ποιᾷς Ὁ φοῦερον ὠκᾷνο "ἡ ἀδέκαφον, οτι ὦ βέλος 

ὶ (δ πλυϑυζᾳ, δλλά σε {ὃ τοξϑυσανζῳ ὀναιρᾷ. διυλ᾽ ἡϑίκησέ ἡ, ᾧ κακῶς ἐποίησε ; 
φέγαϊξον, μι) κακως Εἴπης᾽ δοίκρυσον, μὴ δζᾳ τίω (ἰὼ αἰδικίαν, δυνια ὅρα τίου ἀπώ.., 
λειϑω τίωυ ἐκείγου, καϑως καὶ ὁ σὸς δεασθτης τὸν Ιούδϑν ἐδώκρυσεν, οὐκ ἔχ) αὑτὸς ἐςωω-- 

ρϑη», ὄδλλ᾿ 52,5) ὀκῴνος ασοϑεδίδῳ, ὑξρισέ σε ἐλοιδόρησε» τ θοικοίλεσον τὸν εν, ὧφε 
ἵλεων αὑτῳ “βιμέοϑοι ἄχέως. αἰδφὸος 21 σὺς, μὶ αὐζέ σοι ἔλυσεν ὠδύγας, μϑήος 4) σῦν, 

ἔχ: τίω αὐτίω ὠκλήϑη σπώπεζϑν. δλλαὶ πλέον ἐπεριξαίνει μοί, φησιν. Οὐκοιώ μείζων 
ἡ πλείων ὁ μιαϑύς. ζωωτη μαίλιςα τὸν θυμόν ἀἰφῴναι δίκαιον, Κγ χαιοίδν ἐδύξα» τίωυ ιο 

πληγάὼ, ζγ" ἔτρωσεν αὑτὸν ὃ ὀχρέθολος, μι) τοίνεω ἐχισλήξης ᾧ σύ, μηδὲ καταζα.. 
λης σαωύτὸν μετ᾽ ὠκεύου. ἕως (ὦ γᾺ δ" ἕξηκας, δυυύασαι καίκῴνον ϑίψσῶσοαι ᾿ ἐδμὶ ὃ 

σαυτὸν χαταρρήήξης δζρὺ τῷ αἰθυξείσοι, τίς ὑμιαξ ὁμαφήσει λοιπὸν» ὠκῴᾷνος ὁ τρωθείς: 
Σλλ᾿ εἰ δυωωήσεται κείνϑμος. δόλια σὺ ὁ πεσὼν μετ᾿ ἐκείνου ; καὶ πώς, σέκ “δοκέσοις σε-- 
«υτῶ᾽ 'χέῖρρ δοιώῶαι, ἰύσεις ὑτόρῳ ; φῆι τοίνεου “βυναίως, ἢ τέω αἰ ασίϑω πσεϑθόμόκϑμος, 15 

ᾧ νεκρὸν ὄντα ἕλκυσον ᾿οἰπὸ τὴς μαΐχες τὸν σὸν ἀδελφὸν δζρὰ τὴς μακροθυμίας. ἔτφωσιν 
αὐτὸν ὁ ϑυμός᾽ μη τρώσῃς ἡ σὺ, δλλαὶ αὶ ὃ πτοϑτερον ἔκξαλε βέλος, αὐ γορ ὕτως δυλήν 
λοις ὁμιλώμϑι, ζωχέως πόρτες ὑγιᾷς ἐσύ θα" δὺ "' κατ᾽ ἀλλήλων ὁπλιζωκῖθα, σϑτῖδ 
τοὐ αἰ ϑθολε χρεία λοιπὸν ασϑϑς τίω ἡμοτέρον ὠπωλάλν. ἅπας ὥ »ὃ ὁ πόλεμος χα- 

λεπῦς, μέλιςα ὃ ὁ ἐμφύλιος. χ ὃ ᾧ τὸ ἐμφυλίου χαλεπώτερθο, ὅσῳ μείζογα πὴς 20 
πολιτείας ἡμῖν τοὶ διχαιω μαιται, μάδλον ὃ ἡ τὴς συγίενείας αὐτῆς. αἰστέκ]εινέποτο τὸν ΑΟΐ 
ὁ αἰδάφὸς, ὼ αἴμια ἐξέ χρὸ συ λμικὸ ̓ ἀλλ ὧν: ὀκείνου κοἰδανοιτερος ς Φύνος, ὅσῳ χα 
τὰ τὴς ἀγχίτείαρ μείζω, ᾧ χα τοῦ θαγατῦ χωλεπωτερα. ὄχεινος μΐ γὺ ῷ σώμα ἔτρωσε, 

σύ ὃ κ᾿ τῆς υχις Ὁ ξίφος ἠκόνησος. αἰλλ᾿ ἔπαϑες τὐθϑτος κακώς; αλλ νὶ ὃ παϑεῖ, 

αὐλλα' Ὁ ποιῆσαι κακαΐς, τούτο ἐς! ὃ παϑεῖν κακαῖς. σχόστει δύ, ἐσφαϊξεν ὁ Καάΐν, ἐσφα;- 25 

γη ὁ Αϑελ. τίς δῶ ζω ὀγεκρθς 6 μ᾽ τὸν ϑυώνατον βοών (Φωνὴ 78} ὥγκότος Α(ῷελ τοῦ 
ἀδελφοῦ σού βο πσοϑς μέ, φησιν) ἢ ὁ οὖ ῷ ζὺν τρέμων ᾧ δεδοικώς ; ζυΐ γδῤ, “υενεκροῦ 

πϑμτὸς ἐλεοινότερος ζῶ. Εἶδες πὼς βέλτιον ὃ αἰδικέαϑωω, καὶ μάγοα Φένου Φις γωρῃ  με-- 

ὃε πὼς χεῖρον ὃ ἐδικᾷν, κἀν μέχρας αἱ μιατὸς Ἴις ἰούσῃ. ἔπληξε  χατέδαλετον ἀδήιφὸν 
ὄκφνος,, ᾽ν ὁ μϑιὶ ἐξεφδλυού, ὁ ὃ ὠκολαίξεν. ὀρηρέϑη ὼ ἐσφαάγη οὐρα ὃ δίχφιον ὁ 40 

2. ἴςασω, 

Α(ρλ, ἀν ὁ μϑρ καὶ τελθυ δ᾽ χατηγϑρᾷ, ἡ ὀϑήρᾳ, ὁ ἐχειρφύηο " ὁ ὃ αὶ ζω" ἐσίγα, καὶ ἡ- κι, ογῷ 
ΡΝ ! 

Δὐυλοο, ὸ ἡλιίσκειο,  τθιουδω πίον ὅπτερ ἤθελε κατεσκθύαζεν. αὐήρει γὸρβ ὅν ἀγαπω- 
εϑον Εἶδε, πσϑϑσδοκϑδὴ καὶ τῆς ἀγάπης ὠκθαίλλειν αὑτὸν᾽ ἐπέτεινε ἢ ὦ φίλίξον μειζόνως, 
ὁ Φιποθικνόνζῳ μιάλλον ὁ Θεὸς αὐτὸν ἐπεζήτει, ποὺ ὅδηγν Αζελ ὁ ἀδελφός συ, λέγων. ΠῚ 

Ὁ} ἐσθεσὸις τὸν πῦον τῳ Φῆόνῳ, διλ ϑῆψας μάλλον. Οόκ, ἡλοϊῆωσας τίω τιμώυυ" 54 

ς᾽ ΘΝ, ἢ αὑτὸν αἰζλες, ἢ τετελθυτηκῶς σε τιμιφρήσεται. ζοσῶτον ἐμοὶ “"» αὐτο ὃ φίλ.- 
(δον, οἰς δι ἰω ὁ χα τωδιχᾳυϑεὶς,ὁ κϑλοίζων,ἢ ὃ κολαζόμϑμος δ σαύτης Σπολφύων Ὡϑοὶ 

τῷ Θεῷ τιμῆς, ἢ ὁ χαινὴ τίν! ὦ το ϑύξῳ διδυμδμος τι κφοία,; σἦκ ἐφοῦι ϑης αὐτὸν ζων. 
πα, φησιν, κοιὼ φοξζήϑηπι τιλδυτήσαντο. Οὔ ἔπρεμες μέλλων ἐπάγειν τὸ ξίφος ̓ ληφ, ϑη.- 40 

σῃιίξόμῳ μ(' τὸ ἐκχέωι τὸ αἴμᾳ διϊωνεκᾷ, ζαὖν σοι δοῦλος ἦν, ἡ οὐκ ἡνείχου᾽ δ(ᾷ τούτο 
πλύϑυτήσας, δεασότης σοι γέγϑνε Φοξερός ζρυὺτ᾽ δίζυ " οὐνοοιεῦτες, γαπητοὶ φύγωρϑρυ φϑέ- 
νον, σξέσωμϑρ καικίλν, αἰγάπην ὀῤτιδιδὸόντες διλήδοις, ἥά ᾧ ἐκ Φύτης καρπωσώμεθα 
ἀγαθοὶ ὁ ΧῸ τὸν παρόγτα βίον καὶ καὶ τέων μέλλουσοιν ζωζωυ!,χαοίτι καὶ φιλαν,ϑοφπίᾳ, 

Λογ. 

ν οι» ἰ 1 ΠῚ ᾿ 

τῇ σφαγῇ; 44 ὀπέτεινας πλέον. “63 τῦτϑ μὃρ γὸ σοι ὁ “ὡπσέταϊξεον αὐτὸν ὁ Θε-᾿ 

“2. εἰσέτες 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΒΠΙΣΤ. ΔΌΤ. 9. ὅς κιοὶ 

ΔΛογιθ. 2 ΟΥ̓ΚΕΓΡΑΦΗΔΕΔΙ ΑΥ̓ΤΟΝ ΜΟΝΟΝ, ! 

ὅπ| ἐλογίϑϑη αὐτῳ Εἰς δικαιοσιωίω, ζ54. Αλλά καὶ δὲ ἡμας οἷς μέλλει | 

λογίζειϑαι, τοῖς πιφεύουσιν ἔχὶ (ὃ ἐγείρᾳαντα Ἰησοιῶ (ὺ Κύριον ἡμδμ" ἐκ, 

ς νέκρων. 

ἢ Οὐλὰ καὶ μεγάλα οὐδὲ τῷ Αὐρμαὶμ Θ ὐπὼν, ᾧ αἰθδὶ τὴς πίχεως εὑ- 
ἴα τῦ καὶ τῆς διχαγοσιώης ἢ τὴς χραι τῷ Θεοῦ δ μῆς, ἵνα μυὴ λέγῃ ὁ 

αἰκροωτής, καὶ τί δὸς ἡμας ν ὠκένος Ὁ» ὅν ὁ δικαμωϑθεἰς" ἵχησιν 

ἡμας ἐήις τῷ πατδιαρλου παλιν. τοσαύτη ΟΜ αγθυματικδῖν λ6.- 

γῶν Ἵ δυυύΐαμις. ᾧ ΡΝ ΞΖ ἐϑνών, ῷ ἐὐῤτι ποϑσελθόντα, δύ- 

δὲν ἐργασοί νϑμον,υ μόνον τῷ Ἰουδαίου τῷ πιφού συϑὲν ἔφησεν ἔλα. 
Ἠ ἔχειν, δλλ᾽ Οὐ ὲ τῷ πατοίωρχϑ. μάλλον ἢ,Εἰ γοή τι ϑαυ μα ςφον εἰσ ῷ, Φ πολλῷ πλές- 

ον. τοσοιύτη ὙΣ ἡμδὰ ἡ ϑυδυεια, ὡς τέων ἐκείνου πίςιν τῆς ἡμετέρας τύπον ἐἢ). Ὁ ΟΥ̓Χ ἐἰ- 

χιπῷ 15 πε,εί ἢ ὠκείνῳ ἐλογίοϑη, Εἰκὸς ὅτι ἡμῖν, ἵνα μη ποιήσῃ" ἀΐ συλλογισμόν. ἃξ αὐὖϑεν. 
“ἰας 3 τὰν θείων φϑέήεται νόμων, ἡ τῆς γράφης πἰπύφασιν ἐὐζ' ὁλϑγ ποιᾷ. ΓΝ αἰ Ὁ ἐ- 

ρα φη, Φησὶν, δλλ᾽ ἥα μαάϑωμδι ὅτι καὶ ἡμι(ς ὕυτω διχφιού θα. ; τῳ γοῤ αὐτῷ Θεῷ πεπί- 

ςκα μδυ αἷπῷ τὴν αὐνἶἼ πραγλάτων, Εἰ ὶαὶ μὴ Ὠπ ἿΝΜ αὐ μΜᾳ δ ασοσώπων. Εἰ- 

“πων τίω πίςιν ἡμϑίυ, λέγη ἡὶ τίω τῷ Θεοῦ φιλαν,ϑοφπίλν τίω ὠφατον, μὸ ἀεὶ αῴϑε- 

20 φρέφει, ῷ ξαυρϑυ Εἰς μέσον φέρων. δ ἡ νι ἐδήλωσεν Εἰπὼ ι 
, ν»ὔ ͵ 

25. Ος χϑρεδῦϑη δὲ τὰ οὐρατ)ώματω ἡμῶν, ὦ ἠγέριϑη δρὰ τίω δικαίωσιν ἡμῶν. 

Ορᾳ πῶς τίω" αἰτίδν Εἰπὼν τῷ θανατυ, τίω" αὐτίω αὶ ἀὐἰποδειξιν δύαςασεως ποιᾷται. 
ΓΝ τἰ )5 ἐφαυρώϑη, Φησὶν; υ δὲ οἰκείαν αἱ μϑδτίαν" ἡ δῆλον ὧκ τὴς ὀναςοίσεως. εἰ "» 

[ὦ αἰ μδοτωλὲς, πῶς ὀῤέφη; Εἰ ὀὐέφη, ϑῦδοηλον δτι αἱ μδοτωλὸς οὐχ ἦν. εἰ ὃ αἰμδοτωλὸς 
25 Οὐκ ζι, “πῶς ἐξαυρωιϑη ; δὲ ἑτέρφις. εἰ ὃ δὲ ἐτύέφος, πόμτως ὀμέξη. ἥα " μὴ λέγης, 

“πῶς τοσῦτοις αἰ δοτήμασιν ὀντες κὐχσθυϑεοι δυυναΐ μεϑα, διχαμωϑέεσαι ; ἔδειξὲ (δ) πόμτα 

ὠπαλείψόντα τὰ αἰ μδοτήματα, Ῥα ὦ ὑκ τὴς πίχεως τῷ Α(ρριανμ, δὶ ἧς ἐδιχαιω,ϑη, ὁ ὧκ 

τῆς τϑ παϑοις τῷ σωτηράου,δὺ ὃ ΟΜ αμδοτημνάτων ἀπηλλάγηρϑυ, εξαιὼσῃ ᾧ όλον, 

Εἰπων αὐτοῖ (δ ϑυϊνανον,λέγή ὁ τί ὁμαςασιν. ὦ ὙῈΡ Δ’ τῦτο ὠπέθοωνν, να ὑ- 
346 πάνϑιωνς ἔχη κολόσει,ἢ καταδίκους, Δ, ἥα δυεργάτήσῃ. ἔχὶ τὐτω ἡ Ρ χα εἰπέθόμα 

καὶ ὀὠϑέςη, ἵνα δίιχαίοις ἐργείσηται. 
1 Διχαιωϑεντές δξζυ ἐκ τῆς πίφεως, Εἰρίωΐζω ἔχωμϑν «οδς ζ Θεὸν δε τὸ Κυρίου νεῷ 

ἡμίϑν ἰησὺ Χρλεού, τί φην,Ε ἰρήνζωω ἐγώ μϑῳ ; τινὲς Φασιν οί, μὴ δὴ φασιαζωμεν 

φιλονεικϑιῶτες (7) νόμον Εἰσωγαγεν. ἐμοὶ ὃ δυκᾷ αἷδὲ πολιτείας ἡμῖν λοιπὸν δρελέγε-- 
35 οϑει. ὯΝ δ πολλὰ πὐθὲ στίςξεως οἱ αλῳθεὶρ, ὁ τὴς ὅχδο δἰ ἔργων ϑιχαιοσιούης αἱ τίν 

“αοϑυϑηχεν, ἵνα μή τις νομίσῃ ῥαϑυμίας αἰ ζυθθεσιν ἐϊ) ᾳᾷ λεήϑμϑνα, φησιν, Εἰ ἰρηνίω ἐγώ-: 

μϑυ ᾿ τυτέρι, μηκέτι αἰμϑιτθμωρϑμ, μαδὲ “σοὺς α πσεύτιρᾳ ἐπλυερχῶμοθει. τϑτογαρ 

551 πόλεμον ἔχειν ασϑϑς Φ Θεώ. καὶ “σῶς δυωνατόν, φυσι, μηκέτι αἰδδτόμειν; πος ὃ 
“ὐδόὐτερον ἐμετο δυυνατόν » Εἰ γδ  τοσύτων ἔγτες αἰ ασ' θύϑιωυοι, πόμτων ὠπηλλάγημδν δὰ 

40 τού Χοιφοῦ, πολλῷ μάλλον ον οἷς ἐσμεν μᾷναι δὲ ὠδο διωυσύμεϑα. καὶ Ὑ  ὅθην ἴσον μυὴ 

ὅσαν Εἰρήνζου λαθεῖν, ἡ δυϑαῖσειν καιτοιογεῖν᾿ ἐπειδήπερ ἡ ΚΊησις τὴς φυλᾳχῆς χόγεπώτερον, 
Δλλ᾽ ὅμως γέγϑνε Ὁ χαλεπώτερον θύκολον, ᾧ Εἰς ἔργον ἀξέξη. οὐκοιῶ ἔςαι ὶ Ὁ ϑυκολώ- 
τερον ἡβεῖν θυχοιτόρϑωτον, αὐ ἐχώμεθου τῷ ὶ ὠκόνα ἡμῶν ἡνυκότος. εὐγζώϑω ὃ αὶ ὃ θὔκολον 
αἰνίἢεοϑαι μοι δοκᾷ μόνον, δλλα καὶ τὸ ϑύλογον. Εἰ γοῤ αὑτὸς ἡμιας κατήλλαΐξον ἐχπέ- 

Φβεγίοιι. ἕοχλ, 3.. Ὲ, πολομιφμϑμοῖς, 



δ 
δδ ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

πολέμωμϑροις, δ λογον μϑῥεὶν ἔχὶ" πῆς καταλλαγῆς οὗ ζωπτίω Ὡἰποδοιώαι αὐτῷ τίω ἀ- “. τοῖς χα]. 

μοιξζω, ἥα, μη δόξη σκαμοὺς καὶ αἰγνωμονας κατηλλα ένα) τω πατοί. λαλ)εῖσι» 

γ Δί ἐδρδ γ) 4, φυσι, καὶ τέω τσρϑσαγωγέωυ' ἐορίκαι μϑυ τῇ πίει, 
,ὔ] 1. Ι “ “" 3 ; ͵ ἱ γε! 

Εἰ τοίνιον μιακρϑν ονζας πσϑοσηγαγέγν πολλῷ μαλλον ἐς “Ἀνουϑύοις καϑέξει. σὺ δὲ 

ΜϑΙ σχόπει πτἰς πϑωταχούζα' δυο ἄϑησι, ν πὶ λό, ᾧ τὸ πολ ἡμών. δλὰ ἀμ» ς 
αὐὐοῦ ποικίλα, ἡ πολλα,, καὶ Δ  Φορα. ἡ γὸ ἀπέθανε δὲ ἡμας, Ἢ κατήλλαξε ἡμας, 

χα) αυδοσήγα γέ, ὃ Χδριν ἐδωχέν ἀφατον᾽ ἡμᾷς ὃ τίω πίςιν Ε-ἰσηνέγχα δ μόνον. 89 φη- 

σιν, ον τῇ πίςει, Εἰς τίω χσρν ζαυτίω ὧν ἡὶ ἐφήκα δι. Ποίαν, Εἰπέ μωι, 
λϑῤὶν , τὸ χαταξιωϑίωσω τὴς τῷ Θεοδ γνώσεως, τὸ τὴς πλόμης απαλλαγάσαι, τὸ τίου αἰ- 

λήρφαν Τχηγναῦναι, τὸ πάνταν Ἐχιτυ χεῖν ΟΜ Δ 9. τὸ βατπήηϊΐσματος αἶγα ϑώΐν. Εἰς τούτο γὸ χὸ 
ἡμᾶς πσοϑσύγαγέν, να ζωῶτα λαξωρϑυ ζῳ δῶρᾳ. Οϑεῖδ γδῤ αστλώς ἵα αἱ μδοτηματων 
ἄφεσις) μη.), χα αἰπαλλαγή μόνον, ΔΛ να ᾧ μυρίων ᾿ὸςἧπολαύσωμϑρμ αἰξιωμαΐτων. χαὶ 

οὐδ ἐν τύτοις ἔφη, δλλὰ καὶ ἕτερφι ἐπηειλοιτο, ζοὶ διπόρροτα οὐχ εἶνα καὶ νοιώ νὰ λθλϑν χωρ- 
(αίνοντα ὡγαϑο, δϑπερ αἰμφύτεροι τέράχε. τ ᾽ν Εἰσῷ πίω ϑρν, τὰ πέλόιτα ἐ- 

δυηλῶώσεν πτερ ἐλαξοιϑυ᾽ τὸ ὃ ΕἸπεῖν, Κα καυχώιεθου ἐπ ἐλπίδι τῆς δόξης ΦΘεβ,, ς 

Τα μέλλοντα ἀξεκαίλυψων ὡπόμτω. ὶ καλώς Εἶπε, ὦ ἡ ἐφήχαμϑρ. τοιαύτη γὙῈ ἡ 

τῷ Θεοῦ ρρις᾽ Οὐκ ἔχει τέλος, Οζκ οἶδε πέρας, ἀλλα ὼᾧ Ἰλὶ μείζονα αἰεἰ πσθόεισιν, ὁΠῈρ 

ἐπ αν, ϑιρϑητων οἕκ ̓ εν]. δή τί λέγω ̓ ἔλαξέ “ἷς φρχίω, ὲ δύξαν, ἡ δωωυαςείαν, αλλ ὃχ ὥ 

ἕφηχκεν ἐχὶ ζμυτης διϊωνεκῶς, ἀλλα: (αχίως αὐτῆς χα ἵπηει. κἀν μὴ αὐ,ϑϑοφήτος αἀφέλη-- ὌΝ 

ται, ϑανατος ἐπελθὼν αὐφωρήσυται παύυτῶς. τὰ ἢ τῷ Θεού καὶ τοιαῦτα. ὅτε )ὸ ἀν, ϑοϑιπος, λο 

υ γόνος, ὁυ «ὐβίςα σις ποραγμώτων, οὔκ αὐτὸς ἢ ϑζιίολος, ὄχὸ ϑλματος ἐπελθῶν ὧκ-- 

(ἀλγεῖν αὐὖἶ ἡμ ας δυιυήσεται᾽ ᾿δν, ὅτὸρ "οὐτυθοίνω νϑρ, τῦτο αἰχριξέςερον αὐτὰ καιτέγομδρ, 

ὦ φιλιειένων ἀεὶ πσοοὶόντες ἜΧΩ λαύομϑ. ὧςε Εἰ ὄζαπις 4- τοῖς μέλλοισιν, Ὁσὸ ρον-- 

τῶν καὶ ὧν ἐλαζες ἥδυ,, ὁ ἐκείνοις πτίς- ἔνε. δα γὺ τούτο Εἶπε, καυχωμεθα ἐπ᾽ ἐλπίδι 
δόξης τῷ Θεού, ἥα μαάϑης οἵδν ψυχίω τὸν πιςὸν ἔχειν διᾷ, σον γὸ αρ ὟΜ' δεδυμϑῥων 5 ς 
μόνον, αἰλλα' καὶ ἰχρ ΡΜ μϑηόντων ὡς δεδονϑβων πεπληροφορήοϑαι 705. καυχῶται γὰρ 

ἧς (χὶ τοῖς ἡδὺ τ αδαϑεῖσι ἐπεὶ δζωυ ᾧ κυ ΔΜ νϑνώτων ἐλπὶς ὅτω βεξαϊα στφὴς ὡς 

ἡὶ ΔΨ δεδομϑμων, καὶ ἐπ᾽ " κείνη, φησὶν ὁμοίως χαυχώμεϑα, δζρυ τούτο ἡ δόξορ αὐτὰ ἐκαί.- γεἐκήνοις τ 

λέσεν. εἰ γαὶρ εἰς τέωυ' τῷ Θεοῦ (ωτελᾷ δόξον, πάντως ὠκί(ήσεται, Εἰ χαὶ μὴ δ᾽ ἡμιαξ, 
ἀλλα ̓  αὐτο, χαὶ τ λέγω, Φησὶν, ὁ7ι ζᾳ μέλλοντα ἀγαθοὶ ἀξία καυχήσεως αὐτὰ ὥ 40 

δξω ζᾳ ὔροντα κακὰ ἴχανα ἡμᾶς χαλλωπίσαι, καὶ ποιῆσαι , ἐν ὠδθῖς ἐναξριωώεοϑαι. τ, ἐσ' 
δ|9 καὶ ἐπήγανν, 

3. Οὐ μόνον ὃ, δλὰ καὶ καυχὼ ἄβα ὦν πῶς ϑλίκψζεσιν. ᾿Εννώσον τοίνιω ἡλίκα τὰ 

μέλλοντα ὅπὸμ ὰ ὑλὶ τοῖς δυκούσιν δ λυπηφϑ!ς μέγα φΦρονώμϑμ. πσαύτη ἡ τὸ Θεούδω-- 

ρξα;, ὶ οὕτως Οὐοὲν " αὐτῆς ἀηδές. ἔχις Τὴ ἔξωθεν ποραγμέν, ὦ ἅ αὐγώνες ,ς χιὲν αὐτοῖς 

“πῦνον ἐχοίσι ὼ ὀδιωζω ᾧ ταλαϊπωρλὸυ, (Ὁ) ὃ φέφοροικὶ τὰ ἐπαϑ λα τίωυ ἡδονζωὶ κομίζουσι. 

ὠνζῦϑα ὃ ὐχ οὕτως, δλλ αἱ ΡΨ ἐπαάϑλων τὰ παλαίσματα εχ ἡπῆον ἡμῶν ἡδίω. Ὧ,Φ γ 

πολλοὶ ( (ᾧ πειρκασμοὶ τότε ἤσαν, ν ἢ βασιλεία, ἐν ἐλπίσι, τὰ (ὦ δειναὶ οὐ χερσὶ, ταὶ ἢ 

γονκα ὧν «σδήσδοχια, τϑτο ἢ (ὦν; αἰαϑενεςέροις ὄξέλυσν, ἡ σϑϑ Ὑ ςεφόμων ἤδη δίδωσιν 

ἀὐφις πὸ βραξῴα, λέγων ὅτι ᾧ οὐ τως ϑλίψασι δεῖ καυχάοϑαι. ᾧ σέκ Εἶπε, δεϊκαυχά- 40 

οϑρ ὑμας, δλλά, καυχώκῖθα, φησιν, ἡ μεῖς, ἐν ῷ οἰκείῳ ασοὐσώτσσῳ χρ δ αίνεσιν Εἰ ἰσαίγων. 
Εἶτα ἐλ ἐδόκει ξῴυον ἐὴ ὼ ὐὐοσίδοξοι ΩΝ Εἰρννϑδμον, Εἰ ῷ λιμῷ παλαίοντα, ἢ ἐν ἀλύς 

σει ἡ ὧν βασανοις ὀνγτα, ὁ ὑδολζονϑμον, ᾧ ὀνειδιζὸ υϑμον καυχάοϑει δᾷ, κα τασκϑυα ζει λοι-" 
πὸν ἀΐ ὶ Ὁ δὴ μέζον, τι ἀΐξια καυχήσεως 61) φησιν, νὶ δὶ ὑκᾷνα, τὰ μέλλοντα μόνον, δλλα 

δὶ 



(᾿, 

δὶ αὑτὰ τὰ παρϑν "αὐ ἃ Ὁ» αὐτῶι καθ᾽ ἑαυ 4 ἊΣ ̓θλίψας ἀγαδὸ τράγμώ “621, σίνος ἐγε-: 

χε; ὅτι εἰς αἰ τῦο! μονζοὼ αἰλείφοισι. 89 ἴδ εἰ πων, καυχώ ῖϑα, οὖν τῶς ολίλψασι, ἐ μ᾿ αἰτίὰν 

ασϑ9σέ ϑηχε λέγων, Εἰδῦτες 0Τὶ ἢ ̓ ϑλίψα αἰ πσομονζοὼ κατεργαίζε,). Ὅδα 

πάλιν τέῳ φιλονεικίαν Παυύλε, πώς εἰς τὸ εἰγαντίον αἰξετοέστει ῷ λόγον. ὯΦ ΣΡ αἱ ̓ολί- 

ς ψ μάλιξα ἀπειγϑρόσεν ἐ ἐποίοιωυ “ τ ἣν μδηόντων. αὐκζνὶ αὶ εἰ εἰς Ὄσόγνωσιν ονγέξαλλον, Ι 

λέγ δι δὲ αὐ ἃ δῶυ ῳυᾷς 26} , ϑαρῥᾷν, καὶ μὴ ὡσογνώσκειν ζᾳ μέλλοντα. ἡ γῈ 
ϑλίψις αὐστσο μονίω κϑτεργα ζεταὶ, Φησιν, 

4Η δ ὐπσομονν δυχιμιόευ, ἡ δοχιμυὴ ἐλπίδα, 

4 ὃ ἐλπὶς ὦ καταιογεει, Οὐ γὰ» μένον Οὔκ αὐαιρετιχαὶ τῆς τοιαύτης 

1ο ἐλπίδος αι , ϑλίνψς, δολ αἱ αὶ κατασκϑυαςίκα!. ἐψ4 ΣΟ σοϑ λυ μϑιγόντῶν μέγιφον 
καρπὸν τίω “πο μονζω ἡ ϑλίψις, ὦ δ᾽ ϑύχιμον ποιᾷν Φ πειρᾳζόμϑμον. (ἰωτελᾷ δὲ τί ᾧ 
παρὸς τοὶ μέλλοντα. τίω' γοῤῥἐλπίδα ακιμμαζειν τ ἡων ποιῷ, σαν »» οὕτω χοντὰ 

ἐλπίζειν αἰ θασχῥαζειω ὡς αγαϑον (ἰωειδὸς. σϑοϊεὶς γϑιω υ ὀρθαῖς βεξιωκότων ἀπίςεῖ πε-- 
ΘΑ "δ μελλόντων, ὥασιρ ἑω δι "μοληρδμῶν “πολλοὶ πονηρῷ ἡ πιεζόμϑμοι (μειδὸτ, σχεὰ 

τς κρίσιν σὲ λὐτίδοσιν ἐὴ) βουλον"). τί ὅω , ἐν ἐλπίσιν ὑμῖν τὰ ἀγα! ὧν ἐλπίσι κμϑρ, 
δλλ᾽ σῴε αὐ ρφτσίναις, αἱ οἱ απία! οἷσι ἡ κατωαευθοισι “πολλάκις ᾧ ἐλππίσανται τῷ 

ορϑσδοκηλεντος παξϑίςαοϑαι τελθυτηίσαιντος, ἡζώντος ὠφταληϑεντος, ὄν, ὁτα ἡμέτε- 

κ'π οι τοιαῦτα, αἰλλα᾿ βεξαία κα αἰκίνητες ἡ ἐλπίς. " ὁ) ἐπαήειλοῤυϑμος αἰεὶ  ζῃ, ἡμιφρ: (ὦ 

μέλλοντες αὐπὴω ̓απολαύσεοϑαι, κἀν Ὁ σοθανωμδμ, λράςήσοθα πάλιν, Ὁ σ ον δλὼς ὰὴν 

20 ὃ  διυύα")} ἡμας, κϑυταιαίκαι, ὡς Εἰκῇ αὶ μώτίω ὁ Ὅλ᾽ σα ϑ ρας ἐπδιλενζο ἐλπίσιν. α:- 

παλλαξας τοίΐνωυ ἀὐδις ἱχόμώς ἀιμφισξντήσιως ἀπάσηρ τ τῶτων Τρ ῥημῖχ ̓ δχ ἵησι 
“. Τῷ παρϑν- ὯΝ "ΦΨ παρόντων ῷ λόρρν, ἀλλα ᾧ τὰ ἰ μέλλοντα τπίλη ἐπάγι, Εἰδὼς ὧν αἰοϑενεφέρφες 

τ αϑροτα ζυτομοζας, κα ἡ οὗν Ἃι ϑιρκουρδύοις τϑτοις. ἀ πιςούτωι αὐζοὶ πὸ ἫὮἪ ἤδη δολεν- 

τ “α 5} μη τις λέῃ, τί δΐχω, Εἰ Λα ̓βούλε)ν ἡμῶν ̓Αϑθίσοιοϑεῷ ὁΘοῦς; ὑτι ἃ ὃ δυ.- 

25 ναται ὁ μῦβει,ὺ ἄ, πόότις ἴσμει, πόνον 5 ὃ, ὅτι Ἂ βουλήσετω; Ὅπὸ μ ἤδη γολρνρδρων. ποί- 

ὧν γενηνϑμων ; τὴς αἰ γαπης, ἑεὺ ᾿αἰδὶή ἡμας ; ἐπεδείξατο. τ ποιήσας, φησί: ; πγόμαι ὧγιον 
δοιῴ. διόπερ Εἰπὼν, ἡἐλπιςῦ χαται λέει, ἐπήγατε τίω ἰπόδειξιν τῶτα λέ. γῶν, 

Οτι ἡ ἀγάπι τῷ 9 Θεούὸ ὀκχέχυται οὖ ταις Κϑιρδέαις ἡμδῇι Καλοία Εἶπε »δέδι.), ̓ 

48, ὀκκέχυται οὖν ταῖς καρδίαις ἡμϑυ, δαψιλέφέ ἐμφαρων. ο δ. μέγεφον μὼ δώρ»ν, 7 

40 ἐδώχει, Οὐκ οὐρανὸν ὴ ἡγάσ θούλαηδν, αλλ ̓ δτύτων απόμτῶν θιμιώτερον ζῶ. , Ὦ ὃ αἰγζέλοες 

δξ αὐ, ϑφϑήπων, κα "ἡ υου ᾿Θεού κα »ὴ ἀδελφοις τὺ ὁ Χοισοῦ κατισχθιαζ. τ δὲ ὅδ1πῦτο; Ὁ πγᾶῦ- 

χἰδουλάζετο μα δὰ ἅγιον. Εἰ: ὃ Οὔκ ̓ ἐξούλεη μεγαίλοις ἡμας «(; ὧν πύνοις φεφλύοις ϑωρήσοιοϑαι, 

οὔκ δν τσϑ3 ὧν πόνων τοσοεῦτα ἔδωκεν α ,γαϑεί, μῶῶ ἢ ὁ λερμὸν αἷντε τῆς ἐγά πῆς ϑείκγυ- 
πὸ οντύῦϑων, ὅτ ΟΥ̓Χ ἠρέμα ὑκν μαιρϑνἡμαξ, ἐτίμησεν, αν αἴ ϑρϑον τέων πηγάσ' ὅνα«.- 

89 γαιγῶν ὀξέχεε, ὑζτα “ὧὐτϑ τἀ ἀγώνων. ὧςε καὶ μὴ σφόδρα: ἠὲ ἀξιο, μὴ ̓ὐπογίνωσκε, 

ἔχων μεγαίλων συνηγϑφϑν τὰ υδικαζοιτος τ ἀγάσίω. Ω Ὁ τῶτο αὶ αὐτὸς Εἰπὼν,ἡ ἐλπὶς 

ῳ καταιαειύει, ΄ τοῖς ἡμετέροις ΚΑΤΟΌρ σώμασιν, αἰλλα' τῇ αἰγώπη τὸ Θεού ὦ πὸῤ α)έ- 

δικῶν, Εἰπων" τῷ ̓ πγϑὺ ματος τίω δὸ σιν, μετοίξαγνει πώλιν λϑιπὸν δλὶ ᾧ φαυ 69, λέ- 

“ν ὅτως, 

4 6 Ἐῤγϑρο ̓ Χοιτὺς, ὃ ὄντῶν ἡμδυ  ἰϑενών, κτ κτ' χαιοϑν ἀν ον ἀσεξων αἰπεθανς. 
7 Μολις γὰ) Αἰ, δικαίου ιρουὑπολειιήται, αἰ ν᾿ το  ἀγαϑοῦ χα “ιρὰ πλμῷ 

᾿ὐτολουνῷ. 8 Σιωίςησι ὃ τίω ἑαυζ Κ᾿ ἀγαπτΐωυ Εἰς μας ὁ Θεύς, Ο: ὃ λέπι 
τοιϑ τον ἔν" Εἰ γ ὑαῦ αὐἰδρὸς οὐαυρέτυ οὐκ ω ἐλϑιτὸ τς ταχέως Ὥρα, οὐνόησον Τ᾽ 
διασύτα σῷ τίω αἰγώτι ζω, στὸν μὲ ΤΡ οὐγαρρέτων αὑτὸς, δὴ δὴν, ὑπ αοδοτωλον αὶ ̓ϑρων 

φανν»".) 
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κι 6. 68 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΝΕ 
, φα νη) αυρωὸς ἰ. ὅπερ ἐς κ ζωυτά φησιν, Οἡ εἰ ἰρδοπωλών ἡμδδοντων Χρι- 

Ἰ φὺς τῷ ἡμδμ ἀἰπέθεινε, ,ω “ , ,., ,» 
; 9 Πολλῷ μάλλον, διχσιώλεντες γί ὧν τῳ αμματι εἰὐτι,, σωϑησύ θα δὲ αὐτοὶ Ὅσϑ Τῆς 

ὀργῆς. το Εἰ γὸ ἐϑροὶ ὄντες χατηλλάγημϑν τω Θεῷ δὶ τῷ ϑωνώτν τῷ οὗ ἀὐτν, 
πολλῷ μάλλον χαταλλαγ τες σωδησόκίθα, φ᾽ τῇ ζωῇ αἰστν. Καὶ δυκεῖ ὦ ζωτο»ο- ς 
»ία δὴ (ᾧ Εἰρηιϑμα, οὐκ ἔς! ἢ τῳ μτ' ἀκοιξείας πσϑϑσέχοντι. σχόπει δί. βούλετω πι- 

φωύσοιοϑεη αἰδὲ ΝΜ μϑιόντων ἀὐζυς, αὶ στο ὦ ὐσὲ τὴς Ὁ διχα ου γγώμωης οἰντφέπει, εἰ-- 
πῶν, ὅτι ἐστληροφορήϑη καἰκεῖγος, ὅτι ὁἐπήτελτωι Θεὸς δοιυατὲς 81 ᾧ ποιῆσοι ᾿ ἔπτιπο, Ὄἰπὸ 
δι λϑριτος ὃ δυϑείσνις᾽ εἶτου πο δλίψδων, ἱκαναὶ εἰς" ἐλπίδω ἡμας ἀγατεν,ὺ Ὁ σὸ τὸ λι. "δ 

σγθύματος πάλιν οὗπερ ἐλαξορμδν᾽ λοιποῦ δαὶ πὸ ἥ' ϑαγαΐτα νὴ) ἣ ἡμετέρας χακίας δι ἐμ- ῖο 

πσϑϑοϑεν ἔτο χατασκθυάζειὶ ϑυκεῖ (ὅπερ δφιϑίω εἰπὼν ὃν δὴ) τὸ εἰρημϑμον,ἐυράσκεται ἢ 
δυύοκὶ τοία ὶ πολλῷ πὰ εἴογα ὄγτω. ποτὸν , ὅτι ἀπέλανε᾽ δούτερον ὃ, ὅτι πὸ ἀσι- 
ζώνγ " ποίτον ἢ, ὅτι χατήλλαϊξεν, ὅτι ἔσωσεν, ὅτι ἐδικαίωσεν, ὁτί αϑαναιτος ἐποίη- 

σεν, ὅτι ἐοις εἰργασουτο καὶ κληρονόμοίς, ὦ τοίνων “δἰπὸ τῷ ϑαγαῖτα μόνον ἰουοίξειϑοι “χοἥ, 

Φησιν, δλαΐ αὶ ὐπὸ τῷ δωρα τῷ δυλώντος ἡμῖν ὅζρ τῇ θανάτου. χαήτοιγα Εἰ τὸ τεϑνήκει μό-- ἐς 
γον αἰ φὸΡ ἡμδι τοιούτων δγτων, μέγιφον ἑω δεῖγμμα, αἰγαίπης Ὁ γεβμηνϑμον᾽ στὸμ ἢ) φαίνηται 
ὦ διποϑνήσκων Ἐ δωρφύμϑμος, ᾧ τοιαῦτω δωρϑύμϑμος, καὶ ποιούτοις σι, πᾶσαν ιἰπροολίω « ὶὶ 

πυκρύναει τοὶ γαλρηνϑμα, ἡ (ὃ σφόδρα, αἰαίοϑυτον Εἰς πίξιν ἀτπει. συλ γὰρ ἄλλος 
ὅρη ὁ μάλλων σώδαν ἡμᾶς, δΟΛ ὀκένος ὁ ὅτω φιλήσας αἰ μϑοτωλους ὀγζῷε, ὡς ὴ ἑαυτὸν ὧκ-- 

Ι δοιώωι. Εἶδες πέσον ἔχει ὃ χωρίον αὖτο κατασκθυζω τοὺς τίω Ὁ μϑηόψτων ἐλπίδα; 10 

Ι πρὶ δ λὸ τύτυ, δύο ϑύσολα ἰω «τεὶς συτοοίλυ' ἐμῶν" δ αὶ αἰμδοτωλους δ, ἡ διαοςς νι λμδρ' 
ῖ τῷ ϑανάτυ τῷ διασθὲν δεῖν σωϑίεζαι. ὅπερ τὼ αἰ πίθοινον ἑωῶ Ὡρὶν ἢ δμέαϑαι, ἢ πολλῆς δὲ- 

ἀνδμον τὴς ἀγάπης ἵνα ὅρηται. νωωὶ ὃ ΩΝ ζωτα δξέξη, τὰ λειπόνθμα θὐκολώτερᾳ. ὦ 
Ὁ φίλοι γελναμϑρ, ἀ ϑαγώτα λοιπὸν δ δὲ!. ὁ τίνι γ᾽ ἐϑρών ὅτὼ φεισεΐυϑμος,ώςι 

μή φείσοιοϑεαι τῷ παιδὸς, φίλων ὄντων αὶ ἀσοὐςήσεται, ὅτε λοιπὸν Οὐδὲ τὸν" τὐύτοε παίδων ἃ. ἴσ. ἀμεῦ 

ὠκδόώδαι γρία : )Σ αἰ σ' ζὴ μὴ βούλεοϑαί ις, ἡ δζρ ὃ μή διώαιϑαι, καὶ βούληται 

πολλάχις, τ σωδει" ὧν φυὴν ὅδιν εἰπεῖν ἐχὶ τῷ Θεού, 2 ὧν τὸν ἡ ἀξέδωχεν. οτι ἢ διώα- 

ται, ὦ ὠδφ' ὁμοίως ἀπέδειξεν ἐξ ὧν αἰρδοτωλους ὀγζοις ἐδιχαίωσε. τί δξζυ λοιπὸν Ὁ κωλύον 
δὴ τυχεῖν “Μ᾽ μελλώτων ἡμᾶς; ΟΥον. Εἶτα παλιν ἥα μον αἱ μϑοτωλοις,, ὸ ἐξϑρουξ, χαὶ 
αἰαϑενεῖς αἰκούσας, χα) αἰσεζεῖς, μάλλης αἰογυύεοϑαι ὴ ἐρυθριῶν ) ἄκουσον πὶ Φυσιν 40 

11 Οὐ μόνον ἣ, ἀλλὰ χα) καυχώμϑμοι ὧν τῷ Θεῷ “9 πὸῦ Κυοίου ἡμὴ ἴησώ Χρι- 

φοὺ, δὲ αὶ νεὼ τίω καταλλάγώο ἐλάδομϑμ. 

τί δ ιν, ἰ μόνον δὲ, κα μδγον ἐσωθηυϑρ, φησιν, αἰλλὰ ") καυλώμϑου δὲ ἀΐξ' πζ»», δὲ ὃ γο- 

μέζει τις ἡμας ἐγκαλύτῆεοϑαι. Ὁ γὰ ἐν τοσαύτη πονηρίᾳ ζώνζᾳς ἡμας σωϑίώαι, 
σφόδρα ἀἰγαπηϑίωαι οὐρα τῷ σώξοντος μέγιφον σηριφὸν ὅθ. εἰ γον δὲ ἀγίόλων ἢ εῖοχ-- 
αγίέλων, ἀλλὰ δὲ εἰντ τοί μιογοδινοις ἔσωσιν. ὡςεὶὶ Ὁ σῶσαι, τὸ πὸ τοιούτεις δγζζις σῶσαι, 

ὺ τὸ δζῳ τῷ μονοβμοιξ' ΤῸ ποιῆσαι ὃ Οὐ «πλώς ΕΝ τῷ μνολμους, ἀλλὰ ΓΝ Φ ἡ μκα- 

τος εἰσι, μυοίους ἡμῖν χκαυχίσεως στὰ ἔχει ζεφδύους. ἐδὲν » ἶσον Εἰς δόξες λόγον αὶ π- 
ῥησίας, τῇ φιλᾷοϑαι τὐδαὶ τῷ Θεοῦ καὶ τοῦ φιλῴν αὐτὸν τὸν αἰγαπῶντα. τούτο (ΞὉ ἀγίέ- 
λους ποιᾷ λαμασθοὺς, τοῦτο τὐρχαὶ αὶ Τὰ διωαμς" τούτο βασιλείας μᾷζον " αἱ9 409 

στοῦ τὸ ὼ Παῦλος (ο9' τῆς βασιλείας τῦτο ἐτίοὴ ̓ δὲ τῦτο ἡ Οἱ ἀἰσωμώτας ἐάκορ- 

εἰξω διωώμεις, ὅτι χαὶ φιλοῦσιν αὑτὸν, καὶ πλώτα αἰ πσακούοισιν. εἰντεῦϑεν χϑιώ αὖ- 
τοὺς χαὶ δ “οολφήτης ἐδοιώμαζςε λέγων, Δυνατοὶ ἰσϑὶ ποιοιοῦτες τὸν λδηϑν υτῷ, ὡντεῦ- 

Ὑλμαζικ, 9, χαὶ ζῷ σεραφὶμ ὁ Ἡσαΐας αἰεκήρνῆε,, τίωὐ μεγάλώωυ αἰνῇ ὐνδεικφύμϑμος 5 ε- 
τίω 

ΟΝ ΝΌΟΝ ΜΗΝΝΝ 
. - ΠΝ 

3 ὡ» 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙΣΤ. ΔΟΓ.. ὅ9 χιν ε. 
χ. Ὧν τέων ἐκ τῷ ἐςαῖναι φτλνσίον τὴς δύζης ὀκείνης, ὅπερ μεγίσης αἰγαπης σημμϊον" ἕω. 

Ζηλωσωμδυ τοίνωω καὶ ἡ ἡμεῖς (ὲ ϑϑβω ϑυώαμειρ, ἡ μὴ μόνον ἐγίυς τοῦ ,ϑ6θιου σίμαι ἀσου- ΘΙΚΩΝ 

δοίσωυδι, αἰλλαὶ καὶ ἔνοικον αὐτὸν ἐχῳ τὸν ἔχλὶ τῷ υϑοθνου καϑύμδρον. ὀκέωος ἅ Ἐκ “1 Ϊ 
μισοιωζᾷς ἐφίλησε, καὶ φιλῶν οὐ ϑτελέ, χα [γὺ τὸ τὸν ἌΛιον ὀἀϑαιτέλλει ζω πυγηροὺς ΧΑ) α-- 

5 γαλοὺς, καὴ ̓βρέχᾳ Ἐχὲ δικαίους ΧΩ ̓ἀδύρυς. σύ 3 φιλριῦτοι θεώ αἰγοίστησον᾽ φιλε Ὑ. Μχυθίειυε, 

τ πώς, φησιν, ὃ φιλῶν γον αὶ κόλασιν χαὶ ᾿Δμωεῖὸμ ἠπείλησε ; δὲ αὐ τοῦτο τ ᾧι-: 

λέν. κς γὸ ὠκκότηων σ᾿ τίω πονηείν, καὶ ὥασερ σιὶ λαλυφὰ ᾧ Σ Φύζῳ κατέχων συ πίω 

ἔχὶ τὰ χέίρω ῥυμάιυ, πόρτα “ποιὰ καὶ ποξαγιματευέται, καὶ ̓  ΚΕ ἡ ,ρηζῶν καὶ δζρι ἢ ́ ᾿ 

χιἀπιγάῆων λυπηρῶν αὐαφελλῶν σε τῆς Ἐχὶ ᾳ χάτω φοράς, καὶ ποὺς ἑαυτὸν ἐπόμαίγων, καὶ ὠπα- 
19 γὼν κλικίας πεῖσης, ἥ γεώνης ὅ8] χαλεπωτέρα. Εἰ ὃ γελᾷς Ἐλὶ τεῖς Θίρηρδύοις, ὁ 

μυριάχιρ οὖ» πονηθίᾳ ζῇν ἐλέλεις, Ἡ μίδρ κολβζέεοϑαι ἡ ἡμέραν, λαυμασὸὶ συνῆν. χαὴ "Ρ 

ἡ τῦτό συ τῆς ατελθις γνώμης σημάφον, ἡ τὴς μέθης, ὁ τὴς ὀμιαΐτα νόσα. ἐπεὶ ᾧ (αὶ παι- 

δία, ζῷ μικροὶ στὸν ἴδῃ τὸν ἰαίξϑν ἡ πῦὺρ ἢ τοι ζω ἐπάγοντα, φΦόνπι ᾧὶ ἀιπτπηδιᾷ ὀλολύ.- 

ζωντα κα απαραἤομδμα, ὼ μάλλοι αἱρεῖται διζιυεκέϊ σησπτεδόγι σώμιουτος “ναπολέοϑαι, ἢ 

ι4 ατεύσκαμρνν αἰ ασομείναντα “πόνον τὴς μέτῷ ἐΟὗτα οὐἰπολαιυεν ὑγεία, (ὦ ἢ γοιω ὀχοντές 

ἵ: κακοι ἄλς ἴσασι ὅτι τὸ νοσεῖν τῷ τόμψέοϑει χαλεπώτερον, ὥαστρ δῶν τὸ ̓κμαχῶς ἐδ) του υ χολοίζεοϑαι 

μ χεῖρον. δὰ ἐκ Ὁ δια τόεοϑαι κα Χὶ ὑγιανειν δ, ὃ ὃ ) Ξἰπύλλυοϑα καὶ ὁ ὧν ἀβῥωνίᾳ {6) διζωυε-- 

χα. στ ἣ αἰῤῥωγίας ὑτεία, βίλπιοι, “πϑρμτί που δῆλον. ἐπεὶ Χ ὺ (ὧν λῃςαὶς ἀυχὶ ὑτὸμ δορύηων" 

Ω πλθυφοὶς δακρύεν ἀ ὠξιον, ̓δη ὁτὸμ διορυῆωσι τοίχοις, ὴ ὁ φονθλωσιν. Εἰ Ν᾿ βέλτιον ψυ- 

29 χ᾽ σώματος (ὦ ὠὡασερ δΐωυ καὶ βέλτιον) ὥωυτης ἐἰπολλυμϑβης, μάλλον φέγειν δίαιον ἡ ὀδυρεαῖ, 

χδκμ. (5 ὃ μὴ  αἰοϑοΐνοιτο,ὁ ζω τὴ μειξόγως αὐτίωὠ πτενϑαῖν" Ν. ἡ νοῦ (δὺ ἐρώντας αἰκόλᾳι- 
40) ἔρωτα, .}} πυρεῆόντωνχ τὐχορετις μῶνδλον ἐλεᾷ ὠξιο, καὶ Ὁ ὧν μεεϑυονζᾷ, ἣν βασοινιζο- 

δίων. κ ἀνῶυα εἰ ζῶτα οβνφησι, δὰ τ ἱ μάλλον αὐτὰ  αἰρφυ (βα ὃ ; ὅτι πολλοῖς ΤΜ αν.- 

πιῤ ἰομν τ ρέσκει τὰ χείρω, ὶ ὁ τα αἰοϑιώῶται, ταὶ ἀμεω τὐδαπέ- 
ποῖ χυτεκῦπε, ο ὧν ἐδέσμασιν ὁρᾷν [1, ὦ ὦν πολιτείαις, ᾧ ὦ ζήλοις: βίων καὶ ἡ, ὦ ἡδογὴς αἱ «- 

πολαύσει, ἡ ὦ γειυαιξὶ, καὶ ὶὶ οὖν οἰκίαις, ἡ ὧν λυδραποδοις,ᾷ ὧν ἀγροῖς, ἃ ἔχὶ τῆν' ἀγλὼν 
χα δάπ αὐπόύτων γεόμδρον. ᾳ γὉ ἡδιον ἐπέ μοιιγωναιξὶν, ἢ λ΄ ἀρρίσι μίγνυοῖ: γυναιξὶν, ἡ ἤ ἡμιόνοις» 

4 ὁμ(φς πολλοὺς  θυρήσομδῳ γανεχα “ ζ᾽ οὐρατουρνζως, λόίοις Ω ἡμιηυμδίοις,ὺ ἀρβόων 

σώμασιν οὐυδειζονζ. καίτοι τὰ Κν τ᾿ φύσιν δ" οὐδ φύσιν ἡδίω. αἰλλ᾽ ὅμως Εἰσὶ πολλοὶ 

ϑοῷ καταγέλοαςα χαὶ ἄηδὰ, ᾧ κέλφσιν ἔχοντα, ὡφήδεα, διώκοντερ, κείνοις ὧν ἡδιώ Οὺ- 

τῶ ἐρ. δοκῶ φησι. αλλά δ ἀ ἧ ὅζω τούτο αὐ Εἷω ἀϑλιοι, ὅτι ἢ ἡδέα νομί τσιν δὴ Ω 
ὐχ ἡδία. ὅτω κα τίω κόλφσιν τῆς αἰμδοτίας χείρω ἄιϑενται, οὐκ ἐς ὃ, ἄλλα τόρεοαντιον 

Ἰσοίιδ ̓ χόλα- πὸ. εἰ γἌριᾳ κὸν "ὦ τοῖς ς αἰμδρτύοισι, Οοἕκ ἐν πρεϑσεϑηκε Ἀφ! κακοὶ ὁ Θεός, 

“’ τες Οὐδ χείρας λυ ἀὐοις ποιῆσαι ἐϑέλησεν. ὁ )ὰ πόρτα ποιῶν ὡςε σξεοϑέωώαι τίω καχίαν, 

395 Οὐκ αἢ αὐτίωυ ἠυξησιν. Οζι ἀφατὸ κφλαίζεοῦ, κϑικὸν τῶ πλημμελοῦντι, αλλὰ τὸ ὅπως “"- 

σα κα Τ᾿ κολθίξεοῦι, ὥαυερ δὲ δϊζυ τὸ “- ἀβρωσοιεοι τοὶ μὴ ἐϑερκητάψε,. Ουὐνὴν ) ὅτω χακὸν ὡς 

Ἰθηϑυμία ἃ ἀτίπος. ἄτοπον ὃ ὁτὸν Εἴπω, χα! τίω ὃ τρυφῆς λέγω χα ̓ τίωο Φ δόξης τὺς «- 

καϊρϑ, Ἢ τίου τὴς δωωυαφείας, κε "πίω ἀπόμτων ἰπλώς Μ απ τίω χρολυ πζαγμά- 

τῶν. ὁ " γὸ τοιούτες ὁ ΧΩ υ λ6) καὶ Ιφἠαλελυρῦζον ζων βίο, δικᾷ ἃ « πλῤτων ν τῇ μαιχοιφαώ- 

49 τερφ, πλρτων δὲ ὅθην αἰϑλιώτερος, δεασυοίνας χαλεπαῖς δ πυρρίνοῦς ἐπεισαΐγων αὐ τῇ ψν- 

χῇ. δ τούτο Ἐχίπονον ο ̓Θεὸς ἡμῖν τὸν παρόντα ὀποίησε βίον, ἥα κείνης ἡμαξ ἐ:- 
παλλάΐξῃ τῆς δουλείας, καὶ Εἰς χαϑαρδᾳ ἐλθυϑοείαν ἐγαΐγῃ. δ τοῦτο καὶ κόλασιν η. 

πείλησε, καὶ πύγους (μμεκλυήρωσιν ἡ μδα τὴ ἡ ζων, το 'χαιώον Ἐλισφίήων. ὕτω γριο καὶ ὦ 

Ἀαλιιδείᾳ [ουδοῦοι, Ὁ οτῷ (ζ ἅ τω πηλῷ καὶ τῇ "πληϑουργία, παολσδεδερδμοι ἧς σον, καὶ Ἐχτωκῴς ἡ ἡσαινρὸ 

σὸν 



τὺ αἰκα. 

Τλχς οὗ κί, 

γο ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ 

τὸν Θεὸν ὀκαΐλθιω σμυεχώφ᾽ ὃ Τὸ ἣ ̓ἐλδυλοοίαςς ἀπ ὕλαυσαιν, . ὁ ἐγθηίυζον,ὶ παρωξευὰρ τ τ' δὲ- 

«αἰτίων, ἢ μυρίοις ἑαζζις αὐξείπειρον καῖ, τί δὼ, φησιν, ἀμ Εἴποις πϑῦς (ὖν (τοὺ 
θλίψεως αὐἰξετραπύζοα πολλάκις: ; ὅτι ᾧ τὴς ϑλίψεωρ ἢ ἐρ..3) ἢ ἰδ ἐζοπὴ, λα τῆς αο9:- 

γείας τὴς ὀκείνων, οὐ ὙῈ Εἴτις σομαηοι ἀβρρωςον ἔχων γ") δέχοιο πυιοόν Φουῤμάκον 
δυυνάμϑμον αὐτὸν καϑαβαι, λα καὶ ἡ Ὀχιυτορίζομο, Ο Φαρμακον αἡπιασόἴθα, δ λὰ 3 

τίω ἀῤῥωςῖδλυ τῷ μϑέοις, ὥασερ δξζυ : ὁ ογνζῦϑα τίωυ ἐυσλίαν τῆς γνώμης. καὶ Ὑ ὁ αἰ αῦὸ 

ϑλίψεοως αὐξετρεπομδμος, πολλῷ μᾶλλον αὐ “σὺ αὐέσεως τὅτο πείσεται. Εἰ γὰ δεδενϑβος 

“πίσηει ( τῶτὸ γϑήϑλίψ) πολλῷ, ̓μᾶλλοι λελυρϑβορ᾽ ει ̓ σφριήζὸ, υϑινος αὐξετρέπεται,πολ- 20. μῶλλον μὲ ἢ 

λῷ μᾶλλον γούμϑρον. ἡ πῶς διιυήσομα!, φησι, μῇ ̓ αἰδιτοάταζεναι ϑλιρόμϑμος: εν ο»- ῴλμλυπιυῦό' 

νοησῃφ ὅτι κἂν θέλῃς, κα Μὴ ἰϑέλης, οἴσεις ὃ ἐπενεηϑεν᾽᾿ ΝΠ Κ( θιᾳϑοίσως, χερδλυής πὸ το 

μέγιφα, αὐ ὃ ἐπ ἰσοδυασεῦὰ Χὴ ὠλύωνὰ ἱδυσφηρδῖν, ὄπ συμφοραὶ ἐλοίῆω ζωτη “ποιή-. 

στις, σον ὸ μεῖζον ἐρ ἐργάσῃ ὦ κλυδώνιον. Ὅυτα δὲ δδυ εὐνοοιώτες, ὃ τῆς λὐαγκης δε , ποιαΐ μδν ὃ 

πυελαιβέσεως ἴδ τιν ἡμετέρας. δῇ τι λίγο" παῖδω ὡς ἀπίζαλε γνήσιοι, τίω ὀισίδι ἕ- 

τερϑς ᾧπασαν. αὐ᾽ εὐνγοήσῃς ὅζι λυϑίωῦαι (ὦ ὥπ ὁ γεδρηρδύον οὔκ δ, ὧν δὲ τί κα βποωσοιοῦ 
ᾧ ἐκ τῆς ὀϑιωτα συμφορϑῖς, τὸ λυναίως ονεγκῷν τὸ συμ δὶ, ὸ αὐτὶ ΔΨ ῥημζ ἣν ϑυσ- 15 Χ' βλασφίς 
Φημῶν ἀφημίαν ὀμϑενέγκης τῷ δεασύτη, ϑτω τὰ : ἀθξουλήτως ἐπενερθέντα καχῷ, “πῷ- κμῖς 

αμρέστως ἔξαι σειχαιτρδωματα, Εἶδες ἐϑαρταλοπιὰ ἀωρν. εἶπε, Ο Κύριος ἔδωχάν, 
ὁ Κύριος ἀφείλετο. Εἶδες ὀυσίδω χεγωϑ)εῖσειν: : Εἰπο, Γυμψὸς ἀξηλλον ἐκ κοιλίας μἵϑὸς 

μὰ, γυμνὸς ὃ ἀπελθύσομαι. εἶδε: “πογηθϑὶς ' βὐπυραγϑιώ,, καὶ Ὁ δικαίοις δυσημερριώζαις 

ὁ μυρία παιρονΐᾳς δεινά, Οὐκ ἔγνως ὀχαα λνομδίων ἐυρῷν τίου αἰτίαν; εἰπε, Κτάυώδης 29 

ἐδνομάυ Ὡἴϑᾳ σε, πλίω ἐγὼ δζᾳ πορτὸς κῷ ̓σοΐ. Εἰ 5) αὶ τίω αἰτίον ρτᾷ,, οὐνόη:-- 
σὸν 67| ἔφησεν ἡμέραν καθ᾽ ἰῷ μέλλει κρίνειν τίω οἰκυνθρζω" ὃ πᾶσοιν ὠκθάλλεις ὐποείδυ. 

τὼ γ ἀξίλυ τὸτο ἕκαφος Ἰἀπολήψι,), ὦ ὡασερ ὁ ̓ Λαζαρος κα "ὃ πλούσιος. αἰαμψνάθητι ἢ Υ̓ 
ποφυλων ἡ δ γὺ ὀκένοι μαίζονδνοι, καὶ ἡ ἐλφυνόμϑροι, καὶ μυρία πα δόντες ἔχαιονν, ὅτι κρυτῆ- 

ξιώδησοιν ναβὶ τὸ ὀνόματος' ΩΣ ἘΧρσοὺ ἀτυιαοϑέώω υὁἡ σὺ τοίνυν αὐ αἰῤῥωφήσῃρ, Φέρε »- 25... ἀρ 
ναίως, ὁ τῶ Θεῷ ἀρρῆας ὁ ὁμολότει, ὁ ὅτω αὐτὸν ὀκείνοιρ λάψῃ μιμοϑόν. πῶς 5 οῳ αἰβῥωτῖα, 

ὧν αἀδιιύαις δυιυήσῃ τῳ διασύτη ΤΣ ἰδέαι: δῤ φιλῇ, αὑτὸ γρησίωρ, Εἰ Ὁ» Εἰς 

χράμενον ἐμεπτεσόντες ὼ παίδὲς. ὼ τοῖς, αὶ ὦ δεσμωτηείοιρ ὄντες ἐτπερϑι ὃ ῳ μυρίοις ἄλλοις 
κρικοῖς, εἰ διόλιπον θ᾽ λαρασοιώτες᾽ πολλῳ ὁ μῶλον (ὦ οἰννόσοιρ ὄντες ὼὸ ὧἡ αἰβῥωείαι λαλε- 

παὶς κατεχόμδυοιτῶτος διωυήσονται ποιῷ, αὶ δ ἔφ, οὐκ ἔσν Οὐσὶν ὃ μὴ "κᾷ, πϑϑος᾽ ὃ- 3» 
τὸν ὃ ἣ » Θεοῦ πῦϑος ἡ ἡ, πόρτων ἋἿἤ ὑψηλότερος. ὐ ὅτ πῦρ, σίδηρος, εἰ πενία οὗ α;}-: 

ῥωεία, εἰ ϑαγατος, Οὐκ ἄλλο Δ τοιούτων Φανήται δεινὸν ῷ τοιούγογ χεκίη ϑύίῳ τὸν ἔρωτα, 

ὅλα πόϑτων κατα γελαίσεις, αυρὸὴς τὸν ϑρϑυὸν τβήσεται, ἡ δὰ ὁκᾷ Αἰ ϑτειοόντων οὐ 
ἐλαιῆον οἱ εἴσεται, Ογεὸν ξ' ἔτορον ὁρδν, οὐκ ὠρανὸν, υ ν γὼ, ϑεύλαῆαν μόνον, δ λαὶ χαλ 

΄ατϑϑς ἐν καίλλος "πεταρϑμος ὃ τὴς δόξης ὠκείνης. Ε ὅτο. τὰ λυπηραὶ αὐτοὶ τὶ ηϑότος 35 χιπταίωνη 

(ωπενώσοι διιυήσεται βίον, ὅτι ἐσαραι, ὦ φυσῆσαι ζὰ χόνα ᾿ κα ἡδογζου δ ἔθιτα. ἐξᾳ- 

εϑώχϑε τοίνεου αὖτον τὸν ἐρωζ, (τύώτυ ΎΝ ἶσον ον) κα ὧν ζὰ χλότα, ᾿ δγρ' τὰ πὸ μέλ.- 

δλογτου μαιλλον ὃ ) ασϑ3 τύτων, δὲ αὐτίω τίου τῷ εἰ ἐρωτος Φύσν. απαλλαγησύμεϑοι ἢ »δ "ἃ 

ἡδὺ χὺτ τὸν ἡ ρόγτα βίον αὶ δ" καὶ τὸν μέλλοντα αἰωῖνα. κολαιφηρίων, Ἣ τὴς βασιλείας 

δεπολαυσυδα, πλίω “π νεών ἀπαλλαγή, ὅτε βασιλείας πθλαίῖσις, μέγα {ι “δὸς 40 

ὃ λρβϑήσεοϑαι μέλλον. τότων γοὺ ἀπώτων μεῖζον, Ὁ ὦ τον Χοιςὸν ἐρωμϑμον ἔχειν ὁμοῦ ὃ 

ἐρριφω, Εἰ 7} ἐπ᾽ ἀρ ϑοϑίπτων τὸν συμιράννον πάσης ἡδογὴς ὅδην ὀῤώτνρρν, “τὸῳ Ἰχὶ 
Θεού τα τὰ ἀμφότερα ὠκύαμ, πο ποῖος όλρς, ποία, δίαγοια, αὐ αφίωώαι διυησεται πίω μα- 

χαολύτητα ζυτης τῆς ἡυχδο: ̓Οὐκ ἔςίν Οὐ μία, ἀλη, δὸλ ἢ πεῖρφι μόνη. Ὧν ὅΐω [σ' 

τῆς 

ἴσ. παραφχτα 



χιών 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΕΠΙΣΤ. ΛΟΙ σι, 

“Ὡς πείραις μάϑω υϑ τίω πνϑυματικζωὶ ζυὐτίω θὐφρφσιωΐω ὼ τὸν μ(αχοίδλον βίοι 

χαὶ τὸν ϑησαύρϑν ἿΜΨ μυρίων εἰγαϑών, πϑῥτα ἀφέντες ὠκείνης ἐχθᾶθα τὴς αἰ γαίπης, 

ἢ Εἰς ἀὐφοοσιωΐω γαετέραν Εἰς δόξαν τῷ πολουμδῥου Θεού "ὅτι αὐτῷ ἡ δῦξα χᾳὶ ὃ 
κλίτος ζω ᾧ (ἢ μρνοδυᾷ ὦ ὠγίῳ πγευματί, γιοῦ καὶ αἰεὶ, Ὁ ὁ Εἰς ὥν' σύμπϑονζς ΚΠΜΡῪ 

ς αἰώνων. Αμέυ. 

Λογ.. ΙΖ ΔΙΑ ΤΟΥΤΟ, ΩΣΠῈΡ ΔΙ ΈΝΟΣ ΑΝΘΡΩ. 
στυ, κὶ αμδδτια Εἰς τὸν κόσμον Εἰσίλϑε, ᾧ δὲ αἱ εδοτίας ὁ ϑείνατος, ταὶ ἅἕτως 

- Εἰς πϑυζῳ δ, ϑούποις διέλϑεν ὁ ϑανατυς, ἐφ᾽ ᾧ πόρτες ἡμῦντον. 

ΣΟ 

ἢ Αϑούπερ ( τῦν" ἰατεαὶν αὔίινοι τίω ῥίζαν αἰεὶ ἀν τ τοῦ ὅν 
ΤῊ) νοσημζ, ὦ ἐπ᾽ αὐτίω ε ἔρχονται τίω πηγδ τοῦ χαδ' κα 
ὁ ὁ μαυκοίξλος Παῦλορ, Εἰπὼ »ὰ» ὁτί ἐδιχαιὠϊϑημϑν, τ δείξας πο 

ϑά, τοῦ πατοιαβχει ὁ Ὡσπὸ τὸ πνευματὸς, αὶ ὧκ τῷ Ὄὀισποθανᾷν τὸν ὅζοι. 
ὦ σῸΥ (οὐ ὙᾺΡ δ ἀπελανει, ΟἹ μῃ ὶ ἔνϑηε ϑιχσιοιωὺ) καζασκίαζει 

Ὁ, ριον ὃ ἐτέρωθεντα ἀζι τάτων Ὀποδερθυνζα, καὶ ἡ διπὸ ΤῊ ογαντίων 
((ωιςα; τὸ  «σροχείωϑμον, τυτέςιν, κι ) ποῦ )ανάτου χαὶ τὴς ἀμδοτίας, πώς τὸ τίνι 

"τῳ ζητᾷ ̓ χα πόθον Εἰσῆλθῳν ὁ θαγατος, χα ; πώς ἐ ἐχροέτησε. “εἷς δῶν Εἰσῃλ- 

ϑεν ὁ ϑοίνατος, χαὶ ἐκρατησε ; δ᾽ τῆς αἰ μϑδτίας το ἑνός. 4ἰ δὲ ὅδην, ἐφ᾽ " ᾧ πόῥτες -- 
20 μδῶτον ; ἐκείνου πεσόντος, ἡ Ὁ μη) φαγόντες πὸ τοῦ ξύλου γεγϑνασιν δξ ἐκείνου σύρτες 

ϑνητοί. . 

12. Αι ἔν γόμν ἀεζρτία ὦ ῳ κίσμῳ᾽ αἱ μδοτία ὃ οὐκ ἐλλογεῖται, μὴ ὅντορ "ὸ- 

μου. ἸΤοά ἀλρι νομϑ, φμὲς τὸ τὸν χοόον ἐκῴρον νομίζουσιν αὐτοῦ Εἰρηκέναι τὸν τσϑϑ' τῆς 

τὸ νμὰ' δόστως" δ τὸ ἘχῚ Αὐῇ, τὸν ὁχὶ Νώε, τὸ τὸν ἔχ Αὐρᾳαμε, τὸν ἕως ὅτε Μωῦσὴς ἐ- 
23 δουνηϑη. “ποία δξίυ τότε ζω ὁ ἠαεῦρτία: ; τινὲς φασι τίωυ ὧν οὐ θαδείσῳ λέγ αὐτόν᾽ συοξ-- 

πωγὰρ ἀὦ λυλεῖσεί, Φηυσιν, ἀλλὰ ὑῶν αὐτῆς ὁ καρπῦς. τὸν ΕΝ χϑην. ἐχεΐνη 9α"α.- 

τῶν μύέγκει, ἐς ἐχρατει ᾧ ἐτυῤοίγνᾳ, τίνος δξζυ ἕνεκεν ἐπείγει, αἰμδρτία δὲ οὐκ ἰλλογείται 

μὴ ὄντος γομα δ λὐτιϑεσεως τῆν Ιουδαίων, Φησὶν, Φ τα ἡμέτερφι Εἰρνκότερ τοῦ αὐτὸν 

τεθεικέναι λέλϑνται, ὁ Εἰμή ὅ6ην ἀρδρτία χρεὶς γυμ, “σως ὁ 9ανατος δῥήλισκε πὸυς 

40 ὧν αὐϑ τοῦ νόμμι ; ἐμοὶ δὲ δοχεῖ τὸ λεϑησεοϑαιν μμιδϑλνον, λόχϑν ἔχειν μᾶλλον, τῇ Ὥνπτο- 

φθλικῇ ἢ συρεθαίμειν αἰϑννίᾳ. ΚΙ: Ω ) τούτο ἐ ἐφ; Εἰπων ὅτι ἀδοι νὸν ααδρτία μῶ ὧν κόσμῳ, 

ττο μοι δκῷ λέτε, ὁπιτῷ γόμε. δόϑέντος, ἡ αρδρτία ἐ ἐκραὕτει ἡ ὧκ πὺς φὐθαθάσεως, καὶ Ὁ 
ἕως τότε ἐχροὕτει ἑως Ὁ γόμος ζω. σοῖς »Ὰ» δευύαται συς ζώωω, φησι, ἀμζρτία, μὴ ὃ δγ-- 

πονόμυ, Εἰ τοίνυν αὗτ᾽ ἢ ̓αμδρτία, φησιν, ὧκ τὴς τῷ νὸμν τ ϑαίασεως ᾧ: φπγατον ἐτί-- 
85 κατε, πῶς ὦ τ τὸ νομιν πόρτες αἀἰπίϑνησχον; Εἰ γοροῖς αἰ εὐρτίας ὁ “ λείνατα τίω ῥίζου 

ἐχξννόμου ὃ Οἕκχ ὀντος ἡ ' αμεῦρτία οἷοι ἐλλογεῖται, στοΐς ὁ 9είνατος ἐκρούτο; ; ὅλεν δῆλον ὅτι 
Οὐκ αὑτὴ ἡ αἰμδρτία ἡ τῆς τῷ γή γημῈ «οἴ κθάστως, λ΄ ἐκείνη νὶ σὴς τὸ ᾿ Αδαμ ἶδανο- 

ἧς, αὐτὴ ἕω ἡ πόμτα λυμαινουϑῴῃ, καὶ τίς ἡ τῶτν πἀὐπόδειξις; Ὁ καὶ πτϑϑ τῷ νόμα πλῥζῳς 
Ὡσποϑγνήσκειν. 

49 14 Ἐζασίλδυσεγὰ ὁϑανατος, Φησιν, πὸ Αδαρι μένοι Μωυσέως, καὶ Χ, Ὠὰ ὧὲ 

[7 , ὐμδιτήσοινζᾷ. Πώς ἐξασίλέυσε; Ἐντῳῖο ὁμοιώμιατι τῆς αἰ ϑαθάστως 

Αδαμ, ὃς 651 τύπος τὸ μέλλοντορ. Δρὰ ΝᾺ τῶν τύπος δθὴν [υσῷ Χοιςού ὁ ἐς 

δείμ. ποὺς τύπος, φησίν; ; ὅτι ὥασερ ὀκᾷνος τοῖς ὃς αὐτῷ καίτοιγε, μὴ ἡ Φαγϑόσιν Ὅσο τὸ 

ξυλν, “γέγϑνεν αἸτίος ϑανώτε τῷ δζῥ τίω βρώσιν Εὐπαρϑέιτος, ὅτω καὶ Ὁ 8 ὁ Χολτὸς τοῖς δ αὖ- 

τοῦ, 



τε .γ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ, 
τοῦ, καίτοιγε αὶ διχοιοντραγήσασι, γὐγ)9νε σσοόξειος διχαμοσεωης, ὃ ΓΝ τοῦ ξανρφ πᾶσιν 
"ῶ ξιορίσαν», δ τοῦ» αἴω ὼ κάτω τὸ ἑνὸς ἔλαται, αὶ (ἰωεχς τού Εἷς μέσον φέ. " 

ρᾳ λέγων, Ωασερ δὲ ἐνὸς δύ, ϑοθπου ἡ αμδδτία Εἰς ( κόσμον Εἰσῆλθε καὶ Ἐν τῳ "τῦἐ- εν 
γὸς αν Ῥατ]ώματι (ὦ πολλοὶ ἀπέϑδλνον" καὶ Οὐχ ὡς δὲ ἑγὸς αἰρδὲ τησουντος, τὸ δώρημα" ἡ, 
Τὸ κρίμα ἐξ ἑνὸς Εἰξχατακρλμα" ὼ πάλι, Εἰ ἡ β τῷ τῷ ἐγὸς το ρο]ω ματι ὁ 9α- κα 

νατος ἐδασίλθυσε δζγ᾽ “:ϑ ἐγός᾿ ἡ, Αρα δξζω ὡς δὲ ἐνὸς ὐϑαπβώματος" πάλη, ασερ δ 

' τῆς αρλοριχϑὴς τῷ ἐνὸς ἐν, ϑούπου αἰ μϑὸ τωλοὶ χατεςα θησαν (ὦ) πολλοί ᾿ ὁ σζκ ἀφίςωται 
τοῦ ἐνὸς, Ἦν στὸν λέγῃ σοι Ἰουδαῖος, πούς, ἐγὸς κατορθώστιντος τὰ Χολφού, ἡὶ οἰκυμδύη ἐ- 
σώϑη ν δειυηϑὴς αὐτω λέγειν, πούς, ἐνὸς αγϑακούσανος τῷ Αϑαμ, ἡ οἰκυμθῥη χαιτεκοάϑη: 
χαΐτοιγε Οὐχ ἶσον εἰ μδοτία, ἢ ὙΣΡΙς, Οὐχ ἶσον ϑείνατος, ᾧ ζωὴ, οὐῶκι ἶσον δζρίδολος, ἡ Θεὸς, 
δλλ᾽ ἀπειρον τὸ μέσον. ὅτὸν δὼ ᾧ ὐπὸ τῆς τὸ πσράγματος Φύστως, καὶ ὐπὸ τῆς 
τῷ μοτελϑόντος δυυναίμεως,, χαὶ αὐ αἰτω τῷ ωρέποντος (πολυ τῷ Θεῷ τοῦτο 

«ροπωδίςερον, τὸ σώζεν “ἢ πὸ κολϑ ε) οὐζσα ἡ Αροχὲ χα ῳ νικητήολά,, να ἡ ἐς- 

“ϑις λόγον Εἰς αἰπιείδω, Εἰπό μοι» δπι μϑν ὅξῶυ κτ' λόχϑν τὸ γελνηρϑμον, ἔδειξεν εἰπτὼν, 
1ς Αλλ ὅχ ὡς τὸ ωὐδατηωμα, ὅτω αὶ τὸ γϑρισμα. εἰ ὙᾺΡ ῷ τὸ ενὸς «οὐ νατήω- 4 

ματι (ὦ) πολλοὶ αἰ πτέθοινον, πολλῷ μάλλον ἡ γδρις τῷ Θεοῦ ᾧ » δωρέα: " ὧν γδῥιτι τῇ ἘΞ 3’ τῇ 

ἐγὸς δι, ϑοφστα Ἰησυ Χολςοῦ, Εἰς πολλοιὶ ὀπύθιοσευσιν. Ο νὰ λέγ τοιοῦ τὸν 52 1γ" 

Εἰ ἡ αἰ μδοτία τοσῦτον ἴδυσε, λύιϑεϑπου αἰ μδοτία ἐνὸς" δρι;, ἢ Θεῦ ὙΣριο, κα ὃ παΐβος 
μόνον, ὄνλα καὶ ἡ3, πτῶς αὶ αἰδιέφεαι μοιζόνως ; πολλῷ ΔῈ τοῦγο β᾿λογώτερον, τὸ μβ΄. 
2)» ἕτερϑν δὲ ἕτερον κϑλοίζεοθαι, ἃ στροδρώ δυκᾷ λόγϑν ἐχειν᾽ τὸ Ὁ. ἕτερον δὲ ἕτερον 19 
σωίξεοϑαι, καὶ ρεπωδέφερον μιά γλον χαὶ θυ λογώτερφν. Ε 1 τοινεον κῴνο γέγϑνε, πολλῷ. 
μάδλον τοῦτο, ὅτι μδὲ δέν Εἰκὸς καὶ ἐυλϑλϑν, κ ττων ἐδιᾷξε, χ γδΡ κείνου κατα- 

σκθυαοϑέντος, δ ρα δεκίον τϑη» λοιπὸν ἔνϑνει 41). ὅτι Ὁ χαὶ ὀμάίκαιον, ὧν Τὖν ἐξὴς χα- 
γασχόυαζει. ω " ᾿ ΝΝ “ πῦι ἵν τ 

16 Οὐχ ὡς δὲ ἐνὸς αἱ μδϑοτήσοινηος τὸ δωρημαὶ, φυσι. τὸ μϑρ' γὰν Κείμα δξ ἐνὸς 15 σπαάάζῃ 
εἰς κατάκριμα" τὸ ὃ Ὑγδβισμὼ ἐκ πολλών" τ ρατήωμν ἐἰς δίχα μα. Καὶ ἴι ποτ »'ἀμῆτιμί- 
τέ ὅ81 τοῦτο τὸ λεχόμϑνον ; ὃτί (Ὁ) «ϑυ' ϑαίατον καὶ τὸ κατάκολμα ἴσυσαν αμδοτία 75’ 
Εἰσινογκεῖν. 5 ϑῬις ὁ τίω μίλν ὠκείνζωυ ακϑοτίαν αὐφλε μόνον, ηλα! ὁ ζω μῆ᾽ ἐκείνω 

ἐπησελϑούσας. ἥα γὸ Ὁ ὡς,ὸ Ὁ ὅτο τιϑομδνον, μιὴ ἶσον Εἰσείγῃ μέξξον ὃν ἀγαθῶν πσοϑς 
(ἀ καχὰ, μι δὲ νομίσῃς αἰκούων (ὃ Αδείμ, ἐκείνω ὀρνρῆαϑαι μθιζου ἴω αἰμδοτίαν ωὼ ἐ- 10 

κῴνος Εἰσύνείκε, λέγει, ὅτι πολλών χρυ τ]ωμάτων καὶ αϑαίρεσις γέχϑνε.. πόθεν δῆλον: στι μ(τ' 
Οὐ ὠπιίορες αἱ μδόοτίας 4," μετ᾽ ὀκεύζω τίω οὐ τὐθαδείσῳ, εἰς δίχαίω μοι ὦ Ὥδάμα κιμετ᾽ 

ὀζεον. ὅν ὃ διχαιοσύνν, δξ ἀῥαίγκης αὶ ζων " πόῤτως ἔπε.) ὁ (δὶ μυρία ἀγαϑαὶ, ὡασερ γ,πεΐτων 
δίω ὑπν ὦ μδοτία, ϑοίνατος. πλέον γδ} τὴς ζωὴ ἡ διχαγοσυύνη, ςηϑὰ βίζα 8] ξωῆς. ὅτι 
(ὦ δῶ πλείονι Εἰσῆκτω ζὰ ἀἰγαϑαὶ, αὶ σύκ ὀκείοι αϑήρηται ἡ αἰ μδοτία μόνον, δλλα α πᾶ-- 35 
σοι αἱ λϑιπαὶ, ἔδειξεν Εἰπὼν, ὃ καὶ γδῥισμω ὧκ πολλον " ὐθαιτηωμάτων Εἰς διχαίωμσι. γχγιπκρεδμῖ: 
δον Δα γκχαίως (μυωποδέδεικται ὼ τῷ θυίνωτον παοόρριζον ανεασάεϑτη. χρία ἢ καἹ ψωήτων 

πιισκβιασαι λοιπον, Κη} μεῖζον Εἶπε τῷ αγοϑτέρου τὸ δυτερον,ὺ ἀὐ' το πάλιν. αχθ9-- 
τιον Κ᾿ γὰρ Οἶπων, ὅτι εἰ ἑνὸς αἱ δίοτία αἰπῴωτεννε πτλύζᾳς, πολλῷ μᾶλλον καὶ ἑνὸς γούις σῶν.» 
σαι δυυυγΐσεται. μ᾽ ζωτα ἔδειξεν ὅτι Οὐκ ὠκείνη λυηρέϑη μόνον ἡ αἰ μδοπία, ὃν" τὴς χϑβι- 49 

τος, δλλαὶ ᾧ πᾶσοω αἱ λοιπαὶ, καὶ ἐχ ἰ μδοτίαι ὀϑηρέδησαν μόνον, δλλαὶ ᾧ δικαιοσύνη ἐδόϑη" 
ὦ οὐ τοσῶτον ὠφέλησε μόνον ὁ ΧΧολφῦς, ὅσον ἐδλανψο ὁ Αδαὶμ, διλλα ἢ πολλῷ πλῴον ὶ μεῖϊ- 

ζον. ἐποὶ δϊζ τοιαῦτα αἰ πεφέωδα», δεῖ πω πάλη ἢ ἐγζωώϑαι κατασκθυῆς “πλοίονοφ. “πῶς 
δΐωυ αὐτὸ κατασκθυαζει; 

17 Ἐἰ 



χερτον 

Ἰειγωγὸν ἡ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ ΕΠΙΣΤ. ΛΟΙ,.ν “3 

17 Ἑὶ γ»»» τοί τῷ τῷ εὐὸς τὐομαῇ]ώματι ᾿ Φησιν, ὁ3εώατος ἐξασιλδυσε ὅς τό ἐνὸρ, 

πολλῷ μῶλλον τίω «ἰνίον τὴς Ἴδριτος ὼ τῆς δωρεας ἢ τῆς ϑινϑηοσιούης λαβθα:-- 

γοντίς, Ὁ» ζωῃ βασιλόύοισι ο,9. τὸ ἐνὸς Ϊνσῶ “Χειροῦ, Οὗ " λέγ τοιξ τὸ ὯΝ τι ᾧῷ 

ϑρίνατον ὡπλισεχτ' τὴς οἰκουμϑῥης ; τὸ Φα) εἶν τὐπὸ τῷ ξυλου" μόνον (οα ἀν, . Εἰ 

ς ἔυ ὁϑαγάτος τοταύτίων ὑλαξω ἰχώω ΙΖ: ὑὸς τ βατθώ ματος, ὁ στὸ ἐυρελώσί τίνες πολ- 

λῳ μείζονα τῇ τῆς αἰρδοὰι ἃς ὐκείγης λϑθώτες “ρὸν ᾧ δικαιοσιουζωυ, πτῶς δυυνήσονται Ἴ λοι- 

πὸν κ᾿ πυ'ϑύϑιωοι τῳδλενάτω : ἢ ΔΕ τῶν οῶς ΕἸπιν ὐγνζωϑε, χν, ὡιλὰ, «Ἑωοσείαν 

ΡΥ το. ̓  ΚΣ ΟΟΌΥ ἐσρήζο οὃμ Εἰς τίω τῆς ἀμϑρῆίας λμαιρεσιν, ποσῶτου ἐλοίτομϑν μόνον 

ὧκ τὴς χόύιτος, δλλαὶ καὶ πολλῷ πλέον, ἡ ὙῸ χολοστως ὠπυλλάγηρδῳ, κα Ἂ χαχίδῳ α- 

1ο πιδυσοίᾳϊβα πάσαν, κᾧὶ ἀὐελωνι ϑηυδρ λὔωνυν, ἡ αἰέφημδν τῷ παλαιοῦ ταφῶτο, λύ,ϑεϑ- 
“που, "ἡ ὺ ἀπελυτφωϑηρθμ, καὶ Ὁ ἡγιαυϑη ϑμ, χαὶ ̓ Εἰς ηοϑεσίδν ἐηϑηυϑι, χη ̓ἰδικαγώϑημδω, καὶ 

ἐδνοῖῶθα αἰδελφοὶ Τ Ἔ μονολυοδε,ὶ συΐκρινρονόμοι κα ἣ σύοστωμωι αὐτο καἸέφημϑυ,ἥῳ καὶ εἰς 1’ Ἐ6ι- 

χα εντῷ τιλούμϑυ, αἱ ὡάσερ σωμᾷᾳ κεφάρῇ, οὗτος ζυώ ἔβα ζωύτω δζυ ὥπθμτα «βιαίαν 

χϑύιτος ὀκαλέσιν ὃ Παῦλος, δεικρες' ὅτι 5 Φαβμακον ἐλφξονϑμ ἀρδίῤῥοποι τῷ πραύμφιτος 
": μόνον, δλλαὶ χα ὑγείαν, Ὁ ἐυμορφίαν, χϑῚ ̓τιμέω, χαὶ δόξαν, χαὶ ' ἀξιώματα πολὺ τίοὺ ̓ - 

μετέραν χὐαβθαννοντα φύσιν. ὼὸ τύτων ἕκα τον ἱκοιγὸν ζω κα ϑ' ἑαυτὸ ̓λύσαι ὃ Τ ϑυγατον" δτὸρ: 3 

ἀπϑρωτα ὁμοσδ( μωυτφέγοντα, Φανηται, οὐδ ἴχνος αὐτο λοιπὸν, σδ εξ σκιαν φανζεῦαι δεινα-- 
τὸν, εὐῤδέω ἀφανιεϑίντος. ιὥασερ δῖχυ εἰ τις ὀξολϑες δέκα ὀφείλοντο τινα, Ε-ἰς δεσμωτήει- 

ον ἐμξαλοι, Οὔκ αὐτὸν Ὁ μόνον, δλλα χα; γευυαῖχᾳ χα ' παρδία οἰκέζαε δὶ αὐτον᾿ ἐλοων ὃ 

20 ἕτερος, (ἡ ςἄν' δέκα, ὀδολρες καταξαλοι μόνον, διλλαὶ μυφία υσῷ τάλαντα χαείσεητο, ἐ 

Εἰς βασιλικαῖς αὐλαῖς εἰσοι γα (γι ᾧῷ ϑεσμωτέου, χα) εἰς εϑοϑνον Ξρχις ἐψηλοτατης, σϑ 

" κοινὸν τὴς ἀὐωτάτης πιμῆς ποιήσεις, χα) τὴς ἄλλης φξεφλνείας, οέκ ἐν διυαιτο λοιπὸν 

μιεμαψηοϑτῃ Ὴ δέκα ὀδολων ὁ δλμείσαις" ὅτω ται ἐφ᾽ ἡμδῖν “έρρνε. πολλῷ ΣΡ πλειὸ- 

γα ὧν ὀφείλομῦρ κατέραλ ἐν ὁ Χραςος, καὶ τοσύτῳ πλείονα, ὅσῳ ασεϑς ῥλυΐδω μικρὸν πέ- 
25 λολϑς ἀπείρον. μὴ τοίνιωυ αἰμφίξδμ, αὐ,ϑερπε, τοσῶτον πλϑτον ὁραΐν αἰγαϑών, μὑ"δὲ 

ζήτει πὼς ὃ τιν ϑηρ, ὄκᾷος τὸ  )οινάτε καὶ τῆς αἰ μδοτίας ὀλύϑι, ὑσαύτης Χελσίῆης χα- 

ρασμμαίτων ἐπενεαθείσης αὐτῷ τῦτο Ὁ καὶ Παῦλος ἡγίξατο οἰπῶν, ὅτι Φ: τίωυ αἰθιοσείαν “ὃ 

᾿ψων ὼ Ὁ δικαιοσύνης λαβόντε εἰ εὖ ζωὴ βασιλεύσυσι. ἡ δ), σαιφοῖς ὃ» ἀπέδειξε, πάλι 
“-οόστῳ κέγενται συλλογισμῷ, Ἐχισφίγίων αὖν Τὸν τῇ ἐπὺρ ἡψέκαι λέγων, στ εἰ 

39 αἰοκαηώματος ς κείνου ἀκολφοϑησαν ὡπϑρτες, δευΐαμτ᾽ εὐ καὶ οὐτῦϑεν λκωϑίών. 

819 καὶ λέγει, 

τὸ Ἄδα δ δίζυ ὡς δὲ ἐγὸς ὐϑαπηώματος Εἰς πόμα δι, δ οϑίποις Εἰς κατάκραίβι, οὐ-- 

τῷ ὶ δὶ ὧος ϑιχαιωμιατορ Εἰς πόνῳ, δ, ϑοόπους Εἷς διχαίωσιν ζωῆς. Κωὲ ἐπαγω-- 

νίξεται πάλιν αὐτῳ οὐ ουτω λίγον, 

32 ᾿ 3 « ()ασερ γὰρ » τὸς αὐ δακοῆς, τί ἐνὸς ὟΝ δ ραπου αἰεδοτωλοὶ κοτεςαι ϑησειν (ὦ 

πολλοὶ, οὕτω ᾧ ἢ αἰ ουτὴς χὑσακοῆς τῷ ἐνὸς δίκαιοι καταισα γήσονται (Ὁ πολλοί. 

Καὶ δοκεῖ ἃ ζτημα υ ἐ μικρὸν ἔχῳ ὃ ἐἰρημϑβον᾽ ἀν᾽ δὲ τις κοι ώς ππώσεχη, αὶ το 

ϑύκόλως λυϑήσεται. Ὧι πύϊ δξχυ 521 Ὁ ὥστημα; τὸ λέγειν δχὶ τῆς τἼορικϑὴς τῷ ἐνὸς αἰμζ- 
τω λοις δμέοϑαι πολλοίῷ. τὸ ἐδὸ γὰ αὐεδρλόντος ἐκείνου ὲ “δνοιδίου ϑγητῷ χα ὧν οἷ 

40 αὐτο τοιέίτοες ἐΐ, συσὲν ἀἰπεικος τοῦ ἐκ τῆς παρακοῆς ὠκείγου ἕτερον αμδρτωλὸν δνέ- 

οϑαι, ποίαν ἀκλυϑίαν δοίη: ὀυρεϑησεται ΧΑ οὕτω μηδὲ δίκέω ὀφείλων ἢ τοιᾶτο, ἐγε 
μὴ οἴκοϑεν γέγϑνεν αἰυδοτωλός, ἦι δέζυ ὅϑην εἰν ζῦϑα τὸ  αὐεϑρτωλοί: ; ἐμοὶ δυκεῖ τὸ απ 8,- 
ϑιέώοι κολσει, ὦ κατουδεδικαισμόνοι ϑανάτῳ. ὅτι εδὲ ἦς δίευ τῷ ἡ Αδαμ ̓ὐποϑ υόντος πόρτες 

ἐλνοιῦθα, θνητοὶ, στιφώς καὶ Χ) δ᾽ πολλῶν θδειξε. τὸ ὃ ̓ ζητέρδνον, τί τίνος ἔγεκεν τῷ. γέλρνεν. 

ΟὨεγίο, τοπλ, 3. Ο ΝΥ 



χῷ ε. 74 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
Σλλ Οὐκέτι τῆν πρϑλείϑησιν. Ὁ συ γὸ αὑτῳ ασοϑς ὃ παρϑν" ((ἰωτελῷ, ασϑὲς γὰρ ἴν- αὐδὴν 
ϑαῖῆον καὶ μαῖχν () αἰμφιξαλλοντω, καταγελώντω τῆς δγρε τῷ ἐνὸς δικαιοσύνης. δε τῷ Ἅα συνετίλῃ, 

δείξας ἃ τίω κόλοσιν “2. ἐγὸς δξενεηθτίσοιν Εἰς πόμα, τίνος ἕνεκεν τντο γέχϑνον οἵκχέτι 

κα σέϑηκεν. ἐγ 661 αὐδχῆος, ὀνλα “ἦΨ ὀναγχαίων ἔχεται μόνων. τῦτ δ Οὔκ αὐ- 
τὸ ἢ μάλλον ἠ Ιουδοίον ἰωάγχαζε ριπον ὁ αἰ γωνων νόμος Εἰπεῖν᾿ δθπερ ἀφίησιν 

"ἄλυτο. Εἰ ὑμϑάντις ζητοίη μαϑεῖν, ἐρρύνϑμυ τῦηρ, ὅτι ν μόνον σεν πὐδεςλόξημϑυ γαὐτί. 
πὸ τῦ ϑανώτυ τύτε ἡ τῆς κατα δίκης, ἐα» γέφω δι, αἰλλαὶ καὶ ὠκερδϑμίανϑν ϑνητοὶ διό. 

υϑνοι" ΦρΘῬ τον, ῶ μὴ οω» "ἀϑλυώτω σωματι αἷμδοτόμων ' δεύτερον, ὡςε μνείας ἐχῳ Φι- κα ϑυητῷ 

λοσοφίας αἰ ταϑέσεις. ᾧ γὺ μωτοιάξειν, ᾧ σωφρονᾷν, ἡ κατεςεύλϑαι, ᾧ πώσης ἀπηλλαΐ-, 
ὅϑαι καικίας, ἡ παρὼν ὼ παοϑσδοχώνϑμος ὁ θυατος ὀμώωπείθᾳ. ᾿ Αζ' ἢ πύτων, μάλλον ἢ καὶ το 

τα τύτων, χαὶ ἔτερρ. πλείονα εἰσήγα δ αἀγαϑεί, ἐντϑῦθων γὸ (Ὁ ΔΨ οἷοτύρων φέφόροι, 

«3 Ὁ ΥἿ ἀποςύλων ραᾳβῴα. οὕτως Α(ελ ἐδιχαιωθη,οὕτως Αὐρμαὶμ ( ἐὸν χαταστά- 
ξας, ὅτως ὁ Ἰωαίνης “6 Φ Χοιςον ἀναιρεθεὶς, οὕτως (Ὁ παῖδες (Ὁ τοξς, οὕτως Δανιήλ. 

ἀν γὸ ϑελωνδν, ἐν μόνον ὁ ϑούνώτος, δι, συ οδδ' αὑτὸς ὁ δχρίξολος ἡμας βλαίψαι δεωυήσι!). 
χωρὶς δέτώτων καάκεϊό ὅδῃν εἰπεῖν, ὅτι καὶ ἀθανασία ἡμας ὠκδέξεται,καὶ ασϑϑς ὀλίχονγα-- ἢ ς 

ϑῳτηϑεντες “οόνον, κῶ' ἀδείας Σ'πολαυσύκῖθα, “δ μελλόντων ἀγαθῶν, ὥασερ οὖ διδωυσκά.-- 

λείῳ Τυὶ τω παρόντι βίῳ χορ νόσῳ, κα ϑλίψεως, ὶ τιρασμαδ, κὶ πενίας, ἡ δῥΨ' ἄλλων ν᾽ 
δυχϑιούτων ἐ) ϑεινωῖν πουδουόμϑμοι εἰς ὃ διμέοϑαι ᾿φχιτήδειοι εἰς τέυυ ΟἿ μελλόντων ἀγα- 5 λυπερῶν 

' ϑαδν αἰ ασοδοχέω. 
20 Νόμως 5 πϑρεισήλϑον, ἵνα σλεονώσῃ τὸ πο ρἰπίωμα. 20 
Ἐπειδεὶ γ} } ἔδειξεν δπὸ ὦ τὸ Αδανμε καταδιχα αϑείσουν τξω οἰκυρδώζου, οἰπὸ ἢ τῷ Χρι- 

φοὐ σω)εϊσαν,ὼ Ὁ καταδίκης αὐπταιλλαγείσον, θύχαίρως ἢ αὐθὲ τῷό νόμιν ζητᾷ, πάλιν λοιπὸν Ὁ 
αὐδὶ ἀὐού ϑυξθν αἰ πυοτεμνόρδμος, ἐγ ρ μόνον συνῆν ὠνησέ, φησιν, σ οἶδ᾽ μόνον στ εὲν ἐξο.- 
ἤϑησεν, δλλα καὶ ἠυξήϑη τὸ γόση μαι ηϑρεισελϑόντος ἀύδ, τοῦ, ἥα, ἰγζιῦθφα οὐκ αἰτιολο- 
γίας πάλιν, ὐλλ ὠκξα σεως ὅδν. ον γῈ δχζρὰ τῦηο ἐδύϑη, ἵνα στλεοναῖσνν, αἰδλ᾿ ἐδὺ,ϑη μδῥ ὦξε ὡς 
μειωΐσαωι ἃ αἰελῷν τὸ εὐδαπίωμα. ὥξέξη ὃ τοιωδυτίον, αὶ ποθ ου τίω τῷ νόμιν φύσιν αἰλλὰὶ 

πο δοὶ τίω ΤΨμ ϑεΐζα νϑῥων ῥαϑυαίαν. “ἰἐ πἢ οὐκ Εἰπεινόμος ἐδὺ, ϑη,αἰλλαὶ νόμος ὃ πα-- 

ρεισηλϑς; ασοόσκαιρον αὐ δεικψυς τίω χρείαν ὅσαν, αὶ ἀκυοΐλν σϑεῖδ πσοϑνϑυμδζω. ὃ 

Ταλαῖ.γ. κί» ὁ ον πῇ πσθϑς Γαλοίζας φησὶν, ἑτέρως τὸ 112 τῶτο δηιλωδν᾽ 1Πρὸ τὸ Ὑ5} ἐλϑεῖν τω πίςιν 
αὐποθνόμον, φησὶν, ἐφοουρϑυ θα. συγκεκλεισμένοι Εἰς τίω μίλλουσαν πίςιν ἀἰποχαλυ- 20 

φϑέωώω ὧφε " ἐχ ἑαυτῳ! ἀλλ᾽ ἑτέρῳ τίω ποϊμψίω ἐφύλοῆεν. ἐγῆ γοῤβλῥαυσοί τινοο ἠδ 6. ων, 
“ ωφῳ Ι ͵ῳ»ν»Μ»ρ»! ι» Ι ; ι.} ᾽ 2{.ὅχ 4Τιρ» 

[ουδαηοι ἡ ὠκλελυμδύοι ἡ Ὡτοϑς αὐζωα ς δωρέας αἰαπεπηωκότες, τοτῦ ὙΡΡιν ογυμος ἐ-- ἐλ ἑαυτῴ ὃ 

δόδη να ἀὐδις ἐλέγξῃ μειζόνως, ᾧ διδοίξη σοιφίς οὖν οἷς Εἰσι, ἡὶ τίω χα τηγϑοίλν αὐξήσας πίε ἐφύλατ' 
Ὠπσφίγξη μᾶλλον ἀὐοις ΝΜ ἀλλαὶ μὴ φοξηϑης ̓ " ΣΡ Ἐχὶ τῶ μεΐζῳ "δνέοϑτω τίω κὸ - 

σίν τούτο ἔϑμετο, ἀλλ᾽ Ὠχὶ τῷ " μείζονα Φλυδναι πίω ἄϑριν. δ|3 ἐπηγαν, 445 Ἅ" πλέονα 

Οὗ καὶ ἐπλεύνασιν ἡ αἰμδ τία, χἰχυβεαίβέοσευσιν ἡ 295. Οὐκ Εἶπεν, ἐαΐθίσο 
στυσιν, διλλὰ καὶ αἰχυύβετδοσευσεν. ῳ "Ὁ» κολοίσνως ατήλλαϊξε μόνον, διλλὰ καὶ αοδοτημῖς 

ἄφεσιν ᾧ ζωϊω ἔδωκε, ὁ ἀλλα ὦ πολλάκις Εἰρήκαμϑν ᾿ ὥασίρ αὐ ΕἸ τὶς ῷ πυρέτ-- 

τοντοι μιλνόσῳ μόνον ἐλθυϑὲρωσειεν, διαὶ ἢ ὠρρῖον ἐργναίσαιτοκὶ ἰαώθϑν ἔντιμον" (ὺ πει- 
γεΐντοι πάλη μὴ εϑρέψαιε μόνον, δλλα' δ Ὦ πολλων ποιήσειε χουμῶδ ἐῇ χύθμλον, χαὶ ἐπ 49 
Φρχίω αἰγάγϑι μιαγίᾳτξω. ὼ πῶς ἐπλεύνασε Ὁ" αμϑο τημά, φησι μυρίας ἔδωκεν εὐγτολϑὶς γι. πἤραηῆ: 
ὀνόμος, ἔπει δ πάσαις αὐὺ ἔδησεν, ὀπλέδασε ὃ αρὔδτημα. Εἰδς πόσον Ὁ μέσον τῆς μα 
Ὡδέπορᾷ τϑγομδ) 0 μῷ ὙᾺ ἐ “δλοϑήκη κουτακρίσεως ἐϑρετο" ἢ ἢ, “τλεογάσμος δωρεᾶς. 

Εἰὐπωνὸ τίωὐ ἄφατον φιλοτιμίαν, ζητᾷ πάλιν τίω Φρχίω καὶ τίου; βίδαν ᾧ τῷ ϑαναίτε χαὶ 

Τηφ 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠῚΣΤ. ΛΟΙῚ 74. χὰ φ. 
τῆς ζωῆς. σἷς διίυ τῷ θανγαῖτν ἡ ῥίξα νὴ αἰ μϑοτία, δ καὶ ἔλεγον 

21 ἵνα ὥατερ ἐξασίλδυσεν ἡ ἰμδοτία οὕ τῷ θαναύγῳ, ἕτω ᾧ ἡ ὝΣΡις βάσιλ θύσῃ δίῳ 

δικᾳιοσιώης Εἰς ζωίω' αἰώνιον, δζρ, Ἰησῷ Χελετοῦ τῷ Κυρίου ἡμῶμ. Ταῦτα ἢ ἔφη, 

δεικρις ζω τίω ( ον τάξει βασιλέως, () 5. ϑαίνατον εν ζείξει ςρατίωτα αἰ πο’ αὐτὴ τ- 
χ πὸ αἰδες πόμϑμον, αὶ " «πὸ Ταύτης καϑοπλιζόμϑμον. Οἕκοιῶ Εἰ αὐτὴ () ϑινατονχαϑώπλισιν, 

δὔϑηλον ὅτι ἡ ὀμαιρετίκιὴ ζιαύτης δικαιοσιύη ἡ αἱ δ τῆς ἀθθιτος Εἰσινεϑεί. σοι, δὶ μόνον α'ο.- 

πλιζε ἀρίγατον, λλα ᾧ ὀϑαιρᾷ,ὁ τίω ἐκείνης καταλυίι βασιλείαν ὥπασαν, ὅσῳ χαὶ 
μείζων ζαύτης ἐκείνη, εἰ δὲ δι, ϑοόπου χαὶ Αἰ σθόλυ, δλλα' α[4' Θεοῦ ἣ Ὑ Ριος Εἰσα.- 

,ϑιυδρη, ἡ ὄχι Φ γοηφότορρν ἄφρυσα τέων ζωζωυ' τω ἡμοτέρθν, ἢ ἀπέραντον αἰγαϑον. Οὔκ 

το ἔτι γὺ αὐτὸς ἔςαι πέροις, ἵνα, ἡ οντεῦϑεν μμοιϑης ὃ πλέονι κείνη (ὲ γῈν τῆς παιρϑυσης ἐξ. 

ἐδάμε ζωὴς "ἡ ὙϑΡις ἐλϑούσα, κεἰ τίει ϑρούσαν, δυλα' τίωυ αἰϑοίνατον ἡμῖν ἐδωρήσατο καὶ αἰ- 
ὠνιογ. τύτων ὃ πόμτων ασϑϑξενος ἡμῶν ὁ ΣΧ ρ σός, μυὴ τοίνειυ αμφίφονς αἴδὶ ζωῆς, δίχα. 
ὁσιούζω ἔχων, ἢ 5} μείζων ἡ διχαμοσιώη τὴς ζωῆς ἐπεὶ ᾧ μήτηρ αὐτῆς 661. 

1 Τί δίζυ; δι ϑμούμδμ τῇ αἱμἕδτια, ἵνα, ἡ ὅϑϑις πλεονώσῃ ; μὴ") Ἄμοιη, 

ις Παλνεἰς (Ὁ ἠθικῶν ὠκθαήνει λόχϑν, εἐἰχὶ προϑηλρυμδύως αὐτὸν Εἰσείγων, ἵνα μυὴ δύξη 
φορτικὸς 41) πολλοῖς καὶ ἐπαλϑης, δ ὧκ τῆς Τὴ δυγμαίτων ὠκολσθϑίας. Εἰ γὰ} ἡ ὅτω 

ποικίλλων ῷ λόλϑν ἐφείδετο μι ποτο δ νοοῖ νωσιν ὠκ νοι ασοϑς ζα λεχϑήϑνα, 819 ὦ ἔλεγε, 

τολμηοϑτερον ἢ ἔγραψα ὑμῖν στὸ μέρες, πολλῷ μάλλον Εἰ μὴ πῶ ἐποίησε, πραχύτε- 

695 αὖ ἀδοὶς ὧφιϑη. ἐπεὶ δΐχυ ἔδειξε μεγαλίω σαν τίω δριν τῳ μεγαίλᾳ ἰάσωαϑαι αἰ- 
"Δδλ᾽ ὁ μδοτήματα, ἐκ ὃ ττο ἐδύκει ἢ ζοῆς αὐούτοις πσοο'ϑπη τὸ λελόνϑμον Εἰς αἰ μδοτίδν (ἢ 

( Εἰ Ρα 9, τϑ. μείζων ἐφαΐη ἡ χαῖρας ἢ Φυσῖν, Ὁ μεγα λα ἡμδδτοιϑρ, μι Ὡσθςζώ.- 

μϑυ αἱ μδοτόμοντες, ἵνα πλέον ἡ χάρις δειχϑη ) Ἡ᾿ δξζυ μὴ ἴμῶτα λέγωσιν," εἰ πσονοαΐσιν,ὅ.- 
ἐκ πὼς ὀματρίπει τίωυ' λῤτίϑεσιν ᾿ τοῦτον ' τῇ ἀπαχϑρϑύσει, λέγων μιν γίνοιτο ̓ ὅπερ 
ὩεΥ) σφόδρα ὁμολοχγϑυμϑίων αἴόπων ποιεῖν Εἴωϑεν. ἔπειπα ἢ λογισμὸν τίϑησιν ἀἰ- 

25 ναντίβρητον. ποῖον δὴ τούτον; 
5, Οἵπινες αἰπεθοίνομϑι, φησι, τῇ αἰ μϑλτία, πῶς ἔτι ζήσονδν ὧν αὐτῇ; 

Τί ἘΔΙν, αἰπτεθοίνουϑι ; ἢ ὅτι, τὸ ἐκείνης μέρος ὦ τὸ Εἰς αὐτίω ἧκον, ἐἰπόέφασιν ἐδόξαϊμε- 

") πόύτες, ἥ ὅΤΙ γεχροὶ γέγϑνα ψϑρ αὐτῇ, πις΄ θύσαντες κ) φωτιοϑέντες ᾿ ὃ καὶ μαλλόν ὕξῃ 

Εἰπεῖν. ττο γδ} τὸ ἔζης κείρϑμον ἐμεφανει. τί δὲ 681 νεκρεὶς αὖ τῇ γεχϑνέναι ; τὸ ποὺς 
39 μηδὲν ὑπακούειν αὐτῇ λϑιπόν. τούτο γὰ τὸ ᾧ βαγηισμα ἐποίησεν ἄτα, οὐγέκρωσιν 

ἡμιας αὐτὴ" δι{3) λϑιπτὸν ΟΝ τῆς ἡμετέρας ασουδὴς κυτορϑούοῦαι εἰ διευεκαύς, ὡςε κὰν 

μυρία ἐχιτάῃη, μηκέτι αὐαν ἀκούειν, δηλαὶ μϑμειν αἰκίνητον ὥασερ τὸ γεκρόν. κατοιτε ὡλ- 

λαχού, Φησιν ὅτι οεἰὐτὴ κα αἰμδοτία αἰπέθοιγεν. ὄλ' ἐκὰ ἐκ δὔκολον βουλόνϑρος δεῖξαι τίω 

ἐρετίω, πῦτο τί ϑησιν᾽ ον ζμῦϑα, ἡ δὴ διογεῖραι ασεύδει 1: ἀχροατίω, ἐπ' αὑτὸν μετα. 

42 Φέρει Τ' θουνατον. Εἶτα, Ὁ) ἀσαφὲς ἰώ τὸ Θἦρηνϑμον, ἐρμιάωυθυοι πάλιν ἀφ ᾧ ἔχι- 

πληκτθικώς τῷ λόγω χοώνϑρος. 
3 Η αγνοῦτε “δ, φησιν, αἰδελφοὶ ὅτι ὁσοι Εἰς ΣΧ ρλφὸν ἐξα ῦ]ϑηυϑυ, Εἰς τὸν ϑαγατον 

εἰντῦ ἐξα τη αϑημδυ: ἰωετώφημϑρ δξῶυ αὑτῷ δχρε δ᾽ βατῆϊσματος Εἰς τὸν ϑαγατον. 
Τί ὅδιν, Εἰς Τ᾿ ϑοίνατον ἐγτυ ἐξαπῆζϑημϑρ, Εἰς τὸ ὁ ἀδοὶ ἀἰποϑανᾷν ὥασερ ὠκόμος. 

χ Χο 49 ζαυρός Ὁ} 61 Ὁρβαϊπῆισμα. ὁπτρ δυ ὁ φζαωρὸς , τῶ Χροιςῷ ἐ ὁ ζᾷφος, Ἴ το ἡμῖν τὸ 

βαῆισμα γόχϑνεν, εἰ ὸ μιη' ζχι Μ αὐδῶ, αὑτὸς (ὦ ) ( ρκὶ χα! ἀπέθανε ᾧ ἐτάφη, ἡἱ- 

μιφς 2) αἰμδδοτία αἰμφότεραι. ὃ[9 Οὐκ εἶπε, σύμεφυτοι τῳ ϑανάτῳ, ᾿ὁα τῷ ὁμοιωματι Ὦ 

Ἀν παρυμὸρ λεινώτε. ϑαΐνατος Δ᾽ γι) ἕξ τοραἰκᾷῷο,δλλ᾽ ὑχὶ τῦ ἀὐτιβης πσκειμδώου. δρλ ὁ Δ᾽ " (,- 
κὸς ὁ δ᾽ ΧΚριφού" 65 αὐὔοτίας, ἢ ἡμότερϑο. ὥασερ δῶν ἐκέινος αἰληϑῆς, ὑτωὶ ὥμπ'. ΩἹ 

Οβιεγίοίι, τοτλ, 3, ΘΟ: Εἰ 



ὧν σ΄ 

ἮἮΘΙΚΟΝ 

»γό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

Εἰὰ ἀληϑης, δ4 α) τὰ  ρδ (ιωρεηϑίωαι πάλι. δ9 ἡ ἐπηγανν, γοὐμἊ 

4 ἵνα ὡασερἡγέρϑη Χολφὸς ὡκ γέκρων ὅζο τὴς ϑύξης τῷ παΐος, ὅτω καὶ ἡμις οὐ κα!- 
γότητι ζωὴς αὐθεπατησωμϑρ. Ενῷωϑα μ᾽ τῆς Ππιμελείας τῷ βίου, ὺ (ὦ αὐϑὲν 
ὀιαςασεως αὐνίεἢ) λθχϑν, “πῶς; Ἐχίς' θυσαίς, φησιν, ὅτι ἐπέθανεν ὁ Χοιφὸς, ὶ τι ἡ γέρ,9"} 

Οὐκοιῶ καὶ Ὁ σὸν πίςὅυε. “ἴδ γδ ἐοικεν ὠκείνῳ" Ὁ καὶ τὸ σὸν καὶ ξαυρ9ς, κα παφος. εἰ 5 

)Ὲ} οὖν ϑαναΐτῳ ὠκοινώνησοις αὶ ζαφῇ, πολλῷ μάλλον ον ὀψα είσει χα ζωῃ. πῷ γὰρ μεΐ- 
ζονος λυϑώτος τὴς αἰμδοτίας, καὶ δ4 αἰδὲ τὸ ἐλφῴηογος ἀμφιξαίλλειν λοιπὸν, τὴς τῷ θανάτου 

ἁϑαιρέσεως. 
Αλλα' ζύτα ὥ' τίως ἀφίησι λογίξεον, τῳ (μυειδοτι Μ᾽ ἀκροωρϑμων, αὑτὸς ὃ ασθ9-- 

κεινϑρης τὸς μϑιούσης, ἑτέροιν ἡμας ὀμαίςασιν ἀπατᾷ, τίω χαινίε πολιπείθμ, τίωὼ καὶ Τ' το 
Ι ΕΝ Ι “ ! ω δε, Ιιη ! 

δόντα βίον, ἐκ τὴς τὴν ϑπων μεταζολῆς γινονθρίω. οτὸν γὺ ὁ πόρνος μη.) σώφρων, 

αὶ ὁ πλεονέκτης ἐλεήμων, ᾧ ὁ τραχύ φήμερφς, οὐ ζυῦϑα λϑαΐςασις γέχϑνεν ὠκείνης οὖσου 
πσδϑοίμιον. αὶ πὼς αὐάςτισις; τὴς ἅ αἰ μδοτίας νεκρωϑείσης, τῆς ἢ διχαιοσιώης αὐαςά- 

σης, ὃ τῆς ἐξ παλαιὰς ζωὶς αἰφαμεϑείσης, τῆς ὃ καινὴς ζῳυτης καὶ ἀγζελικῆς πολυτόυο- 
υϑύηςτθῳ ἢ ἀἰχϑυσῃς καμζωὼ ζωήν, “πολλίω ζύτά 5 «γαλλαγάυ, χαὶ μεγάλζω τίωω Αετα-: 

ζολζω. ἀλλ γὼ δωκρύσαι μοι λοιπὸν ἔπεισι, χαὶ φενώξαι μέγα, ὅτθυ οὐνοήσω πύσζου 

ὥ ἡμας εἐἰἶπαϊὲ φιλοσοφίαν ὁ ΤΙαῦλος, ποῦν ὃ ἑαυτοὺς ἀξεδώχᾳ νϑρ ῥαϑυμία, μ(᾽ τὸ βά- 

πῆμα ἔχι' τὸ πσοότερον ἐπϑριόντες γήρρις, καὶ Εἰς τίω" ΑἸγυτῆον αἰακα μτήοντες, καὶ 
ΤῊ σχορϑϑων μεμψημϑμοι μ᾽ τὸ μιαΐνα. δέκα »δὺ Εἴκοσιν ἡμέρας 25) αὔθ᾽ το᾿ βαϊαῆ- χιρόπομα 
σμα, μεταξαλλόμϑμοι τοῖς «υδϑτέρϑις πάλιν Ὀπιχάρου νϑμ αἰλλ᾽ ἐκ Ὄιριθμὸν ἡμεραΐν τακ-- 20 
τὸν, αλλ ὅλον ἡμας ᾧ βίον ἀπαιτῷ ζαύτίω τίων πολιτείλν ὁ Παῦλος. ἡμῴς 8 δχὶ (ὃ 

παρύτορον ἐπυςρη9 (ἴθα δμέτον, μ᾽ τίω "ἰπὸ τὴς δ ρίιτος νεότητα τὸ οἰπὸ Μ αἱ μδοτιοωΐν 
κατασκίυαζογτες γῆρας. ὁγὺ τὸ γρυμῶν ἐράν, καὶ Ὁ δουλεύειν Ἰ)γηϑυμίαις αἴόποις, καὶ 

πάᾶσω πλαῖς αἰ μδότια παλφιοιῶ Εἴωϑε (Ὁ) ἐργαζόμϑρον. τὸ ἢ παλᾳιούυϑμον αὶ γηροἱσ- 
χν, ἐήύς ἀφϑρισμοί, καὶ γο ἔθιν, σόκ ἔςιν ὅτω σῶμα “ἰπυὸ γούνων αρδοαλελυρδ,ίον ἰ- 25 
δῷ, ὡς ψυχέυ)λ κἰ πὸ ἀἰμδοτη μῖν πονλων σοι, ἀρουμϑῥζω ὶ καταπίῆουσαν. καὶ )γ)Ὰ εἰς 
ἐσώτίω ληρῳδιὸρ ζξατεῖ) λοιπὸν, ἐσημαᾳ φϑεηομλύη ἔχαϑωπερ (ὦ γεγηρακότες ὦ πα- 
οκπαίοντες, ᾧ κορυζης" ὀμαποπλησμόη ἡ ποὐοκσπλξίας πολλῆς ἢ λήθης ἡ λήμας σοὺ τρΆθοι 
Τὴν φθαλι δ᾽ ἔχυσε, ἡ νυ, ϑοϑποις βδύυροἱ, καὶ τω ϑζκούλῳ ᾿δυχείρωτος. χαὶ γὸ τοι. " φανῆτω 
αὗται αἱ ΨΜ' αἰ μδοτωλών ψυχαὶ, αλλ ὀυχ αἱ Ὑὴ) δικαίων, " ᾿διλα νεαζοισι ἢ σφοιγῶσι, 35 γιθλλ᾽ αἷα- 

καὶ οὖν τω τῳ αὐνᾷ τῆς ἡλικίας Εἰσὶ Δ! σ' πϑυτὲς, ασοὶς ἅπασαν μαίχέω καὶ πα. “5 
λίω ἀεὶ “πϑρεσκθυασμέγαι . αἱ ὃ Μ αμδοτωλών ᾽ καὶ μικραὺ δέξωνται «σοϑσζολίω, 

ἐπεσῦν τε ὀυϑέως, καὶ ἀπώλοντο. καὶ τούτο δυιλων ὁ “«σροφήτης ἐλελμ, ὅτι ὡσεὶ “ϑοὺς ὅν 

ὀκείἶοι ὁ ὀίεμος οἰσπο' ασολσώπου τὴς γῆς,υτως Εἶσιν" ἐυοίπιςοι καὶ Εἰς ἐπήρειδν πά- 5: ἄπιροι 
σι πσοϑκείμϑμοι (Ὁ εἰν αἱμδδτίαις ξώντες. ὄπτε " ὁραίσιν ὑγιωῖς͵ ἀπ᾿ αἰκούοισιν Εἰλικρινώς, 33 

ϑ φϑεγίον) ἔγαριϑρα, δλλ αἱ πολλὴς γέμσσι τῆς λυγίος. πολιὼ ἐν τω σύματι αὐδερρέοντα Ὁ 

σίελον αὐδιφέρφισι, κὶ Εἴὸς σίελον, καὶ συ οὲγ ζωῦ ἀτοπον. γιωυὶ ἢ πϑμῶς βορξύρα ρήματα δυσ- 
ὠδέφερφι αγοϑίονται, καὶ τὸ δὴ χαλεπώτερον, ὅτι σδξεῖλ' “δἰποπόύσοι (ἤὲ σίελον τύτων “ἿΨ 
ῥημῦ ἰσχύουσιν, 'δηγα, τὴ χειοὶ δεηῤῴϑιοι μΩ' πολλὺς τὴς "βδελυοίας, παλιν αὐτὶ ασϑεσ- 50. βϑελνίμ 
πείξονται παχιεώογτω ᾧ δυσδιαντμιητον. (χα γαυπιάᾶπε τσοϑς τί διόγησιγι κοι μῶλ.- 40“. ᾿ 

λον Ὡρὸς τίω πρᾶξιν. Εἰ ὦ σώματι ζοω τὰ ἀηδὰ συμιξαμνοΐϊα, πολλῷ μᾶλλον ἐν 

Τὴ ψυχῆ . τοιούτος (ὦ ὠκῷος ὁ παῖς ὁ πλύτω τὸ ἑαυ" χατίιναλωχκῶς, καὶ Εἰς ἐλα- 5. κοτεθοδν 
τίω κακχίδρ χατενεηθεὶς, πὸνῦς ληρϑιώτος καὶ γεγοσηκότος αἰ οϑενέςε 69] αἱ ακείνϑνος ἀν κι, 

δ ἐδυλήϑη, γέγονεν ἄφνω νέος, στο γνώ μιηφ μένης καὶ μεταςτίσιως, ἢ, γὸ Εἴ- 

πεν, 

5 



ΛΟ Γ,. 7. κα - ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙ͂ ἘΠΙΣΤΟΛΟ σε πγαϑα μᾶλ- λιν ᾿θῃπφρένω σσεὴς (ὃ πατέρα με, ὃ βίμαι πῦρ αὐτὴ τλύτα λας ηὐπόμέλθω κα ἐ- 6’ 
ἈΟΝ αἱπλῶς ϑιλα ὦ {ρ.5. τω] ρήματι (δϑ4ε)ων ΟΣε γὺ εἶπεν, : ν ὃ 

ι! ῃ ΡΟΝ ,9ἱ εψεν ὠκείνίω, ὅ.- 
ΙΗ , Ι ι» ὃς κα τίω οδὰὲν πώσοιν εἐγες Ν 

ΕΝ ἐλθω καὶ ἐπόνηλῆε, Καὶ ΟΝ 
ι " 

χιϑίηεψν, μΕΙΕΙ, θὴὰ Β “πη ἐπὸιν ἡ ΟΡ τι ̓χϑρορλλν αἰπινέηθώμϑν, ἐπθμελθώϑμ “ΠΈΣ Ο το ταὶ τῷ καὶ ἡμεῖς ποιοΐνϑρ κῶν “ , δ πῆς ὁδοῦ μῆκος. αἱ γὸρ βουληϑαΐμϑυ, ἐυ- 
“" ᾿ 

“ ΗΜ ΞΕ ι, 
ταν πη ολενίνκακὰ πρό, μὴν ἀρῶν τα ἔμω καὶ τω ἀὐλατοίλν" τῇς Ν᾿ ἡ αμϑοτία πῦῤρω τῆς οἰΧίαΚ μας ἀπαγϑυσαι ; ἶ Ι ὯΙ « πατὶ; ὼ Ὑ ὃ... 
τὸ Ν μ “», ! ᾿ : Φιλοςύρορς γὺ βν 

" Δ σὰ γνἐπθὸνέλδυμϑν ΟΙΧ. ὦ ὙΣΡ ἰν Ι “Ὁ Νανῳ ζ Ἐκ ιμνιώτωι ἐχ ὅβοι ἡμαξ'' ἀγαπήσει μοταθλρεμδέκις, Χολαὶ κα πλώον. ἐπεὶ τοὶ ὀκτ: ͵ δυχιμοιωύτων ἀχ ἡ]ον πμιοις ἀγαάτοιος μ ) ἐν ὦ » παίδων οἰπολοίξων. χα) τυ μα μι πατὴρ τόνε μωζένω ἐτίμησε. καὶ δὲ μειζδως αὐτὸς ιον αὐ Κὶ ποῦ γέμα. τῆϑι εἴς 
10 γον ο Ἰταιτὴρ τυτῇ μές ο; τον γέω ἔχίλες τω πράγματι μόνον, χα Ὁ πὸ 7». ἡϑι “πῶς ἐπϑμέλλώ, φησιν; Ἔρρ ινω. καὶ ἤδη ηπῷ πορυτὸς ἐπελέζου. κϑι)οῦπερ χα το κακίας, ὦ «ἡ αελελοηο τα νν ᾿ ᾿ς τ᾿ βέλτιον ἔχειν, ὅτῶ καὶ ὅπη τὸς κακίας συμ- χφμψοισι Ὁ μὴ ΧΕΙΘ χέν [κ7. ὅμοτ' ιζᾷ τῆς πονηρίας. κὠγ δυο ποιήσῃς ΤΥ ἡ- 

δαἶα" καὶ περοιτέρω ποϑθύς, Ὁ πόλϑρ Εζει σὺ ΜΒΙΝΝΝ ὲ “' ᾿ οαὔήσεις, Εἶτα ΕἸ. ἊΨ ἴω “» ! ΠΟ ΩΝ ἐ "Ὁ ᾷς χρᾷς, δίχα τσ: ! ᾿ " 
! ς, τἢ ΤΑ ΤΗ ἐυχϑλωτέροη 

͵ ε! ν΄ ἡ ς ! Ν λωτέρθον ἜΨΙ τίου 

15. μέρας, ΚΝ. 
ιὴ7 ὑπόωτα. ὑσῳ γὼ ἂν «(τ ονῆφγ ἐὐχ9}λ 

,»ν. 
κοσιν, Ε ἐταὰ «κοιτον, τα τοῦ βίον ἃ ΜΝ χχῶ αἱ ϑ69ον ὐπολαύστις ἿΜ αἰγαϑών. [ΧᾺ7] 
ὅδὲν Ν νυ αὖ τίου φῆσῃ τίωυ Κϑρυφιωυ, Ὁ΄ποὶ νιν δ, ον ὶ ᾧ ϑαλίω,, χα) πα.-- 

᾽ μ᾿ “ .« ») ᾽ ἤλϑθον ὥκφνος ἰμ ἄὐ λοι, 9 κιϑουοαί, Ὁ χθ(9 , “ ΠΝ 1 

ἡ τότε, ὅτε ὁ ὠσῶτος ἐπ μὴ : ᾽ ΗΝ ῥῳυς Φύγης,, πον 
9 τοτί, Ν ι φ τῆς ἀχα!ρε δοιπϑνης ἡ πῆς ὅτὼ ει κ ώ ᾿ γηγύρεις στιν. ᾧς ὀφειλών τὴ " ἐποίησεν δλ, ὡς ἐνδόνι μυμκότα Εἰδε, Ἣ Οὐδὲ μ(- 

Ν Ἔν ζω, Οσοὶὲν τατοων τον ,  ν “νά. "ο παῖδα αὐταιτησαι δι δὲ, μᾶλλον οὐ ἐπλιεἷς αὑτὸν λϑαμνῆσοι ΟΜ ασδοτέρων ἐνέ- "μἷν ὁγ ἐδ. "Ὸ.} ῶ “τῶι , μὰ ᾿ Ι Ν ἊΝ νων ᾿ ἔϑυσε ὸ ῳ “πολλῳ 

4: νι Ρ γ΄ ᾽ν ,διιν τες ίλησε ἡ μόογν εὔυσε, Ὁ φϑλ' Ο» ᾿ Ἂ ' 
τ, δλλαὶ καὶ ἀδαχθθν, ἡ κα "! κα ἡ ἦς ζᾷ «ἰ ανοδείγματα, ϑαυβῥαίωϑυ Ὁ 

τῷ κέσμῳ κατέςησε. ἴῶυτα ῥὰω ἐχντες "ἢ ἘΝ ὡς πατήρ᾽ οὐνὲ δυούλογ ἔ-. μιὴ αἰπογνωσκωιϑρ. ΡΝ ὕτω χαρᾷ κα υ το εὗ χαὶ πόϑτὰ, ἐποίησεν ἁ΄. 
. ε .“, 1 “» χη βούλεται, 

[] ὄκῴνο, ὙΚ. τ Ὁ] , ͵ 
“ Ῥωμ.". Κγ. 

δ 5 χων, ὡς {ναὶ μαιλλοὶ τὸ ὑγτῷ ἐφείσο"», ἦναι τέω (οϑεσίδυ υἰπολαίζωμϑμ, ἵνα μὲ περ ἐποίησε, συϑὲ τὸ μονο γνούς ετε ἐφεῖσα ̓  αἷνϑν ̓ καὺ τύχη πούτι πο» ἡμδιν, ᾿ 
ὡς δεαπύτίεν μόνον, δηλαι χαὶ ὡς πατέρα αὑτὸν πρύΐα ἀΐὲ ὀκφίρᾺὁ μηδοδε δεδωυος ὃ 

Ι! ν 
9 Δ ϑαπερ τις δοξαζοιδνος οἱαίρ νεται, Χαὶ 6 δλύγων Ἐγὼ ὁ Θεὸς Αὐρραΐμε, 

“"Ὡἶ “  ὕχὶ τῷ Αὐρᾳαὶμ ἐποίησε, ιλυταχού λέγων, γυ ᾿ ἡμετέρων, τῶτο γριῶ (πε τῦ Αὐεκαὶμι ἐποίησε, πλυτα χοῦ λέγων, τὰ ἐδεασέτφαί. κι) ΦΙα κως, καίτοιγε ὧδν' οἰκέζος ἐγοζωῦ καλλωπίζεοῖ, ττῳ γεῶ ὃ ΕΝ 2 39 καὶ Ἰσαάκ, ( Ἰακώ ἈΝ ; γοὶ, Φιλῴς μὲ πλέον τότων » διικψες ὅτι Οὐ οδὲν τσ 9 Ἰῶαν. καὶ, ιζ, ᾿ς χεται τῶη9 ποιῶν: ρὲ τόν ᾧ Πέτρῳ Φ 6 ͵ “ΤΑ ̓ὸν ϑύσοῳ ὠκέλδυσεν, ἵνα δείξη πᾶσιν τ ιν ζα αϑε ωη. οἱ εὐρὺ τὸ Αζοσαμι ὁ σφέδρα φιλεῖιϑον ἐδόλειν, -ἰ πὸ ὅτι σφίδρα φιλήται οἷα τῦ πατειαιῤχε. ἔτ 38 Ο φιλῶ πατέρρι ἢ μιντέροι ἡ κατ, ,. λᾷ, 
“,αρ ᾿ δ ζις σους λοις ἐλεν, Φφιλων ὧν Μαγῦ. ,. λζ. 

Ν ὅδρα φιλεῖν τῷ. ὄχ τὸ το ῃ : εον», ἢ . « ΛΝ ζωπω 
ω σφ νι γος ἐπ το, ὃ πϑμτῶν ἡμῖν ὅξΊν οἰκειοτέρον κἡὶ Μυχν, , 35 ἈΡ τ, ΟΥΧ ἐς] μ ψἀξιος ὧν ΝΜ αἱ, αἰπης" ὅ) 4) μεθ᾽ χἰβόολυς ἀπασης βου-- ἡ, διύιρλυ κελθύει τίλεοϑαι ἀπ ρετι ᾿σφώγα οὐδέ θυα ὦρδν Δ᾽ φκείωε- λέται Φιλειοῦαι παρ ηρδῖν, κα γϑτμε, Ν Μ" εἶγας ἢ ᾧ αἰξιφλυύφ᾽ ὅτὸμ ἢ 9ερ- 

"»“ δ» ΄ 

ἈΚ , γοι, δυῖθδ' τὴς παρ φ κείνου σφοδρά δεὐάβα φ, . ΤΣ τλλυδμος μεγίφ-ἑευ ἀιδάμεϑοι Α(φε πινα, ὶ γνησίως ᾧ λΦ Σ ὧΝ Μη ὃ φι λξϑα παῤ ἐμδι! διάένον, δλαλ χαὶ ὃ 
Ι ΄“Ὰ' 5» κΚ{ ζ αὐτὸς ου ἰ 

, Ι] 

ἐγου Φιλίδον. ὁ}9 Ὁ ρον κι Κρ ΕΣ ΟΣ ΣΕ ὙΣΕΣΣ : 
, ᾿ 5, . 2) ΟΝ 

, ΠῚ δξκαῦ" ἃ γε ἐρεῖ, νῷ ἐπι πάλωιδν, κΝάἀγάπινμόο γε ἃ 8 είγων ᾿ μϑιους τίω ἀξίαν δόξα, δ Εἰκότως χαὶ καλοῖτο αὶ Εἴ. ὡς ὧὰ φιφάρους τὸ Ν τὸ πολι ᾿ λυ κα ὠλϑν νδυώοις, χοῦ μεῆτε πιενίλν, μιήτε νόσον, μεήπε ἐστή- γωῶῦ μμεγίφρες τρέχω μδὺ ἐδυ' αὐ πύρ αὐτο κινδχοες, Ω 3 ρειὰω, (εγίο τοι]. 3. 



Εζ;. ͵- λώι 

"8 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ 

ρεϑυ, μι συκοφαμτίλυ, μ᾽ αὐτὸν τὸν ϑείγωτον νομίζομϑρ ἐῇ βωρὺ κα ἐπαρϑὲ ς, ὅτὸν δὲ
 

αὐτὸν ζωῶτα «ἰπσουϑϑωινδν. δὼ γι δ} νήφωρϑμ, τὰ μόγιςα, διὰ τύώτων αἰπότων χέρδὰ-- 
γούμϑυ ᾿ὥασερ δϊυ ἐαῇ μή γήφωμϑι, συσὶὲ ὐπὸ ΤΜ «ἰγαγπίων κουρπωσύμεϑοί ὠ γφησον. 

σχϑτει δὲ ̓ἐπηρεαζει σοί τίς χαὶ πολεμᾷ; Οὐκοιῶ ἐγρηγϑρέναι σε το Ῥφισκέυαζει,χαὶ αἰφορ-- 

μάω σοι" βρέχει τῷ νέοϑαι ὅμοιον Θεῷ. δ ὌΝ αἰγαπτήσης πὶν Ὀχιζουλευύοντα, ὃ. , 

μοιος Ἐσ! ὥ τὸν ἥλιον ἀψωτέλλοντι Ὁηγὶ πονηρὸς καὶ ἀὐγαϑοιᾷ, ἐτέρος αἰΦαιρέται σῷ “χοὴ ματα; 

δὺ “βυναίως εἰγέγκης, τοῖς εἰς πον “τόμ τα διδαπθμηκόσι ῷ αὐτὸν λήψῃ μίαϑον. Καὶ Ν᾽ 

Ῥαρπαγάὼ βία αρη9 ντῶν ὑμδῇι γφησι, μζ' ἀεὶ ς "«ὐο)σεδέξα οϑα, γινώσκοντες κρείῆονα “{. ὑσεσίξας 
ἔχεν ὕτρξιν οὐ ἀρᾳνοιφρὸ μδῥεᾷ,, εἰπέτις χακαῖς ᾧ ὠνείδισων ; ὁ τε ὠληϑὴ ζωτα ἡ,αὔ πε. δι 
ψέυδὴ, φέφομὸν σοι μέγιφον ἔπλεξεν, αὐ Ὡράΐως τίου λοιδυοΐον οὐέίκης. ὃ τὸ Ὰ» σύκ9- το 

Ματῇ. ε.1}. φόυ Μ πολιω ἡμῖν πσολξοφ (δ μιοϑύν; Χαίρετε)», φησι, ἡ ἀγόμιά οϑε ὁτὸν Εἴ- 

Αυκαη τώ. 

Ῥομ. ἢ. λα, 

Ἐφιεσ. ς. 

πώσι πὴν πογηθϑν βῆ κφοϑ΄ υμδμ᾽ ψῶδὸ νϑροι, ὅτι ὁ μμιεϑὸς ὑμὴν πολις οὖν τοῖς ἐρθνοῖς. 

ὁτεύληϑὴ λέγων πάλιν ζᾳ μέγιςα ὠφίᾷ, μόνον αὖ ὠραΐως ἐγέγκωμϑῳ τὰ λέγριϑνα. καὶ 
ὙῈΡ ὁ φωρισοῦος ἀληλεύων τὸν ταλώνζου ἔλεγε κακαῖς, δλλ᾽ ὅθ ὀῤτὶ τελώγου δίχᾳιον ἐ-- 
ποίησε. ὦ τί δᾷχαϑέχασον λίγήν, ἔξες! γὸ ἐπελθόντα (δ ἄθλοις τῷ Ιως ὥπύρτα ζῳῦ- κς 
τῶ μετ᾽ ἐκριβείας μιαϑεῖν. χροὶ τῦτο καὶ ὁ Παῦλος ἔλενμ, Βἰ ὁ Θεὸς αὐρ ἡρδ, ἂς καθ᾽ 

ἡμδμ", ὥασερ ἦν ασουδωζοντες αὶ '"Σ,πὸ ΟΜ λυποιωώτων κερδοίνονδι, ὅτω βαϑυμοιῶτες σὲ 
πὸ Τὴ ὠφελοιώτων αἱ κείνοις γνόθα, τί γὰδ τὸν Ιοὐδϑν ὠφέλησεν, Εἶπέ μοι, καὶ τοῦ 
Χοιφού (ωοισία τί ὃ (ἦν Ἰουδιαιους ὁ νόμος ; τί ὃ τὸν Αδοὶμ ὁ χοήδαδεισος , τί ἢ (δ ὧν 
τῇ ἐρήμῳ Μωῦσὴς » δζρᾳ το θη» πϑύτα" αἰφέντες, ἐν δι σκοστεῖν μόνον, ὁπως τὰ καθ᾽ ἑαυςβυὶ 2ο γ. “ποῖ 
οἰκονομήσωνϑρ κοιλαῖς. καὶ τϑ:» ποιαΐυϑρυ, σύν αὑτὸς ὁ ϑζρόθολος ἡ μδ}} αἴδιές αἱ ποτὺ, 

δλλα μειζόνως ἡμαξ ὠφελήσει γήφειν κοὐ ρασκβνάζων. ἅπω γ9μὦ ὦ ὧν Ἐφεσίοις ὁ Παὸ.-- 

λος διήγειρε, τίωω ὠκείγου διηχϑύνϑμος οἰγρλότητα. Δλλ ἡμς καϑϑύδονϑρ ᾿ βέγχορμδν, 

ἢ ζωῦτο πσδὲς ὅτω πονῆρϑν" πολέμιον ἔλοντες, ἡ Εἰ ὦ ἐφιν ἐμφωλϑύονζᾳ ἔγνωμδν πα-. ἴσ. πίλεμον 

δὶ τίω κλίνω πω ἡμοτέραν, πολλίε δ. ἐποιησάώ θα ατουδέω ὡςς αὐτὸν ὀυδῳ, "ποῦ Ἂς 

αἱ οαθυλουϑ ἐμιφωλδύογτος ἡμλυ ταῖς ψυχώς, σεν ἡγϑυκῆθα παιοήν δεινόν, δλλ᾽ αὐώπε- 

γἸώκαϑν. Ὁ" αὐτίον, Κ᾽ τοῖς ὀφϑόημοῖς ὃν ὁραΐύμϑυν αὑτὸν τοῖς τοῦ σώματος. καίτοι 
δὼ τοῦ ἐχφζω ἐγοηγϑρένωι μᾶλλον ὴ νήφειν. χὸν ΝᾺ Νὰ εἰ[υϑητὸν πολέμιον "καὶ φυλοί- “κα 

ξαιτὸ τις βαϑίως ᾿ τὸν Ὁ ἀδρφιτον, ὸν μὴ α'α τλυεῶς μὸρ καϑωπλισμίέγοι, αὶ δυωνυσύ θα, 

δϑύκόλως Αἱ ̓φφυγάῖν. ὦ μάλιςα, ὅτ φϑοὶ οἷ ἐυθαίας οἶδε πολεμᾷ (ἢ δ᾽ ἀν ἑάλω (χί- 10 

ὡς) δλαὶ ογίματι πολλαίκις Φιλίας, τὸν πὰς ὠμότητος ἰὸν εἰὐγίησιν. ὅτω γϑιωῦ ἡ τίω 
γωνώκᾳ, τοῦ Ιως ἰξεσκεύασε, «τοϑσωπεῖον φιλοτοργίας «ἰασο δῦσα, τίωιὶ πονηροὶν ὠκεί- 

νζιυ Εἰσονεγκεῖ συμρυλίωώ. ὅτω ὶ ὦ Αϑοὶμι οἰ αλεχόνϑμος, εἰ πσοκρίνεται Ὁ κηδὲμο-: 
γικὸν κἡὐ ποοϑφατίκὸν, λύγων, ΟΤΙ αὐοιγϑήσονται ὑμ" (ὦ ὀφϑϑημοὶ ἢ δὼ ἡμέρᾳ Φαΐγϑιτο 
τὐπὸ τῷ ζύλῳ. ὥτω ᾧ τὸν Ιεφθούς ὀρέπεισε σαόϑοδίματι ἐυσεξείας τίου ϑυγατέρρι χατα- 45 
σφαξαι, ἡ τίωὐ χρδδανομον Θεσίϑω ὀῥενείκειν, ΕἾδες ἀντυ Αϑοδείας; Εἶδες (ὃ ποι- 
κιλον πόλεμον ; Φυλοίῆου τοίγιου, πὸρμταλθϑον Φεοίῆου τοῖς ὅπλοις τοῖς πνόυμαιτικοὶς, ἢ 

καταμόρθοινε ζᾷς ὀκϑίνου μη χομῶς μ(θ αἰκριδείαρ, ἵνα, ὁ ὀβαύλωτος ἧς ἢ ἕλῃς αὑτὸν θύ.- 
κόλως. ἐπεὶ ᾧ Παῦλος τως αὐτῷ πίδιολύενο ζωῦτα μα' αἰκριξείας κατωμόμθανων ᾿ 

Ά.. Κορ. βιὰ, δ[8 αὶ ἔλελν, Οὐ γὰρ ἐὐτν ( νοήματα αἰγνοούυϑυ. ἡ ἡμᾷς τοίνεω αὶ μιαϑεῖν ἡ φυγεῖν ζει 40 
Ὠπζαλαὶς αὐτῷ ἀσουδοίσωμϑμ, ἕνα, τὐμὶ χατ' τὺ γίκίω ράνϑμοι, ὁ κὶ (ὃ χϑρόντω 

βίον αὶ κτὶ (Ὁ) μέλλοντα ὀϑακηρυρϑώ νϑμ αἰωώνα, ἢ τσ" αἰκηφοίτων Ῥθιιτύχωμϑμ ὠγαϑών, 
ὩϑΡ|Π χαὶ φιλὸν,ϑεοσπία. 

Δογ. 

ΩΝ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕἘΠΙΣΤ. ΛΟΓ.α: 79 

Λογιια, 5 ΕΙ ΓᾺΡ ΣΥΜΦΥΤΟΙ ΓΕ ΓΟΝΑΜΕΝ ΤΩ Ο- 
μοιω ματι τοῦ θανάτου αὐτο, δυλαὶ καὶ τῆς «ἰαςαάσεως ἐσοϑβα. 

ΘᾺΠΡ ὀὐύμασεϑεϑει ἰφϑίω Εἰπὼ, πὗπὶν γὼ Σ ἐρεῖ, ὃ οτι Εἰς τὸν ἡλικὸν 

ΠΝ (μωεγὼς ᾿ ̓ ὠκἝωννει Ἄρην, ὃχ ὥασερ οὖ τοῖς ἄλλαις Ὀχτφολαῖς ὅζαι- 

ρών αὐ Εἰς δύο, ὃ ἕξ πνοῷτον τοῖς δόγμασιν αἰφοείζει, Ὁ 5 ἐτεν 

69» τὴν ἠθῶν ὅχι πιμδείᾳ" δλλ οὐκ ὠζώϑα ὕτως, δνλὰ, δὲ ὑλὴς 

αὑτῆς λναμὶξ τῷτο ποιή, ὦ ὡπὲ Δα δαδείον δμέοϑαι τὸ τον Ἅφγρν. δύο 

πον ἐὐω)θα, μεαρώσεις φησὶ ἡ ϑανώτες δύο᾽ κἡ τίου ; Ζ σοῦ 

Χοιφοῦ γε μοι, ἐν τῳ βααήΐομωπ, τίω ὃ ὑφ᾽ ἡμδμ' ὀφείλὴν γένεα, ΚΣ (Ὁ βυτα 

απσουδς. ὃ ἕ ΠΩ ζαφίδαι τὰ πσθϑτερρι αἰεδιντήμαιτα, τὴς εἰντο γέρρνε υμᾶε: 5 ὃ 

ΦΘ πυῤὰ μεῖναι γέκρουὶς τῇ ἢ ἀἰρδρτίᾳ, τῇ τῆς ἡμετέροις δᾷ λυέϑαι ἔρλϑν. αστυξὰς, εἰ 
χρὰ ΜΠ μοίλιςαι πολλαὶ ὑονζῳῦϑα τὸ Θεὸν ὁαΐμδν βοηϑοιώτω ἡ ἡμῖν. “ Ὁ δὲ τη ί- 

153 αὐει βαΐπῆισμα μόνον ὃ τὰ πεύτεξα ἀφανίσαι πλημμελήματα, δλλσ ὁ στρ; ς τὰ 

μέλλοντοι ἀσφάγζεται, ὥασερ ὅΐω εἰν ὠκείνοις τίω πἰς!ν Εἰσίνεγκαᾳς ἵνά ἐς ατιοϑοὴ ᾿ᾧ- 

τω κ) Οὗ τοῖς μ ζτα τὺς «σεϑλυμίας Ἰθίδεξαι τίω μεταξολέω, ἢ ἵγα μήτοι σιι!- 

τὸν κατα βῥυπολύῃς. ζὐταγὸ καὶ χὰ τοιαῦται συμϑυλεύων, Φησίν᾽ Εἰγοῤσύμου ΟΣ 

γϑναμδι ὦ ὁ ὁμοϊώματι τῷ ϑυατα τον δλλαὶ χαὶ τὴς ἀϑαφαάσεως ἐσύβία, Ε- ἐ ἐς Ζι (ων ς 

20 ἐγγῆρε τὸν αἰκροατίωυ, πρὸς τὸ δεασύτίω ἐυθίως αὐτὸν λϑαγαγαν τὸν αὐ, τι πολλέοι , 

δεῖξαι «πουδείσας τέων ὁμωοιότητοι; Δ[6᾽ τῶν δὲ Εἶπε 2αινα; τῷ, ἵνα μιῇ δύ τεῖπ ὑππεγν Σλἢ 

ὁμοιώματι ϑεινωτα. ῳ ὙΣΥ ἡὶ ὀισία, "αὕτη αἰπέθδωον, Ω 0  δξ ἀν τιον αὐ ϑερπιορ,τάρος 

(Ἵν, ἡ κακία. χα Οὐκ Εἶπεν, Εἰ ἔχ ὀκοινωνήσοιμϑμ ᾧ ὁ ομοιώμαιτι τῷ αν πο, ᾿δνν αἱ 1} 

Εἰ "ὦ σύμφυπι τελόναρϑμ, ᾧ τῇ τῆς φυτείας ὀνόμωτι τὸ οκ ζιτης καρπὸν ἡμῖν αἱν. ̓ Ν ̓ι 

25 νοῦ. καϑεπερ ΧΟ Ὁ σώμα ἀυτν ζαφεν ἐν τὸ ," καρπὸν Ί ̓ οἰκυρδι ης τίω ( τηοϊόν ἀώεὶν 

ὅτω κα Φ δ ἡμέτερον αφὼν ἐν ὦ βατδίμιατιιαυρπὸν ψώεγκε τίω δισιοσιυζω, τὖν ὦ - 

γμαῦμῶ, πἰω ἡο γεσΐαν, πὰ βυεία αἰγαϑε" οἴσει ὃ οἱ ὃ τῆς ἀύαςασεώς ὑφερον δῶρ:ν. ἐ πεὶ 

ὀΐω ἡμᾷς ὦ ονύδωτι, αὐτὸς ὃ ον γῇ, Χρὴ ̓ἡμῴς ἅ ἅ κ᾿ τὸν τῆς ἀμδρτίας λθγον, ὦν φιος ἢ 

χν τὸν τῷ σώματος ἐτάφη, "9, τῦτο οὔκ Εἶπε »σύμιφυτι ῷ ανάτω,᾽ ὅλα ̓ ῷ ὁ ὀμοιώμω - 

39 τιτῷ θαναίτν. λαίναηος "5 χα τὸν, καὶ ὀκῴνο ΜΟῚ Π τὸ Σ αὐτο οἰ ασοκειιδμου. ἐδ 

τοίγεωυ, φησὶν, ῳ ᾧ Σ ϑιονάτω ἐλυλάθα σύμιφυ, καὶ τὴς αὐαρασιως ἐσὺ θα" ὁῥαίςασι 

ῦϑαι τίω μμόλλουστυν λέγων. ΚΩΝ γῈ «ωτέρω «ἴθ ϑαναίτου φἰφληθεὶεν χαὶ 

Εἰπὼν, ἡ αἰγνοῦτε, ἀδελφοὶ, ὅτι ὅσοι Εἰς Χοιφὸν ἐξα τίϑηνϑν,Εἰς τὸν λείνατον ἀν ἐ- 
(ατῆϊαϑηκϑυ; συ εν κἶδι αὐάςαίσεως διελέαϑη σειφαίς, διολὰ αἰδὶ πολιτείας τῆς κα 

220 βαῆιμα, κελεύσας ἐν καινότητι ζωῆς παἰθιπατήσοι ἡ Ὡ]θ,. τοῦτο ζδει τὸ 

αὐτὸν λϑαλαθων λϑ “ρ, ὀκείνευ ἡμῖν λοιπῦν πσοϑόναφωνᾷ τίω λύα τισι. αὶ ἵγα μεί.- 
ϑης ὅτι ἐυ πίϑὶ ζχύτης φησὶ τὴς ἐκ τοῦ βαπῆϊσματος, λα «ἰδὶ κείνη. Θέπων 

73}, Εἰ σύμιφυτοι γεγϑναμδῳ ῷ ὁ ὁμοιώμιαιτι. τού λειγάτου ἐρε, οὐ Εἶπεν, ὅτ ποῦ ὁ- 

μοιώμαιτος τῆς λὐαφοίσιως ἰσέμεϑα, . ἀλλ χαὶ τῆς ὀἀὐαφείστως. ἥα Ὁ» μὴ λέγη, 

40 ται "παῖς Εἰ μὴ αὐπεθοίνομϑρ ὦ ὡς ἀἰπέθάρει, αὐαφησύμεϑει ὦ ὡς αὐέςἩ ; ἐωΐκαι μϑὺ τῷ 9ω- 

γαΐτοα ὑμιψημωόνδυσεν, οὔκ Εἶπε, σύμιφυτοι τῶ λενατῳ,ἰλλα,, ᾧ ὁ ομοιωμιατι 9 )αιναπτα᾽ ' 

ΤΣ 3 τῆς ἀυάφασιως, οὐκέτι Εἶπε ᾧ ὁ ὁμοιώματι τῆς ἀϑαφεύσεωφ, αλλ, αὐτῆς τῆς αὐα- 

ξάστως ἰσό θα. καὶ Οὐκ Εἶπε, γεγϑναμϑι αἰ, ἐσθ θα, ΧΗ ̓τύτῳ πάλιν δηλαΐν τῷ ῥΥ ρ- 

ἐατὶ κείνου πίω σϑεπτω γελιμηνϑμζο ὀμαίςα σιν, ἰλλα' μέλλουσαν. εἶτα ̓βουλόμδιος αξι- 

ὑπφν 

το 

7 
ς" τς α΄. 



κεῦ φ', 

“ Ἐξ, θ,χζ κα. 

80 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ; 

ὄπιτον ποίῦσαι τὸν λόλϑν, δείκνεσιν ἑτέρριν ὁαίςασιν ἐἰγζιῦϑω “πνονδόζευ το ὠκείνης, ἕνα 
ὡσῦ πῆς παρϑυσης χα) τῇ ἀμιλλουσῃ πιφεύσῃς. Εἰπὼν Ν οἷ, σύμφυτοι ἐσόβᾶθα τῆς αἱα-- 

ξάστως, ἐπήχατέ, 
6 Τῶτογινώσχοντες, τι ὁ παλαιὸς ἡμϑν αὐ,ϑόϑπος ((μεςαυρωϑη, ἵνα κρταβγη8ὴ 

κὸ σώμα Τῆς αἱ οὗ τίας, Ὁμϑ ἢ αἰτιὸν ξ ὐπεδειξιν τῆς ἀμελλούσης “πἰϑεὶς λύα--ς 

ξιώστως. ἢ Οὔκ εἶπον, ἐςξαύρω ), δλλα, (μωεςαύρω), ἐπξες ἀγὼν χὡ βαπῆισμα τῷ ζαυρῷ .8}9 

ᾧ αἰωτέρω ἐλεγό, σύμφυτοι τῷ ὁμοιώματι τῷ θρονώτα αὐτϑ" γέγϑιαυϑι, ἵνα καταργηϑη 
τὸ σώμα τῆς αἱεδίστίας, υὶ τὸ σῶκᾳ τῦτο ὅτω καλών, δλλαὶ τί πονηρίον ἑπασειν. ὦὡασερ 

"ὦ παλαιὸν ἀν ὄροφον λέει Κ᾽ ὁλόκληρον κακίαν, ὅτω καὶ [τὸ σῶμα τῷ αγιϑοόῶν ὀκοίνου κ᾿ 
τίω πὸ [Ὁ] Φόρων μιαρῶν πονηρίας συγχεινθρίωυ παΐλιν χακίδν. καὶ στι δ φογασμος το 

τὸ Εἰρημδιον, δἰπὸ τῷ Παύλυ τῶτο αὑτὸ ὀζρὰ ἢ ἑξὴς ἐρμιέευ θύσαντος ἀκουσον. εἰπὼν γὸ, ἥα 
κατα ργη9 τὸ σώμω τῆς αἰμδοτίας, ἐπήγατε, τού μυκέτι δουλϑύειν ἡμας τὴ «.- 

' ᾿ Δ, Ὦ 3 « γ . »“» Ν Ν ͵ 

εἴδτίᾳ. Ταύτῃ γὸ αὑτὸ δ!) βύόλομαι νεκρίν, ὀυχ ὦφε αἀἰφανιαϑέωαι ἡ ὡἰποϑανῷ, 
δλλ᾿ ὦτε μὴ αμδοτθμοιν. ἡ παφϑιων Εἰ σαφέφερον αὑτὸ ποιᾷ, 

70 ὙΡ̓ οἰὐπυθανων, φήσι, δεδιχκαίωται πὸ Τὴς αὔλιον. ΠΕερῤ πϑρωτὸς αἱ- ι4 

ϑοϑίχου τῦτό φησιν, ὅτι ὥασερ ὁ δἰ πυθοινων ἀπήλλακται τὸ λοιπὸν τ αεὗοτόμειν γεκρὸς 
κείμϑμος, οὕτω ἡ ὁ αϑαξας Οἰπὸ δ βααπίσματος. Τὴν Ὁ» ώταἷ ἀπέθανεν ἐκῴ, γΕκρὸν 
δεῖ μϑῥειν [5 πϑωτὸς τῇ αἰμδοίίᾳ, Εἰ τούεω αἰπέϑανες ἐν τῳ βατῆίσματι, νϑμῴο νεκρός. 
καὶ ὙΣ ἐκατος ὡἰπυϑόμων, Οὐκ ἔτι αἰμϑοτάμειν διωυαιτ᾽ αὐ᾽. εἰ ἢ αἰρδοτόμεις, λυμανη ψ Θεΐ 

πίω δωρεαν. αἰπαητήσος τοίνυν τοσοι τέων ἡμας φιλοσοφίαν, ᾿ς ῷ φέφανον (ᾳχέως ἐπή- το 

γὰτγε λέγων, 

8 Εἰ δὲ ἀπεθαίουδν (ἕω Χριςῷ . Καίπι ὁ τὸ χπθ9 ζφ( φεφαΐου μέγιςφος ξίφα- 

γος, τὸ Χριγνσταῃ τῷ δεασύτῃ. πλίω' δ λλαὶ καὶ ἕτερον δίδωμί σοί, Φησιν, ἐπαϑλον. ποῖον δὴ 

Ἧτο; τίωυ αἰώνιον ζωζω. ΠΙικεύορμϑν γὰ β, φησιν, ὁτί ἡ συζήσο νϑμ αὐτῷ. Καὶ 

πῦϑει αὔτο δῆλον; , ς͵ 
Δ! «“ » λιν» ῥ,΄.} ! 1 ! ἤ ΜῈΝ 

9 Εἰδότες ὁπ Χρισος ἐγερϑεὶς ἐκ νεκρών, ὑκέτι δἰποϑνήσκει., ἸΚω σκόπει πάλιν αὐτὶ 

«ἰὼ φιλονεικίλυ ἢ πῶς Ὑπὸ" ογαντίων αὐτὸ χαᾳτασκβυαζει. ὯΝ Ὁ Εἰκὸς ὦ "πιγας »(. πὰ 
φορυξῴοϑα) ΓΝ ῷ φαυρὼν ὼ ᾧῷ ϑαΐγαντον, δείκνεσιν ὅτι δὶ αὐτὸ (ζ ὅζω τῶτο “οὴ ϑαριεῷ 

λομπονομὴ ἣν γ᾽ ἅπαξ ἀἰπήθανέ, φησι, νομίσῃς αὐτὸν νη Τὸν ἐβνκαὶ "Ὁ δζρυ τϑο αὑτὸ 

αϑαγατος υϑμει. ϑειγαΐτυ Ὁ θρίγατος ὁ θεογώτος αἰντῳ γέχϑνε. ἢ ΡΤ ἀπέθανε, δου τῶ 20 

οὐκ ἰποϑνήσκει. ἡ ὙῈΡ ὀκᾷνον ([) ϑοίνατον 
16. Τὴ αρθδτία ὠπέθανς. ΤΙΏΩΙ, τῇ αὐοίία »τυτίςν, οὐδὲ ὠκύνῳ απο θ8)- 

ϑυνος ἐδ, δλλα δχρὲ τίωυ αὐ υδοῦίαν τίω ἡ μοτέροιν. ἕνα γὸ αὐτίω αὐέλη, ᾧ ἐκκόψῃ τὰ 
νδῦρφι αὑτῆς, καὶ τίωυ διυύα μιν ὥπασοιν, δ, τῶτο αἰπόθεινεν. εἶδες πῶς ἐφόξησεν ; Εἰ γὸ οὐκ 
οἰ ποϑνήσκει δούταρϑν, Οὐδὲ λουΐζον 81 δεύτερον. Εἰ) λουΐξεν οὐκ ές) δεύτερον, μηδὲ σὺ 35 

“δὸς αἰμδοῖίαν Ἐχιρρεπὼς ἐχί. ζωτα δ) πϑϑτα λέγ, κατρὸς ὄκῴν ἱςαί μϑμος Ὁ ποιήσω.- 

μὃν (ᾳ κακαὶ ἵνα, ἔλθη ζῳ ἀἰγαϑεὶ, ἀ δ, ἔχινϑμόμνϑν τῇ αἰδοῖα ἵνα, ἡ ὙΡΡις σλλεοναση. 

πσδύρριζον τοίνιυ τίω τοιαύτέω αἰύληψυ δῥαιρών, ὡπόμτα ζχῶτα Ἴ᾽ϑησι. Ο" 

ζῇ Θεῷ ζἥ,φησι “ Γετέςιν,ὠκα ται λύτως, ὡς μηκέτι χρουτείο αι ἰαῦὸ Φ Θχιτα. 

Εἰ γὰ ἡ (ὃ «σϑότερον ϑαίνατον ἐχαύτυ θύϑιωος ὧν ἀἰπίϑανον, δυλιαὶ “σ᾽ τίωυ ἑτέρων αἰ- 40 

αἷδοίιαν' πολλῷ μαλλοννωῶ Οὔκ ̓ ϑἰτοθανέται κατα λύσεις αὐτέων. ὃ ον τῆ πσοὲς Εζρᾳί- 
οὖς ἔλενν ̓ ὥπαωΐξ ΣΡ, Φησιν, ἐχὶ (ἀωτελεία τ αἰωνων Εἰς εὐϑέτησιν ΝΥ μαρΐίας 19. 

τὴς ϑισιας αὐδὸ πεφανέρωται. Κι αἱ καϑῦσον δισύχεί ) τοῖς δυ, ϑοίποις τσ αἱξ δισποϑοανᾷν, ὅ τω 

ὦ ὁ Χοιτὸς πα «πϑϑσεγρηϑεὶς Εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ὦ μαρτίας,κ, ϑυίυτέρα:χωοὶς 

᾿ ἁμαρτίας 
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χἰλλ αν αἱμαρτίας ὀφϑήσεται τοῖς αὖ τὸν "αἰπεκδεχομϑῥοις Εἰς σωτηρίαν. δείκνυσι Ὁ. κα τὴς γΤὰ Θεὸν 
"" ζωὴς τἰω ἰοῦ, ὦ τὴς αἰ μαρτίας τίω δυωχμιν. τὴς δὴ κτ' Θεοὶ ζωῦς, στι σἐχέτι ὥστο- 

ϑρρνέται.. τῆς ἢ αοὐοτίας, στι Εἰ τὸν αἶγα μιάύρτητον αὕτη “πϑεσκεύαζεν ποθανᾷν, (ἄν υ- 

πάγοις ὑγζᾳε πῶς οὐκ Σἰπολῷ ὅτα, δὴ! αἰϑδὶ τὴς «υτύζωυς διελέίϑη, να μὴ λέγη τὶς, 

ς τί δὰ πϑϑς ἡμας τὸ Θἴρννϑμον; ἐπήγανδν, ; Ν" 
1 Οὐτῷ ἡ ὑμῴᾷς λογίζεαϑε ἑαυτοῖς, φησι, νεκροις (ὦ ἐἢ τῇ αἰεὗντία, ζώνζς ἢ ᾧ 

Θεῷ, Καγώς Εἶπε, λογίζεοϑε, δῷ νὴ τὐδαφῆσοι τὸ λέχγϑμϑνον τέως Οὐκ ἔξ. 
κρλογσόβθα ᾧ τί" λογιζόμεθα, φησι; νεκρους ( ἐγ τῇ ἀκ τίᾳ, ζώων ὃ ῷ Θεῷ Εν Χραςῷ 

Ιησῷ τῷ Κυρίῳ δ Οὐ ϑτω ζῶν πάσης ἔχιλήνα}) ὌΡΕΡ, αὐτὸν ἔχων σύμμαχον 

το τὸν [ησοιώ, τού ὙῸ ὅφήν, ἐν Χριςῷ. Εἰ γρ έκροις ὀνζᾷις ἀγέφησε, πολλῷ μᾶλλον ζώι- 

ς κϑυται Δ,ΕΙν δυιυυήσεται. ᾿ 

"ΣΡ 1» Μὴ δίζυ βασιλϑυύτω ἡαμαρτία ον ὦ ϑνητῳ "δ σώμωτι, Εἰς τὸ ὑπσακϑεν 
δ} , »κ»κ,. "», ᾿ ᾿ » "5, γ δο Ζῳ .- 4 ᾿ »᾽ 7ὔ ,»,»ν» 

αὐτῇ ον ἢ Ἐχιθυμίαις ἀὐτν, Οὐκ εἶπε, μη] δζευ ζητῶ ἡ σοιρξ, μω)δὲ ὁγεργέτω, ἀλλ᾽, 

ἡ ἁμαρτία μιὴὶ βασιλθυέτω. οὐ Ν᾽ δὲ φύσιν ἄλλαν αὐγδίφν; ὁνλα. Τὸ ασδϑαιρέσιν δορθῶστωι εἶτο 
14 δεικψις ὁτι Κὶ βία, ὁ αϑαΐγκη χατεηθ θα, αἰ τὸ τὴς πονήφλας, δ, ἐκόγτες, Οὐκ εἶστε, μὴ τυ-- 

εραννεΐτω, ὅπτορ Δϑαΐγκης ἰώ, ὁλα μή βασιλϑυέτω.ὺ ΨΨ ἄτοπον εἰς βασιλ εἰ:ν αἰχϑιϑμοὺς ἕ 

ἐρανών, βασιλίδω τίω αἰ μαρτίαν ἔχεν, χαὶ κα λουιϑέοις συμιξασιλϑῦσοων ᾧ Χοις-ῷ, αἱρᾷ- 

οϑαι "πυέαϑαι τῆς «ἁμαρτίας αἰχμωλώτους ᾿ ὥασερ δ Εἴ τις τὸ δζδημα ῥίψας ὐπὺ τῆς 

κεφόλης, διαιμονώσῃ γωνωκὶ καὶ πυϑϑσουτύσῃ καὶ βάγια «ὐϑδκξεοληνϑμῃ δευλέσειν ἐθέλοι. 
0 Εἶτα, “γ᾽ βωρὺ ὃ ἰϑδολμέοϑαι αἱ μὔδτίας, σρρι πῶς ᾧ κούφον ἔδειξε, καὶ () πόνον πϑρεμω.- 

ϑήσατο Εἰ πον, τῶ ογηῷ ὑμδ᾽ σώματι. τὗτο Ν᾽ δείκνεσι πυϑόσκαίροις αι (ὧν αἰγῶ- 

γάς, ὦ τυχέως χαταλυορϑμοις, ὁμοῦ ὃ αὶ δὝὲιίἥ “σοϑτόρων ἡμας ὀμαμιμφήσκει χακῦν, ᾧ τῆς 

τῷ ϑαναΐτυ ρίζης. ἐἰὐντόῦθεν γ»»ᾧ αὐ ϑοὶ τίω "ἰρχζω ϑνητὸν γέλϑνεν. αλλ ἔξες! ὶ ϑνητὸν 
ἔρντω σῶμα, μὴ αἰρμδοτόμεν. Εἶδες τίω αἴδιοοισίαν τῆς τῷ Χοιτοί χαῤιτος .ὁ (δ 

15 Αδαμ συυέπω ϑγητὸν ἐχων, ὠλιοϑε" σὺ ὦ ϑαναΐτε λφίων κ᾿ χο'θύϑιωνον ὃν, ςεφόνω ϑῆ.- 

γα, δυιυήσῃ. ἡ πῶς βασιλόδει, Φησν, ἡ ἀμαρτίω; Οὐκ ϑιπὸ τῆς οἰκείας διωώμεως, ἀλλ 

ὐπὸ τὴς σὴς ραϑυμίας, ὁχγ, τῦτο Εἰπων, μὴ βασιλϑυέτω, καὶ “Τ᾽ (ξ6πον δείκψισι τῆς τοιαύ-- 

τῆς βασιλείας, ἐπώγων καὶ λέγων, Εἰς δἰ πακϑύειν αὐτῇ ἐν ταῖς Ἐχιθυμίαις ἀστῷ, οὐ 

ὙΣΡΆθι τιμὴ ὃ μέ] δξοισίας αὐτῷ πόμτω χαφίζεοϑων, αἰλλ᾽ ἐχώτη δουλεία, χα! ὠτιμίας 
10 Ἐλχίτασις. “τὰν »»ῤλὰ βυίλεπω αρρϑ ἤν, τότε ἐλάυϑκοίας ἐφέρη") πάσης᾽ στε δὲ κωλύεται, 

χὴιδϑ τότε μώλιςα, τίω οἰκείλν ἐξίλυν δζρτηρά. 
132 Μηδὲ παοιςαύετε τὰ μδήη ὑμῶν ὅπλα ἀδικίας τῇ αιμωρτία, αἰλλ᾿ ὅπλα διχαιο-: 

σύνης. Οὐκϑιωῶῦ μέσον ὦ σώ μκφι κφικίας χαὶ Φρετὴς χαϑαπερ δῖχυ χα; τὰ ὑπλα, ἐχάα- 

τερϑι δὲ ζᾳᾷ ἔργα. -ρα τὸν γρωνϑμον Ἀλλ ̓ ὥασερ αὐ Εἰ χα φρατιώτης χρ' τῆς πατοί- 

,..4 δὸς αἰγωνιζόνϑμος, καὶ ληςφὴς κῸ ῬἪἝο ἐγοικϑιωτων ὁπλιζόμϑμος, τοῖς ἀδοῖς ᾧοοϑῆοντο ὅ-- 

᾿ς πλοῖς. κ᾿ »Ὰ τῆς πὸντϑυχίας Ο ἐγκλήμνα, ὀηγα Μ' εἰς ὃ κακὸ “»κωρδίων. οδοὺ δχὶ 

ὃ (ὑρκὸς ὅφην εἰπεῖν, το κακῷ γινομδμης πρᾳ τίωυ τὴς ψυχῆς γνωμέιυ,ὐ τα Ἔ οἰκείλν 

φύσιν. δμ" δ ))5} αὐἰδιεργάσν κάλλος φότριον, ὀπτλον ἀδικίας γέγϑνεν ὁ ὀφθαλμὸς, πα- 
Θ οἰκείλυ ἐνέργειαν (ὀφϑουλμῦ γὸ Ὁ ὁρᾷν," Ὁ κακῶς ὁραν) ̓ διηαὶ ὩΡῸν τίω Ἐ κελϑ,- 

κο σουντος λογισμοί πογηολδυ. αὐ ὃ χαλινώσῃς αὐτὸν, διχοαηοσιωης γ4γϑνεν δῆλον. δυτώ χαὶ 

ἔχι γλωήῆήης, ἑυτω Χ) ξχὶ χέρων, καὶ ἐχὶ τυ ὠλλῶὼν ἀἰπόμτων. χαλωςἢ τίω αἰμδὰτίλυ 

εἰδικίλυ ὠκαίλεσεν. ἡ Ν ἑαυτὸν τς," τὸν πλησίον αἱ μϑδ τλμων αἰδεκεῖ" μᾶλλον 3 ἑαυτὸν 

τϑϑ τῷ πλησίον. αἰπαιγαγων τοίγιωυ τὴς πονηφίας, ἀττι πσοὸς τίω ὠρετέω λέγων, 
Αλλα' χορ οιφήσοιτε ἐκυζῶν' ᾧ Θεῷ, ὡς οὐκ νεκρῶν ζώνζᾷς. Ορφῳ πῶς πὸ Ὁ 

δνομάτων 



Ματῦ. 6. κ. 

4. Κορ. γ' ς. 

8» ΧΡΥΎΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

ἀομάτων γυμνῶν πρρϑτοέπει, ὠκεὶ ἐκ αὐϑρτίαν Εὐὼπων, εὐζωϑα ὃ τὸν Θεόν, διίξας Ὁ 

ὅσον ὃ μέσον Μ βασιλθυόντων, πάσης συτγώμιης τὸν φρατιώτίου ὄξέξοιε τὸν ἀφέντα υϑι τὸν 

Θεὼ, ἔθηϑυμήσαντα καὶ «ἰπωῦ τέων τῆς αἰ μδοτίας ζῴἤεοϑαι βασιλείλυ. εἰ ζω τη ἢ μένον, 
δ λά καὶ δὰ δΨῥι ἑξῆς τῶτο κατασκθυαζει λέγων, ὡς ὠκνεκρῶν ζωνίᾷι. δα γδότϑτων 

δεύψεσι κἀχείνης τίω λύμέυν, ᾧ πὰς τῷ Θεοδδωρεῶς τὸ μἄγαϑος. εὐνοήστοτο γ5, Φησι, ς 

ἦγες ἦτε, ᾧ τἰ γεγϑιατε. τίνες δὰ ἥτε; νεχροὶ, ὶ ἀπολωλότες απώλειὸν ἐδουμόθεν" δίθρ- 1. ὀρθωϑέῶῃ 

ϑῳϑέεζαι δευναιυδύδω. φοἰνϊ γ ἀεῶ ἐς ὁ βοιϑῆσοι δουναίνϑμος. καὶ τίνες δξ ὀκείγων γε- 
ϑνατε δ) νεκρῶν εζῶντες ζωίω ἀϑόϑατον. ᾧ διρὲ τίνος, δγοὶ τῷ πόρτα διιναυϑύου Θε- 

οὐ, οἰκοιῦ ἃ αἱ πυὸ τούτον ζοἐἤξαϑαι δίκαιον μ(Τ' πτολϑυμίας τοσαύτης, (ἴθ᾽ ὅσης Εἰκὸς 

ὥν απο νεκρῶν ζώγζις “λνορδύοις. 1ο 

Καὶ ὠ μδὲ» ὑμδέλοπλα ϑικαιοσιωώης δῦ Θεῷ. Οὐκϑιοῦ αὶ πονηρϑη τὸ σῶμα, Εἴγε 
ὅπλον δϑικαιοσιώης ἀΐρ' δμέαϑαι δευνατόν. σπλον ὃ Εἰπην,ἐδύλωσιν ὅτι καὶ πόλεμος ἐφέ- 

φηχα χαλεπῦς. δ9 ᾧ πϑρτευχίας ἡμῖν διᾷ ἰσχυρῶς, ᾧ γνωμωης ρναιας καὶ αὶ ΤΨ πολέμον 

τῦτων Ἐχιςαϑῥης χαλώς, ὦ ασϑϑτα πόρτων, ρώτηγ ὃ, δ ὁ φρατηλϑς ρέφηχαν, αεὶ 
; ! ω Δ» ἡ ! ; ὦ) οἷ ᾽» ᾿ ! 

“σολεσυμμαχίδῳ ἐτοιμος ὧν, ) αὐ χείρωτος ψϑμων, χα! ἴὰ ὁπλαὃ ζᾳ ἰογυροὶ κατεσκβυασεν κχς 

ἡμῖν. δ49 ρητὸν πσδϑλωρέσιως Ὁ Εἰς δέον «ὐῷ μοταγειραζομδῥης, ὧξε καὶ ῷ φρατηγφ 

πείθεοϑαι, καὶ ὅπλα Ὑ Ὁ} τὴς πατοΐδος τίϑεοϑαι. “ὐἰοαικελβυσοίψϑμος τοίγεω ἡμῖν ὅ- 

τῷ μεγάλα, καὶ ὅπλων, ἢ μοίχυςμ πολέμων αὐαμνήσοις, δρφι πῶς πάλιν" ϑαῤῥιωύει  ςρα- 5" ϑεῤῥω, 
σιωτίω, ὁ ἀλείφει τίω πσϑοϑυμίαν, λέγων, παν ἢ 

14. Αμδοτία γορύκόν Οὐκέτι κυρλθύσει. νὶ γδὲ ἐφε αἰ πσοτομον, δλλα αἰ ποὺ χάδαν. 10 λίγον, 

Εἰ δξώυ ἀἰμδοτία ἡμῶν οὐκέτι κυραθύει, Ἴἶνος ἕνεκεν τοστωῦτα πϑδεγίνα λέγων, μων βα-- 
σιλῥυέτω αἰμδὰτία, ον ᾧῷ ϑυηζῦ υἱὸν σώμωτι, ἢ μι παξιξαγετε ζο! μϑιη ὑμῶν ὁπλαά- 
δικίας τὴ αἰμδο τία,; τί δέζυ 581 Ὁ λεγόνϑρον" ἀσερμμα τικόν να, κα ταξαλλε.) λό)ϑν ὦν. 21: στημκαπ: 
(δι, ὃν ὕζερον ϑματῆύοσεν μέλλει, ᾧ «(δ πολλῆς ἐργαζεοϑαι τῆς κατασκένης. Τἰς δδυ πόμα 

ὅφην ζ ὁ λόχος, τὸ σῶμα ἡμὸν ἀρ τῆς το Χολφοῦ πβοισίας δὐχείρωτον ζω τὴ αἷ- 25 
αὗλτία, κα "ὃ (Ὁ 9εύνατον, ὁ πολις παθῶν "ἐπεισῆλϑεν ἐσμός. δίθπερ σον σφόδρα κϑ.- ἐς 

Ω , ἸἼιΩνν»"νΝ ͵ " 4 4 “ χὰ ΔΝ 92. ΦΙσΉλ ΔῈ 

Φον ζω αποὸς (ὃ πῇ τὴς Φρρετὴς δρόμιν. ὅτε γὸ πγεὺ μα “δῶ Ὁ βονϑοιῶ, ουτα 

βαϊισμα ὃ γεκρωσαι δια μϑμον᾽ Δλλ' ὥασερ τις ἵπτσυς δυσύνιος, ἔτρεχε ὥ, διηρδοτὸμε 

ὃ πολλάκις, τ νόμιν ἴα πο ί]ῥα κὶ τὸ μι τοιαύτα Αἱ αι. γϑρθύοντος , πλέον ὃ σϑενντὴς 
ΕΣ ΧΩΙ ῥημάτων χροχινέσεως τοῖς ἀγωνξομϑβοις Εἰἰστρέροντος. ὍΝ ὃ οΧοιφὺς τῦρα- 20 

᾿ Ὶ ΄ . ι ! ! λ4 ΄’ {ς{» ! 4 ͵ γέγϑνε, τα παλαίσματω λϑθιπὸν θὐκολώτερρ. γέχϑιε.δ 9 αὶ μείζονα ἡμῖν πσοϑετέϑη (αὶ σκάμ-- 
ματα οὗτε μιαίζονος μετεορικόσι τῆς βοηϑαίας. 89 ἡ ὁ Χοισὸς ἐλελν, Εδὺ μὴ «ὐθιοσεύῃ ἡ 
διχαιοσιώη ὑμθν πλέον “Μ γραμματέων ᾧ φασλσοίων, ὦ μεν Εἰσέλιϑητε Εἰς τίω βα- 
σιλοίαν ΝῊ ὀοανών. δλλὼ σὸν ( ὦ τοῖς ἑξῆς σαφέςερον λέτει. τέως ἢ αὑτὸ αὐνίῆεται 

αἰ σ᾽ βερχέων ὠζωῶϑα, δεικγυς ὅτι ἐθῳ μμῇ στφρόδρα ἑαυςἄν' «ἰ ασοκατοκλίνωρϑυ, ἐυ αἷδι-- 5 

ἐφαι κεν καὶ αἰμδοτία, υἰ γ 661 νόμος ὁ κελθύων μόνον, ΔΛ αἱ ὁ χα οὰς καὶ ἡ (ὰ πσδέτερᾳ. 
ὠφέισα, ὁ ασοὺς τὸ μέλλοντα ἀσφαλιζορϑβη. ὠκἕνος νυ "ὃ μῇ ὧν πίνεις, ὥν ξιφά.- 

γοὺς ἐπήπ! πη΄ αὑτὴ ὃ πσδότερον ἐξεφόμωσε, ἢ πότε Εἰς (ἦν ὠγαΐνας Εἴλκυσιν. ἐμοὶ ὃ δὸ-- 
κεῖ συνὲ πλύτα ( βίον τῷ πιφού εν ζύϑω αἰνίῆεοϑαι, διλλαὶ σύγκρισιν βαπηίσματος ποι-: 
ἐοϑαι ἡ τϑνόρια. ὑπερ ὲ Φλαχοῦ φησιν, Οὐ τὸ (ὦ “σαμμα ἰσυχ εἰνει, Ὁ 5 πγῶμα ζω- 40 

ὁποιεῖ, ὁ (αὶ γδρ νόμος ἐλέγχει τίωὐ πρϑαξασιν, ἡ χφις λύίι τ αξασιν. ὥασερ δξῶυ 

ὠκεῖνος ἐλέγχων ((μωίςησι τίιυ αἰδοίου, ὅτως αὑτὴ συγχωρϑύσα οὐκ ἀφίησιν 4ὴ αὐ κοῦ 

αἰϑρτίαν. ὧφε διπλῇ τῆς τυρανίδος Εἰ ζώτης ἀπηλλαγμένος, τῳΐτε μὴ εἰ σαὺνέ. 
[οὶ 6ὴ ̓ καὶ τῷ ϑριτος Ὁ σολελαυκέναι. ὯΝ ἣ τούτοις αὐαπνίῦσαι πεποίηκϑ ῷ «.-- 

κροα τίω, 
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χροατίω, ἀσφαλίζεται πάλι αὑτὸν, Ζ2 λέπϑέσιως πο δαίνεσιν Εἰσείγων , ΧΗ λέγων 

4. 

οὕτω, 
τις Τί ὅίυ, αἰμδοτήσονϑμ, ὅτι (έν ἐσμιὲν εἰ πυύνόμον, δλλ᾽ αἰ ποῦ »ϑν , μὴ Ἄβοιτο, 

Πρῶτον Ὰ 2) τῇ αἀὐπαλϑρύύσει, ὄρ ὃ σφόδρα ἀτοπον (ἢ) ζω λερύμϑμον, κάθηται . 
» ἔπειτα καὶ Εἰς αοδδαίνεσῳ ἀξαγει (4) λόχϑν, ὁ δείκψισι'πολλλέω ὄυστιν τίου θύχολιὸμ ΥΩ 
αἰγωνων, ὅτω λέγων, 

16 Οὐκ οἴδευτε ὅτι ᾧ πειρλςαγετε ἑαυτους ϑούλυς Εἰἰς «ὑπ ἀκοίω,, δυόδλοί ἐφε ᾧ ὑπα- 
κούστε, ἥτοι αἰμδοτίας Εἰς θαίνατον, ἢ «ἰασακοὴς Εἰς διχαιοσιωζω; 

Οὐπω λέγω τίω »ἐεναν, φησιν, δ εἰὶ τίου πολλίω" ἐκείνω κόλασιν, δρλὰ τίω ὠζ 

10 αἰα,ουύζωυ, ὅτὸν δοιῖλοι γίνιαϑε, καὶ ἑκόντος δούλοι, τὸ αὐἰρϑοτίας δὺδλοι, αὶ Τηχὶ τοιούτῳ μιοϑοῷ, 
ὥςε πάλιν Ὄὀἰποθανᾷν. Εἰ)» ασθ9 τῇ βατῆϊσμαντὸς θαίγατον Εἰργάσα» σωματικῶν, 
ἡ τοσούτης ἐδιηϑη τὴς ϑερριπτείας Ὁ ὅλκχος,ὥφε τὸν δεαυύτέου ἀπϑύτων Εἰς ϑείγατον χᾳ- 

τελϑεῖν, ἡ ὕτω λύσαι τὸ κακὸν, μ᾽ τίω τοσαύτίω. δωρεαν ὦ ἐλδυϑεοίλω λα μι αουσεὶ 
Ἰνύσοιατα. σέ ὀλόγτου αὑτὴ παλιν" αἰ πσοκοιτοιχρηόνϑρμον, τί σόκ ἐργάσεται » μὴ τοίνεω Ἐχὶ τοσῦτον δρά.- 
ελιδμήμον» ς μῆς βοβα͵ ϑρ9ν, μηδὲ ἑκὼν σεαυτὸν παλδιῷς. ἔχ ἡ Με πολέμων αὶ ἄκοντες ρὍκ- 

δίδοντω πολλαχις ςρατιαται ζῶν δ μὴ αὐῶς ἐδ μολήσῃς, σϑεῖιίς σῳ αὐρκέςαι. 

οὐντρένψας τοίνεωυ δἰ ἢ ωρέποντος, ΦοΟ 6 ἢ δἰπὸ ἢ ἐπαίϑλων,ἡὶ τίϑησιν αἰμεφοτέρων τὰ Ἐχί-- 
᾿ χχεῖροι δυχα)οσιουΐου ὁ θοίγα τον ϑαϊγα)ον Ἁ ὁυ τοιοῦτον, να πολλῷ χαλεπώτεροι εἰ ΝῚ οὐκέτι 

ὐοθανάται Χολφος, τὶς λύσει 7" θοίγατον᾽ ὠκῴον; συοίς. σξκοιῶ αὐγαΐγκη δίθλου κολό- 

0 ζροϑαι χα) τικίφρξαϑαι ,. Οὐκέτι ΣΨ Ουτδδ' θυώγατος “ρα γίνεται αἰοϑηζς, κϑιθούτῆερ ὡ- 

Ζζιῶϑα, αἰναστοιίίων το σῶμα, καὶ “τῆς ἄυχς οἱ οιρών. Ἑδωτός ΡΨ ἐγϑρὸς καταρτεταὶ 

ὁ ϑυίνατος, ὅϑεν αἰϑοίγωτος ἔξαι! ἡ κόλῴφσιξ. ΩῚ λα Οὺς αἰπυἀκϑύοισι Θεῷ᾽ 'ὀλα' δικαᾳο-- 

σιούη,χαὶ ταὶ ἐκ ζαύτης β λάξαγοντα αἰ γαϑε, ἐξαι ζῷ ἔπαθλᾳ. 
17 Χαρὶς ἡ ᾧ Θεῷ, ὅτι ἥτε δοῦλοι τῆς αἰρδότίας, αἰ συηχούσουτε ὃ ὧκ καρδίας εἰς ὃ 

ἐς έλεδόϑητε τύπον διδωχῆς, Ἐντοένψας οἰπὸ τῆς δουλείας, φοζήσας ᾿ἰπὸ Μ' ἐπά- 
᾿θλων, ὦ παϑϑτρένψας, ἀγορϑοῖ πείλιν οἰπὸ τῆς μνήμης Μ᾽ ἐυεργεσιων ἀὐζρις. αἰ ο' γοῤτύ- 

τῶν δεύψεσιν, ὅτι μεγοΐ λων αἀἰπηλλαΐγησαν χακϑῶ, ᾧ ὅτι σἕκ 22 οἰκείων πύνων, ἡ ὅτι (ᾳ μδή- 

λοντὰ ἐυκολωτεροι. καϑοίπερ 2) τις ὠμϑ τυρφνου (δ) αἰχιμοίλωτον ὀξελομδνος, χαὶ 

κοὐ θαινοῖν μὴ παλιδρομῆσοι πσοῆς αὐτὸν, αναϊειμνήσκᾳ τὴς χαλεπῆς αἰτϑ' τυρᾳνηίδος" 
οὕτω ὶ ὁ Παῦλος ἐμιφϑυτικώτωτα γήρελϑόντα οὑνδείκψυ") κακοὶ ὄχ, ' ἐυοσραφεῖν ῷ Θεῷ. 

δὲ γὸ αὐθρωπίνης ἰσχύος ἥν, φησιν, ἐκείνων ἡμᾶς ἀἰπόλάξαι πάδων, διαὶ ὥ Θεῷ γῶξις Ἂν 
Ὁσαῦτα αὶ βαιληϑώτι καὶ διυνηϑέγ ἡ χαλαύς εἶπεν, αἰπυ κϑύσουτε ὧκ καρδίας. σευ γὰ 
ζύαγκαίεϑητε, συ δ ἐξιαίεϑητε, Δλλ᾽ ἑκόντες μΦ' ποϑοϑυμίας αἰπέζητε. τὔτο ὃ ὶ ἐγκώ.. 
μιαζοντὸς ὅδ ὁμοῦ, ὁ καϑοι]ομδέου. (ᾧ )» ἑκώτες πσδϑσελϑύντες, ἡὶ μι δεμμίαν ὑ- 

35 “πομείγνδντες λϑάγκζω, ποίλν αἢ δρίητε συϊιωμέωυ, τίνα ἢ φυτολογίθν Ἐχι ζᾳ κσοϑτεροὶ 

παλιδρομοιώτες ; Εἶτα ἥω μαίϑης ὅτι ν τῆς ΟἿ δ᾽γνωμοσύγης μόνον, δλλα καὶ τῆς τῷ 

Θεοΐ ἰχόῥιτος ὧ πὸβ γέλϑνεν, Εἰπὼ, αἰπνηκούσατε ἐκ κορρδία, ἐπήγωνλμ, Εἰς ὃν ΠΡε- 

δόϑυτε τύπον διδουχὰς. καὶ (ὦ γὰρ ὑπο ακϑὴ ἡ ὡκ καρδίας Ὁ αὐτεξέσιον δηλοῖ" δὴ πα- 

δα δὸὺ ϑίεσαι, τίω αὖ Θεοβοήϑειθν αὐνίῆεται. «τίς δὲ ὁ τύπος τὴς διδανχης ; ὀρϑαΐς ζᾷν καὶ 

40 μα πολιτείας ρίζης. ᾿ 

18 Ἐλδυϑερωϑέντες δὲ ̓ ἰπϑ τῆς αἰμδδτίας, ἐδουλωϑητε τῇ διχα)υσιωώύη, Δύο 

εὐ ζαῦϑα δείκψεσι τῷ Θεοῦ δωρεακ'" τὸ πε αιδοτίας ἐλφυϑεραΐσαι, κ᾿ τὸ δουλαΐσαι τὴ διχαᾳ-: 

οσιερώῃ, ὅπερ ἐλθυϑεοίας αἰ παῖσης ἀμαινόν 681. ὃ ζω υτὸν πεποίηκεν ὁ Θεὸς, δῇ αὐ ὄ τις παῖ-- 

δὼ ὀρφόυὸν λφόων αἰτοῦ βωρθωρων εἰς Ὁ αὐνὖὝι αἰπειφηῆϑοτα γί, μὴ μόνου τὴς αἰχιι- 
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λωσίας ἀπαλλαξάον, ὁλω ἢ πατέρα ἑαυτὸν αὐτῳ κηδὲμονικὸν Τιςήσειερὰ εἰς μεγίφεν αἰξίαν 
Π) ε ὰ ἐ ».ν ! " ει 4 ἣὋὋ ω, κϑῷ ἡλάνϑε "»λαὶ 

ἀγάλϑ!. ὁ δὴ (Ο ἐφ ἡκ(ΘῪ γέλϑνεν. 3)» μόνον Τῇ" πτιλαιῶν κακλν »λθυλερώσεν, ἀλλα, 
ἡ Εἰς αγελιων ἤγαγε βίον, (ᾧ ὁδὸν ἡμίν πολιτείας ἐτεμϑῳ “δΣιρίφης, τὴ “τὴς διχαιοσιούης α;-- 

σφαλείᾳ κοδοιδὸοις, καὶ ζὰ παλαιαὶ Ὡὐποκτείνευς καλοῦ, Ὁ νῬεκρῶσοις (ὃ παλαιὸν ὀμ,ϑόφπον, 
καὶ Τὴ ζωϊωὶ γειρρυγωγήστες ἡμιας πἰιιὶ αἰλοίνατον. 

Μώωμϑυ τοίνε " ζω τίωυ ζξωντες. πολλοὶ ὃ ὙὟὮ δοκοιώτων ἐμπνᾷν χα! βαδίζειν νε-- 
κραΐν αἰϑλιώτερον δζέκενται. καὶ ὙῸΡ διρέφορϑι νεκρότητός Ε σι ὅϑποι, και ἐςῖν Εἰς ὦ ὁπ 
σώματος, καθ᾽ ὃν ὁ Αὐρᾳαλανεκρθς ὧν Οὔκ ζω νρορ9 9. γὸ Θεός, Φησιν,σέκ ἐς] Θεὸς νεκραΐν, 

δα ζώντων. ἕτερος τὴς φυγῆς, ὃν ὁ Χοισὸς ανεῆομδμος ἔλθ, Αφες τὖν πκρϑὺς ϑείνψαι 
(ἄν ἑαυ δβνεκρϑες,. ἀλλος ὁ καὶ ἐπανετὸς, ὁ ΡΥΡῚ τὴς φιλοσοφίας γνόνϑρος, αἷθὶ ἃ φη- 

σιν ὁ Παῦλος, Νεκρωσατεύ μον ὰ μδήι Ὁ Ἐλὶ τὴς γῆς. ὅτερος ὁκὼ τότα γολνηρνϑβος α- 
τίος, ὁ (χὶ τῷ βαπτίσματος. Ο δ παλαιὸς ἡκοῦν ὀῤ,ϑ 9» πὸς, φησιν, ἐξαύρωται, τατες!, 

γενέκρωται. ζωτ δῶ Εἰδῦτες ἐκείν φυύγωμθν τί νέκρωσιν, καθ᾽ ζω καὶ ζώντες ΕΟ 

ογήσχομϑμ᾽ “Ζωϊτίω δὲ μυὴ δείσωρϑιυ, καθ᾽ ζῶ ὁ κοινὸς ἔπεισι ϑοίγατος. ζως δὲ ἑτέρας δύο, ὧν 

ἡ »ϑμ 681 μακαιοιςὴ καὶ οἴρα τ Θεοῦ δυϑεῖσοι " δὲ ἐστουμιό τὴ ἡ πον ἡμίῶν καὶ τῷ Θεοΐ κατορ-- 15 
ϑρυμϑϑη, καὶ ἑλω ἄθα καὶ ζηλώσωμδμ. τότων" Μ᾽ δύο τίρὸ ὁ Δαξὶδι μακαοίζει λέ- 
γῶν, Μακαΐδμοι ὧν αἰφέϑησαν αἱ ἀνομίαι" τίωὐ δ' ὁ ΓἸα ἧλος δεωμάζει λέγων, καὶ Γαλοί- 
1αὶς λέγων, Οπ (ὦ τῷ Χοιςοῦ, τίω σείρχᾳ ἐςννύσωσεοιν, Τῆς δὲ ἑτέρας συζυγίας τίω 

ἐυκωταφ ϑνηῆτον ἐὴ) Φησιν ὁ Χελοῦς λέγων, Μὴ φοζηϑητε ΣαυΙυ" Ὡἰσοκ τενόγτων τὸ σώμα, 

τίω δ᾿ ψυχίω μὴ δυυναινδῥων Σἰποκτείναι " τίωϑ ὃ Φορεροὶν, Φοξηϑητο γδν Τ' δευνα μϑον ἡ 
ψυχίω καὶ σῶμα “Σαολέσοω οἰ γεέννη. δ 6 ζρωιυ τέωυ φυγόντες, κείνην ἐλώ θα δ γεκρότητα 1 
μακαραξομϑίδιω ν ϑαω μαζομδῥδεω, ἡα ἑτέρων Ὦ δύο τίω φυγωρϑυ, τω ὃ φοζη-. 

οῶμδν. Φοὲ δ} ὀφελος ἡμῖν συνιὸν (Ὁ) ὕλιον ὁραΐσι αὶ ἐοϑιίοισι αὶ γτίνουσιν, ἀν μα} 5 δζρὰ ἢ 
ἀἰγαϑωδν ἔργων ζω χϑδῇ, τὶ γΡ ἄφολυς, Θἐπί μοι, βασιλέως αἰλουργίδω (ὦ αἰθεκειμδύα ἢ 
ὅπλα θχοντος, Γυ εἶνα, ὃ ὑπήκοον χεκτηνϑμν, ἀιγώ “ωροκάμϑῥε πᾶσι τοῖς βϑλομϑύοις ογαλλεοῦ 25 
αὶ ὑσρίζᾳν αὐτὸν; ὅτω καὶ χριςανὸ δὲν ἐςοι χέρδας πίςίν ῥὸ ἐγρντος Ὁ πο βα τ] ίσλωτος 
δωρεαϑ, πᾶσι δὲ τοῖς παίϑησι αγοϑκεινδιου. μείξ ων γοῤούτως ηὑξραςέςαι, ὁ πλείων κα αἱ - 

γη ὥπερ)» ὠκῴνος ὁ Ὁ ὀζρέδη μα. αὐἰκιείμϑμος καὶ τίω' αἰ λουργίδω, εἰ μόνον Το θῆν οἰσπο τῆς 
φυλὴς κερδὺμᾷ ζωτης Εἰς τίω οἰκείδν ἱπριζ ΔΛ οὶ ν ὠκχείνίω καϑυζρζει δὼ τῆς οἰκεί.- 

ας αἰομουύης᾿ οὕτω τὸ ὁ πίσος βίον διεφϑαρνθμον ζαΐ, αὶ μόνον συ οδὲν ἰγτθῦϑεν αἰδέσιμος ἐςα!, 19 

δλλα αὶ μειζόνως καταγέλαιςος. Οὐσοι νὰ ῥ, φησιν, ὀϑόμως ἡ μἶοτον, ὀῤόκιος ὰ “πο λοιώῶται᾽ 
ἡ ὅσοι ογνόμω ἥμαρτον, ΠΟῪ γνόμιν κρλιϑηδονται. ἡ Πζραίοις δὲ Ἐχιςέλλων ἐλολν᾽ Αϑετή- 

σούς τις νόμον Μωυσέως χωρὶς οἰκηρ δ Ὠπχὶ δυσὶν ἡ ποισὶ μιουῤτυσιν ἰποϑνήσκει" πόσῳ 
δυχεῖτε χείρονος ἀξιω,δήσο!) τιμωρίας ὁ οι τῷ Θεοῦ καταπατήστς; ἡὶ μα λοι Εἰκότως. 

᾿ὸ "δ αἰπσέταζα σοι πόῤτοι τὰ πα' 8», φυσὶ, ὀχ τῷ βαδίσματος. Τὶ δΐζυ γέλϑνεν, ὅτι 35 
Εἰς τοσαύτίω δξυξρισοις δωρεθι,  γέλϑνας ἕτερος ὀρθ᾽ ἑτέρου: αἰστόκτεινα ἡ ἔθου αἱ σν 
ῳᾳ πότερα πλημμελήματα, κοιθηυτὸΡ σκωληχας. τί τοίγιου ἐτερᾷ ἔτεκες "ὃ σκω- 

λήκων χείρω ζῷ αμαυρτήμαιτα. οὗτοι μϑὲ γὸ ὃ σῶμα, ὠκέα ὃ τίω ψυχίω) λυμαίνεται, ἢ 
πλείονα ποιᾷ τίω δυσωδῖλν. λλ᾽ ἡμιᾷς Οὔκ αἰοϑανό θα, δόπερ αὖ τίω οὐδ ἐκκαϑά- 
δα! ασεύδομϑι. σὲ γΣ ὁ θύων οἷδε πόση τῷ σεσηνπότος οἴνου ἡ βϑελυχμία, δλλ ὁ μὴ 49 

Αἥδύων ὠκριξοῖς ζωῦτα ξχίςατω. οὕτω αὶ Ὠχὶ 0" ἀμωρτημῖδ, ὁ μδὲ σωφοϑνως ζών μα’ 
αἰκοιζείας οἶδεν βῴρζορον ἐκείνων ὴ τίω κηλίδα ὁ ὃ τῇ πονηρία, ἑαυτὸν ἐκδὸις, χαϑουπερ 

μέϑη τινὶ κεκαιρωμδῥος συϑεῖδ' αὖ τὸ τῦτο οἶδεν, ὅτι νοσεῖ, καὶ τῦτο μάώλιςα. τὴς κακίας Ὁ χαλε-- 

ο 

᾿ πώτατον, στι σ᾽ σὲ ἰδεῖν αἰφίησι ὧν Εἰς αὑτίω ἐμπτεσύνζις τὴς οἰκείας λύμης ὃ μέγεθος, 

45 

Ἵ-: ἐν γατη 

δ 

“- » 



χ,-ξυσινεῖνα 
ἑωτοῦ Ὡρὸς 

'ΠΡΟΣ ΡΩΜΑ͂Ι. ΕΠΙΣΤ, ΛΟΥ. κὶ δὲ 
δ ὃ. βορξόρῳ κείρϑμοι μύρων Ὡιπολάύειν νομίζουσι ̓ δίθπερ δϑδὲ ἰ ἀπαλλώ ποι, δυγόμται, 

Συλα' σκωλήκων γέμοντες, ὡατερ λίθοις τιμίοις καλλωπιξουϑμοι, ᾿ ὅτως οαρεύονται. δὲ 

ζώτα οι ὧδ ἡὐποκτεναι ἐϑέλροεσιν, δα, ᾧ πέφεσι,ς ̓αὔξυσιν [.] βαυτοῖς, ἕως Γ αὐ-- 

τὺς σοὺς ὧν Ὁ μέλλοντος αἰώνιος «οἷα πέμψωσι σκώληκας, ὶ ὀγδ ὠκείγων ὅτοι “ροξειοι" ΠῚ 

τελῤυτήσει γφησῖν. οὗτοι Τ᾽ γέενναν, δὐαπῖεσι Ἢ μηδέποτε σξονυμδρέω ν᾽ ἦν ὅν τα ΜῊ "δύν- 

ταὶ Ὁ πηγὴν Τ᾿ καχῶν λὐύλωμεν,ὶ δ Υ κύμινον σξίσωμονὶ Κ ῥίζαν. ̓ πορηρίας Ἰατωλον αἱα»- 

απαίσωμδϑμ. ἐπεὶ ὶᾷ δδροι πονηρὸν δ. οὐποτέμης ἀνγωϑεν, “Οὐ οὲν πλέον ἐποίησειεΣ ᾿ ρίζης χῴτω 
νδρουσηρρὴ τὰ αὑτὰ ἱ βλαςανούσης πάλιν.τί τίς δίῳ ἡ ἡ ῥίζα ὃ τ καιφἰομανε οἶδα . ὅ καλού φυ]- 

το ουργϑὦ τῷ ταὶ τοιαῦποι ἀχειδώς ὕὌληφαρϑρου, καὶ Χὴ) Ἐ ἀμπελον τ Ἔ πρδυμαϑιίω ϑεραπι ὀγτος, 

ὶ τίω οἰκαμϑμξυ γεωργϑιῶτος ὥπασαν. ὅἴνα δξζο «δυξ, φησιν 61) τω αἰτίαν κι καικϑὺ αἰ- 

χων φ΄. 

φρόξενοι δὲ μόνον, ἀηδὴ ὃ πατέρες εἰσὶν ἐκείνων Τ ἢ μηδύποτε τλϑυτώντων.Ο χὸ σκώληξ αὐδῇ ὦ μάρκιθιμῷ. 

πόρτων; τίω ἿΜ ἤχοιῷ: Ἰλιϑυμίδν. Ρίζα γὸ πόρτων δν κακῇ, Φησιν, ἡ φιλᾳργυοία. ««Τιμιτοὶ 
ν 4] ὠντόῦϑων μαχαι ὺ ἐϑραι ἡ πόλεμοι, οὐτόδϑεν φιλονεικίαι ὁ λοιδορίαι καὶ ᾿στοψίω καλυ- 

ὅρειρ, ἐντάναν Φόνοι καὶ κλοπαὶ καὶ ' τυμωρυχία. 29’ Οὐτίω υὶ πόλεις καὶ λόεαι μό- 

15 νΟΥ, ἶλλα' χαὶ ὁδοὶ, καὶ οἰκουρδίη, καὶ αἰρίκητος, καὶ ὈρΥ, καὶ γαΐστωι,, καὶ ἱβοιωοὶ, καὶ ̓πόμτὰ , 

ἀπλώς αἱμεύτων γέμει ἡ φόνων. 9 συ εἶς τῆς 9 λόηης αἱ αἰπέρενο. τοτὶ Ὁ κακὸν, λα και 

ὠχᾷ κα πολλῆς Θἰσοκώμσε τῆς μεαρίας τ πειρα αὐντίμν᾽ πολιορκρεούτων πϑτοϑεν, 

[ἢ χαμνὸν πιναὰ ληκείας Ἰχινοοιωτων Ὅσποι. Ὡ18" ζαυτίων Χ) ὁ ὦ Ῥ φύσεως αὐετῴα πησαιν νόμωι; 

ν ᾿ ᾧ τῷ τῆς συεονείας ὠκινήδησοιν ϑεσμιοὶ, ὁ ταῦ τὴς ὀϊσίας αὑτῆς ϑιέφϑαιρτω δίχαια. ἡ ζαὰ ΗΝ 

20 χρημώτων τυραννὶς οὐ χτ' τὴν" ζωτων μόνον, ὄνλα χα Κὸ ΜΝ ̓ὐποβαυγόντων Οὐ τοιαύς 
ὠπλισι δυξιαρ. κα ) συ δὲ τῷ ενάτῳ κρϑϑς αὐθιὶ αὔϑδντα, δλλα' ϑήχας ὀϑωβ- 

ῥιηφιώτες, χα ζ δ γαραν σωμαΐτων ζ, μμαύβας ὠκτεύοισι χέῖοι, συσὶ ᾧ ἀπαιλλά- 

ὅἔρτα τὶ τὴς ζωῆς τῆς αὐδμὰ ἀφώτις ἀπηλλαθαι ἐχιζυλῆς. καὶ ὅσου δὺ ὥρης καιχϑ, κῷ ὧ 

οἰκίᾳ, καὶ ῳ υἱγρρῷ, καν  δικασηοίοις, καν ὧὐ βυλόυτηείοις, κα ὦ βασιλεί εἰοις ̓ καν ὁ: 

25 πουδήποτε, οὐτεύλεν πϑέτα ἀφ βλασανανει. τῷ Ὁ δι, τ ὃ ὁ κακὸ ὃ πϑύται αἷ- 

μμαϊτων Ἂ Φόμων οὑέπλησε, τὸ τίω φλόγα τῆς γεὗνης ὀῤήψψε, τῦτο τὴς ἐρημίας ᾷς 

πόλεις συονὲν ἀ μεῖνον τ ϑκείεϑαη ἐ ἐποίησε, ἄλλα ᾧ πολλῷ χεῖϑον. ὥσ 5» ταῖς ὁδοῖς 

ἐφεδρδύογζας ζᾷς καὶ Φυλβοῦτοϑαι ῥάδιον, ἃ ὧτε αὶ ὌΕΣ πϑυτὸς Ἰἐχιπιλεμδίους ᾿ Φᾧ ὃ ὦ βιήσαι 

σας πϑλέσιν ὠκείνοις μιμουμδμοι,τοσότῳ χέρνε ὠκείνων,σῳ ἡ δυσφυλακίοι. μάλλον αὖν.. 

20 ϑ, κ Ὁ κμῷ ̓αϑρνοίας (αὐτατολριᾶση ὦ κζῷᾷ τῷ λανϑαγεῖν ὠκῴϑι. ὥν 2 ἐπ᾿ ̓ἀὐαμρέ- 

σε! ΤῊς “πονηρίας αὐἷὦἋ κειρδύοις γόνα, τότες οἷο συμμαχίαν ὄλκοντερ κ τοιούτων φό-: 

γῶν, μιασμαίτων πόλοις ὐνέπλησον. ἡ δὶ Φόνος, Εἰπέ μοι, ᾧ φόνου χδΐονν, "πῳ λι- 

μῷ «ὐὐθαϑοιῦαι πόητα, ᾧ Εἰς δεσμωτήειον ἐἱμξαλῴ ͵ ὃ ΜΙ τὸ Ὁ λιμοῦ ὃ 0 βασαίνοιρ. ὦν- 
λώας δ) μένθλοις αἰκισμοῖς; κα ὁ αὑτὸς ζύτα μὴ ποιῆς, αἰέχιοϑ 3) τίρῦ αἰτίαν τῷ γί- 

43 γέοϑιι, τσ ἀζακονουμδῥων μάλλον αὐτὰ : ἐργάζῃ. ὁ ΣΡ αἰδροφφώορ ὁμοῦ. ὃ ξίφος 

ὠνέπηξε, καὶ Ὁ μικρὸν λυπήστις χξῦον Ὁὐχέτι περαιτέρω “σϑϑα γέ τἰωὼ βάσανον" σὺ ἢ ταῖς 

συκοφδυτίαις, τας ἐπορείαις, ταῖς Ἐχιζουλαῖς Ὁ φώς ἐργαζόμδνος ἄὐταῖ σχότορ, χαὶ ὧν 
Ἰθπρυμίᾷ καϑιζας πῇ μυριάκις Ὁποϑϑρ ι, εὐγνόησον ὁσοὺς ἐργαίζη αἰϑ' ἐνὸς θανάτους. 
ὃ δ πόμτων χαλεπώτερον, ὁτί αρπαζεις, ᾧ πλεονεκῖρ, ὑχ, αἰασο πενίας ὡλούμδιος, 

4ο σϑοῖὶ λιμοῦ σε κατὸναίκαίζοντος, δλ ἡ ἡαὸ τῷ ὑσώου , χαλινὸρ αἰλείφηται πολλῷ τῶ! 230" 

σῷ, ἢ ὁ τῆς οἰκίας δαφφος; αἱ ἜΣ κιόνων κεφαλαί. ὃ πόσης Οέκ αὐ Εἴη ζῶτα γεώ-- 

γὴς ἀξι, ὅτὸμ ᾧ ἀδελφὸ, ὦ ν᾿ ̓ἰποῤῥήτων σοι κϑινονήσαινται ἐγαϑών ̓ ᾿ ὅτω τὰ τὸ 

δεασῦτι σὺ δι μηϑώτα, γα “λίλοις κἀρωτείσῃρ ἡ ἰδωφος σώματα ἀλόγων ζώων συυὶὲ 
αἰοϑιινουϑέων τῷ κόσμου τῴτει, Εἰς μυνοίας ἐμεξαίλλης συμφοροίς "ἡ ὁ (ζ κύων ἐν Ὠχίμε.- 

Ομ εγίοῖ, τοῦ. 3 Η λεία, 
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λείᾳ, πολλῇ, ὁ ὃ ὐιϑεστος, μάγον ὃ Χειτῦς, 19 ᾧ κιύα πϑρτοι Α Εἶρηνϑία 
αἰεὶ ἑθχῦτον κρυτακὰ οἴεται λιμόν, ζωτης “τῆς πιλόσως χέῖφον; τἰ τὴς «ἴρανομία ζω... 

τῆς "ς χαλεπώτερον: πῦσοι πότοι μοὶ πυρὸς “ϑηρχέσοισι τῇ τοιαυτῇ ἡυχῇ ὁ 20 ὥ τυτ᾿ Εἰκόνα 

τε » Θεοΐ γολρηρδύορ ἐσηχεν αἰορημονοῖν ἐξ τίω ̓ ( ἀπὸρϑερπίαν' αἱ ὃ  ὀψᾷν ΝΜ ή- 

μείδνων Με γεινάνκᾳ, Φερρυσῶν τίω ἕω πολλῷ κατα λθίμαπονται ἐσίῳ,ὴ ᾧῳῷ δέρματα, 

τὰ ξυλα τίω σιγά ἐκείνων ὑφαϑνονται. κἀν «φθόνον κα σκίυα σοι δέῃ, καὶ Ἅὑαυ- 

πόδιον, πότοι 5. ἐχευσοδὶ Χ ϑηργύφρυ καζασκθναάζονται" 5 ὃ τῷ Χειροὺ μδῴρρ, χαὶ δὲ 

ὃν δξυ ὁ θρου Ὁ αὐϑαγέγϑνε κα ὃ ὦ ἔμιον αἷμα ἀξέμο, σοὶ τὴς ἀναγκαίας ἀἰπολανει  φης 
οἱ θ' τί πλεονεξίαν τέων ἕω. δ αἱ Ζ κλίναι Ὡἰργύρῳ πόμτοθεν Θίσι «ἰξιξεθλη- 
ἐδϑαι, πὰ ὃ σώματα Τὰ «γίων καὶ τὴς αὐγαγκαίαᾷ ἀπείρηται σκέπης᾿ ὁ πείνταν σι γέγϑνον 
ἀτιμότερ ὁ Χρλφὸς, κα ὶὶ οἰκεῖ, καὶ "δ μιόνων, ὃ κλίνης, α «ϑέϑοου, ἡ αὐτουποδίου. τοὶ γὰ 

ἐπ τότων ἀτιμότεροι σκβϑι παείημι, καταλιμπάνων ὑμῖν Εἰδέναι, Εἰ φοίηες τα 

αἰκϑύων, πόσην πράσσων, Ἂ σεν σε β λον τὰ Εἰρηνϑια. ἀστύφηθι, ἡ φη9ι Ὁ μιαψίας 
ζωτης. ΓΥΩΣ μαφία, σωφής ἡ ἰδὲ ζωτα ἀσουδὰ. 49" φύᾳᾳ ἀφώτες αναδλένωμδν 

ἐψὸ γϑιω ποτε Εἰς ῷ ϑρανον, ἀναμνραϑώμϑμ τὴ τὴς μδηουσως κ ἡμέρας, νοήσωμδν Ὁ Φο- 
ζρρϑν ϑικαφήφμον, κα ώ ὁ ἠκριδωρδῥας Αὐϑιύας, καὶ ἡ τίωω ἀδύκασον ψηφον. λογισώβῖθα,, ὅτι 

ζαὺπε παῖται ἊΣ ὃ Θεὸς, υ᾽ καρφιυοις γωϑεν πόμιπᾳ᾽ καίτοιγε ̓  σκητήών ἀξια τὰ γ1- 
γόψϑνᾳ μόνον. δλλ᾿ ὅΐτὸ τῦτο ποιᾷ, ϑ'τὸ τίω )εύλᾳφοσὸμ ἡ ἡμῖν ἐπαφίησιν 8 τέωυ γέ ῥήγνυσι 
μέσίω ον (δ ἥλιον σξένεσιν, καὶ () ἀρανὸν ρίτῆςι κῷ Ὁ ἀέρων, υ παῖντα ἀπλὼς ὦκ- 
μέσῳ ποι, δλλ᾿ ἀφίησιν ὧν ΚἊΥ ὁ οὐ 9, αϑνξοϑεῳ ἡμίν τέο κτίσιν ἀπτισει. ταῦτ δ 
Δλογισοαίυϑροι, τῆς φιλλυ,ϑ ες» πίας τὸ ὁ μέτεδος φείξωρμϑι, κα Ἢ τεῦς τίω οἰκαίλν θύλμῴαν ἐ 6- 

πὸμέλϑωμδι᾽ ὡς γιοῦ γε ὙὉ αἰλθγων δυν ἀ ὦμεμον, δκείκθα, ὄλα' πολλῷ χέῖξρν. ὀκᾷ- 

ια (ὦ ὙᾺ ἀγαπᾷτα συγίε ον,  ϑρρκήται τῇ τῇ κνωνίαᾳ τῆς Φύσεως Εἰς τίω πος ἀΐλλη- 

λᾳ φυλοφοργίδν σὺ ὃ μΖ' τῆς φύσιως μυρίας ἔχων αἰπυυϑόστις (μμιμαρρυσεις σε ἦ σφιγ- 
γρύσας τες πὸ ἰ οἰκᾷα μδϑννΌ τοτίμ(ηαϑα λόγῳ, το μιετέχᾳν ὐσεξείας, ζ) χϑινωνῆσαι μωυ.-- 
οἰων ἀγαθῶν, ὠκείνων ἀγριώτερρς, γέχϑνας, εἰ τὰ ἀγόνητα πολλζοω τίου ασουδάώ 

οὐδεκψύμδμος, ὧς ἢ γος τῷἜ Θεϑ ὁ λιμῷ ἡ γυμνότητι "ηϑρορῶν Ἰὐπολλυρϑήίους, πολ- 

λοίκις ὃ χαὶ μυρίοις αὐθιξαλλων χακοῖς. αἱ ΚῚ δόξης ἐρών ταύπι ποις, πολλῷ μάλλον 
ᾧ ἀδιλφὸ τῷ ἵπατυ ϑεραπάψ' δ. ὅσῳ ̓  βελτίων ὁ τῆς Δυερτισίας ὑὐπολαύων, 

ποσύτῳ ἀ λαμισδότερος σοι πλέκαται τὴς τοιαύτης πούς ὁ  φεφανος. ὡς γι τε τοῖς 

εὐγὰμηΐοις «ἰξ,πίπῆων,  μυείοις Ἰθπασώρδιος Κῦ ᾿ σεαυζ ̓κρυτηγϑϑος, Οὔκ αἰοϑανη. Ὅς 
γὰῤ σι οὐκ ἐρξχακώς; τίς ΡΝ σι δ πράσα ὁ τὴς ἐλάτης ὠμότητος ὺ μισαν,ϑοφπίας, 

ἐρῶν τὸ Ἁἅ τὰ ἀνϑεύπων αἰτιμαζοντα ὅρος, τὸ ον} ἀλόγων “τῷ Ζ.} ἀν ϑεσπων 

ποιούρϑμον κα Ὁ μΖ' ΔΙ αἰλόγων "πίω οἰκίϑρ καὶ Ὄ πὶ ἔπιπλα. ; Οὐκ ἤκυσας ἣ Ὡσπυφύλῶν 

29 

42. “πωτο 

“ἴδοι. 

χτὰ ὶ χτ' τὼ 

λελϑιτῶν, ὅτι Φ φεῖτοι τὸν λόγϑνι δυξαϑροιὶ Τὰ οἰκίας Φ χωρία. ἐπώλει γα ὥν ἀδελφοις 4.5 οἰκίαν ἔπεπν 

πέφωσι! σὺ ὃ καὶ οἰκίας κα χωρία οὐρπείξς ἵ ἥα. ἵσταον ᾿ϑσμήσῃε, καὶ ξύλᾳ καὶ δέριωτα 

χαὶ τοίχοις χα ἔδαφος. αἱ τὸ ὁ Ν᾽ λαλοπώτερον, ὃ ὁτί Οἕκ ὦνδρες μόνο, δλλαά χα γεευα!- 

κις ταὐτίωυ μιϑίνονται τίω μϑυίδν » χα! ' ἄν ἀνδρας Εἰς τοιαυτίω ἀἰλείφοισι ματωμοπονί- 

ὃν, πϑρταχοῦ μᾶλλον ἢ εἰν τοῖς ἀγα; γκαίοις δαπὸνάν αὐαίκαιζουσαι. κᾷν ἐγκοιλέσῃ 

τις τύτων, μεμδηοτώκαισιν ὐἰπελογίαν πολλῆς κατηρρ ρίας γέμασαι. "οἱ Ὁ» ταύτο 4.0 

καίκῴια γίνεταί, φησι. τί Φης;: Ὁ δέδοικας τοιαῦτα φϑεγίοιδρος, χαὶ μτ' ἡμὺ ἱστῦσων, αὶ Ὁ ' 

ἡμμιόων, Κ᾿ ΤῊ" κλ να, ὸδν “ὑπνυποόίων ᾧῦ) Χοισὺ πεινώντα φρο μδμ, μαλλονὃ , ςοοὲ 

μῷ' τύτων, λα ὃ ἃ [πλέον μέρος τῦτοις, ὠκείγῳ ἢ μόλις ὀλίρον' ̓ϑπονέμων μέρος. οὔκ 
εἶοϑα, ὅτι πῤτα ἀντϑὶ ἡ σὺ, ἢ ζῷ στί; Οὔκ οἵαϑα ὅτι καὶ σῶμα αὐτὸς διέπλασε, Ἢ ὁ ψυχέω 

ἐχσοί στίτο, 
“ “ον 

21.5 πώτατον, 

᾿ δ 
μ» { . “(. ἀντονξα 

Μ 
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χ' τότων ἐλαρίταν, ἡ (ὃ κόσμον ἀἰπένει μϑυ ἀπόμτω ; σύ ἢ Οὐοϊὲ μικραν κηϑτω ὀρτιδίδως αἷμοι-- 

(μ᾽ δλλ᾽ δὴ (ζ οἰκίσκον μικρὸν ἐκμμιαϑώσης, μ᾽ πολλὰς τῆς ἀκριξείας (δ) μειοϑὸν ἀπαι- 
τεῖς, Ὁ ὃ κτίσιν ἐὐτο παῷ καρπούμϑμος, κόσμον τῦσϑτον οἰκδίυ, δὲ ὀλίγϑι ὀμέχη μμέαϑοὸν χᾳ.-- 

ταρλλῷν, ᾿διλαὶ τὴ κενοδὸ ξία, ἡ σοωύ τον νὴ ζὰ σαυτῷ πόρτα ἐξίδωχᾳς. καὶ Ν ὠκᾷϑεν 

ς ὥπόμτα ζαῦτα ἠρτίωυται. σδοδ' γδ ἵπαος βελτίων αὐ “ϑροιηο πποὸς τίω ὡ-ρετέω στα 

(ὃ κόσμον αἰθιϑένϑρμος τῦτον, ὅτε ὀχαϑήνϑμος ἐπ᾿ αἰντῷ δ, ϑό9υπος, δλλ ἐς» ὅτε ἡ ατιμό-- 
τερος πολλοὶ γὺ ἀφέντες ἢ ὀχούνϑμον, ποδός (δ κόσμον τὸ ἵππου τρέπουσι (ὄν ὀφϑάνμοις, 

ἡ (ἂν ἑπουϑμοις οἰκέζᾳς, ὦ «ὧν πσοϑηγϑυμῦρος, ᾧ αν σοθυιώζῷ ς᾽ πον ἢ ἰ ασὸ τύτων δὺ.- 

ρυφορφύωϑμον χαὶ μισοῦσι, χαὶ “δἰ ποςρέφονται ὡς κοινὸν ἐχ, 366). δλλ᾽ εἐἐχ ὁτὸμ τίω υγίω 
ιὸ χϑσμῆς τούτο συμίξαξνει, δλλα αὶ ἀγ,ϑοφποι,κὶ ἀήελοι,ὺ ὁ τῦν" αὐέλων διαυύτης,πάντες 

σθι τὸν φέφανον πλέκυσι, ὧς, Εἰ δόξης ἐράς, Ὡπόφηθι τύτων γνώ “ποις, καὶ μὴ τίω 
, ! 3 : ) Α ! εἰ Ι ; » Ι, - -»" »"», 

οἰχίαγ,αλλαι τίου ψυχέω χαλλωπιζε, ἵγα, μη λάμασοθς ᾧ αἰδεφανής᾽ ὡς νιῶ τε ΟΥσὲν 

στ γλμοιτ᾽ ἀμ" ἐντελέφερον ἐρήμέωιν ἔχοντος τέων ἡ γώ, καὶ ὦ τῆς οἰκίας ποϑϑθάλλο.: 

ὑϑμου καλλού . Εἰ ἢ Οὔκ ἀνέχη ἿἋ γΩ ἐμϑ λεηϑυϑῴων, ἀἶκϑυσον τί ἿΜ ἔξω {7 ἐποίη- 

ἦχε σι, καὶ αἰαευδητι τίω" αϑωῦ ἀκείνων φιλοσοφίλυ. λέγε, Ν τις ἐκείνων Εἰς οἰκίδν λφμι- 

πρᾶν "εἰσελθὼν πολλῷ ὥ καταλαμιπορϑρίω ἔσιω, πολλῷ ὃ αἀπαςρατήουσαν τω ἣῬΜ 

μαρμμαίρων καὶ ιν κιόνων καίλλει, ΚΝ, καὶ ὃ ἔδαφος εἶδε πϑρτανοὺ απο ἐγ ἐφορεσμένσς, 

". ἔπι Εἰςτίω ον ἐμιῆύσαι τῷ τὴς οἰκίας δεασότου" Εἦτα ἐγχαλούνϑμος, "οἱ πεῖν, Δ [9. ΩΝ 

μμήδα μοί τὴς οἰκίας ἐτέρωϑι τούτο ὄξᾷαι ποιῆσαι, Εἰς τίω ὅψιν αγαγκοιαϑέωαι ὑδρία 

χὸ σοὶ πίω ὠκείνου. ὁράς πῶς καταγέλοιτος ὁ τὰ ἐξωϑεν κουλλωπίζων δι, ᾧ θὰ πᾶσυ 

εὐκαταφρόνητος τοῖς νοιιῦ ἔχουσι ; "ἡ μαΐλᾳ Εἰκότως. οὐδὲ γ) 5 Εἰ Ὁ ((μωοικόν τις ἐφεὶς 
χαϑαιζεζλ.-ὀ τέρω σὴν βακία "αἰθικεῖαϑαι, καὶ ἡμεληνδζωυ 1), (ας ϑεροιπανίδοις λαμιωρᾷ αὐἰξεέξλε 

᾿ς ὅτι φολῇ, φραὼς ἐμ ζώεγχας, λα χϑρωξιωϑης, ἡ ὑδριν ὀμ' ὃ πράγμα ἔφησας ἐἢ) τὴν 
ἐσ τίω. τοῦτο τοίγμυ ὼ Ἐχὶ τὴς 4υ γὴς λογίζου. στὸν »ϑὰ ὧν: υϑὺ τοίχοις, ὴ τὸ ἐδαφφος, 

2 εὐ ἐπιπλα,ὺ ( ἀνλαπώντα καλλωπίζης, ἐλεημοσιοωδω ἢ) μὴ πϑρέχης δανψιλη, μοιδὸ 
Ὁ ἀλλίω αἰσκῇς φιλοσοφίδυ, δὲν τερον ἢ τοῦτο ποιφε, μάλλον ὃ τὸ πολλῷ χαλεπώτερον.» 
μϑι γὸ δούλης καὶ τῆς δεασοήης δὲν τοὶ μέσον, “ὃ Ὁ ψυχᾶς καὶ τῆς (ὐρκὸς πολὺ Ὁ δχρά-- 
Φορον. Εἰ τὴς (ῴρκός, πολλῷ μᾶλλον τὴς ψυχῆς ὦ ΤῊς οἰκίας, κα) τὴς ψυχῆς καὶ τὴς κλία 

Ἰ,Ο ε !  Ξ΄ς "» » ᾿ 3) κα Ί ὁ »" ν τ ᾽ γὴς χαὶ τὸ αἰ πσοποδίου, ποίας δδίυ ἀξιος "Σ,πολογίας αὐ Εἴς ἴχωυτα μϑμ απόμτα Ἔργυς 
ςοὐίῳ πολλῷ αἰϑεξάλλων, ἐκηίνζωυ ἢ κὐθιορών ῥωκοδυτούσοιν, αὐ βκῦσαιν, πειναίσαιν,τραύ.-- 

μ γέμουσαν, αἰ χὺῦ μυρίων αστπιρουΠομϑμίω κιυων, ἃ μ᾽ ζώτω ἀπόμτα "ὴ δυξαζεοῦ, 

Ὡσπὸ τῷ χαλλωπισμοΐ Ὁ ἔξωθεν κὐδεκειμϑίων νομίζων ;ὃ δὴ μάώλιςα τὴς ἐσαίτης τΡα- 

πληξίας ὅ8], τὸ γελώμδρον, ὦ ὀγειδιξ όνϑμον, καὶ αἰορ᾽ μονοιώτου, καὶ ἀτι μαΐζόνϑμον, καὶ Εἰς 

ἐσα τίω ἐμπίπηοντω κόλασιν, ἔτι ἃ ἐγκαλλωπίζ εοϑαι τότοις. 819, «σακωλώ, αὐᾳ 
352 πόύτω οὐνοήσωντες λύαγήψωμδν ὁψε ,ϑέωυ ποτε, καὶ ἡ μδ αὐ δὲ δινὼ ἄθα, ὸ τὸν κόσμον τῶ-- 

τον πο ΥἾν" ἔξωϑον Εἰς τίω ψυγζω μετενέγκωμδν. ὅτω γᾺ} ἡ αὖ τὸς ὠσυλος ὑϑρέει, τ 
ἡμας τοῖς αέλοις ἴσους ἐργαζετο,καὶ ζῳᾳ αἰκήητα πσοϑξενήσει γαλϑ ὧν ὅμοιτο “πὐρῷᾳ ἡ- 

μας Ὀχιτυχεῖν, ϑῤιτι καὶ φιλαν,ϑορπία. 

.- εἰσιὼν 

4οΛλογιιβ. ἸΘΑΝΘΡΩΠΙΝΟΝ ΛΕΓΩ ΔΙΑ ΤῊΝ ΑΣΘΕΝΈΕΙ- 

αν τὴς ((ρκὸς ὑ μϑυ.ὥασερ γὸ πϑρεφήσετε τὰ μέλη τῆς (ὅρκὸς ὑμδῷ δούλοι τῇ 
αἰχαιϑειρσία, καὶ τὴ ὀμομίαᾳ, Εἰς τίω ανομίλν, ὅτω νιῶ παραιφήσωτε 
μέλη ὑμδ; δούλρι τῇ διχαιοσιούη Εἰς αἰγιάσχμον. 

(μεγίοι. τοῦ]. 3. Η : ΧΟ 

ὧν σ' 

{ 
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ῬΎΣΙ ΓΙ 4 πολλίω αἰπήτησιν αἰκρίδειαν ἦὖ ὑ βίου, γέχροὺς Κη κελεύων τω 

"Ξ Θ᾽ κίσμῳ, ἃ τεϑνηχέναι τὴ πονηδία, ὃ αἰχινήτοις νϑμειν «σοϑς τίω ΠῚ 

" αμϑρτημείτων οὐγέργήον, καὶ ὺ ἐδύχει μέγα τί βαρυ λέγήν αὶ τίω ὁρ- 

«ϑερπίνίυ Αὐθαον φυσιν' δεῖξαι βουλόμϑινος ὃ ὅτι συσὶν ψαϑβογ-ς 

ΚΟΥ ἀπαιτέ, συ οὶ ὅσον ἐχοίω τοσαύτης ̓ Ἡπολαύσοινται ϑωρεας, ᾿ 

' Ἔν» Θ τ λα' σ! ̓ σφόδρα συμμεΐξννυ κούφον, δἰτὸ Μ ονδντίων αὑτὸχᾳ.- 

πιχιναζε, χαὶ φησιν, αὐ, ϑεσῆπινον λέγω, ὦ ὡς ἐν Εἰ ἰἐλεν, ἀπὸ λῤ,ιϑεφπίνων λογισρδω, 

στὸ ὧν ον (ἰμυνϑείᾳ γινορϑῥων. ὦ αἱ σύμμεΐξον τῇ τὴ πρξϑσηγϑείᾳ τῷ λυ, ϑοφπίνου δηλοῖ, 
χαὶ ἡ ὁ καὶ δυλαγὶ φησι, πειρρσμὸς ὑμας Οὐκ εἴληφεν, Εἰ μ δ αὐ, ϑοφπτοος, τατς, 9 

σύμμέξος χα! μικρός. Ὡ σε ΥΥ ̓αϑδεφήσοιτε ἴ ἵῳ μδψν ὑϑδῥδούλᾳ τῇ Ῥακαϑαρσίᾳ, κ᾿ ἡ τῇ ἀ- 

γοικία Εἰς τίω Δυομίθν, οὕτω νι " φἰῬχτήίκιτι Ω ηυ μδι! δόλᾳ: τῇ ἢ διχχιοσιωύῃ Εἰς «- 

γιασμὸν. χα κατοι πολὺ ΥἾΜ. διασοῦῃδἅΜ ὃ (εσον,. δλλ ὁ ὀΦῈ Ὁ ἴσεν τῆς δουλείας αἱ ἀπαιτῶ μέ- 

ζω». ἔδει ἅ Κα τ πολλῷ πλέον Εἰσενεγκεῖν, καὶ ποσύτω πλέον ὅσῳ χα! αὕτη μείζων τὴ τῆς 

δεασυτείας ; ὀκείνηρ, καὶ οἰμείνων, πλίω δολ᾽ συσῆν πλέον αἀποαμτῶ Δ|9. τίω αἰοϑένειθν. τις 

χα! Οὐκ Εἶπε, τὴς παϑϑαιρέσεως ὑρδίι, συτὰ τῆς «ελϑυμίας, δλλα τὴς ρκὸς ὑμδί, ἀυε- 

παρϑέφερην ποι οὖν (Ὁ λέν. καίτοι ὃ ἅ Ζ , αἰκαϑαιρσία, ὃ Φ ὃ. αἰγιασμὸς δ , αὐομία, τὸ ν 

Ἧ, ϑιχαιοσιεύη, χαὶ τίς οὕτως ἀϑλιος χα 'τωλαίπωρ»ο, ὡς, μηδὲ τοσαωύτίω Εἰἰσινεγκεῖν 

ασουδέω τῇ τῷ ν᾽ Χεισοῦ δουλεία, ὃ ὁσζω τῇ τῆς α μαρτίας, και τῷ αἰσῶλυ; Οὔχοι ἀκυ. 

σον ἑξῆς, αἱ Εἴσῃ σαφώς δι Οὐδ τὸ μικρὸν τῦτο Εἰσφιρριῦν. τὴ »Ὰ αηλοῖς 20 

οὕτω λεγῤαϑροι οὔκ ἐδύκει πιςον ἐ δ)ουοὶ θυ,αὐραδεέκτον, σὲ ἀιὐείχετο ́ις κρίσει, ὃ “τ 

οὐ δουλδυει τισούτον το Χοιφῷ, ὃ ὅσον ἐδουλβυσε τῳ ! ἰϑίολῳ, 9 ὙΜ ἑξῆς αὐτὸ 

κατασκέαζει χϑὴ δ ποιῷ πιτὸν, τί δουλείδν ὠκείγυ ἀἰγων Εἰς μέσον, χα! λέγων πῶς 

ἐδουλδυσοιν. 

20 πὸ Ὁ} ἦτε ϑούλοι, φησι, τὴς ἀμμανρτιας,ἐλθ') 76 ἦτε τὴ ϑιχαιοσένν. οϑ 25 

λέγ τοιῦτον ὅθ᾽ ὅτε» ποιπείᾳ ἐζῆτε καὶ ἀἰσεξεία, καὶ ἐραίτοις κακοῖς, (ΟΣ τοσαύτης ἐ- 

ζητε τῇ τῆς ὐσυ'αχϑῆρ, ὡἰ μηδὲν χαϑῦλα τράῆω) καλόν, 1Υ19 γὰρ 691, ἐλδύϑερφι ἢ ἦτε τῇ 

δικαιοσύνην" ̓πυτέρῃ, Οὐκ: ἥτε αἰσπαντεταγρδι οἱ αὐτῇ, αλλ ̓ἠλλοτοιωμῦμοι καϑύλου. σετὸ δ: 

διενέματε τῆς δουλείας τὸν νίξυπον τῇ τῇ διχσμοσύνῃ, χαὶ τῇ αμιανρτίᾳ, ̓ δνν ὀλϑὺς ἑαμΐζες Θέων. 

δοτε τῇ πονηείᾳ. Οὐριοιεῦ αὶ νιοῦ, Ὁ μιντέφητ παρᾶς τίω διχφηοσιμυζω, υλοῖς ἑκυζῶν' 40 

ἰκάντε Τῇ ἢ ϑιρετῇ, μηδὲν χαῦολυ τῆς κακίας πρλῆοντε, τα κῷ ἴσον [πδείξητε Φ μξξυν. 
ταίτοιγε ἐχι τῆς διασυτιίας πολὺ ὦ μέσον μόνον, λα καὶ » τῆς δουλείας αὐπὴς πολὺ ζ 

ὀζεφορον. ὅ ὁπτερ λ) δ ὠΐ ᾿μ(ν πολλὴς λύαπτλοὶ τὴς σοι Φζωυείας, ̓  δείκγεσιν Ἐηχτὶ τίσι πότε ἐ- 

δούλθυον, Ἰλὶ τἰσι ἢ νιῶ. ᾧ ὄυπω λέγει τίω βλαῦίω τίω πὸ τῷ τραγματος γινονϑμην, 

λα τέως τίω αἰαφιύζωυ, 35 
τι Τύαγ», Φυσι, καυρπὸ Εἴλετε τὸῦτε ἐφ᾽ οἷς γὼ ἐσταιμειύεαϑον 
Τοιαύτη γοῤίωδη δουλεία, ὦ ως ὺ τίω λὐάμφεσιν" αὑπίω, γέ ὃ αἰαεκυζωυ Φέρειν. Εἰδὲ γι ὠῆρ 

αὶ αϑαύμαφησις ἐ καταγφύει, πολλῷ μάλλον κὶ ἢ ̓ποράξις. ὡςε διπλῃ γύν ὀκερδολύετε,ὺ ἀπὸ 

λαρτο τῇ τῆς αἰλαιυηᾷ, ὁ μαϑοντες οὖν οἷς ἥτε ὥασερ δξζυ τύῦτε δισιλὴ “ετεθλάτηεοϑν, Ὁ 
αἰχοιυης ἀξια πξίῆοτες, κὶ αὶ συ έδυτες αἰδααξεϑαι ὅπτερ τού πυδοτέρϑυ μέζον πῶ" 420 
ΔΛ ὁμῶς ἐνϑμοτε δυυλειίοντες. δείξας τοίνυν κ αἰξιοισίας τίω᾽ ̓βλαξων ἫΝ τότε γιο-- 

υϑων ὐπὸ τῆς αἰρρυύης, καὶ ἐ ἐπ᾽ ἀὐζ' ὧ πράγμα χϑ. τὶ δῶ ζω ηο' τρλγμα: : 

Τὸ γὸ τέλος ἐκείνων, ϑανατος. Ἐπειδὴ γὉ ἡ α'λέωη καὶ σφόδρα δυκᾷ φορτικὸν 
4) Ἐχὶ τὸ πόμυ φοξερϑν ἐρχεῖ), ᾧ ϑαγατον λέγω. χφητοῦχε ἤρχει αὶ τὸ ἐμιασθεαϑεν Εἰ- 

ρήμϑμον, 

«οἴορ.,.,}" 
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ρνεϑμον. εὐνοί σον )} ὅσῃ τὴς κακίας ἢ αὐαβοολή, ὁπουτε χα τῆς πιμωφίας ἀπαλλαλύτες, 

τὴς αἰονουύης ἀπαλλαγῶδαι Οζι Εἶχον. ποῖον δϊώυ πσϑόσδυκας μιοϑον, φησιν, Ὡ στὸ δωρά- 

ξεως, σαὶ αἰπὸ τὴς μψήμιης μόνης, χαὶ ζχωτα τῆς ἐμιφοίας αἰπηλλαγμέϊος, ἐγκαλύωηῃ 

ὦ ἐρυ,ϑριώφ, κϑα το γε ον τοσαύτη ὧν χαῤιτί ; ὄλ οὐ ζῷ τῷ Θεοὺ τοιαυτω. 

ς 5: Νιω δὲ, φησιν ἐλβυϑερωθέντες σϑ τῆς αἰμδοτίας, διυλωθώτες ἢ τῷ Θεῷ, ἔνχετε 

ᾧῷ καρπὸν ὑμδω Εἰς ἀγιασμὸν, τὸ ὃ τέλος, ωζω αἰώνιον: 

Ἐκείνων ὁκουρπὸς, αὐογευύη ᾧ μα τίω' ἀπαλλαγάδ᾽ τύτων ἢ ὁ κωρπῦς, ἀἰγιασμὰς" 
χτάπι ὅπου ἢ αἰγιασμὸς, πῇ Βρησία," πολλή. κείνων τὸ τέλος, θούνατος ᾿ τούτων δὲ, ζωὴ αἱ-- 

ὦγιος. Εἶδες παῖς (ὰ (ξ δείκψισι δεδυνϑδμα,, πὸ ἢ οὖ ἐλπίσιν ὅγται, ἢ πὶ Ὑγδ" δεδὸ.. 

το ὑϑέων κάχεῖνα πιφούται, Ὀἰπὸ τῇ αγιασμοί ἰωὼ ζωίω; ἵνα γδῤ μιὴ λέγης ὅτι πόμτα οὖ 
ἐλπίσι, δείκμεσι καὶ ἤδη σε καρππωσείμϑμον᾽ πο ϑον Ὁ αἰποιλλα;ἄδαι τὴς πονηρίας ᾧ τοιού. 
τῶν κακϑν ὧν ἡ ἡ μψή μι αἰογουίωυ φέρει ̓ δεύτερον ὦ δουλώϑθάσαι τῇ διχαιοσιωῃ " “οί. 

τον ὃ αγιασμοῦ ̓ Ξἰστολφύσοι ᾿ τέταρτον ὦ αὶ ζωῆς Ἐχητυχεῖν, ἢ ζωῆς δὶ πυξϑσκαρου,δυλν 
αἰωνίας. δον ὁμῶς κἡὺ τότων ὀγτῶν, καὶ ὀϊξίσης, φησὶ, δουλϑύσευτε. Εἰ »- αὶ ὁδεαυύτης 

15 σφόδρα χἱ παρέχων, καὶ τῆς δουλείας πολὺ Ὁ μέσον αὶ Ἢ ἐπαθλων αἰ ὧν δυλδθύετι, ὑ- 
δὲν ἐπαμτω πλέον τέως. ΕἾτο, Ν᾽ ὑπλὼν ἐμφημώνθυσε,ἡὶ βασιλέως, ἔχηρλῥει τῇ μα- 

τουφορῷ λέγων, . 

23 Τὰ (ὦ γὸ ὀψώμα τὴς αἰμδδτίας, θα ατος᾽ τὸ ἢ χάρισμα, τῷ Θεοῦ, ζωὴ αἰώμιος 
Χοις-ᾧ Ἰησὺ τω Κυρίῳ ἡμϑϑι. Εἰπὼν ὀψώνια, αἱ μὗοτίας, τὶ δ“ “χοηςῶν καὶ τίου αὖν-- 

20 τέω ἐτήρησε τοῖξιν. νὶ γὺ Εἶπεν, ὁ μιοϑὸς “ἦι κατορθωμαίτων ὑμδβ!, λα, Ὁ αὶ χάσμα, 
πζ Θεοῦ, δεικνιῷ ὅτι Οὐκ οἴκοθεν απηλλαΐγηταν, ΟΣ εἶδ' ὀφειλίω ἀπέλᾳῦον, συ οῖδ ὦ μοι ζω κα 
λύτίδοσιν πόνωι, δυλὰ χάομτι ζωτα πλτα ἐΐμοντο. ὧδε καὶ ἐντεύθενη αὑαβρογη, εχ ὅτ 

ἀντήλλαϊξο μένον, στοῖδ ὅτι ἔχὶ ἴα! βελτίω μετέϑηκεν, δυλ᾽ ὅτι μηδὲ καί μψονζως μηδὲ 
πονίσανζᾳς ἡ ὅχ ὅτι ἀπήλλαϊξε μόνον, δλλα ᾧ πολλῷ μείζονα ἔδωκε, αὶ Αἱ αὶ τῷ παιδὸς 

᾿ς ἔδωχε. ζῶ. 5 αρενέδαλο ὡπόμτα, τὴ ἃ «ὐξὶ χαΐφλτος διολῴηϑη, ᾧ τὶ νόμον μιάλλει 
ΝΕ χαταζαἰλλειν λοιπέν. ἡα γὃ μὴ ζτα ἀμφότερα" βαϑυμοτέρφες ἐργάσηται, μέσαι "πα- 

᾿ ἀρτ ρένέϑηχε (α αἰδέτυς ἀκριξείας τῇ βίου, πϑυταχοῦ διεγείρων Εἰς τίω τὴς Φρετῆς Ἐχιμέ- 
λαὸν (Ὁ ακροατίω. ὑτὸν "5 ὀψώνια τῆς αἰκίαν (ὃ 9ούνατον καλῇ, φοξεΐ παλιν, καὶ 
σσρὸς ζῷ μέλλοντα αἰσφαλίζεϊ. δὶ ὧν γὸ αὐζῦν ὀϑαμιμγήσκει "ῬΜ' ασϑϑ τέρων, δζοὶ τύτων 

30 ἢ θ᾿, γαρίσεις ποιεῖ, ὶ ἀσφαλεέφρις πσφῆς ῳ Ὥποντα πόρτα ᾿ καζαλύσας τοίγιωυ οὐ)- 

νι Δἰμαπκὰ ζυ)α ὦ ἢ! ἡλυδ λέλρν, πιὰ δόγματα ὀκξαμει πάλιν, ὅτω λέγαν; τς 
ἐμέαίρει 1 Ἡ αγνοεῖτε, ἀδελφοὶ ( γειωσχϑέσι Ὑδ0 νόμον λαλω) Ἐπειδὴ γὸ Εἶπεν, 

δ ἀπεθείνουϑυ τῇ αἰ μδδτία, δείκψυσιν εν ζφυῦϑα, ὁτιὸυ μόνον αἱ μϑδτία αὐ δὴ" εἰ κυφιθύει, ΩἹ 

ΟΥ̓οΝἰ γόμος. Εἰ νόμος ὠκυολεύει,πολλῷ μάλλον αἱ ϑοτία. ἢ καταγλυχαίνων (0) λόγϑν, 
χουῆθ. 45 δπὸ οὐ οκδείγμαηος δ, 969 πίνου τῶτο ποιᾷ Φόνερθν. καὶ δοκῷ ὧν τι λέγην, δυο" τἰ- 

θησι τῷ ἀσοοκειμϑμου κατασκθυαίς. μάὰμ Δ σπι σοθαγόντος λυδρός, ὀυχ οἰ πυύκέτω γυνὴ 

νόμω ᾧ τῷ λύδρος, Οὐτϊλ γ61ν ὁ κωλύων ἑτέρῳ ϑμέοϑαι γον αγκα ἑτέραν ὃ, ὅτι ἐγ ζῶϑα ὁὰ 
μόνον ὁ ὀμὴρ ἐτελεύτησεν, διλλαὶ αὶ ἡ γυνή ὦξο διπλὴς ᾿ἰσπολαύον τὴς ἐλθυϑεοίας. Εἰ Ν᾿ 

πολέξυτήσαντος τῷ ἀὐδρος, ἀπήλλανιαι τὴς ἐϊξοισίας, ὑτὸμ ὸ αὐτὴ τετελέυτηκῆα φόνῇ, 
59 πολλῷ μάλλον ἠλθυϑόρω.). Εὐ ΝΣ ἐν μνόμϑμον αἰπαγλλαΐῆει τῆς ὄξοισίας αὐτίω!, πολλῷ 

μᾶλλον αἰμφότερᾳι ((μωέλϑοόντα. μένλὼν τοίνεω ἐμίδαμειν Εἰς τίω ἰδὲ τῴτων ἰπόδειξιν, 
μετ᾽ ἐγκωμίου Ὦ ἀχροαῖβ οὐῤχεῖ) λέγων," ἀγροξτε ἰδ φοὶ ( γενώσκθεσι γὸ νόμων λαλα) 
τυτές!στρόδρα ὠμολογηνδβον λέγω καὶ σωφές, ἢ γοώσχϑισι ζωῦτα μ' ἀκριζείας ὥπϑυτα. 

Ο΄ ὁγόμος κυθμεύει τῷ δι, ϑοθπον, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ. Οὐκ ἐπε τῷ αὐἰδρόρ,δυ- 
Ομεγίο τοῦ. 3. Η 34 δὲ 
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δὲ τῆς γουναγκός, λα τῷ λυίϑοστου, ὅπερ Τὴ κοιδὲν ἑκα τέρϑυ τῷ ζώου δγο κει. ὁγὸ αἰ- 

ποϑανών, φησι,δεδιχα!ω ) πὸ τῆς αἰ μδρτίας. Οὐκοιῶ τοῖς ζωῖσιν ὁ νόμος κεῖται ̓ τοῖς ὃ τε-- 

ϑνηκοσιν οὐκέτι Ο[ ᾳταῆε.) ρῶς πῶς διστλίῶ Ὁ ἐλθυϑερίαν ἐδη λωσενεἰζῳ, οὐ τοῖς κσ»- 
οἰμεέοις ἅτο αἰνιξαιμδμος, δὶ “ὁ γωναικὸς εἰν τῇ κατασκϑυὴ πσοϑα νὴ (δὃ λθν»ν ουτὼ λέγων, 

2 ἢῈῊ γὸ ὑπόμύφος γωωϊ τῳ ξώντι λυδ)ὶ δέδεται γόμω" ἐδῳ ἢ. ἀἰπυϑούνη ὁ ὀϑήρ, κατήρ- 5 

γῆται ὐπὸ τὸ γόμυ Ὁ ὀιδρος, 

3. Αρα δζ ζωώντος αἰδρος, μοιχαλὶς γοημαπίξει ἐαλδρηται ὀυδρὶ ἐτέρῳ᾽ ἐδρ ὃ Ὥπο- ] 
ϑαίνη ὁ ἀὴρ, ἐλθυθέρφι᾿ δὴν Ὡὐστο τῷ γεμα, τὰ μὴ ἐὴ αὐτί μοιγαλίδα “δνουϑρίω αἰδρὶ 5 ὅδ τῷ μὲ 

ἐτερῳ. Σωυεχῶς αὑτὸ αὐδεςρέφει, ἡ Κ(Τ' πιελλῆς τῆς αἰκριζείας ΤΩΝ, σφόδρα 9ειρ- 
β4 τῶ εἰσ’ αὐτοῦ καιτεσκθυαζορμδύῳ. "ἡ ὙΠ, ϑησιν οὖν τοΐξει ΦΈ αἰδρός, ῷ γόμον᾿ ον ταξά 

ἢ τῆς γωναικὸς, (ὧν πιφευσουνζας ἀπόνζι. Εἶζ ὃ συμιπέρᾳσμα, οὐ χκτ' τίω τρλζασιν 
ἐπαγά . ὦ ὙΣΡ ἀκόλϑϑον ὠωώ Εἰπεῖν, ὡςε, αἰδῇ φοί ιν, ὀυ" κυρλευσει ὑμῶν ὁνόμως, ἀπί- κἀν 

τανε δ. δ Οὐκ Εἶπον ὕντως, αἰλλ᾿ ὦ (ὦ τῇ ποροζασει τ το ἡνίξατο᾽ εἰν Ὁ τῇ ἐπαγωγὴ 
λοιπὸν, ὦςε Δυεπαηϑὴ ποιῆσαι ῷ λθγϑν, τίου γωναχκᾳ Εἰσώγή τετελέυτεκυὰν, λέγον, 

Ὡς, ἀδελφοί μου, ἢ ὑμᾷς ἐθανατώϑητε ᾧ νίμῳ. Οτὸω γὸ ἢ ἡ καχεῖο 15 

᾿λμόμϑμον τίω αὖ τω ἐλευϑεοίδν πϑρέχη, τί κωλύει χαρίσοαοϑαι νόμῳ, Φ οραμα- 55. ἥνοιδέιν 

"ος μηδὲν τὐραςλοιήονϑμου , ἡ Ὁ» ὑπόμδρος “νὴ ᾧ ζώντι αὐδὶ δίδετω νόμῳ. ποῦ 

γιοῦ (Ξ ἐσιν (Ὁ (ὃ νόμον «146 α λοντες ; ἀχϑυέτωσοιν “πῶς ἡ ἘΦ ἀύαγκζωω ἐμπεσῶν ἐυχᾳ- 

ϑαιρῶ αὑτοῦ Ὁ αξίωμια, θα μεγάλα αἶδὲ τὴς ὅξοισίας αὐτοῦ οὐ σιλέγεται, Εἴγε ζωντος 
τύ, δέδεται ὁ Ἰουδαῖος, χα μοιχοὶ γοηματίξοισι, ὦ ὐδαθανοντες ἡ ἀφιίτες αὐτὸν 1 
ζωντα. Εἰ τελϑυτίσαντα Εἴασεν, συυοὶν θαι μιαφον. καὶ γὸ ἐπ᾿ λυ, ϑούπων ὶ δῴμξαλ- 
λέται ὁ πἴτο ποιώγ, ἐδ ὃ Δ ποϑυύνη ὁ αἴγρ, κϑιτήργηται Ὀστὸ τῷ γομῦ τῷ αἰδρος. Εἶδες 

πῶς οὐ ᾧ κοὐ δαδείγματι ᾧδυομων δείκνυσι τετελευτηκότα 1 δλλ Οζι ἐν τῇ ἐπαγωγῇ τοῦ- 
"» ποιῷ, ἀδροι δξχυ ζαΐνος τῷ αὐδρρὸς, μοιχαλὶς χρηματίζει ἡ γώ. ὁ09. πῶς Ὁ} ̓οτεί- 

(ει ταῖς κατηγϑολαις Τὴν" ; γόμον κοὐ δαξανώτων ζωντα. ἐπεὶ ὶ αὑτὸν ἔπαυσε, λοιπὸν 25 
ΑΟ' ἀσφαλείας αἰ πάσης αὑτὸν »σοίζε!) " πὴ πίφει, συν αὐ ρα λάτηων οὐτεύθον. ζαῖντος Ἀ᾽ αἰσιννὶν 

δύ φησι,τῷ αἰδρὺς, μοιχαλὶς χοηματίσει ἡὶ γωνὴ ἐδν' “δρηται ὀιδ)ὶ ἑτέρῳ. ὡςε,αἰδελφοί 

μα ᾧ ὑμιῴς, αἀκόλυθον ἐμ Εἰπεῖν, τοδγόμιν τελευτήσαντος, κρίνεαϑε μοιχείας, αὐδδὶ ϑνο- 
αϑμοιέτερῳ. δλλ᾽ σόκ Εἶπειὕτως, ᾿ὁμα πώς: ἐθανατώϑητε νόμῳ ,. Εἰνεκροὶ γεχϑναι- 
“πν Οὐκ ἐφὲ εὐ πὸ (Πὺ νόμον. Εἰ γ δ  τελεὺτήσαντος τού αἰϑρὸς Οὔοι ἐςιν' τ θύϑυνος ἡ γυ-- 39 
γή, πολλῷ μᾶλλον αὕτη τετιλδυτνκηα ἀπήλλακ]αι τῶτο. ΕἾδες Παύλυῳ σοφίαν, πῶς Ὁ' 

νέμων ἔδειξε τούηο βουλόμϑιον, Ὁ Ὥτος- ζῶα! ἀυτν" Ὁ ἀνέοϑα, αὐδρὶ ἑτέρῳ ; αὶ γὰρ κωλύει, 

φησὶν, ἑτέρῳ (Ἀωξζιαι ὀυδρὶ, τελευτήσαντος τῷ πολ τέρσ. πῶς γ)», ὑπουτε αὶ ζώγτος ἔχι- 
πέπει βιολίον Ὡστοςασίου λοι(ούσαν ; αἰλλαὶ ἡ τῶτο δ᾽ τίθησιν, ὅπερ ἔγκλημᾳ ἰω μᾶλλον νη 

γευαρϑῖν. Εἰ "δ ρὼὺ συγκεχώρητο, αἰλλ᾽ ὅμως ούκ ζῶ αἰτίας ἰπηνλαγιλένον. στὸμ Ψ 33 

ὩπΟ ΤῊ ὀϑαγκχαίων δοκίμιον ἔχη τὰ νικητήρια, καὶ {Ὁ ὐϑρῆά, ἀγὰρ 91 γλίσ.. 

ο 

Δ 7 φυ ᾿ » Ἢ ς ᾿"" 

χϑ9. Ὁ πίνω ϑικυμαφῦν Τν τὸ ἔςιν, ὅτι αὐτὸς ὀγόμος αἀἰπαλλαῆοι ἣν ἐγκλημεύτων μας 

Ὁ ποζαγίᾷς ἀντ, ὧςε ἀὐτν βούλημα ὦ ινεοϑαι ἡμας τὸ ΧΧρλφοῦυ. ὦ γὸ καὶ αὑτὸς τέ- 
θνηκε ὁ ἡμιῆς τεϑγήχα μδυν,ὺ δισλὴ ζῳ τῆς δξοισιας λυύρη.). ὁ8 οὐνὲ τύτοις Ὥρκ4) μέ- 
νοις, ὁ αὶ αὶ (ὠτίον αγϑϑλείϑησιν. Θοῖθῖὲ ) απλοῖς τέλεικε (δ) θαγάτον ἰϑηα πάλν (ὃ 49 
ζωτα ἐργασοίνϑμον Τὸν φζαυρϑι ἐσήγαγε, ὁ ζυύτη “ππυιὼν ἡμαξς «ὑπο ευθύτοις, ἐ γὸρ ἀἰ- 

πλῶς ἀπηλλαάγητέ, φησιν, 'δλα' ΟΥ̓ΚῚ ἀ ϑόναῖτυ τ διασοτιχοῦ. 

4 Ἐθανατώϑητε δ, φησι, τῳ νόμῳ δζᾳᾳ τὸ σώματος τῷ Χορτού. 
Οὐκ οὐτεύλεν Ὁ προτρέπει μόνοι, δνλὰ καὶ ὧκ τῆς ιχίῥοχις τῇ δυῦ τέρν ὀυδρὸς, διϑ' 

ΑῚ 

δ 



“' ΨΥ ἡμᾶς 

βυνληδίωσαι. 
ψἐῷ καὶ 

ΤΩΣ 

χυϊχίον 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΕΠῚΣῪ. ΔΟΥΓ  ΚΚ. 9ι 
ἡ ἐπήγαΐν, Εἰς ὃ γυέιϑαι ὑμας ἑτέρῳ, τῶ] οκνεκρενν ἐγερθώτι. 

Εἴνα να μὴ λέγωσι, τί δῖ δ μὴ ; βουλωμῖβα δευτέρῳ ὀμειλῆσοι αἰδρί; ; ὁγδῤ νόμος Ὁ 

ἡρρθύσασοιν ν ποιζ ἃ ( ε τΩ μοιγαλίδα δεύτερος ο ομελήσωσαν γα μϑίς, ν μῶν ὀϑαγκαίζᾳ 
ὁμμἐλῆσαι. ἵν δὼ μη τοῦ λέγωσι, δείκψεσιν οτι Χ) ὺ ἐκ ἣν αὑασηργμένων "δὴ ἡ ἡμῖν βε- 

ὧν ζ' 

; ληϑίωαι διᾷ, ὃ ὁπερ ᾧ ἀλλαγδ σαιφέφερον. τίησι λέγων, Οὐκ ἐφ ; ἑαυ τῆν, οὐ» ΤΙ μη ἡ ἠγϑοϑί- «΄Κοριευϑκ, 
οθητ, Ὁ»Μὴ γένεαϑε ὁ δὸ ὅλοι λυ, ϑοθπων, ἡ παλιν , Εἷς" τ“ πόύτων ἀἰπέϑλνον, ἴα ἢ ΔΝ ζ.κγ. 

ζώντες, μηκέτι ἑαυτοῖς ἧς ζωζσιν, δλα' τῳ αῷ αὐτὖἶ ἰπυϑανόντι. τῶ γϑωῦ ὸ ὠφών 

9 ἡγίξα;» Εἰπων, δὶ σώματος. Ε7οιὶ κὰ πσρ)τρέπει ταῖς κρενῆοσιν ἐλπίσι λέγων, 

Ἶα καυρποφορησωμϑῳ τῳ Θεῷ. Τὸν α, )) ὠκωρποφοράτε ῷ δαγαίτῳ, φησὶ, 
τὸ γε ὃ ΧῚ Θεῴ. 

5. Οτε Ν᾽ ἤμϑρ ον τὴ ἢ Οὐκ, (ᾷ πα ϑηματα ῇῬῈΦ αἰ μδοτιών ᾧ αἱ ὁ τὸ ̓γόμιν οὐνηργεῖτο 
ο» τοῖς μέλεσιν ἡ μδ΄ εἰς Ο καυρποφορΆσε ῷ θανάτῳ, Εἶδες τϑ πσξστιρν ὀώ- 

δρὺρ Ὁ κέρδορ, καὶ οὐκ Εἶπεν, στε ἡμϑν οὖν ῷ νόμῳ, πὸρταη φειδύνϑινος δοιώαι αἱρετί- 

κοῖς λαζίω᾽ αλλ, ὅτε ἡμδ ο ὧν τῇ ἢ (ρρκὶ, τῦτερ!, τῶς πορηδίς τράξεσι, ῷ σαιρχικῳ βίῳ. 

14 ἰ γ τοῦτο Φήσν, ὁΤΙ τε} τότε δὰ ῳ σαρκὶ ἦσαν, νευὶ ὃ αἰσώμιατοι δνόμϑιοι «(θιμε- 

σαν. ποὖτο 3 Εἰπὼν, ὅτε αἴτιον ἐ τρ, φησιν ἀεδοτημό τὸν νόμον, ὅτε απ αι αὑτὸν 

αἰπιρϑείας. κατηορρ "Ὁ γάξιν ἐ ἐπτιχο πικρού, ̓ ὡιαυγυμνών τὰ αἰ μδοτηματα. ὁ ὃ ῷ. 

μηδὲν σείγεοϑωι βυλομδνῳ πλείονα, ὑλιταῆων ̓ πλεονάζει ὧ «ἰρατήωμα. Ὁ τούτο 

οἕρο Εἶπε, πὸ παιϑήμίατοι ἢ αἱεϑρτιων τὰ αἰασὸ τῷ νόμου γιόψϑδνα, ἀργά, τὰ δζὶ τὸ 

2Ὸ γόμα, κὺ) ̓ καδυσέθηκε, γυόμϑυα, ἀλλ΄ ἀπλὼς δζμῃ τὰ γόμου, τατές!, τὸ ὀζρ, ' ποῦ γὸ "νόμου Φαι- 

νόμδνα, ἢ γνωειξορϑμμαι. Εἶτα να μιηδν τῆς ( ρκὸς κου ΤΗλΘρΗσῃ,, οὐκ Εἶπε, ὡ φργει 

τᾶ μέλη, ω ὼ οὐνργεῖτο οὖ τοῖς μέλεσι ἡμδμ" δεικμὺς ἑτέρωθεν σαν Τῆς πονηελας τὰ 

ϑρχίω, Ὡσπὸ οὐεργϑιούτων λογισμδμ, Οὔ Φσὸ [δ ονερϑυμϑμων ῥδιῶν. ἡ ζ ἡ νυ- 

χ τελρίτου τάξι ἐ ἐπεῖχε, κιϑούρφιρ 3 τῆς (ὐρκὸς ἡ ἡ φύσις, ὅτως ἠχούσα, ὦ ὡς μὐάγκαζω ὁ ὃ 

2ς τεχρίτης. Οἕκομώ οὐ ζτη ῶ ἀὠπηχὲς μέλος, αλλ ὠὀκείνη ποῦ ζωτης Δλογιφέον 

ἡμῶν. 

ά Νιῶ δὲ, φησι, κατηργήϑημδυ οἰπὸ τϑ νόμου. Ὁρᾷς πῶς παλιν οὐζαύλευ γῆς 

σειρχὺς αὶ τῷ νομν Φείδεται: αὶ ἰγὸ Εἶπεν, ὅτι κρατηρ γῆν ἢ νόμος σγ, ὅτι χα ΤΗρ) νη ἢ  σεὶρξ, 

οἰ ὅτι κριτηργήγημϑμ ἡμᾷς. αὶ πῶς ἡμᾷ κατηργηγηρδῳ ; τῷ κατεχορμδύου αἶα τῆς «- 

30 αδότίας ἐν ,ϑο5 πὸ παλαιοῦ Ὡποϑανότορ ᾧ ζᾳφέντς. τούτο γὺ ἐδηλωσεν ν εἰπτων, 

Αποϑλυόντερ ὦ ᾧ κατειχό, α. Ὡσανεὶ ἔλεϑ, ὁ ᾿ δισμιὸς δὲ χατει χϑαῖθα ὁ ἐ- 

"ρόϑεν Ὄ διεβῥυν, ὡςς τὸν χατέχοντοι μηϑὲν" κατέχειν ἌοΙ πον, τοτές!, τέων αἰρδρτίλρ. ἐλ- 

λα μὴ αὐαπέσῃς, μηδὲ ῥαϑυμότερος νη. Χρτηργν, [ϑης γϑὼ ὡςε διαλθυᾷν παλιν, αἱ ἀλλ᾽ ὑχ 

ὁμοίως, αλλ ὥς δωλθύφν ἡμας οὖν χαιότητι  πγθύ ματος, ἀ αὶ πα λαιότητι γεαμ- 

412 (ἄτος. Τί δὲ ὅ81ν9 Φησιν; λϑαγχαον γὸῤ αἰὐἶρ' ἤδη ὀκκαλυύνψαι νυ στο εἰς ζ χώειον 

ἐμεπεσωμϑι, μὴ λορυδωκῖθα ὃ ὅτε γϑ , φησιν, ἡμόρτενο Αϑαμι Φ' σῶμα ἀντν γέϊονε ϑυνπὶν 

παϑητ,ὺ “πολλα, ̓ ἐλῃηώματα ἐδέξατο Φεσικανῃ βαρύτερος καὶ Ὁ δυσνμος ὁ οἵγταος κα δφη. θνν 

ὁ Χοιτὸς ἐλϑὼν, ἀφ᾽ τ ἡ βαπῆϊσματος χϑυφότερον ἡμῖν αὖ ἐ ἐποίησεν τῶ: αὔερῷ διεγείρων 

πῷ πγθύματος. ὅζν δατῶτο, ΟΣ ον ̓Ο ὐτὰ κέται τίς παλαιοῖς αὶ ἡμίν σκάμιμαται. ὯΝ 

40 οὐ ν ὕτω τότε δὐκολορ ὁ δρόμος (ὦ. 8,9 κὶ ἡ αὐτὸς οὐχ φόνων ἀπατᾷ χαϑαροις ἢ ̓ μὸ- 
νον, ὦ ατερ ὧν Ξρχαίοις, ὥδλα ΤΣ ὀργή, Ὁ σοὶ μοιχείας, δλλα καὶ Χ αἰχϑλοίςξου ὀψέως ἀπηλ- 

λθρθαι χ χεέλόνει, σε Ἑχιορκίας, δυλὰ καὶ ᾿ ἐυορκίας ὠκτὸς ἊΝ ὁ μῷ τ φίλων ̓  ὥν: 

ἑϑρους ἀγατταν Ἐχιτάηει. ᾧ τ᾿ τοῖς ἄλλοις ἅπασι μακροτέρας ἐποίησε τὸς δζαύλοις, 

καὶ μὴ περωΐβα, ἡ γύοινλν ἠπείλησε, δεικγὺς ὁτί Ὁ τῆς φιλοτιμίας ΤᾺ» αἰγωμιζορόρων 

ῳ 

4.4. ,δ. 



ἐν ζ, 

λίατ9 ε κ- 

9: ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 
τὰ ζητϑωϑμά, ὥσπερ ἡ πορθανία ἡ αἰκϊημοσιωύη, δυλα πόῤτως αὑτα αἰυαϑέωϑαι διῇ.  κ'λεδώνα, 

ΝῚ ἫΜὝΜἪἝμαγκα ων 68], καὶ και τεποι)ϑντῶν, ἀ ὁ μὴ ποιήσας τίου ἐοκὐτίω δίδωσι δίκζω. “9 

τρότο ἔλεγν, Εδυ μὴ «ὐἰδιοσεύσῃ ἡ διχμοσιωη ὑμδν πλέον ἂν γραμματέων Ἂ φαεισαι- 

ὡν,. εὐμὴ Εἰσέλϑηυτε Εἰς τίω βασιλείδν ἦν" ἐρανοῦν, ὁ ὃ τίωὐ βασιλείαν ὀυχ ὁρών, 

Εἰς γεεννὸν πεσεῖται πόῤτως. δ τῷ ̓  ὁ Π]Ὼαῦλος ἐλεὴμν, αἰρδοτία Ν᾽ ὑμδυ ἐκυθαθύ-. ᾷ 

στι᾿ .γ}}} ἐφε ἰ πσθνόμον, ὅλ᾿ αἰ Ῥρν. ἃ ὠζυῦϑα πάλιν, ὡςε δυλβ)εν ἡμας 

οὖν χαινέτηα; πγϑύματος, ὁ ὶ παλαιότητι γράμματος. Ὁ »» ὅφι γράμμα χατοιδηκαζον, 

ποτές, ὁ γόμος ὁ παλϑιος, ἀλλο πρεῦμοι βονϑοιώ, δι τὗτο ἔχὶ ὦ δ" παλᾳιών εἰ 
που τίς ἐφόῥη χελϑενίλν ἀσκών, σφόδρα ἐκπληκ]ον ζῶ" γιώ ὃ πϑυτωχοῦ τῆς οἰκαμϑύης ὦ 

πσξάγμα ἔασαρται. ἡ ϑαναΐτῷ τότε (( ὀλίγϑι μόλις αἰ αὐῥάδον ὀύδρεφ ᾿ νιωυὶ ἢ αὶ ἐν χω- τὸ 

4(519 κ᾿ πόλεσι δήμωι εδοτυρων ἀΐπειο9ι, οὐκ ὅΖ αἰδρών μδιον, αἶλλα καὶ ἐκ γωναρϑν (ωε- 

φηχέτες. Εἶτα ἢ" ζωτα Εἶπεν, αὐτίϑεσιν πώλιν ἀνακυκδ)ουσαν λύει, εν τῇ λύσει και- 

τασκθυώζων ὃ βούλεται. δίθπερ σε εἰ «αδϑηχϑυυδῥως Εἰσοίγει τίω λόσιν, ἀλλ᾽ ὥ εὐτί-. 

ολϑγίας᾽ ἥα τῇ λϑαγκὴ τῆς λύσεως ἀφορμάω Εἰς εἰπῷ ὦ βούλεται λοίζη, ὼ “αἴε- δ' “τον 

παρϑέζερϑν ποιήσῃ τίωὐ χατηχϑοίδυ. ΤΩΝ, γὸ Εἶπον καινότητι πνθύματο ἢ αὶ παλρω- "5 
ὁτητί γράμματος, ἐπήγατι, 

Τί δὼ ἐρδνϑμ » ὁνόμος αἱ μδοτία.» μυὴ “μον. Καὶ 5)» ανὸ9 τότυ ἰω Εἰ- 
ρήχως, ὅτί τὰ παϑήματα τυ" αἰ μδοτιωῖν, τὰ δγρὰ τϑ νόμου, οὐγυργεῖηρ ὧν τοῖς μδλεσιν νμδμ!. 

καὶ, αἰ μδοτία ὑμδῇυ εἰ κυφλθυσει" αὶ γὰρ ἐφε ἰ ποῦ νόμον, αὐλλ᾽ κἰ ασὸ χοριν. καὶ ὅτι, ὶ γὰρ Οὐο 
ἐς! νόμος, Θϑ εἶδ χρηδαίξασις. κα, νόμος ἢ χέεισηλϑεν, ἵνα πλεονώσῃ Ὁ αὐ δαπίωμα, ὧν ὁ 19 
νόμος ὀργξω καιτεργάφεται, ἐπεὶ δζυ ζωῦτα πολύτα ἐδῦκει Ὁ. φΟολδω φέρειν τω  νόμῳ,ὡς 
διορθούνϑμος τίω ἐκ τούτων αἰ πσόνοιὸν, τίϑησε ἢ δ τίϑεσιν, χα! φησι, τί δξζυ Ὁ ὁ νόμος αἰ- 

εὗδοτία: Μὴ ροιτο. ασο3 τῆς χατοισκθυὴς αἰπηγϑρόυσι, (ὃ ἀκροατίω οἰκειούϑμος, ᾧ (ὃ 

σκϑυδειλιζόμϑμον ϑορφιγγά ων, λοιπὸν δ }} ἀκούσεις ὦ αἰδὶ τὴς δζαϑέσιως εἰὐτῷ σληροφο- 

ρ"ϑεὶς, ζητῷ μετ᾽ τοὶ τὸ σγοκϑιῶ ὁῃ ἄπορον, καὶ Ξἶχ αἰ σαοτήευει ( λέγοντά. δ|9 καὶ 85 

τίωυ' αὐτίϑεσιν ποδολαθὼι ἐκείνζω τέθηκεν. συνε γ} Εἴπε, τί δίζω Εἴποιμι ἐῤ'; ἀλλα', τί 
ἐρϑυμᾶν; ὡς βουλῆς ὦ γνώμης Ὡροκά νδιης, ὃ ὠκκλησίας κοινῆς συϊκεκροτηυδῥης, καὶ “ “ἢ 

αὐτο 'ὁλαὶ θα, τῆς ΛΠ" Εἰρομδῥων αἰκολουθιας καὶ τῆς ΟΜ πραγ μῶν ὠλνϑείας, τῆς λρνόμων 
ὀρτιϑέσιως Φόνείσης, ὅτι (ὦ τὸ ἀμμα τ σποκτείνει, συ εὶς ὀϑτερᾷ, φησι, ἡ ὅτι τὸ πγεύ- 

μᾳ ζωοποιζ᾽ χαὶ τούτο δῆλοι, χαὶ Οσυδὶς δι᾽ Φιλονεικήσειεν. Εἰ τοίνυ ζωῦτα ὠμολογη-- 39 
μϑϑα, τί ὁμ Εἰποιρὸν αἰθὶ πῇ γόβιν εὐτί ἀμδόοτία "μὴ ἥμοιτο. λύσον δέζυ τίω ἰποράδω. 

Εἶδες πῶς μετ᾽ ἐντυ (ὃ λό τίδιχον ἵζησι, Ὁ τῷ "ϑιδοίσχοντος αἰξίωμα λαξὼν, Ἐγπὶ τί γκ. δηῤζωννι 

λύσιν ἔρχεται ; τίς δε ἡ λύσις , Αμδοτία, μδὺ οὐκ ἔς!, φησίν. Αρδοτίον 8 οὐκ ἐν 
ἔγνων, Εἰ μοὶ δὠβνόμυ. Ομ σοφίας ἔλχίτασιν. ὅπερ σέκ ἐςιν ὁνόμος, δξ ὀῤτιϑήσεως 
τέθϑοικεν᾽ ἥα, ἀγαιρδν σούτο, χὰ) ζαύτη ϑριζόμϑμος τῳ Ιουδαίῳ, πείον ὦ ἐλωῆον αὐτὸν χα 35 

ταδίξαοϑαι. τί δὲ 81 ὃ ἔλοῆον "ὅτι τίω αἰ μδοτίδν σίοι ἔγνων, Εἰ μεὴ ὅγο᾽ νόμσ. 
τω τοὴὸ Ἰγηϑυμίλυ Οἷα ἥϑειν, φησὶν, Εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεΐμ, οέκ Ὠχιϑυμήσεις. 

Ομρᾷς πῶς κτὶ μικρὸν, ἐχὶ μόνον χα τήγϑρϑν αὑτὸν ὄντα δείκψεσι τῆς αἱ δίοτίας, δλλα καὶ 
ἠρέμα καιτασκβυαςίκόν; ἐμζω ωἶδα τίω αἰτίδν τίω ἐὐτω δυλαὶ αὐ ΒῬὶ τίων δ ἀἄγνω- 

μόνων Ἰουδαίων δἰ ποφαίνει τη. συμξαῖνον. ἢὶ γὰ ἃ Μανιχαίων ἐασούδοικεν ἐμφροίξαι 40 
τὰ φύματοι ὙἿν᾽ κατηχϑρϑιωύτων τῷ γόμου. Εἰπὼν γ} ὅτι τέω αἱ τίαν δέκ ἔγνων, 
Εἰ μὴ φζὼ νόμου, χαὶ τί Ὠπϑυμίλυ οὐκ δεν, Εἰ μὴ ὁ νόμος ὕλογν, οὐκ θπηθυμκή 
σεις, ἐπήγα δ μ, ᾿ 

8 Αφορμέὺ ὃ λρθοδσα ἡ αἰὐϑρτία Ὁ οἱ τῆς οὐτολῆς, χατειργασανο ὦν ἐμοὶ πᾶσον 

Ἰηπϑυμίᾳν, 



χηῦϑι ὀνό-. 

βίη 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙΣΤ. ΛΟΓΙ, (Ο. 93 

Ἰβηϑυμίαν. Εἶδες πῶς αὐτου ᾽ απήλλαξῳ ἐγκλημάτων; ἀἰφοριιύω ὙΡ' λοιρούδσα, 

φησιν," ἀμαρτία, ὐχ ὁ νόμος, ἤνξησε. τίω Ὡπηγυμίλυ,ὺ τοιευὸῳ Τίον ν οὗπερ ἐσύ λεν ὁ ὀνόμιος, 

γέγρνον᾽ ὑπερ αἰαϑενέίας ἑω, ου πορηρίας. ὑτὸμ γὰ τίνος ἔχιρυκδιδυ, Εἶτα. κωλυώμε- 
θα, αἰρέται μάλλον τῆς Ὡεϑυμίας φλόξ. ἀλλ ̓ἰω ρα τὸ νόμον τῶ. αὐτὸς ἊΣ ὀκχω- 

4 δλυστν ὧφι ἀπαγαγεῖν, ἡ ἣ ἁμαρτία, τυτίςμ, ἢ ̓ ῥᾳθυμία, ἡ σήρδ᾽ ̓ γνώμη ή ποιηξχ ς Τὴ καλῷ 

σαεὺς τὸ ἐνὰρτίον , ἐχρήσατο. Κι ἐ τύ ἰαϊξ δ τῷ τϑτο ὀγκλημια, ἀλλα τῷ αρωφοιώτος, τῷ , 

φαρμμοίκῳ καιχῶς χρ"σαμδβουοἱ ἊΣ δζρ τῦτο "ἔδωκε τὸν νόμον, ἵγαι δὐαψη τίων ὕλη2υ- 

μἰδυ αλλ ἥα, σξέογ.τουνλνέιον: ὃ  ἀξέζη. αἰλλ᾽ θκ ἐκείνε, ζ ἡκϑν ἡ χατηλροία ἐδὲ δὰ ἐἰ τις 

τῴ πυρέῆοντι ΧΘΆ ̓ψυχουποσίας ἀκαίρως Ἰιϑυμοιώτι, μη ̓  αἴ Ὅκαων ἐμεφφορηνϑέαζαυ ᾧ ὁ ὁλέ- 

1ο θρίας Ὁ ὥυτης ἡδονῆς αὐνξήσειε τί ὑλθυμίαν, ἐγκαλθίγο ἢ δικαίως. τϑγϑρίαξ τὸ τὸ Κω-- 

λύσει ζω μόνον "τὸ ὃ  πἰπολχέοϑαι, τῷ κοίμλνοντος. Ὅς Ὰ»Ρ Εἴη ̓ἀμαυρίία τίω ἀφορμόυ δ 

ὐυτε ἐλαία; ; πολλοὶ γὃ χαὶ ζω πονηρά, ἐξ αἰγαθωών Ὠχιταγιάτων τίω αὐ δ᾽ πονηρίαν 
αὐξουσιν. ἐπεὶ καὶ 0 ζῶ ολος οὗ οὑτὼ τὸν Ιύδον ἀπωλέσω, Εἰς Φιλογρηματίὰν ἐμιδαλών, 

και ἰκλέπηειν τα χὰ πενήτων ποιήσας ̓ ἀλν ̓ τὸ πιευϑέοζαι τὸ ̓γλωοσόᾳμον αὐτὸν τῶν» εἰρ- 

ιξ γα σοι», αλλ ἡ τὴς γνώμης πονηρία. καὶ ἡ ̓Εὐὰ δὲ τὸν Αδαμ ὡσπὸ τὸ ξύλυ τ δασκίνάς- 

σριστω φαγέεν,ἀξέδαλο ὠκτϑ δε ιδείσου" αλλ ̓ συὲ ὀκήτ τὸ δίνδ ρον αἴτιον, Εἰ καὶ ᾿ δὲ ἀνιΐ 
ἡ ἀφορμὴ »Ξ ψρνεν. εἰ δὲ σφοδρότερον κέγφηται, ῷ "λόγῳ ἃ Ὁ ἰδὲ τὸ νό νόμου, μὴ λουμάσῃ. 

ποοός γ τὸ κατεπεῖνϑν ὁ Παύλος ἵγα ται οὐχ ἀφεὶς δὴ οὐνὶ τοῖς ἄλλως ὑπυνήθυουσι 
( λεγϑιϑνα. λοαξίω κρθκ κεῖ, πολλίοῦ ὃ απουδίω ποιούμϑμνορ το  κρὸ δἰϑρθωσαι. μὴ 

20 τοίγεωυ γυμνά ὠξέ, πιξε ζᾳ ἐντθῦϑον λεγβιδμα, δλλα αὶ τίω υἰσυύλεσιν προ δὲ Ἰὼ 

ζωτα Εἰπέϊν ασεϑαγεται, αὶ τίω μανίλν λογίξυ τίει, Ἰωδωκα Ὁ τίωὺ βύτονον αὐ τον" 
φιδλονοικίαν μοῦ καταλόσοι ἔ ἐασευδϑ. δυκεῖ ὃ πολες κι᾿ "θμμ ἥνᾷν, οὐ οὐχ, ἵνα, ἐκάνον δμξα.- 

λη, αἰλλ᾽ ἦα, τότων ὀκλύσῃ τὸ ΤΌΝΟΥ. Θἰγορε ἔγκλημβ τῷ γομ, ὃ δὶ εἰστῷ τίωὼ ἀμδρτί- 

ὸν ἀφορμάω λαζῷ, ἐυρειϑηήσεται καὶ ἡ τῇ σμῃ τῶν συμιξαννον. ΡΣ ο᾽ ΤῊ , χαμμὴ γϑ. 

24 μοι μυφλοι,ὴ αἰεὶ “πολλῶν μειζόνων πραϊμδν ε ἡ Ὁ αὐτὸ ἴδοι τίς ἂν ἰκοῆον κάκεϊ, οἕκ "χὶ 

ΝΑς 
χΧρὺ ζ. 

τὴς ἐχιϑυμίας μόνον, αλλ πὶ πάσης απλος κακίας. Εἰγ)5} μὴ ἤλϑύν, φησι, καὶ ἐλθίλησοι Ἰωαν. α κῦ, 

ἀύζις, αὐμδρτίλυ οὐκ Εἶχον. Οὐχοιε ἐὐντθζϑον ἡ αἰμδὸτία τέω κἰαυόϑεσιν ἔλαξε, ἡ ἡ μείς 
ζων κόλάσις. Νὴ) πάλη αὐξὲ τῇ τῆς ἀϑέίτος Παύλος ΔΙ Ὰ ἰαλερϑοϑρός, Φησι" Ποσῳ δοκεῖτε χεί- Βόρκθι 

Θϑνος ἀξιω,δήσεται τίμωρίας ὁ (ὃ 9 0 τὸ 5 Θεού καταπατήσαι; :Οζκιοιῶ δ! ἡ " χείρων τιμωεί- 
30 α τέω ἀφορμόω οὐτ' ἴων ἐχᾷ ὐπὸ τῆς μείζονος δύ ερ γεσίας. καὶ (ὧν ἑλλίωας δὲ φησι 
δὼ τοῦτο λύαπολογήτοις 61), ὁτι ἢ λογῳ τιμηϑώτες, καὶ τῆς κτίσεως “ἃ χϑλλος κατα μαϑον- 

τες, ἡ στ᾿ αὐτῆς διωωυάνϑροι πσϑὸς ᾧῷ δ κκιουρλϑν λειοαγωγονθέωαι, τῇ συφίᾳ τὸ Θοοῦ 

Οὐχ ἀνὰ δέον ἐγθησαιντο. ὃ φι πόρτα οὐ τοῖς τοῖς 5 πονηφϑῖς σ ἀφορμας' τι ἡ μειζόνως κολαζε- 

Ὁσὸ ν ἀγαθοὶ γενομϑμας Ὡραγμῶν. αλλ αὶ δήπου ἐν τῦτο χατηγϑρήσορδῃ τὴν! 

49 ῬΑδα, τῷ Θεού͵ ἀλλα φᾷς ἅ ,(. “θαυ μασοίῖθα μειζόνως καὶ Ἢ “«Φ ̓Φτα᾿ τίω: ὃ γνώ- 

μιΐω εἰς τλῤλυτία τοῖς  αγαι)οὶς κεγρημδψων “ζαραλούμϑι. τῶῦτο τοίνεωυ ΣΧ Ὠπᾷ γό- 

μῈ ποιώμδν. αἰλλα' τὗτο ῥαϑιονὰ ἐυκολον, τὸ δὲ ἀΐπορον ὀκφό 41" “τῶς, φυσι, τί 

ἐλιϑυμίαν. οὐκ ἥδειν, Εἰ μὴ ὃ νόμος ἐλεὴν οέκ ὑλιδυμήσεις: ; Εἰ γὰ οὐκ ἥδει τίω Ἐχι- 
ϑυμίδυ ὩΡΙν ̓  ἢ λοίξῃ τὸ Τὸν νομόνο ἀν, ϑόόπος, πόθεν ὁ κατακλυσμὸς γέλϑνε! ; πόλον τὰ ἐ Σοδμα 

49 οὐεωρηαϑη : τί δέω φησι! τίω Ἰπχιτεταιμϑοζωυ. ὅν, τϑτοσίν Εἶπε, κατορ γαίσατο ον ἐμοὶ 
ἔχῆυμίαι, δλαὶ πᾶσαν Ὠχιϑυμίαν, ὃ σφοδρῶν ογίασλο αἰννῆομδιος. ὁ τὶ τὰ νόμου ὃ 

κέρδος, ΕΥ ζω παῖος υξησέ, φησιν ;Ουτὲν, δλλὰ καὶ Ὁ πολυ βλαζος. ἀλλ ὶ τῇ γόμου ὦ . 

κλῆμα, ἀλλαὶ τὴς ῥαϑυμίας δ δεξαινϑρων. καὶ Ὁ» ἀεὗρτία ἰὐῷ χατειργάσειτο, ἀλλὰ 

δχρ υὐ νόμου" αλλ αὶ τῶτο τῷ νόμου απουδα ζογτος, ἀλλα Ὁ οὐγόμτίον. ἰοιυρϑτέρρι δῶν γέλθ- 

γὴν 
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γὲν ἢ αἰζδτία, ᾧ στφοδροι. ὐλλ Οὐ τῶτο ἔγκλημα τῷ νόμο πολιν, ὠλλαὶ τὺς ὠκείνων 

αἰγγωμοσιιυης. Χωοὶς ΠΝ γόμὉ ἡ αἷμα γέχρ μ᾿ 

Τουτίςιν, ἐχ ἕτω γνώριμος, ἤδεσοιν (γὰρ ὁ Φ ασο3 τϑνομν ὅτ ἡρδότθρον, ἀἰκρι- 
(ἰξερον αὶ ἔμαϑον μ(ῦ τῷ νόμα ϑῦσιν. δζρα ττο ᾧ μείξογος ἦσαν καυτηγϑόίας εὑ’ εὔθωωοι, 
οὐδ )) 5} ἶσον ἰω φύσιν ἔχφῳ χα τῆλϑοϑν, ἡ κ(Ο τῆς Φύσεως ᾧ τὸν νόμιον φϑνερώς “165-52 
φρρεύοντοι ἀπόμτω. 

Ά; ͵ } τέ Πό » , ; Μ ““) η) 

9 Ἐγω ὃ ἔζων χώθὰφ νόμου πυτὸ, στε, Εὴπϑ μοὶ; τοῦ Μωυσέως. ορφω 

σῶς δεῖξαι τὸν νόμον απουδοίζει, ἡ ἐφ᾽ ὧν ἐποίησε, χα ἀφ᾽ ὧν οὔκ ἐποίησε, βωρή- 
σειντα τίωυ' δύ, ϑοφπίνδευ φύσῳ. ὅτε )) 5} χωφὶς νόμου ἔζων, φησὶν, ὧχ ὕτω χρτεδι- 

καζομέώι. 10 

Ἐλϑούσης ὃ τὴς εὐτολῆς, καὶ αρδοτία ὀμέξησεν, 10 Ἐγὼ αἰπέϑανον. 
Τῦν δικῷ Κα ἐδ χατηγϑοία πϑ νόμου" Εἰ δὲ ις ἀκριξεἷς ἄξοτάσειε, καὶ ἐγκώμιον αὑ- 

τῷ φλυῴτω τ, ἐγὴ} μὴ ὅσων αἰπυ ἐξήσοτο, διαὶ κρυτ]ονϑμίω ἔδειξεν. ὅπερ Ὁ ἐππαινὸς 

ὅ51 ποῦ νόμου, Εἴνγε οὐ τότ ὦ ὀϑεπαιϑύτως ἡνδοτθμον᾽ τὐτν ἣ ἐλϑύντος, Εἰ ὼ μ5- 

δὲν ἕτερον ὀκουρππώσοιντο, τϑπτογϑιὼ ἀΐρ' αἱ (αἷς ἔμαϑον, ὅτι ἡμδδπθμον. ὑπερ Οὔκ αν ις 
Εἴη μικρὸν Εἰς κακίας ὠπ ρχαγάω, Εἰ8) μὴ αἰπηλλαίγησαν τῆς κακίας, Ουθδὲν τῶτο 
πϑϑς (ὃ πύτω ἰῇ τότα ποιήσαντα νόμον, δλλαὶ πᾶσαι ὶ κουτηγϑοΐα τὴς ὠκείνων γγώ- 
μης 8], ,χ ἐλπίδα, πᾶσαν διεφϑωρείσης. οὐδὲ ΨΥ κτ' λόγϑν ω Ὁ γουϑρον, ὧ 

|9 Μ᾽ ὀφελοιούτων βλφτηεοϑαι. 59 ὁ ἔλεγε, Καὶ ϑύρέϑη μοι ἡ ὠντολὴ ἡ 
Εἰς ζωίω αὑτὴ Εἰς ϑαγατον. Οὐκ Εἶπε, γέρονε θανατος, Οὐ οἰ, ἔτεκε ϑοιγωτον, δλλ,, Σο 

ϑὑρέϑη, Ὁ χαινὸν ἡ χροαδοξον τὴς ἀτοπίας οὕτως ἐρμιζυυθύων, καὶ τὸ πὸρ Εἰς τίω ὠκείνων 
σὐξετφύπων κεφόλζωυ, δ τὸ) σχθπον αὐ τὴς ἐθέλῃς ἰδῷν, Εἰς ἕωΐω ἡγά, φησι, ἡ δὰ 

τϑτο ἐδὺϑη, Εἰ 3. ϑιύγατος εἰνγτεύθεν ὀξέξη, ΟἿ λα(όντων τω εἰντολζωυ τὸ ἔγκλημα, 

οὐ πῆς ἔχὶ τίου ζωίζω' αἰχρύσηρ, σαιφέςερον ἢ ἀὐρ' τϑτο χαὶ ΠΥ Κ ἢ ἐξης ἐδήλωα 

σῃ Εἰπὼν, 25 
1 Ἡ γὸρ αἰμδὸτία ἀφορμδὼ λαζούσα δ γῆς ὡγτολῆς, δξηπάτησέ με, χαὶ δὲ 

εὑτὴς ἐπέκ)εινεν, Εἶδες πεῖς πϑυταχοῦ τῆς αἰ μδοτίας ἔχεται, τὸν νόμων ἀτπαιλ-- 
λοίπων κατησρίλας ἐπασης: δ9 ᾧ ἐπηγατε λέγων, ᾿ 

1, Ὡςεόνομος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ αἰγία, ᾧ δικα)α, χαὶ ἐἰγαϑή. Αλν, Εἰ βύ. 
λεοϑε, ἡ ΤΥ αὐ Βοι ποιοιώύτων ζᾳς δξηγήσεις ζυύζς Εἰς μέσον τὸν λόχον ἀγαγωρμδν.ὅτω δ᾽ 30 
σουφέφερα ἐςαι τὰ πον ἡμδῶ λεγϑιϑμα ἥμες Ν᾽ ὠζδ ἡ αἴϑὶ Κ᾽ νύμου Μωύσέως αὑτὸν φα- 
σι λέγήν τὸ λεχόμδνα, δον (Ὁ ὦ αὐθὲὶ Φ φεσικοῦ οἱ ἢ, αἰξιὸ ἢ ἐντολῆς ὃ ον ᾧ χυποκδείσῳ 
δυθαίσης ἡ μιζυὺ πϑρταχ  σχοπὸς ᾧ ΤΠαύλῳ ἔζτον αἰαπαῦσαι “᾿ νόμον, πνοϑς αὶ ὠκεὺες υ-- 
δένα λόγον" ἔχ᾽ καὶ μωώλα εἰκότως. ὅτο οὺ οἱ ̓ νέδοῦοι δεδοικότες ᾧ φοίῆοντες,ἐφιλογεικον τῇ 
ΩΣ τίω ἢ ἐὐγτολίοὺ τίω ἐν τῶ] πο ραδείσῳ, Οὐδ νόμον Φαψνεταὶ ποτὸ κοιλέσοις, ὅπιΡ 23 

αὐτὸς, δἶτε ἄλλος Οὐτίείς, ἵνα καὶ ᾧ ἀπ᾽ «νιν Εἰρηνϑμων το σοιφέφεεον Ἄμηται, ἐπτ- 
ξέλθωμϑυ τοῖς βήμασι, μὶκρὸν λμωτέρω ᾿ Ἅδθη)ϑν λυαγαλϑντες. «ἰδἰγὸ πολιτείας ἶκρι- 

(ως ἀϑζῖς αἰ αλᾳϑεὶς, ἐπήγαγε λέγων," αἰγνοθίτο,ὐδολφοὶ, ὅτι ὁ νόμος κυσλθύει ἣξ λιθρω.- 
που ἐφ᾽ ὅσον ,ούγον ζῃ;, ὥςε ὑμῷς ἐθανατώθητο ᾧ γόμῳ.«οὐχοιῶ εἱ πῦθα τῷ φυσιχοὺ ζώτο 
Εἴρηταρ ὠρειϑησὸ (θα, νόμον μη ἔχοντες φιεσικόν. Εἰ3 τοῦτο ἀλυϑὲς, τὴν" αἰλθγων ἐσ.-- 40 
Λϑιρ αἹοντότερϑι. ᾿δ, Οὐχ ἔς! ζρῦτα,οὐοι ἔςι, ἰδὲ γ5} τὸ οὐ ᾧ αὐ)οοιδείσῳ συῖθδ' φιλο. 
γεικᾷν αὐαγχαῖον, ἵνα μιη! αὐἰδοῆὸδν ἀναϑεϊξωθα " πόλεμων, ασδὲς ζα! ὠμολογη μϑῥα, δυτ0-- γι. πίνουν 

δυόνϑμοι. “πὼς δίζυ ΦΎΣΙ, τίω αἰ μδληδλυ οὐχ ἔγνων, Εἰ μὴ οἰ άνόμν ῃ ου τίω' καϑόλᾳ 

λέγων ἄγνοιαν, ΟῚ τίω ἀκριξεφέρὰν γνώσῃ. Εἰ ΝΣ αὐδὲπτϑ φυσικοῦ τὸ ἀρηται πῶς 

" ἕν, 

κυ Φ 

16. γε! 

Ἀ 
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δὶ ὡ ἐξῆφε ἐχθι Ἄθγϑν: ; ἐγὼ .»», Φύσιν, ἔζων λρφς νέμειν ποτί. ὄτεγϑρ ο Αδαμ, ὅτε ἀλλος 

δὺϑοφπος σχοδεὶς σχεὶὲ ποτὲ φαίνεται γωεὶς γόμα ζύσας Φυσιχνδ ὁ ὁμοΐ τε ΝᾺ αὐτὸν ἐπλάϊ- 

τον δ Θεῦς, ξ ὦ κεῖνον οὐετίδει τὸν νόμον αἰντῳ, (ἰμοικον ἀσφαλῆ πὐθακα)ικας τῇ τὴ φυσι 

πάσῃ, χωεὶς ὃ τύτων ὀδωμοί φαν.) οὑτολέω Τ' φεσικὸ νόμον κϑιλέσεες, τῦτο χαὶ 

4 φ»τολέιυ ᾷ διχχιλν ὼ ἀγίαν καλῷ γόμον πνθυμφτικὼν, 654 ἐσικὸς οἕκ τω πρόνματις 

ἡμίν ἐδὸ,ϑη. ἡ γὸ ᾷ βωῤῥωροι, ὁ δλλέωερ, υ πϑῤτες αὖ, 365» ποὶ τον τονγόμον ἔλοεσιν 

99. δηλο ὁτί δ Τ ᾿ Μωὐσαϊκοῦ καὶ Ὁ ἀβω ἡ χῴάτω υ πόρταιχοῦ ω ἰθ λέγεται, δ [ὃ καὶ ἅγιον 

αὑτὸν καλφλέγων, ὦ ὡςεὸ (ὦ νόμος ἅγιος ὧν ἥ ὠντολὴ ἀγα, ᾧ διχαία, ὲ αγαϑϑ. εἰ ἰ γὰρ ̓ 

ἀἰκαϑανρτοι τεχόνασιν ὧὡ Ἰουδούοι εκ τὸν νόμιον, ὶ ἀδικϑι, σλεονεζαι, υ κατεύρτει ́.. 

19 τὸ τί γοριν τίωὸ Ὡρετέωυ, ὥασερ τὸ Θεοῦ τίω πίςιν οέκ ὀϑωρᾷ ν  ἀπηρία αὐτὴν. ὡςε δὲ 

ἀπόμτων τύτων δῆλον ὁτί αἰϑιὶ τὰ ᾧ Μωύσειϊκοῦ ζῶτα αἰ αλετξ)νὸ γομα, 

13 Τὸ δ ἀγαλε, Φησιν, ἐμοὶ γέχϑνε θαγαηος; Μη "δύο, δολ᾽ ἡ αμδτία, ἡ "να, Φανὴ 

.λὲ  ἐγα- [᾿ λ ἀμδρτία "" 
οὐ (οἱ χα- Τυτίεν ἵ να δεχθῇ ὅσον κακὸν ἢ αρδδτία, ἡ ἢ ῥάλυμος «φρλαίβεο, ὼ ἡ ἱΏπ ὃ ῖθϑν ὁρ- 
τιμία "3 μα ἡ αὐτο! ὃ ἢ ̓ πράξιο, καὶ Ὁ 5 ' διεφλαιροϑύη γνώμη. τούτο γδ 9 πϑύτων αὔτιον ἦν κα- 

αὐΐξει ἢ αὑτίω, δεικψες τῆς τῷ ολφοῦ ὝΡιτος τίω αὐὐοολίω, ᾧ διδείσκων οἱ οἷον 
χἰμταικῶν ΜΝ ὈΧ ἀρ ιϑεϑίπων ἀπήλλαξε δρος, Ὁ ὁ ἡ δζο ῬῆΜ"" Ἰωτικδ φωρμοίκων χεῖρον ἐγί- 

γέτο, ὸ ϑζκ τυ" κωλυόντων ἤυξετο. δ ὴ ἐπεγί λέγων, ἵνα; ὕνηται καϑ' “αἷ- 

(ζολζωυ αἰ μδρτωλὸς ἡ ἰαῦντία Α]9. τῆς Οὐτολῆς. Εἴδις πόρταχοῦ. πῶς ζωή συμι- 

20 πλέκεται᾽ ὃ δὲ ὧν αὐτῆς κατηλϑρεὶ, δείκψισι παλιν μειζόνως τ νόμδι τίωυ Φροτώω. οϑνοὲ 

χὰ μικρὸν ζωώυσςε δείξαρς ΟΟὉΥ ἢ ; αἰμδοτία χρυ, ὐ πόρμτοι τὸν ἰδν αὐτῆς ὀκχαλύψαρ, ᾧ ἐἰ εἰς 

μέσον “το ϑείς τῶ ογδέ ἐδήλωσωι Εἰπώννα ὅρηπω καϑ' αὐπβοολίω αἰεϑρτωλὸς ἡ ηα- 
αδϑόοτία δίῳ τὴς οὐτολῆς᾽ τυτέρῃ, δα Φλνὴ ἡλίκον χρικὸν, ἡλίκος ὀλε,ϑ696 ἡ ̓αμϑρτία τ- 

χ δὴν τὸ ἢ "οἰ9 τῆς ογγολὴς ἐδείηϑη, οκ τότῶν τ ὺ τίω χρο γω δείκνισι τῆς γα611 Ὁς Ὡρὸς 

23 φδυ νόμον᾽ τίω χὐυβογίωυ, ὁ 4 πω μείω. μη ̓γὸ τῷ ΤΡ ἰσγηρὶ ὅτι χείρας, ἔϑνοννο ὯΝ διξε. 

αϑμοι, δλλ' ὠκεῖνο σχϑπτει ὅτι νὲ μόνον Εἰς ἐχίζωον τίω κακίλω αἰγαγεῖν Οὐκ ἤϑελενὸ ὁνὸς 
μοό, λα αὶ των «περ πϑξχουσαν ὀκκόψαι ἐασουδειζει. ΕἸ: ὃ σύκ ἴλωσε, «εφόλύου δὴ 

» χόλον Σἶπὸ τῆς γνώμης" πτξϑσχιώει ἣ ᾿ μειξὸ ὁνως τῷ Χρλφού τέρω διυύαμιαν “ἰ ὅτι ποικίλον 

ὅτω κρλν ᾧ δυσκαταγώνφον ὑφόρισέ π ὼ ποήϊῥξον ὀκτεμϑσω ὀῥέασασεν. αἰεϑρτίλν 

30 ὃ στὸμ ἀκούσῃς, μὴ δυυύα ών ἴμα ς: οὐυπύσατον νομείσῃ, δλλὰ τω πηραξιν τίω πονμξφὴ, 

Ἔἔχιγνονϑρζω τε ἡ ἡὐπογινοιδῤίωυ ἀεὶ, ἡ ἐπε “σο3 τὸ 5 γνέοϑει ὅσον, "ὦ μΨ δ γνίοϑτῳ “πα΄. 

λν ἀφανιζομϑύίεω. ἀρ γῈ τύνοκὶ » νόμος ἐδὺϑη, γόμωος ὃ ) σέ ποτε ἐπ᾽ ὀραιρέσει τὴν 

φισικϑὼ δίδοται, δλλ᾽ Ἐπὶ δθρθωσειτὴς ω πρεϑαήροσιν πονηρϑις ράξεως. ἡ τού χα) 
(Οἐξωλενὶ ἴσασι νομιολέται, αὶ Ὁ πᾶσα ἡ ̓  αὐ ,ϑοϑπων Φύσις. ζῳ γῈ ἐκ βᾳϑυμίας γινόμε- 

35 γον ζακοὶ αὐαςελλοῖσι μόνον, 5 ἰ(ὰ τῇ φύσει σωγκεκλιρωρδμα ἐπαγίς ἐλλοντῶη Οὐκ κὐτό]ειν᾽ ὁν- 

δὲ ζω διωατ. ζᾳ Ὁ} τῆς φύσεως ὠκίγητα ὑδρει, ἃ ὃ πολλάκις τὸς ὑμας ᾧ οὐ ἐ- 

τέραις Εἰρνκα αἰ φλίξεσι. 
Διόπερ (ὧν αἰγώνας τώτες ἀφὸτες, ᾧ ἡλικὸν πάλιν γυμψασωμδῳ λόγον. μάλλον δὲ 

καὶ τούτο τὸ μέρος '“ῥ“ ἃ ἀγώνων κείνων ὅξίν. δμὶ γδῤῥ κακίαν ὀκθαλλωμδμ, Ὡ γρετέου Εἰσ- 

ἱν ἡλλεο 490 αγαγώμϑμ" ἡ [9 τύτων σαφεῖς " διδούξωμϑν, ὅτι ὃ φύσει Ππονήρ 9! ἡ κακό ᾧ ὧν ζῃ- 

τοιυυζοις πεν ζω χακοὶ, οὔκ τὸ λόγων μόνον, δλλαὶ ᾧ ὐπὸ χω ρλγμώτων δυιυησύ-- 

βαρ ῥαδίως ὕλητομίσοι, τῆς (αὶ αὐτὴς χινωνοιοῦτες ἀύζις φυσεως, ἀἰπηλλαγμμώνοι ὃ τῆς 

πονηϑίας αὐκδι. μκἡ. ὙΣ} τούτο δὴ ἴδωρϑμ, δτί  Ῥλχήπονον ἡ Ξἰρετὴ, ̓ 45 ὁ τὶ κατορϑώ ϑέοζαι 
διιματὸν᾽ ἐαν ἢ ) αὐουδοίξζωρϑρ, καὶ ἡ χούφον ἡμῖν ἐξα! δ ϑύχολον, Εἰ τίω ἡδογίω μι λέγης 

τὴφ 

ὧν ζ: 

ΗΘΙΚΟΝ 



τς ζ. οό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ " 
πῆς κακίας, λέγε ᾧ Ὁ τέλος αὐτῆς, Εἰς Ψ ϑαυγατον αὑτὴ καταςρέφει ᾿ καθούπερ ἡ α- 

ρετὴ ἐΞἰς ζωίωήμας χειοιγώγει. μῶλλον ἢ, Εἰ δοκεῖ, ἡ πσοϑ τῇ τέλος" ἐκοίτερον αὐἷὗἶμἅλ χα. ἑκατέραν 

δξετασωνδου. ὀψ)ᾶθα ΝῚ τίου  χακίαν πολλίω ἔγρυσαν πίω ὀὁδυμζων" τίω ὃ Φρετίω δὲ 

. ἡδονίου. “ἰ γα λγφνότερν, Οἰπέ μοι, ((υυειδῦτος πονηρ90 1. τὶ ἢ ἥδιον ἐλπίδὸς “έλφης; 

οὐδὲν ρότως, σϑοὲν κόπῆειν ἡμας Εἴωϑον καὶ πιέζειν, ὡς ττοϑσδοκία. πογηρφι᾽ Οὐ εὲν υ-- 5 

τως ἀνέχει, ὃ μιχκροδ" πέτεοϑαι ποιᾷ, ὡς ((μωειδὸς αἰγαϑόν. ἢ Ἧτο ὐπὸ Ὑ7.᾽ ΔοΡ ἡμῖν γινο-- γκ. πεταϑῆγα 

μδρον ἀφ καταιλα ϑε!ν. )Ὁ ΠΟ τῷ φενωπου χωρϑίντων ἐπαμτών, ὦ μηδὲν "ἑαυ 
᾿ , ἢ ΑἹ Ν ’ ᾽ ": Ν ! ϑ ! δ " 

(Ἰωειδυτων πονλρον, (Ὁ) Ὁ δισμιωτήθλον οἰκοίωτες ἃ καταδικίου ἀγάρϑμοντες, καν μυθλας 

"(ζ, φῆς φύτολαύσωσιν, αἰλγειγότορϑν ζώων. ἡ ΨΨ “οοοσδυχία νυ δεινῶν οὐκ ἀφίησι γετενφῆς 

Ἵ οὖν χερσὶν ἡδέων εἰοϑονεοῦ, ἡ τί λίγω (ὧν δισμώζῳ νῈ γὸ ἔξω δρυτειξίντων ᾧ πλου-- τὸ 
τοιωύτων ποιοὶ ( μυειδότων ἑαυτοῖς, ὠμάνοι εἰσι πολλῷ ὀχμκείμϑμοι (Φχάμνοντες χειρ9-- 

! . ὦ .-! Ι ᾿ λ ! ἡ αἵ 1) 7 ! 
τέχνα ἡ δὲ ολὴς ἡμέρας “πόνοις συζώντις καὶ ὧν (μογομιοῦχες ὃ δου 91 ζωλανίξομο(Ἕχαιτοιτε͵ 

οὐ καπηλείοις ὁρώντες μεθυονζῷι, πουφωνγζᾷς, γαςριξουϑῥοις ) ὦ σϑϑτων αἰ ϑλιωτέρφυς εἰ- 

γα! Φάνϑν, τι πολλῷ (ἰζων τῆς ἡδογὴς κείνης ἡ τὴς ασϑλσδοκωμένης τελέυτης συμφορϑι. 

Εἰ δὲ ἐκείνοις ἡδὺς (ὗν ὁ βίος ἐ) δυκᾷ᾽ λύαμψήσϑητε τῷ λόγϑυ, ὃ ((μωεχὼς λέγω πυδϑς 15 
ὑμαξ, ὁτί σϑ᾽εὸν θυ μαςὸν μεὴ) φυγεῖν καχίας ᾿ πιρίλυ ὁ λύπέω ἐν κακία ζώντω. ἰδοὺ γζ. πονηδ᾽ αν 

γὃ ράγμα ὅτως ἐόδατον, ἐπέροιφον τοῖς μεπιούσιν {1) δοχεῖ. δ Ὁ ὀζρὺ πη ἀύζις μα- ᾿ 
καοίζομϑῳ, αἰνὰ καὶ δὲ ἐὐὸ (ὦ ζῶ Ῥτο ζω λανίζουϑῳ "ὅτι οὐὐν" οἵ ΦΨ κακϑν Εἰσιν, ἴσα... ΓΕ ἦ 5 
σι, αἰ δὲ αν Εἴποις αὐδὲ Μ μοινών, οἱ 9 μικραν' ἡδονίωυ, ᾧ δουλείθν ἀὐὠρεπῦ, ὃ γ.,ου- 

μώτων δουπλῥίων, ἢ Φέξον διϊωνεκῆ, χαὶ βίον ἑπλαῖς (ὃ τοῦ Καῖν αἰ ασομένοισι,. μᾶλ- 10 
λον δὲ χαὶ ἐκείνου πολλῷ χαλεπώτερϑι, χα! ῷᾳ παρϑόνζᾳ δεδοικότες, χα! ζο μμιάδλοντου 

σρέμιοντες, χαι Φίλοις χαὶ ἐϑροις αἰ πσοτήδθυοντες, χα (ὗν Εἰδυζᾳς, καὶ ὧν μηδὲν 

Εἰδυζᾳε, χαὶ συ υδ', ζωΐκα, αὐ καϑϑύδωσι, Φώτης ὠπαλλαϊῆονται τῆς αἰγωνίας, ζω 

πονηροῦ ((ευειδῦτος ὀγείρφιζο, πολλαΐν γέμοντω φύξων ᾿αγαπλαίῆοντος ἀὐδις, χα ἐκ- 
δειματοιῶτος οὕτως, αλλ ὀυχὶ ὁσώφρων ποιούτος, αλλ οὖν ὀμέσει ἡ ἐλθυϑεοία πολλῇ 25 

ἡ (δ᾽ πϑρόντα δγρέγά βίον. ὐτίςησον τοίνιευ τῇ μικρᾷ ἡδὸνῃ (ῷ πολλαὶ κύματα “Μ᾽ φόξζων 

τύτων, χαὶ τω Ἰϑξριχεῖ πόνῳ τὴς ἐγχρᾳ τείας τίου γαλίωϊω τὴς διάινεχϑες ζωης᾽ καὶ οψά 
ζωλτίω ὀκείνης οὖσοιν ἡδίω. ὁ ἢ αὐῤπαζειν βουλόρϑμος, Εἰπέ μοι, ἢ τοῖς αἰλλοτοίοις ἐ- 
“πιζϑεοϑα, γρύμασιν, ὀχὶ μνθάοις αἰ ασομϑβει πόνοις, αἰδαφέχων , ᾿ϑλακέυων δούλοις, 

ἐλθυϑέρους,ϑυρωροις, φοξων,αἰπειλών, αϑὐα!ο ιν, αἰ γρυηγωδ, χρέμων, αἰγωγιών, ὑφορω-. 35 

μϑρμος " ὦπομτα ; ἀλλ᾽ ἐχ ὁ “χρημάτων κατα φρϑνοῦγ τοιούτος, ἀλλα, οὗν πιίλιν πολλῆς κχ-πῶ 
ἰπολάυει Ὁ ὑδονῆῤ,ον ἀδεία, ζαΐν χαὶ μ ἀσφαλείας ἀἰπαάσης. καὶ ζὶ ἀλλα ὃ εἴ τις ἐπέλϑοι 

τὴς χακίας μέρη, πολιωὼ (ἢ) ϑόρυξον ὄψωται, πολλοις οἷν σκοπέλοις. ᾧ Ὁ δε μέζον, ὅτι 
ἸὨὴ δ᾽ τῆς οἰρετῆς, πσόϑτα μϑὺ (ᾳ Ἐχίπονα, υἱ ὃ ζωῦτα τὰ ἡδέα ὡςε ἡ "ζωτὶ τὸν πό- ὠσιτωώτῃ 
γον χϑυφίζεοϑαι. ῬΧ18 πῆς καικίας, ὀὠτιςρόφως᾽ κ( τίω' ἡδονζου αἱ ὀδυωαι χαὶ αἱ κολο.-- 33 
σεις. ὦφε ἡ οντόῦϑεν τίου ἡδονίω αφδλυίξεοϑαι. ὥασερ Ὑδ ὁ φεφόμοις αὐανδμων, σ;εϊενὸς 
αἰαϑείνετωι ἽΜ παρόντων Φορτικὅν "οὕτως ὁ μα τίου" ἐδονζοῦ κολόσεις “οο᾽σδυκδί, δυ-.. 

Ἰώτωι κρρπούοϑτι καιθουρφὲν ἐυφρϑσύνζω, τὸ φόξε πόρτα δχρμταροίήοντος. μᾶλλον δὰ, εἰ 

[ τις ἀχριξως δξρτάσειο, κα) αὐθ3 τὴς χολοίσεως τῆς ̓ ἐχὶ τύτοις χεινϑύης πολλζω χαὶ ον αὖ-- 

ὃ τῶ τῶ τολμάοϑαι τίω' χαχίλν ὀδυωύζωω ἕυροι τις ὦ γινομδῥέω. καὶ Εἰ δοκεῖ, τῶτο Ὠχὶ 40 

Μ « -“ 
ἐ΄. καχ 7ο 1 

ςῖ. ἄπωτα 

ῥϑζῳ ἀλλότοια ὡρπαζόντων ἤξετασωνϑρ, ἢ καὶ ΟΜ ὁπωσῶν γοήματα σὐδεξαλλονθίων, 
αὶ φόξοις ἰστοφήσαντες, ὃ κινδιωύοις ὁ (μον, καὶ αἴωνίλν, ἡ φο»νΐδει, καὶ πόρτα ζαύτω, ὑ-. 
ποϑωκῖθα ἐἢ) πρῶ αἰποραγμόνως σλετοιῶτα, καὶ αἰδὶ τὴς φυλακῆς “ἿΜ οντων ϑαυρροιώ-- 

τὰ (ὑπερ αμην χὸμον) πλῶυ ΩἹ ὅμως χείοϑω ᾧ λόγῳ. ποίλυ ὅζω (ὧν! καριτωσεται ἡδὺ. 

νζω, 
᾿ς 
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γζω, ὅτι πολλα ὡϑκεξα ἀΛΛΕΡ ἢ ΩΝ ̓ αὐτὸ δὲ δῶυ τον Οὐκ αἰφίησιν αὑτὸ ἐνφραίνεαϑαι. ἕω 

χδθιϑνμίαε ὃ ; Μὲ ἑτέρων πλειόνων ηλυμην Ἰθπτείνοται ζα τὴς "βασανον. ἡ ἘΝ θπλυμία, - 

τὸμ φῇ, τότε αϑέχέ τίω ἡδογίωυ', ἐπεὶ και ̓δεψῶντα, τί αὖτε ὀνακτω θα ἑαυΐζοις͵ “τὸν ὅσον βυ- 

λόξθα. πὶ πιωκδμ᾽ ἕως “γα, ᾿ διυψώιϑν, κἀν παϊστες ὀξαντλήσωμϑυ ζ πηγας, μείζων ἡ ἡμῖν ̓  
ς βάσανος Ὁ Ὕ Ὑὐ, κἂν μυρίους ὀκπίωρδϑι πο ποταμοῖς, λαλεπώτερα ῳᾳ τὴς κολρϊσεως. ἡ σὺ 

τοίνει αὐ τὰ τῷὸἍ κὐσμῷ λαΐζοις, ἐ ἐτι ἢ ἔχ, ϑυμης' μείζονα εἰργασω Ἔ κόλασιν, ὅσῳ σηλειόγων 

ἀπεγάζσω. μη τοίνωω ὌσιΣ τὸ πολλα ᾿αἰξεξαλλεοϑαι νόμιζέ σοι , ἀγθσγίγεοϑαὶ τίνα ἡδὺ. 
Ν γέμων δλλ᾽ ἀπ τῷ μη ,λέλειν τ πλυτεῖν. ἐλυ" ὃ ̓πλυμῃς πλυτεῖν, συϑδέποτι πειύση μα- 

ειζομῆνος. ἔρως ὙὉ ὅξην ὧν: ατέλεφος᾽ ὧς ἐσῳτὴρ ἂν σλείονα, πσδοέλϑης ὁδὸν, τοσύτω 

το μαλλῳ τὸ τέλους αἰφέφηχϑε. ἂρ ὅξευ οὔκ ἄνιγμα τῦτο, ὃ αἰθασπληξία, ἐς ἐσχάτη ,μϑρί- 

α; Σποςζώμϑρ τονε ὧκ «πεϑτης τὰ κακδν" μάλλον ἣ ᾿ μηδὲ Ε ὅλως ἀνφώ ίθα τι Τὴ ποιαυτης 

Ἰηπϑυμίας. κἂν ἀψω θα ὃ ἡ, κ παδϑοιμιίων ̓ ἰπυσηδήσωνϑ ὦ ὅπερ ὸ παρϑιμιαφῆς φὐθαι- 

γᾷ αὶ πόρνης γοιναικὸς λέγων, Αποπήδεησον, μὴ ἐγγχερνίσῃς, ᾧ μι ἐλϑὴρ Ὄχι ϑύξα οἴκων Τῖάροιμ,Ἤ.Ν, 

αὑτῆς" αὑτὸ σοι ὃ ἐγὼ ᾿ Ἔἰ τὴ τῆς φιλογξηματίας λέγω. ἐὼν ρὲ ἐμιπέσῃς χτ' μικρὸν Εἰς ὃ 

ις πέλαγϑο. Εἰσιων τὴς μανίας ὀκείνης, ϑδυσχόλως ἐπϑμελλαῖν. διιυήσν, Ὁ καιϑούπερ οὖν τοῖς 

ἰλιγξι κῶν μνθλάνις φιλθνοικῇρ, 1 [ αἰ κέσῃ ῥαδιως᾽ οὕτω ὺ πολλῳ χαλεπώτερον Εἰς 

βαῖθος τῆς ἔγηϑυ μίας ζμύτης ἐμίπεσων, Ὡπολής σεαυτὸν μ᾿ ΟΜ ὦ ὦτῶν ἀἰπόύτων. δίο, πα- 

εακϑυλώ, τίω ϑρχέω φυλαηωκδβα, ὁ ὠμικρῳ φυγωιῶν καχφ" Ὁ γ»»} μεεγοίλρ: εἶπ 
στῶν τίκτεται. 0 δ καϑ' ἕκαιφον αμζρτημα μαιϑὼν λέγ: ἐν συτίϊν ρα τϑτο,κν μί- 

γ,δαζόλῳ, 10 χρὸ πϑωτα Ὡσηλά. τῦτο οριώ τίωὐ καχίϑυ Εἰσυγατι, τῶν (ὰὰ ϑυραφ αϑέῳξε τῳ" ,ληφῇ, 

᾿ τῦτο τὴς πὐλεωςζα τείχι κϑυπιδαλε, ὧ καϑ᾽ ἔκαιον λέγεν Θδονεγ' τῦρῳι θὴρ. οὕτω χὰ 
χιάρτα Ὡαδ' σωματων ῷῳ μέγιφαι ̓αἰξεται νοσήμιαιτοι, ὑτὸν ζῷ μικραὶ καταφρονῆται. ὁΉἩ- 

σα εὶ "μη ̓ πὐδλέδωχο τὰ «σεφτοτόκια, Οὔα α᾽ ̓λναάξιος ἔδρετο ζν}} ἐυλογιών" Εἱ μ᾿ ΤΩ] 

ἐυλογιών λύάξιον ἑαυτὸν καιτέφησεν, οἔκάν Εἰς ,αδελφοκτοίαν αὐϑρέλϑεν ἐπεθύμησε. 

)ς ὁΚαν Εἰ μή ἘΣ «υερτείων ἠξρίϑη, δυλαὶ τῳ Θεῷ αὔδελθρησι τύότων, σέκ ὁμ (ὸ πω 
δούτερεια. ῷ δεύτερα ἐ ἐχὼν πάλιν εἰ Ὁ παραινέσεως ἡκυσεν,εἰξε ὦν ὦδινε“" φόνον πάλι 1: ΕΝ 

ἐργασαιδνορε εἰ ποδὸς μοτϑμοιαν ἦλθε," Θεοῦ κϑιλϑνώῦτος αὐτὸν, μὴ αναιογόήΐως αἱ ἀπειρίνεν, 

οὖκ ἀν πὰ «ῷ ̓ζωτα ὑπέμεινε δενα, Εἰ: ὃ  ᾧ ἘΣ ὙϑΥυμα Ὥστο πῆς ῥᾳϑυμίας ζω της 

κι μικρὸ εἰς αὐτοῦ νῷ πυϑεδία, δκακίας ἢ ἡλϑον, οὐνόησον “ὶ πεισὺ θα ἡμᾷς ὦ αρὸς μείζο-: 
,ο γά, και λϑύρϑμοι σκάμματα, ἀν μὰς ̓ἀκριζείας ἑαυτοῖς παρ᾽ σέχωμϑι, ᾧ ὧν ἀσινϑηξοι, ἣΜῬ 

κακϑί, ωρὶν ἢ πίω πυραν αγαφιϑέεαι, τσξϑλαῦοντες σξονύωμϑυ, δ πὶ λέγων Ἰπορκεὶς 

(ρόο: ; μ" «οϑς τϑτὸ σἣϑ μόνον, δλλαὶ καὶ "Ὁ ὃς ὀμνεώδαι ἀνελέ, ὃν  δεηδῃ πῦνου λϑιήτον. 

πολὺ ὙΡ δυσχολώπρον , ὀμγιώτα μὴ Ὀχιορκεῖν , ἢ μηδὲ ὀξαγιώαι ὅλως. ὑθειφὴς 

Εἰ [ λοίδορος νΜἃ πλήκτης ; γράψον σταυτ γὸ νόμον. μι" ᾿ ὀργίξεοϑαι, μηδὲ χραζειν ὅ ὁ- 

2} λωρᾷ ζὠμαναιρᾷται τὴ ρίζῃ κα Ὁ ἢ καυρπῦϑ. λάγνος ΕἾ ὶ ἀσωτος; τίϑη σιαυτωΐ παλιν ὁρο, 

ὧςε μὴ ὁρᾶν Εἰ γοωινάμκα, μήτι ἡ είς λα αὐαβαειν, εηδὲ ῳ ἃ ορβᾷ ἐφ δλλ τοι, 

αἰξεεργαίζεοϑαι κάλλη. πολὺ .2..} ἐυχϑλώτερϑν τίωυ' 2 ἕω. μηδὲ ἰδὲ ἐυμορφον »νυ- 

νά, ἢ λεασαίιϑυον καὶ ϑυζαυϑμον τίν ἔχϑυμίαν, ἐκξαλλεν ᾧῷ ὧκ της λιρυῦον. 

χιὶκ σερο!- κουφότεροι ΝΗ ὧν αὐξϑοιμίοις θά αἰγώνερ ̓μκαδλον ὃ ̓ οὐ αἰῶνος ἡμῖν δῈϊ, ἀν μὴ ἴ 

μον 49 ϑύρᾳς αὐνοίξωμδν τῷ πολεμίῳ, μηδὲ ζᾳ : ἀτέρ ματα τῆς κακίας δυξωβθα. δὲ τοῦδ» κἂὶ ὃ 

Χοιοος ῷ) « ἀἰολέφως ὁραΐντα Εἰς γευυαχαι κόλασιν, ἵγα σίλειδνος ἡμας ; ἀπαλλάξῃ πὸ- 
νυ, ωρὶν ἢ " γϑνέαϑαι τὸν ἀγταγωνιφὴν νἰρωρϑ χλϑίων ὀκβαάλλειν τὴς οἰκίας, ὅτο ὁ ἐυκόλως 

ὀκθάλλεοϑαι διώαται. ποία γὸ αγώγκη πυράγματα ἐχὲὶν αἰϑκῆα, κ “Κ) συμπλίχεοϑαι 

σοῖς ὀυταγωνιςαῖς, παρϑὺ γωρὶς συμπλοκῆς φῆσαι) ὃ ζποον, ὁ πρὸ τῆς πᾶλης αὐπα δι! 

Οἰιεγ(οἱῖ, τοῃ1, 3 Ι ὡ 
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δ βρκζον;ν γ5} τοῦτος πόνος μὴ ὁρᾷν γωυώκᾳς ὡφοιίας ὅσος πῦνος ὁρώντα κα τέχεν. 
μᾶλλον αὶ φυῤοίδ' πτύνος Ὁ ἀσόϑτερον ἐν Εἴη, δυλια πολι ἱδρὼς ὸ μόγϑος μι Ὁ ἰδῖν ἐγίνεται. 
“ νι 1 Ἂν, ! , »ν ΔΙ ΜΝ, ““ἸΊ ! ων 
ὁτὸν δΐω α ὁ πόνος ἢ ἐλφηων ἡ, μάλλον ὃ μι! ὅλως Ε1" μόηϑος τίς, μι δὲ πόνος, αὶ Ὁ κερδὺς “5 πὶράχολέ. 

μεῖζον, τὶ ασουδωίζομὸν Εἰς ὃ πέλαγϑς ἐμιπεσεῖν Τ᾽ μινδίων καυκϑὰν ; Ουϑδ' )Ὁ» εὐκολώ- τις 

τορϑν μόνον" Ὁ μιὴ ὁρᾶν γωνακα,, δλλα ἡ καϑειρώτερον πὐθκέςαι τὴς πιαύτης ἔχιθυμίας, , Ἰσιὁ μι δρῶν 

ὥασερ δ ὁ ὁρῶν ̓ὴ μῷ' πόνου σλλείονος Ὡ Ζ᾽ κηλῖδὸς τινὸς αἰπαλλαίϊήεται, ἐδμ' ἀρᾳ ποτὲ 

ἀπαλλαγή. ὁ Δ γρμή" ἰδὼν τίω ἐυμορῷον ὄψιν, τῆς δχιθυμίας τὴς ογτῦϑεν 661 και-- δ{' ὁιῶν 

ϑαιρθς᾽ ὁ ὃ Ἐχιϑυμήσας ἰδὲ, ἀσοϑτορϑν καταζαλῶν (ὃ λογισμὼ, χα μολιωώύας 
αὑτὸν μυνρλάΐκις,, τότε ὠκ(αΐλλοι τίω" “οἰστὸ τὴς Ἐχιϑυμίας κηλῖδα, ἐαν ἀξρι ὀκθωώλῃ. 

ΟὟ δὲ τοῦ» χαὶ ὁ Χολφὸς, ἥα, μα] πάομωυμϑμ» οὐ φόνον κωλύει μόνον, δλλα κο 
χαὶ ̓ ὀργάώ "οὐ μοιχαίομ ᾿ λα χαὶ δψν αἰκόλαιφον ᾿ ΟΥ̓Χ Ἰηπορχίδυ, δλλα' καὶ Ω κοδρμδν, 

ὀμψιώαι καϑόλυ. ᾧ συνὴ ἐνζθα ἵγατω τῷ μϑξου τῆς Φρετής, ΣΝ ὯΦ ζώτα οὐο- 

μοϑότησε, χαὶ Ὁχὶ Ὁ μεῖζον ασόϑεισιν. ὐπυφήσας γὸ ἦν φόνων, ἢ κελϑθύσας καϑαρϑν ἐϊ) 
ὀργῆφ, κελδθύει ᾧ ασοῦς τὸ πάρήν κακῶς ἕτοιμον ἐδου μὴ τοσῶτον γϑρεσκθυαίαϑτω παιϑῷ,, ὃ-- 
σον ὁ Ἐχιζουλεύων βούλεται, δ᾿ αὐχύροαννεν «ὅραμτέρω, καὶ νικῶν ἰντοῖ τὴς μιαϑίας τω ας 

αἰ σροολω τῇ τῆς οἰκείας Φιλοσοφίας αὐδιοισία. Οσυοὶὲ ))} Εἶπο, Εδυ' ἀςσε βαπίση 

Εἰς τίω ϑυξιω σιαγόνα, φέρε δρνώως, ὼ ἡσύχασεν, δλαὶ προσέϑηκε" τύτῷ καὶ τὸ τίω κ»χ. ἄπ 

ἑτέραν αὐτῶ Ὡὐϑασαν. ἐψον γὸβ αὐτῷ, φησι, ᾧ τίω ἀλλίω. τῦτο "ἡ λαμ αὶ 
γίκη, τὸ πλέον αὐτῷ αἰξνχῶ ὧν βούλεται, ἢ (ὄν ὅρϑις τὴς πονηρᾷς δχιθυμίας αὐτο 
τῇ δαψιλεία τὴς οἰκείας αἰ χυροίωώαι μακροθυμίας. ὅτω " θεὼ αὶ τίωὐ ἐχείνου καταλύ- 20 χ. 

σεις μὸνίαν, ἡ τῷ προϑτέρον λήψῃ μμιαϑὺν ἐκ τῷ δυυτέρου, ἡ τίω ὑπ᾽ ὀκίψῳ κατα- 

λύσεις ὀργά, ὁρᾷς ὅτι πόνταχϑ τῷ μὴ χακαῖς πάοφν ἡμᾷς ἐσμεν κύρλοι, ἐχ (ὦ) ποιοιῶ.- 
τες ἡμιαξ ;» μαλλονὃ αὶ τῷ μή παάοήν κακαῖς μόνον, ἀλλα! ὁ τῷ "μι παϑεῖν ὐζοὶ τίου ἐϊζ-. Ἰε. παθῶν 

οἐσίαν ἔχονϑμ. ὃ δὰ μάλιςα 681 γαυ μα φὸν,τι ὦ μόνον σέχ εἰδικου θα, ἐδ νήφωμϑν,ἀλ- 
λα ϑύερτετό ῖθα ἢ δὲ αὐννὝ ὧν αἰδικου θα [5 7 “» ἑτέρων, σχόπει δὲ᾽ ὕξρασιν ὁ διᾷναι! Σς 
σὺ κύριος ΕἾ ποιῆσαι τίω ὕξοιν ζωῤτίω ἐγκώμιον σὸν. ὁ δ ὀυθυξοίσῃς, ἐπύτει- 

γες τίου αἰοουλίω " ἐδὼ ἢ ἐυλογήσῃς τὸν ὑξρικότοι, πόμζῷε δψει (ἶν" χἰδόνζο ςεφανοιώ-: 

σε αἰακηρύβονζι. Εἶδες πῶς δὲ ὧν ἀδικου ἄθα, ἐνεργετυί θα δῦ ϑέλωμϑμ , τῶτο 
ἡ χὶ χρημοΐτων, τῦτο ἡ ὑχὶ πληγῶν, τῦτο ᾧ Ἐχὶ δὴ) ἀλλὼν ὠπόρτων Ὁθὴν ἰδιῷ συμ.- 
(ἄγον. αἱ γὰρ τοῖς ἐγλμπίοις αὐςῆν' α μείζω ἄθα, τὸ αἰπὺ ὧν κακῶς ἐπάϑονϑρμ,, αὶ αἰπὺ 30 
ὧν ἐυεργετοῦνϑν, διπλοιω ἑαυτοῖς ὑφαίνονϑυ φέφόδνον, ὅτὸμ τούνω ἐλύων τις Εἴποι, ὅτι ὁ 
δῴνεἰ σε ὑξρισε, ἡ κα κῶς σε ασοϑς ὡπουΐζς λέγων οἰ στιλῴ, ἐπαίνεσον τοῦς (ἦν, λέορν.,ὁ ὁ," 
ὧᾳς τὸν" ὑξρικότα. ὅὕτω 5}, καὶ αἰμιώάοϑαι βουληϑηφ,δυυυύση δίκζωυ Ἀφίῷν. ὧ ΝΗ α΄. 
χϑυδντες καὶ στρόδρα ὀῥόητοι ὥσι, σὲ ὦ ἐπαρίσοντω, μισήσουσι ") ἐκᾷιον ὡς ϑηφλου πϑρ-: 
τὸς ",»αλεπώτερρν" ὅτι ὁ ὦ συτὴὲν ἡδικηρϑῥος ἐλύπησε᾽ σὺ ὃ ἡ κακως παϑῶν, τοῖς ἐ- 2.5 " πονηπ' 

ναντίοις ἡμείψω, ἡ πτεὸ Εἶρημδία ἢ) πλώτα οὕτω δέξαι διειμήσν ἕωλα ὦτα. ὁ (ὦ γὸ δὺυ-- ἐν" 
κρόνϑμος Ὁ ((μωυφδίγαι ζοῖς εἰρηγϑμοις “δἰπτόδειξιν π'ρέχεῖ) τὸ ἀλγεῖν" ὁ ἢ" καταγελάσας, αὐτῷ κχ.-σκε λιν 
τύτῳ πρροὶ Ἰοῖς πβρούσι πάσης ἑαυτὸν ἀπήλλαξεν κ΄ ασοψίας. σκθνπ τοίνειυ πόσα ἐκ τύώ- τίτν 
τὸ συλλέγειςχαλό,. “οϑϑτερου ἀπαλλαΐῆεις σεαυτὸν ϑορύζου χαὶ ζᾳραχῖς. Εἶτα ἣ (ωμᾶλο 

λον τοῦτο κείαϑω φεῦτο) κἀν ἀμδοτήματα ἔχης, ἡ ζωτα ἐποδύσῃ, καιϑούπερ ὁ πλωώ- 49 

γης τίου του Φωυρισοου κουτηηϑθλλν Ὡραΐως ὠνεγχῶν. “ατδἯς τϑΐτοις ̓ φιλόσοφον χαται- 

σκθυαξεις συ τω ψυχίω τῇ τοιαύτη μϑιέτη, ἡ μυνοίων ΟΝ παγτῶν δὀιπολφύσιις ἐπαΐ- 

γῶν; καὶ τέωὺ Ἰπὶ τοῖς Εἰρηρϑύοις κ᾽ ασοψίλυ οἰποδύσῃ πᾶσαν. Εἰ "᾽ αὶ ἐἰκῴον αἰμιωαοϑαι 
Ἰχιϑυμᾷο, ὁ τῦτο ὧν αἰθιοισίας ἕψεται, ὁ τῷ Θεοῦ κολοίζοντος αὐτὸ δυθ᾽ ὧν Εἴρηχε, ὺ 

“τ 

“(οεἰρηκίτα. ἢ 

. 
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πρὸ τῆς κολάσιως ὠκείνης, τὴς σὴς φιλοσοφίας ἐῤτὶ χαιοίας αὐτοῦ γενομδῥης πληγῆς. ὑἰ- 

δὲν ̓ Ψ ὅτω ὧν ὑξραζονζῳ ἡμας δαίκνειν Εἰἴωθον,ως ὃ ὅν ὑξοιξομϑίους ἡμας ἣμ ὑζρε- 

ων καταγέλαν. ὥκσερ δζὼ ὧκ τῷ φιλοσοῷήν τοσεκῦτω ἐς’ ἡ κοι λα ὕτως ὧκ τῷ μικρο-- 

ἀυχοις ἐὴ ζ ἐνόντία συμιξήσεται ὠπόμτα. ἢ ΝΣ ἑαυςᾶν: καταιο,ουύομϑμ, ἡ αἰ πυϑυϑιώοι 

ς ΩΝ τοῖς “προύσι δυκούνϑῳ δῇ τοῖς λεγουδύοις, ᾧ τίω ψυχίω ϑορύξου φληρϑόνϑμν, καὶ 

»,»τοτϑ (ὦ ἐχ,ϑ6ϑι δἰφῥᾳαίνομϑν, ἡ τὸν Θεὸν αἰδοξεωύομϑμ, καὶ τοῖς αἰ μδοτήμασι " πσϑϑεῖ)εμϑμ τοῖς 
͵ 

ΔΗ τοῖς 
“ φοτίεριτ. 

ἡμετέροις. ζωωτα δέ ἀπόμτω εὐγννοήσοωντες, φύγωμδν τῆς μικροψυχίας ὃ βωρα͵ ϑρϑν, 

κ) ασοϑς (ὃ λιωῦμα τῆς μοωκροϑυμίας καταϑρακιφμδμ, ἥα ἃ ον φῦϑα, ϑϑρωκϑν ὀμά.- 

παύσιν ταῖς ψυχαῖς ἡμδυ,καϑως ᾧ ὁ Χολτος ὠπιφίωα», ᾧ Ψ ,ϑιηόντων Ἐχιτύχωμδϑμ ὦ- 
͵ 

ιο γαϑών, ρθη ἡ φιλαν,ϑέφπια. 

Λογ.γ. 14 ΟΙΔΑΜΕΝΤΑΡ ΟΤΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΝΕΥ- 

ματικὸς ὅθιν᾽ ἐγώ δὲ (σρκικός Εἶμι, πεσοανϑβος εὐ αυὺ τίω α 
τίδν. 

ΕΝ Πέδὴ Εἶπεν, ὅτι μεγαῖλαι γέορνε κακαὶ, καὶ ἡ αἱ μϑδτία, διυνατωτέρᾳ 
Ὁ)» χατέφη τῆς ὠγτολῆς ἐχιλαίορδμη, ἡ τοιουαντίον ὅπερ ἐασούδαζῳ ὁ 
αὖ νόμος ἐϊξέζη, καὶ Εἰς πορλλίω ὃ ἀἰχροατίωυ ὠγέξαλον οὐποδίαν, λές 

ΚΟ γει αὶ (ὃ λογισμὸν λοιπὸν καὶϑ' ὃν ζωῶτα γέχϑνε, σόότερον αἰπτόιλα;- 
Ὁ -ΊΙϑ ἕας τὸν νόμον τὴς πονηρϑις κἰ προψίας, ἵα γ)5 μιὴ αἰχϑυῶων ὅτι οἱδ 
ΣῪ δα ΦῸ τὴς ὠτολῆς ἡ αλδοτία αἰφορμέωυ ἔλαᾷε, καὶ ὅτι ἐλθούσης αὑτῆς αὶ ἀν 

λδδτία λυέδησε, ὶ ὅτι δὲ αὐτῆς ἐϊξηπάτησε καὶ αἰπφζηεινεν, ἱν' διζυ μυὴὴ τὸν νόμον δ) κακῷ τί- 
γῶν αἡτιον νομίσῃ Ἧις ἐἢ), πσϑότερον τί αἰ ὲρ τοὶ 2. ϑησιν “δἰισολογίϑμ ΜΙ πολλῆς τῆς 
αὐθιοισίας, νὲ μόνον κουτηγϑθίας αὑτὸν ἀπαλλαϊῆων, δολὰὶ καὶ ἐϊκωμίον τῳ πλέκων μέγι-: 

ςτὸν. καὶ Τῦτο ὃχ ὡς αὑτὸς ἀϑοιζόμδυος τίϑησιν, ὄλλ᾿ ὡς κϑινίωυ κφέρων ψηφον, οἰδανδν 
Ὁ», Φησιν, ὅτι ὁ νόμος πνϑυματικὸς ὅΦν ᾿ ὡσανεὶ ἐλονν, ὠμολογηνϑρον αὐτοὶ δόλθν θην, 

ὅτι πγθυμιατικὸς Ὁ21, τοσῶτον αἰπτόχ αἰ μίας αἴτιος 41), ἡ ΤΨὋ γεθμηρδύων χακδὼ αὐσυ θ.. 

ϑωυος. καὶ ϑροι τὸς ὃ κατηχϑρλας αὑτὸν ἰπαλλαϊῆει μόνον, δλλαὶ ὁ ἐπεωνᾷ ἢ αἰ παὐροολης 
οἰπάσης. σνϑυμκατικὸν Ν᾽ Εἰπὼν, διδείσκαλλον αὐτὸν ὡὐρετῆς δείκγισιν ὄντα, αὶ κακίας πο- 

3 ολόωρον. τῶτο δ ὅν 4 πνϑυματικὸν, Ὁ πϑύτων αἱ μζοτημάτων ἀπαΐγειν᾿ περ δῖχυ α ὁ 
γόμος ἐποίει, φοξ οὖν, νουϑι Ψ, κολάζαν, δίορθούμϑμος, ᾷ κ«ς Φρετης συμζαλθίων ὡ- 

πλρτο. πῦϑεν δξζυ, φησιν, καὶ αἰ μδοτία ἐγέχθιει, εἰ ὕτω ϑαυ ματος ὁ διδοάσκαλος » ποθ οὰ τίω 

μα Μ ῥᾳϑυμίαν. 9 ἐπήγαγε λέγων, ἐγὼ ὃ (σρκικός Θἦμι, πὸ οὖν τῳ ιόμῳ χαὶ 
πῦθ9 τῷ νὲμὰν πολιτθυονϑμοι δθ,ϑοϑπον κα ποογράφων. πεκυραυδίος “-ωὐ τίω ακἷλ.. 

[ τὶ ν “ ! , κε ᾽ " ν᾽ ᾿« δ ι.» 
35 τίαν. κῷ ὙὉ τὸ ϑανατο, φησί, χαὶ ὁ ΟΜ παϑών ἐπτισηλ)ον οχλθς. οτέ ὃ ὥὍνητον ἐ- 

ἐτὸ Ὁ σώμα, ἐδίξα»» καὶ ἔχιϑυμίθω αγαγκᾳίως λθίπον, ἡ ὀργέιὐ, ὦ λύπζωυ, χα) ὶ ἀλλὰ 

πόρτα, ὦ πολλῆς ἐ δίῴτο φιλοσοφίας, να μεὴ πλημμύραντα ἐν ἡμῖν κατα ποντίσῃ λογισμὸν 

Εἰςτὸν τῆς αδοτίας βυϑόν. αὑτὰ ὥ γὸ οὐκ ώ αμϑδτία" ἡ ἢ αμετδία, αὐτῇ μὴ .α- 

ληουνϑρηῖυτο Εἰργάζετο. δϊ (ν᾽ ὡς ἔχὶ κἰασοδείγμματος ἕν αὐνῃδ μεταχφιρίσοις Εὐπω) 

4οὴ ὕδπιϑυ μία, αἰ μδοτία ( οὐκ ἐςιν᾿ ὅτὸμ Εἰς ἀμετοίαν ὠκπέσν, Εἴσω ΤΜ τῷ νόμν γά- 
μῶὼν Οἷκ ἐθέλουστι μϑῥᾷν, δλαὶ ἡ δλλοτοίαις ἐχιπηδῶσα γωναιξὶ, τότε λοιπὸν μοιχεία ὃ 

Ὄξαγμα ν΄, δ᾽ υὶ δὰ τίω Ὠχπϑυμίλν, αἰλλαὶ “ρα τίω ζαύτης πλεονεξίὸρ. χαὶ 

σκόπει! σοφίλν Παύλου. ἐγκωμιαῖσας γὸ τὸν νόμον, Τῆχὶ τὸν ἀῤωτέρω γόνον ἐδραμὸν 80. 
ϑέως, ἵνα, δείξας π ὡς καὶ τότε Ὁ Ὅρος διέκειτο ὦ ἡμέτερϑν καὶ ζυΐκοι τὸν νόμον ἔλαίξεν, ὠἰσπο- 

ΟΒιεγίοίῖ, τοπλ. 3. Ι2 φίωῃ 

(ῷ ζ. 



τοο ΚΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΗΝ. 

φήμῃ τῆς εσῤιτος αἰφγκαίαν ὥσαν τέων τἰὐθεοισίαν, ὅπτερ πολυταχοῦδ καζᾳ σκθυασοι ἐασού.- 
δωκε. ὦ Ὁ», πιπρξανδμος κ᾿ αὐ τίω αἰοδδπιον, ὁτὸμ λέγη, αἰθὶ ὃν ον τῶ] νόμῳ λέ- 

“"" μόνον, αἰλλώ καὶ αἰθὶ τῶν κσοϑ τοῦ "όμου βεξιωκότων, χα ὙΜ ἐξ Ὄρους, νονϑύων 

δ᾽ ϑούπων. ΕἾζῳ καὶ τὸν ἴξ)πον λέγει τῆς πράσεως, δ τὴς ἐκδύστως. 

15. Ο γὸδῤὀακατιργαζομαί, φησιν, αὶ γινώσκω. Τί δ ιν,οὐ γινώσκω; ἀγνοῶ, 9 
χαὶ πότε τῶτο γέχϑνεν ; σε σδὶς γοῤ σονῦποτε ὧ αἰγνοία, ἡρδότιν. ὁρῶς ὅτι δῤ μὴ μ᾽ τὴς 
πασοσηκούσης δ λφβείας ζῳᾳ λέξεις ἐκλεξω θα, ταὶ πσϑϑς τὸν διποτολικὸν ἴδω νϑμ σχο.-- 

πῦν, μυοία ἐψιπη ἄτοπα; Εἰ ΝᾺ αὐ γνοοιοτες ἡρῦοτὸνον, Οὐεῖδ' δίκζιυ ὕσαγ ἄξιοι δοιωνει. 

ὥασερ δέω ὀψωτέρω ἐλέγε, χωεὶς γδ}" νόμν αἰμδότία νεχρῷ, οὐ τῶτο δηλ ὦν, ὅτι οὐκ ἡδιῷ 
αἱ μὔοτθμοντες, Δλλ᾽ ὅτι ἤδεσαν (οὐχ ὕτω ὃ) αἰκριξαΐς, δίθπερ ὠκολαίζοντο μϑὲ,, ἐχ οὔ-- 
«ὦ ἢ σφοδρώς" ἡ πάλιν, τίωὐ ἐχιϑυμίαν οὐκ ἥδειν, οὐ τίω καϑόλου ἀγνοιὰν δονλών, ᾿ἀγ- 

λ τίω" σα φεςείτίω γναίσιν ἐμφάψιων (ἔλεγε ὅτι καιτεργασουτο οὖν ἐμοὶ πᾶσαν ἔχιϑυ-. 
μίαν, οὐ τῶτο λέγων ὅτι καὶ ὐ»τολη τίω ζχηθυμίλν ἐποίησεν, δλλ᾽ ὅτι τίω Ἐχίτασιν τῆς ἐ- 
“πϑυμίας ἡ αἱ μδόοτία ΔΙ αἱ τὴς εὐγτολῆς ἐπεισήγα λν) τω ᾧ εγζιῦϑα οὐ τέω καϑόλου ἀ-- 
γνοιὸν δηλοῖ, λέγων, ὃ γὸ χατεργαΐζομφι οὐ γνώσκω, ἐπεὶ το οὖς ( (μήδετο τω νόμω “ Θε- 15 
οὐκτὶ φδίσω λιν, ϑ,»πον ι τί δίωυ ὅφιν,οὐ γνώσκω " σχϑτούμᾳ!, φησι, (ἰωαρπαίζομαι,ἐπή- 
ρμὴν αἰπσονϑέω, σέκ οἶδα, πὼς ἰποοσκελίζομαι. ὅπερ ἡ ἡμᾷφς Εἰωθα νϑρ λέγειν, ὀζπ 
οἶδα πῶς ὁ γα ἐλϑὼν (ωήρπασειν,οσέκ ἀγνοιὸν αὐοϑθαλλόμδρμοι, δλλα ἀπατίω τινὰ ὸ 
αἰθίτασιν ἃ Ἐχιζουλίω" ἐκιφαίνοντες.. Οὐ ΝΣ ὃ ϑέλω,τῶτο πρόσσω, ΩῊ δ μα- 

σῶ, τῦτο ποιοί, Πως δὼ ν᾿ γνώσκεις ὃ κατεργάζῃ εἰ )γ} ϑέλεις Ὁ καυλόν, μέ- το 
σεῖς τὸ ππονηρϑὲ, γνώσνως τῶτο αἰ πηρισμένης θήν. ὅθιν δῆλϑν ὅτι ἡ τὸ, αὶ θέλω, Εἴρηκεν, 
εἐχὶ δ᾽ αὐτεξούσιον αἰαιρεῖν, συοδ' ὀρώγκίωυ τινα' Εἰσοίγων βεξιασμώνζων. Εἰ γὰρ οὐχ 
ὁχόντες, αλλ αναγχαζόμνϑρμοι αἰμδοτόμομϑρ,παίλιν τοὶ τῆν κολάσεων “Μ᾽ ἐμιπσοϑεϑεν γε-- 

“λνηρϑέων ἐκ δ ἐγι λόλϑν. ΩῚ ὥασερ, Ὁ γυώσκω, λέγων, σέκ ἄγνοιδν ἐνέφηνεν, ΩῪ ὡ- 

“περ Εἰρήκα ϑν᾽ οὕτω ὸ τὸ, αὶ θέλω, ασο9εϑεὶς, Οὐκ αγαϊγκίω ἐδήλωσεν, δαὶ τὸ μὴ ἐ- 25 

Ἄγουνᾷν τὰ γινονϑνα. ἐπεὶ Εἰ μὴ τῶῦτο ζῶ δηλώσας ῷ Εὐπεῖν, ὃ οὐ ϑέλω τού» πρόσσω, 
πῶς (κ ἐπήγαλμ, δλλ ὃ αὐαγκαζομϑαι ἡ βιώξομοι, τῇτο ποιώ, τῶν οῥῷ ϑλω καῇ 
τῇ ἀξοισία, ὀῤτίκειται. γε) ὃ οὐ τοῦτο Εἴρηκεν, δλλ᾽ αὐτὴ τούτου ὦ, μισῶ, τέθάκεν, ἵνα μεί-- 

ϑης ὡς χα) ὧν τῳ Εἰπεῖν, ἐυ θέλω, καὶ πίω ὀϊζοισίαν λύᾷλε. τί δἔζω 21 Ὁ, ἐυ ϑόλω» 9 

9 

μὴ ἐπαρμώ, ὃ μυὴ ἐποδίηομαι, ὃ μὴ φιλώ, 5. «σοὺς ὀῤτιδιαφολίω αὶ (αὶ ἑξῆς ἐπήγα-- 3. 
Ἂν Εἰπὼν, Αλλὴ μισῶ, τϑη» ποιώ, 

16 Εἰ θέλω, τῷ» ποιώ, σύμφημι τω νόμῳ ὅτι χαλός. 

Ομρᾷς τέως τίωυ οἱ σνοιθν οὐ διεφϑευρμδβζω, δλλαὶ ον τῇ πυράξοι πίω οἰκείδν ϑζμ- 
τρρῦσαν θύλμειαν: Εἰ γὰ ἡ μιατέρηγεταὶ τίωὐ χακίαρ, 'διλα' μισυΐσαι μετέρχεται, οὶ τῷ 
φισικ» γέμα ἢ τῷ γραπηοί (ὠγιφον ἐγκώμιον ἀν Εἰ ἴω. ὅτι γὸ καλὸς ὀνόμος, Φησὶ, δῆλον 3: 
δξ ὧν ἐμαυτοῦ κατηχϑραί, κα κούων τῷ νόμ καὶ μισῶν ὃ γεξδμηνϑμον. χαίτοι Εἰ αἱ δοτί- 
«ς αἥτιος ἐς ὁγόμος, πῶς αὐταὶ (ἀωηδόνϑρος Ὁ αἰ’ αὐτεὶ κελθυόνϑνον ϑμέοϑτω, ἐμίσει; 

σύμφημι γὸ δ νόμῳ, φυσὶν, ὅτι καλός, 
17 Νὴ ἢ Οἕζκέτι ἐγὼ κατεργαὶ ΠΣ ἀὐδφ', ΩῚ αὶ οἰκούσω, ἐν ἐμοὶ αἰμδδηία, 

18 Οἴδω γὸ ὅτι οὐκ οἰκῷ οἰν ἐμοὶ, τυτέςιν, εὖ τῇ (ρκί μιν, ἐγαϑέν, 49 
ἙῸΣ Ἐχιτί)εν) ὡ πω σαίρχᾳ αἰϑθάλλωτες, ἡ τὴς τῷ Θεοΐ δημιαργίας δλλο- 

τειοιώτες, τ δῶν αὐ Εἰποιρμδυ ; ἃ ᾧ αἰθὲ τῷ νόμν αὐ δέω δχκλεγονϑμοι Εἰρήκανϑν.ὃ- 
πι ὥασερ ὠκᾷ τὸ πὸρ τὴς ἀἰρδοτίας 41} φησιν, οὕτῳ ἢ οὐ ζωῦϑαι. ἐυ γὰβ Εἶπεν, ὅτι ἡὶ σαρξ 
εὐΐρ' κατεργαξε"), διαὶ καὶ πιμωναμτίον, ὅτι οὐκέτι ἐγὼ κατεργάζομαι αὐτὸ, δ᾿ ἡ οἰχκϑύσα 

ς; 

“Χ βεδιοχί. 
τῶν 



χγύμν 

χτῆ υχῇ 

χιόχιν 

χιθρ ὃν» 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣ Τ᾿. ΛΟ Γ. ιγ' τοι 
ὦ» ἐμοὶ αἰμϑδηία. Ε{5. λέχει, ὅτι σύ οἰκᾷ ὧν αὐτῇ ὐγαϑὸν, πω τῶτοἐγκλημο τῆς (»- 

κός. υὶ ὙᾺΡ ὦ μή οἰκῷ αἰγαϑὲν οὖν αὖ τῇ, ππονηροὶν αὐτίω" δείκγεσιν οὖσαν. ἡμῷς ὃ ἐλοῆονα 

,»ϑρ" ὁμολογῶμϑρ ἐῇ τῆς ψυχὸς τίω σαριᾳ,,  καταδεεφέρριν, μάω᾽ εγὸντίδν, σσοῖδ' 

μαινονϑῥξωυ, συνδα' πονηροῖν, αἰλλ᾽ ὡς κιϑούρφιν κιϑαυολφῇ, ὁ ὡς ναῦν κυξεργήτη, ὅτως αὐτίω 
ς αὐπόκοιοϑαι τῇ υ ΧΗ ̓ ὧ περ δύκ ογαντία Τοῖς ἀτρίσι ὦ γρωρδβοις ἐξ ,διλα, ἡ σφόδρα 

συ μθαίνοντον, ἐν μων ὁμότιμια τῳ πεχνίτη. ὥασερ δξίν ὁ λέγων, σύκα ἐν τὸ κιϑαίρᾳ, ὀυδὲ 
οὖ τῇ νηὴ ἡ τόχνη, δα, ἐν τῳ κυξερνήτη ἢ τῳ κιϑαυρῳδιῷ,οὐ τα ἔργα διέξαλεν, ᾿Φλα' ὃ μέ- 
σον ὅτον πσϑϑς (ὃ τεχνίτίων τῆς τέχνης ἐδειξεν᾿ ὀυτῶ καὶ ὁ Παόλος Εἰ πων, ὅτι Οὐχ οἰκᾷ οὐ τῇ 

(κί μιν αἰγαϑον, αὶ τὸ σῶμα ϑιέξαλεν, ᾿διλαὶ τοὶ ἰπρίρν τὴς ψυχῆς ἔδειξεν. αὑτὴ γοῤ 
10 ὅθ1ν ἡ τὸ πτὸρ ἐγκειχειρασμμέγη ΦὌκυξερνήσεως, χα! ὃ κιϑουρῳδίας' ὅπερ ὶ Παύλος ἐγζοῦδ δεί. 

κφέσι, τὸ κῦρ99᾽ τὴς ψυχῆς τιϑέμϑρμος. ἢ) Εἰς δύο ζωῶταω (ὃ δ, ϑοθπον διελὼν, ψυγίω ὐ 

σῶμα, λὲγ4, ὅτι αἰλογωτέροι (καὶ σαρξ, καὶ ((μινέσεως ἔρημος, ὸ μ᾽ ἀἰχϑρϑϑων δὴν ἐν ΟἋ 
αἰγϑντῶν" σοφωτέρφι ἢ ἡ ψ0 χῇ, ὁ τὸ πογρακτέον ἡ τὸ μή ποράκτεον συγιδιῷν δεωμα νϑέη, οὐ 
μἄν' Σἰρκούτα ασο3ς τὸ (ὃ ἵπταον" ἀγχειν ὡς βούυλεἷ. ὁπτερ δὶ τῆς (Ορκὸς μόνον, Ω 

15 ἡ τῆς ψυχῆς Ἄμοιτ᾽ αὐ ἔγκλημαι, Εἰδιήας μϑὺ περ διᾷ πσυραίῆειν, σρκέτι ὃ Εἰς ἔργϑν 
ἀκφερούσης τὰ δόζόντα, τὸ Ὁ» δέλειν ρα κάται μοί, φησι, τὸ ἢ κουτεργάζε- 
᾿ τὸ κρυλϑυ,υχ θυφίσκω. Ενζαῦϑα πάλν εἰ πων, ὐυχ θύφίσκω,οέκ ἀγνοιδν' φησιν, 

ϑϑὲ Ὡποολδν, ὁν ἐγτήρειαν πιαιὶ Ὠχιζουλίω Ὁ αἰ μδοτίας ὕπερ δίχυ ᾧ σαιφέφερϑν δεικρις', 

ἐπήγανν, 19 Οὐ γὰ  δϑέλω ποιώ αἰγαϑὸν, ᾿ὸνν ὁ 8 θέλω χακὸν, Ἔτο ὠράσσω. 
1. 10 Εἰ δὲ ἐγὼ ἐϑέλω,γτο ποιώ, ὀκέτι ἐγὼ κατεργαζομσι αὐτὸ, ὁνν ἡ οἰκϑύσοι οὖν ἐμοὶ 

αἰμδδτία. Εἶδες πῶς καὶ τίωυ ὀεσίλν “τῆς ψυχῆς, ἡ Ὃ οισίαν τῆς (“ρκὸς αἰπαλλαξας 
ἐγκλήματος, τὸ πὸρ δ)ὶ τίου ποιηροὶν πορρα ξεν μετέτησεν; Εἰ " οὐ ϑέλει τὸ χαικὸν, αἰ- 

πήρλάκαι αὶ ψυχ, αὶ Εἰ αὑτὸς αὐτὸ μοὶ χατεργάξε), ἡλθυϑέρωται καὶ τὸ σῶμα, καὶ μέ. 
νης Ὁ πονηρϑις «πσοϑαηρέσεως 661 τὸ γτὰρ.Ν γ)5} ζωυτον υχὴς ὀεσία, καὶ σώματος, αὶ πσοϑωιρέ- 

24 σιως, 'διλαὶ Κα νϑ( 561) ἔργὰ Θεοῦ, τὸ ὃ δξ ἡ μδψ! αὐτῇ γινονδῥη κίνησις «δῆς ὅπερ ὧν αὖ τίω 
βουληϑαΐυϑυ ἀγαγεῖν. κἡὶ Ν᾽ βούλησις, ἔκαφυτον, χαὶ ϑὰ Θεοό" κἡὶ δὲ τοιαΐδε βούλης- 

σις, ἡμέτερον, χαὶ τὴς γνώμης ἡμδῇν. ΝΕ ᾿ 
21 Εὐύρίσκω ἀρᾳ (ὃ νόμον ὅν ϑέλοιτι ἐμοὶ ποιᾷν τὸ χα λὸν, ὅτι ἐμοὶ τὸ κουκὸν το ϑακῷ 

“ω. Ασαφὲς τὸ Εἰρημϑήον. τί δέίυ 661 τὸ λογϑμμενον; ἐπταυ γώ (δ νόμον, φησὶ, κτ' 
30 τὸ συνειδὺς, χα αὐτὶ δὲ θύρίσκω ἐμοὶ ὦ; βουλοκοίγῳ Ὁ καὶ λὸν ποιῷ, συγήρρρϑν, καὶ ἔχι.-- 

τείνοντα μοι Ὦ βούλημα. ὥαπερ γ8)" ἐγὼ αὑτῷ συνήδο μψι, ὅτω χαὶ αὐζος ἐπαυνᾷ τίω' 
γγνώμέω πίω ἐμώωυ,. ὁρᾷς πῶς δείκψεσι τέων Κ᾿ δῶ καλώ καὶ δὴν" μὴ τοιούτων γνώ. 

σιν δξ δἰργὰς ἡμῖν χαταξεθλημένίω, (Ὁ) ὃ νόμον Μωυσέως ἐπαμοιῶτα αὐτίω, κὶ ἐπαυνούα 
μϑρον Ὁ» αὑτῆς ; Οὐδ᾽ γὰ ὀῤωτέρω ΕἾπεν,οτι διδοίσκϑμαι πὐῬκα τῷ νόμιν, λα, σύμι- 

43 Φημιε τῳ γόμω᾽ ὀυτε" αρϑϑόπεν, δῆ, ποιδυύομαι πϑν αὐτο, δον ὅτι συνήδο και αὐτω'. τὶ δὲ 
ὅ61,συνήδὸ μα! ; ὁμολογῶ ὡς χαλος ὥρντι, ὥασερ ὅξωω αὶ αὐτὸς ἐμιοὶ του ϑέλοντι ποιᾷι ὃ χα- 
λόν. ὦφε τὸ ϑόλεν Ὁ καλϑν, ἡ τὸ μιὴ ϑέλειν τὸ πονηρϑν, αἴωθεν ζῶ πσοοχαταξελημένον. 

ὁ ἢ γόμος ἐλθών, ἢ οὖν τοῖς κακοῖς χατήχορος ἐγ μεη» στλειόνων, ἡ εἰν Τοῖς αἰγαϑοῖς ἐπαρέ- 
τῆς μειζαιων.ὁράς πϑὸρμταχοῦ Ἐχίταισίν τίνα ᾧ πυοϑαϑήκζωυ αὐτῷ δι τυρφφεῶτα μόνον, τὰ 4ν 

49 ὃ συϊεῖνν; νὰ γδΡ ἐστωροιῶτος αἰντϑ καὶ ἐμοῦ συνηδομένου,ῷ ϑέλοντος Ὁ καλόν, ὃ κουκὸν εἶ πα- 

δοικήται, ἢ ἡ πηράξις αὐτόοέκ ὀύήρηται. ὧφε ὁ νόμος τω πσοϑηρημένῳ καιλόν ὧι ποίησοιῃ 
κι᾿ θη» σύμμαηος γίνεται μόνον, καϑὸ  αὐζς (αὶ αὐτὼ αὑτῷ βούλεἷ). Εἶτα ὅηΝ, ασα- 
Φαῖς ἀφ᾽ τέθήκε, πσολίων ἐρμέωθμει αὐ αὶ σαφέφερον ποιῷ, δεικρες πῶς Ὁ κακὸν πα- 

! Ι “πα γ , ε ΠΝ, ,“. ,) ᾿ 
φοίκήται, αὶ παῖς ὦ ϑέλοντι ποιῴν Ὁ" κα λό ὁμο( ὁ νόμος ὅ61. 

Οἰβεγίοί!. τοιλ.3. Ι 3 23» Σιωυήδὸ φῇ 

τὺ (, 



ΙΟΣ; ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ 

22 Σιωυήδομαι γδ) , φησι, ὦ νόμῳ τῷ Θεοί, χτὶ (δ) ἔσω δὐ,ϑοφπον. Ηδν 
Ζ "ὃ ὼ -τϑ3 τύτυ, φησί, ἴδ κϑυλϑι, ϑύρων δὲ αὐ ὰ ῳ "γράμμασι χείνϑμον, ἐπαρώ. ὁζολζάμμαη 

23 Βλέπω δὲ ἕτερον γόμωον ἐν τοῖς μέλεσί μου λῤπιςρατέυόμϑμον δ νόμῳ πῇ νοοῖ μυ. 

Νόμον εὐ ζῦϑα πάλῃ ὀρτιςρατθυόνϑμον πω αἰοδτίαν ὠκαίλεσιν, δ τίω" ὠξίλυ, 2. ἀταξίαν, 

δλλὼ δζῳ τίω σφοδρδὴ οἰ ποαχοίω ὙΠ) πειϑονϑμων αὐτῇ. ὥασερ δϊωυ Κύριον (δ) μαιμι- Ὁ 
μωναῦ καλᾷ, καὶ Θεὸν τω κοιλίαν, τ. 9. τίω οἰκείαν ἀξίλυ,δλλαὶ δχρὶ τέωὺ πολλδι δ 
“εἰ πυυτετα μένων δουλείδν εὕτω ᾧ ταῦθα νόμον ὀκαίΐλεσεν αἰοδοτίδυ,  χοὰ (ὧν ὅτως αὑ-. 

τῇ δουλθυονζοι, ᾧ φοξουμϑῥοις αἰφῴιαι αὖ τίω", ὡασερ δεδοίκασιν (ὦ) νόμον λαιξόντες αἰφεῖ- 

γαι ζδνόμωον.. αὐτὴ δζώ, φησιν, ὀῤτίκει“) τωδγόμω ῷ φισιχῷ ᾿ “Ὁ ὙῈ 591, τῳδνόμῳ τῷ 
γούς μι. ἢ Εἰσοίγά λοιπὸν αἰ δύταξι, “ὦ μούχζω, ὼ τὸν ἀγώνα ὅλον" αὐατί ϑησι ᾧ φυ- 1οὸ 20" ἐντίϑυοι 

σίκῳ νόμω. ὁ) Μωύσέως, ἐκ αὐθιοισίὰς ὕςερον πσοϑσετέθη᾽ δλ᾿ ὅμως ἡ ὧν κακῴνος, ᾽σ. ατιπδηο 

ὁ ὦ διδώξας, ὁ 8 ἑπαμέσας ζῳ δέοντα, Οὐ εϊὲν ον τῇ μεύχῃ τούτη μέγα ἤνυσουν Ὧοστιύτη 

τὸς αἰμδίοτίας ἡ τυραννὶς, νικῶσοι ἡ αἰϑεγνοψδῥη. ὅπερ δζυ ἁἸ]αύλος ἐμεφαῤων, καὶ τίω χτὶ 
κράτος ἡῆδλυ δηλών, ἔλετι, βλέπω ὃ ἐτεροννόμον λύτιςρατϑυόμϑμον δῦ νόμῳ τῷ νοός μου, 

Καὶ αἰχμαλωτίζοντά μι. Οὐ ὃ Εἰπε,ικδν, ἀπλώς, δλλ᾽ αἰχμαλωτίζον- ι4 

σοί με ζϑ νόμῳ τῆς αἰμϑδτίας. οἕκ Εἶπε, τῇ ὁρμῇ τῆς (ῷρκδς, συεῖὶ τὴ φύσει τὴς (ῴρκος, 

᾿δλαν, δ νόμω τῆς αἰμδοτίας, τατές!, τῇ τυρωνίδι, τῇ δωωναίμει. “πῶς δϊυ φησι, “΄ 
Τῷ ὧτί οὐ τοῖς υϑήεσί μου; Καὶ ξοιου "ὃ ὅτο εἰρδοτίθω τὰ μϑέι ποις, λα χωρίζει 

μάλιςα τὴς αἱμδδτίας. ἕτερον γὃ δ ἔν τίνι ὅν, χα] ὃ, ἐν ᾧ ὅδν ὠκνο. ὥασερ δξζυ ἡ εὐ»- 

πολὴ Οὐκ ἐςὶ πονηροὶ, δὲ αὐτὴς ἀφορμζω" ἐλαίεν ἡ αμαρτία ̓ ὅτως σονὲ τῆς (ῷρκὸς 1:0 

ἡ φύσις, Εἰ δὶ αὐτὴς ἡμᾶς χαταιγωνίζεται. ἐπεὶ ὕτως ἔςαι καὶ ἡ ψυγη πονηροὶ, καὶ πολ-. 
λῷ μᾶλλον ὑκείγη, ὅσῳ ὃ κύρϑς ΤἿΨΜ πορακ)έων ἐχά. ΩῚ οὐκ ἐς! ζαύτα, ςέκ ἐς. ὑ- 

δὲ Εἰϑαυμαςὸν οἶκον βασιλικαὶ αὐνλαὶς τύρλωνος λοίδῃ  ληςῆς, Ω φΘολη τῆς 
οἰκίας Ὁ γινόνϑμον, αἰλλ᾽ ἡκατησροία πᾶσα δ ζα Οιαύτω Ἐχιζουλέυσα μϑέων ὅθ. δὴν 
0) τῆς ἀληϑείας ἐϑροὶ μτ' τῆς αἀσιξείας δ) ὁμοία, πολλὴ αὐθεπίωηοντες, οἕκ αἰεϑείνογ-. Ζ9 

ται. δὲ) τὴς (σρκὸς μόνον χαιτνχϑοϑόσιν, αἰλλαὶ ᾧ (ὃ νόμον αἰ ϑθαλλοισι, χαίτοι- 
γε Εἰ πονηρϑνὴ σαρξ, χα λὸν ὁνόμος. αἰτιςρατ 4.) γὃ ἡ εὐγαντιούται. Εἰ 5) ἐν καλόν ὁ 
νόμος, καιλθν ἡ (ᾳρξ. μαχετὰ Ὁ αὐτῷ χατ᾿ ὠκοίγοις, ἡ πολεμᾷ. πῶς δέω ἀμμφότερρι 
τῷ δζκόλυ φασίν ἐδ » νθυτία ἀλλήλοις Εἰσα΄ϑντες; ὁρῶς ὅση μ᾽ πὴς αἰσεξείας χαὶ ἡ 
ὀύοια; δὰ, ου τὴς ὠκκλησίας ζᾳᾳᾷ δύγμαΐᾳ τοιαῦτα, ἀἰλλα' τίω" αἰμδοτίαν χαταιχρίνει μόνον, 10 

ἢ (Ὁ νόμον ἐκάτορον οὐρα Θεοῦ δεδορϑβῥον,ὶ τὸν τῆς φύσεως, ὁ (Ὁ) τῷ Μωυσέως, (αύτη 
πολέμιον 40) φησιν, δὶ τῇ σείρχί. Οσυσὶὲ δ τίω σάρκα ἀμδοτίω 41)» δ, ἔργϑν Θεοῦ στρό- 

δρα αὶ «σοὺς “Σρετίω ἡμῖν Πχττήδειον, ἐδ νήφωρϑμ... 
24. Ταλαίΐπωρος ἔγω αὖ, ϑ69»ποφ᾽ τίς μα βύσετω ὧν τῷ σώματος ἢ ϑανατε τότ; 

Εἴδες πόση τὸς καχίας ̓  τυρᾳννὶς, ὅτι ὼ (ἰμωηδόμϑμον ῷ Ἰόμῳ ᾧῷ γοίο γικα ; Οὐδ ἡ ἐχᾷ η5 

ἂς Εἰπεῖν, φησιν, ὅτι μισοιωυτα μα (ζ) νόμον ἡ ὡσοςρέφοιϑρον κἡ ἀρδδτία χειθϑύται εσυν-- 

ἐδομαι δ ἀυτῳῖ ὶ σύμι φημι, ὁ χαταφϑύγω ασοὲς αὐτὸν, ὀνν δίφρος ἀκᾶνος ὦ οὐδὲ ῳϑυ-- 
,ϑντὰ ασϑϑς αὑτὸν ἴσχυσε σῶσαι" ὁ δὲ Χοιφὺς αὶ Φεύχοντω αἰτ᾽ ἀἰτν ἔσωσεν. ἶδες πόση 
τῆς χθῤιτος ἡ αἰ πυῥοολή; ἀλλ᾽ ὅτω μα σέκ ἔϑηκεν αὐτὸ ὁ Σἰπόσολοφ᾽ δυογαθίδας δὺ μόνον 
ὸ εϑρζωυησας μέγα ως "ὦ ἠρεμία ἿΜ βοηϑησοίντων, ὅρα τὴς σσράας δείκμεσι τῷ ΧΧρΑφού 40 Ἰς. ἐν» ἐμημέ 

τίω διαμι, καὶ φυσι, (αλαΐπωρος ἐγὼ αὐ, ϑοφπος᾿ τίς με ρύσετοι ἐκ τῷ σωμίφιτος τοῦ κὰ βοηϑεσίμ 
“ωαπὉ ταῦτα ̓ "ομος οὐκ ἰδώσε, δ (ἰωειδὺς ον ἤρκεσῳ “ τούτοιγε ἐπήνοιου τὸὶ καλῷ, ὁ Ὁκ. 

3 

ἐγτήνοιου μόνον, αὐ αὶ Χὸ ἐπεμαηθμών «δὸς ζῳ ονάνπια. ᾧ ὟΣ Εἰπεῖν,δυπιςρατθυόμε.. 

γον, ἔδειξε ᾧ αὐτὸ ὀρτιτωηόνϑμον. πόϑεν δξώυ ἔςαι σωτηδίας ἐλπίς; 
ΓᾺῚ Εὐλαριςὼ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠῚΣΤ, ΔΌΤ,γ. 103 χὺν ἢ, 
25 Ἐυησρισῶ ᾧ Θεῷ, φησι, ὀρ Ἰησῦ Χοισοῦ τῇ Κυοίου ἡμδ. Εἶδες πῶς ἔ- 

δειξεν ὀϑωγκαίάν Τῆς Ὑβίτος τίω «χὐλοισίαν, ὶ κοιναὶ παΐξ99 ἢ ἡοὺ ζω, κατορδωμάτα ; Εἰ 
ΕΗ , . 4) “Ἥ» ᾿ ᾽ ἊΣ Ι ν “ἢ ») ω ΞΕΙ 

“ὦ» χφὴ τ πατϑὰ βιλαρίει,αλλα τ: βυλϑρΑϑιας ζωντῆς κ)0 υἱὸς αἡτίος. στὸ ἢ ἀκϑυσης 

λέχϑντος ἄυτϑ, τίς με ῥύσεται ὧκ τῷ σώματος τῷ ϑανατα τύτ ; μὴ νόμιζε τῆς στιρκὸς εἰ τὸν 

ς κατηγϑρῷ Οὐοὲ ἘΝ Εἶπι σῶμὰ αἱμάρτίας, λα σώμα θρκνα ΤΉ ̓ τυτές!,Ὁ ϑγητῶν σῶμα, 

τ χειρωνεν αἰσυο τῷ ϑαναῖτυ, ου Ὁ “βμνῆσαν τὸν ϑούγατον. ὅπερ αὶ Ὁ πονηρίας “δ (σρκὸς, δὰ ᾧ 
᾽ ἝΝ ΜΙ ῳ "᾽ν ᾽ , ᾿ 6 ων. λᾷ- 
ἐπηρειας ἧς ψπσΈμενε,δειγμμα ὅθ1ν.ὡαστρ αν εἰ (ις αἰχααλώπιοδεὶς «ρα βωρΐ ἀρῶν») 
γριτο ἐὴ { βαρίξαρων, οὐκ ὅγ 4 βωρξαρος ὅθ 1, αλλ ὁ γ΄ αὐ τν ἐκαίνων καπλαται ἢ ὅτω 

καὶ ὃ σῶμα ϑαναΐτε λέγεται, (Ν᾽ κατεοίϑη “Ὁ αὐτῷ, Οὔκ ἘΝ πυρϑεξένησεν αὑτόν. 
1ο δίόστερ σε τ αὐτὸς τῷ σώματος ῥυοϑέωαι βουλέῖ), ἀλλα δ ϑνητοῦ σώματος, αἰννἢόνϑμος ὃ 

πολλακὶς ἔφζωυ, ὅτι ἐκ ὅ' παιϑητὸν αὐτὸ ἡμέοϑαι, καὶ θὐεπευχείρητον γέλονε τῇ αμδοτία. ᾧ 
ἦζνος ἑγεκέν, φησιν, Εἰ τοσαύτη τὴς ἀμανρ τίας ἡὶ τυρϑωνὶς ἀν89 τῆς γσῥιτος ζω, ὁκολθίοϑη- 

χιτοῦτα στιν (ζ) αἱμδοτόμοντες ; ὅτι" Οιαῦται ἐπεταάγησοιν, οἷα, δυυνωτὸν ἐμ νὰ τῆς αἰρδὸ τίας κρατύ.- 
σης χατορϑοιώ. σϑεῖδ' γδρ' Εἰς ἀκρων ἀὐζγες Εἴλκε πολιτείλυ,δλλὰ αὶ χδηματων Ὅπο- 

15 λάύειν ἐπέτρεπε, ὁ γωωνα)ξὶ κεοῆαϑαι πλείοσιν οὐκ ἐκώλυε, ϑυμῷ «σράσαεϑα, κῷ Ἔ 
δικαίου, αὐ τρυφὴ γθ οτοοϑα) συμμέτρῳ. ὦ τοσαύτη ζω ἡ συγκαταζασις, ὡςἃ ἐλοίηο-: 

γα, ὧν ὁ Φεσικὸς διηχόρθυσε νόμος, ( γ,ρατῆνν ἀπειτῷ. ὁ δ γὺ τῆς φύσεως νόμος ἔγα 
λύρα μια γον αικὶ διουεκαΐς ὁμιλῷ ὠκέλευον, ὅπερ ὄξζυ ὸ ὁ ΣΧ ολφὸς δυιλοΐγ ἐλελν, ΟἿ Ματθ, 48. ὃς 

ὁ ποιήσας ὅΖ Ὡρχλφνουῥσεν ἡ ϑήῆλυ ἐποίησεν ἀδρις, ὁ 5 Μωυσέως γόμος,θ'το τίω Δ ὀκῶα- 

μεηρὲ αἰτὶν 9 λῷ, τίω ὃ δὐτεισείγειν ἐκώλυεν, ὅτε δυο , κατ' αὑτὸν ἔχειν ἀἰπηλϑρευε. χωρὶς ὃ τότν, ὠ 
χίνην ἐχ- ὁτερφε γγ ειογα τὸν ῳ τω γομὼῳ (ἄν, ,ασὸ3 τῦτ κατωρθωκχόζαις ἴδοι ὡς δῷ τὴς Φυσντὼς 

παιδοσονθμους νόμῳ. αὶ τοίνεου ἐπτηρφαίαϑησοιν (ὦ) οὖν τῇ παλαιᾷ πολιτϑυσείμϑμοι, συμμέ- 
(υνομοϑεσίας ὕτως Εἰσενηϑείσης αὑτοῖς. Εἰ5 μ᾽ ὅτως ἥρκεσαι κἰδογνέοϑαι, τὴς αὐ 

Μ αϑυμίας Ὁ εἴκλημα. ὅζᾳ τῦτο καὶ ὁ Παύδος θξχ σφ φεῖ, ἀτι Οὐὐεδν τῴτων ἀκριξολργησοί- 
2; βϑρος ὁ Χριτος » ἐὺ μόνον "ἦν ἡμετέρων Οὐκ ἀἰπήτησεν θύθεας, δλλα ἡ Ὠχιτηδείους ἐποί- 

σε τσρ99 μείζονα δρόμον, δ[9 φησιν, θ),αριςῶ ᾧ Θεῷ μὰ δχρὲ Ἰησῶ Χολτοῦ, καὶ τίω σω-- 
χι ὁρώμολοῦ τηρλλν ἀφεὶς ὠμολογημῥιζωυ, ἐκ Ὗ)Μ ἤδη κατασκευαοϑέντων ὁ ἀἶδλο ματοιαμνᾷ πλέον; 

γεδμίν λέγων, ὅτι ὃ ΝΜ κσοϑτέρων ἀπηλλάγηνδν μόνον, δγαὶ αὶ σὸς ὃ μέλλον " αἰχείρωτοι γελ8- 

χιχορηὶ ὀναρϑμ. συὲν γ δ ββ φησι, χαταίκριμα νιώ τοῖς ἐν Χρις“ᾧ]ησῷ, μὴ τ σάρκα αἰθιπατῶσι. 

20 αλλ οὐ πὐρότερον αὐτὸ ἐρηκεν,ίως αὐέμψησε πάλιν ὃ ποϑότίρας καταςιίσιως, σοΐ τερον ΝΣ 
εἰπτῶν, Αρα ὃν αὑτὸς ἐἴω ῷ ΑΖ νοὶ δουλβίω Θεῷ, τῇ δὲ (κι νόμω αἰμἴδτίας, Τότε ἐπήϊατεν, 

: Οὐδὲν ἶδαι κατάκριμα τοῖς ον Χριφῷ Ἰησῦ, Εἶπα Τ᾽ λύτίπιαῆον ἀστῷ ἃ “τς 
πολλοῖς ὸ μ(Ρ' ὦ βαϊγῆισμα αἰ μδίοτόμειν, ὄζκ' τῶ ϑϑς αὐτὸ ἐπείτε). ᾧ ὃχ “πλώ; ζῶ ἢ: 
Φησι, τοῖς ὧν Χολς’ᾧ Ἰησϑ, ἀλλα' Τοῖς μὰ κτ' σαίρκα φίβεπατῦσι" ἀει- 

25 κριῷ ὅτι ἐκ βαϑυμίας ὃ πὸρ λοιπὸν ἡμετέρας. δυνατὸν γο νέου μη τὶ σείρχοι αἰδεπατῷ, 
τῦτε ὃ δύσχολοι ζω, Εἶτα ἡ ὁτέρως αὐτὸ κατασκευαίζει ὀχρ ἿΜΨ ἑξῆς λέγων, 
2 Ο γ» νόμος τί πγϑὺ ματος τὴς ζωηφ Χοιφ’ῷ Ἰησῦ ἡλάυϑερωσέ"μει' Νόμον 

πγθύματος ον τοῦδ᾽ Ὁ πνεῦμκα κἀλαῖν. ὥατερ γὸ νόμον αἰ μιευρτίας δὲ αμοωυρτίλυ, ὅτω νόμον 
πνεύματος Ὁ πγεύμοὶ φησι καίτοι τ Μωύσέως ὕὅτως ἐκαϊλέ λέγων,οἰ δα μὴν ἣ δΤί ὀγόμιος 

49 πρδυμιαιτικὸς ὅθι. τ δῶ ὃ μεέσον ἐπολὺὶ ὠπειρονιὠκένος 'ς γὺ πγϑυματικὸς, δ Ὁ νόμος 
πνεύματος.» τί Ἅτὸ κείνεν διέφηκον;οτι ὁ (ῷ «ἰασὸ Ὁ πνεύματος ἐδῦϑη μόγον͵ ὁ ἢ ἢ πνεῦμα, 

ἐθρηγ τοῖς δεγρνῦμοις αὑτοῦ δαψιλές, 9 χα) ζωῆς αὐῶν γόων ὠκαΐλεσε, παρϑς ὀμτιδιάςο-. οι τξυμαρτω ἐτμωιαινά γα βλέ αν οοτ αν 
» ἁμαρτίας χα  ϑαγάτῃ ,» οὐ ᾧῷ ἹΜΜωύσέως γομωεν λέγει. ὠϑζϑα. ἐδαμοί γὰ 

αὐτὸν 

ΩΝ 
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αὐτὸ γθ μον αὐμδρτίας. καλᾷ, πώς 2», ὃν δίχαιον τὸ γεον πολλαίκις ὠνόμιασε, χαὶ αἰμζῦ-- 
πίας λϑαιρετικὸν αἰλλ ᾿ὥκφϑον τὸν αἰτιςρατευύνϑρμον τρίνόμῳ τούς. τούτον ϑδ τὸ χαλε- 

πὸ κατόλυσο πόλεμον λπιατώσεισει τίω ααδρτίαν ἡ ἢ τὸ πνδύματος ΔΡΈ!6, ὼ ποιήσεισοι ᾧ 

αἰγώνα κοῦφον ἡ ἡμῖν, ὼὸ ππεύτεροι φεφλνώσοισει, ἡ τότε μ᾽ πολλῆς τὴς συμμαχίας ὅχὶ (αὰ 

παλαίσματα ὀλκύσασα." ὸ ὁ ὁ αἰεὶ ἱποιᾷ φπὸ τῷ ᾽ υἱοῦ Εἰς τὸ πνϑύμα μεταβαμων, ὐπὸ ὅσ, 4 ἐτα 

πγθύμκατος εἰς Ὁ ἐν ὃ Τ πατέρα, ἡ τῇ ἡ τειαϑι, πύτοι ῶ ζω γμδί. λογεξόμδνος πο 1 ὦ 

ἐργαΐζεται. α γὸ εἰ εἰπὼν, τίς Μ“ ῥύσεται ὧκ τὸ σώματος τὸ λευνώτυ τὐτὸ:; ̓ ἔδειξε πατέρᾳ 

ΠΟ ἡοδτϑπ ποιοιῶτα, Εἶτα παλν τὸ πνεύμα τὸ γον" ̓αΩ πὸ ἰού" χα νόμος. τὸ δὲ 

πνεύματος τῆς ζωΐς ὁ οὐ Χοιςῷ Ἰησοῦ ἡλϑθυϑέρωσέ " σέ, φησιν. ΕἾζᾳ παλιν ᾧ πειτέρϑι γ(. μὲ 

δὶ ἀν" ιο- 

3 Τό. ἀϑουύατν τϑνόμια, φησὶν, οὖν ᾧὶ ἠαϑένει δι τὴς (ὐκὸς, ὁ Θεὸς τὸν ἑαιΐν 

μὴ πύηψαι ὡ ὁμοιώματι (ὐρκὸς οαὐρὅρ τίας, ὲ «Ἔὶ ἀμδρτίαρ, κοιτέκρινε τίω αἰεὗρτίαν ον 
Πάλιν δοκεῖ κα Δ αθαλλειντὸ Τὸ νόμοι "Εἰ δέτις ἀκριξεῖς παρϑσέχοι, ὃ 

σφῶγε αὑτὸν ἐπωνᾷ, σύμφωνον κι Χοιφῷ δεικγιᾷ, ᾧ αὑτὰ ἰ ππεληρημδίον. σστὰ 

Ῥυβεῖκη τὶ ιν τῷ τόμ, λα, τὸ αἀδυυίατον. ἡ πάλῃ, ὠ ᾧ αϑένε!, οὐκ, ὦν ᾧέ- ις 

χαυκϑυργει ἡ " ἐπεζούλδυε. καὶ ᾿ Οὐδ τίω αἰεϑίγειαν αὑπῳ λογίζεται, ζλαὶ τῇ ἢ Οὐχὶ, λέγων, ὧν 

ὦ ἠαϑένει ὀχ! τῆς (φρκὸς, (Ὁ άρκα πάλιν. ὠζαῦα οὐχ  τίω ὁ ὀεσίαν αὐ τίω καὶ τὸ αὐπυυχείοϑμον, 

λα τὸ (βρκικώτερην Φεόνημα χαλα. δὲ ὧν καὶ τὸ σῶμα, ἡ τ' "νόμον ἀπαλλάῆει χατηγϑεί- 

ἀφ. ὃ δὰ τὐτον ὃ μόνον, δλλαὶ ἡ αἰ 9, ἣν ἑξῆς. Εἰ )Ὲ οὐανηίος ζωυ ὁ νόμος, πῶς ὁ 
Χοισὸ Εἰς βοήϑηαν ἐυτο τ δαγέλϑνε, ἡ ἡ τὸ ) διχαίω μα αὐυτῦ 'πληρϑῖ, ἡ χεῖρα ὠρεξζο «ἕα- 20 

χρίνας τίω αἰμδρτίαν τ τῇ (ρχί, τϑογολ' Ἐχιλέλειπ)ο, ἐπειδήπερ ὦ τῇ Νυχῇ πάλαι χυὐσολίλι 

δ γόμος αὑτίω κατακρίνας ζώ. τὶ δίχω ; τὸ ὁ μεῖζον ὀνόμιος ὁ ἐποίησε, τὸ ὃ ,ὀλαῆονὸ ὁτῷ Θεοῦ μο- 

οὐ μῆς ; δας . μώλιςα ἅ καχεῖο ὁ Θεὸς Εἰργάσατο, ὁ τὸν φισικὸν δεδωχῶς νό-- 
μον, ὼ Τὸν γφαπῆὼ “ρϑεϑείς. ἄλλως 5 Ουϑὲν ὀφελρρ τοῦ μείζονορδω, τ ν ἐλρίῆονος 

μη «σφϑσχειμδῥου. τί γούφολος Εἰδέναι ᾧ πορλκτία, μινκάτι ὄντα αὑτά; Ουεϊεν, ἀγλαὰ 22 

ὸ μείζων καζαχρισιρ. ὦξεο καὶ τέιὐ ψυγδωὸ σώσας, ὅπ, ὅθην ὁ ὁ ὁ τίωου' (βκα ἐυζωύιον" κα- Λ. ποιόσαρ 

ζῳ ζήσας. τὸ ἅ γὰρ διδάξαι, ξυκολον᾿ τὸ ὃ καὶ ὁδὸν τινα δείξαι, δὲ ἧς μετ᾽ ἐυκολίας (αὗτα᾿ 
ἐλροετο, τούτο ἔς! τὸ θαυ μιαφόν. .Ὧ ἢ τούτο ἢ ἤλ)ῶν ο ὁμονοϑωνς, ὦ οὐ ου τσεστερρν αἰπέφη,ἑως ὀμ' 

«ἰπήλλαϊξεον ἡμιας τὴς δυσολίας κείνη. ᾧ τὴ μεῖζον, ὁ ξ ὁ (δόπος τὴς γίκηφ. σοὶ δε ῤᾷ - 

οι λφίε εθρνα, αὐδλ᾿ αὐτὶ ζωύτην αὶ καζωπονουμϑμίω. ἃ ὥασε, “δ εἰ εἰ τίς ὧν αγρρᾷ γωυαῖ- 20 
καὶ θὐπελὴ ἃ αἰγϑραίδυ τυτῆογμέω ἰδὼν, Εἴποι αὐτῆς ἐξ) ἡ υδρ, βασιλέως ὧν ὑός, ἡ ὕτως 

αὐτίω ἀπαλλάξάε “ ἐπυρεαζώτων. ὅπτρ αὑτὸς ἐποίησε, ὴ ἐς λύϑεζπου ἐΐ) ὁ ὀμολργή- 

στίς, καὶ φἴθκφας αὑτῇ, χαὶ κατακρίνας τω αἰρδοτίθν. καὶ τοίνιωυ ἐτόλμησε τυφήησαι αὑ- 
τὴν λοιπὸν, μάλλον; Ω) ἐτύπῆησε “ τῇ τὰ υ ϑιιγατα “Ἀγ. τῦτο 9  ἀδ κατεχρίνη χα) ἀπώ- 

λέτ, ' 'μὰχ ἡ ' τυπῆηθῴσα σεὶρξ, οὐλλ᾽ ̓  ᾽ τυπῆσαισαι αἰτία. ὑπερ αἰπάντων 661 ϑαυματύ- 45 Ἀἰὰ ὑπῖν 

τερον, Εἰ Μὴ , γ ο Ὁ τῇ 7 Οὐχὶ γ]Χ "θεν ἰχ ὅτω λειυ μαὸν ἑε, ἐπεὶ καὶ ' ὁνόμος τούτο Εἰρ- Ἵ» 

γαξζετο. ὃ οϑαυ μαζὸν, ὅτι μῷ ̓ δρκὸρ Ὁ { πειρον ἐπ, χαὶ ἡ μυριάκις αἰτῶν τῆς αἰ- 

αδότίας ζοθληλείσει; αὗτη λφμιτοραὺ χα αὑτῆς τίωω ἡκίω ἤεατο, ὅρα Ν᾽ πίσα ᾳ 

«ἴϑάϑδυξα γι γε)ϑνον" ἐν ὥ, ὁτι γῶν ονήκησεν ἡ ̓ ἀμϑρτία τίω σείρᾳαι ̓ δτερνν, δ εὐνικήϑη, χαὶ 
τὰ αὑπὴς οὐικήνη. ᾿ "δ ζβινἶσον μὴ "κηϑέεαι, χα νικῆσαι τέων αἰεἰ χαταξαἰλλουσαν. 40 
τείτο, ὁ] ν μένον οὐίκησεν, ἀλλα «οἱ ὀκόλασε, τω Μ Ὁ» μη ' αεδρτῷ, οἕκ ΥΤΕΙΝ 

τῶ ὃ ὃ ἀποϑανῷ, ο οὐγίκησε χαὶ κατέκρηει ε εὐτίωυ', φοδεραν αὐτῇ ἢ τίω σείρκαι ̓ ἰποφέιύας 
πίω πσοτερον ὅσοιν θὐκοιταφρόνητον. ἕτω γι χαὶ τίω' διωάμο αὑτὴς ὄξέλυσε, καὶ 

τὸν δὲ αὑτῆς Εἰσενεγθέντω ϑοΐατον αἰζλεν. ἕως ὦ ὃ ἀρδοπωλοις ἐλαμζλρο, κ' τὸν ι 
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τοῦ δικαίου λόχοι ἐπῆγο τίω' πελθυτίω᾽. Τὴ 2. ὀύαμδοτητον δ᾽ οϑόσοι σῶμα ᾧ θαχναΐ- 
τῷ πϑρέδωνεν, ὡς αἰδικήσασοι χοιτεχρίϑη. ὁράς ὅσα, ζᾷ νικητήρλα, γέλρνε" Φ' μιὰ ννῆννϑίωῶαι 

τίω σείρκα, δἰπὸ τῆς ἀμωρτίας, τὸ χαὶ νυκῆσοι! ατίων χα καΐζαϑικασα), το μὴ ἑπλώς 

χαζαδικαίσαι,αἰλλα' κϑῃ ὡς αἰμαρτούσαν καζαϑικοσου οὅτερον δ ἐλέγξας ἡδικηκῆαν, 

4 ὕτως αὐτίω" χα τεδίχασιν, ἐχ απλώς ἰϑοὶ χαὶ ὄξοισία,, αἰλλα' χαὶ ῷ τὸ δικαίου λόγω. 

τοῦτο γὸ ἐδύέλωσῳ Εἰπὼν αἰδὲ αἰμαρτίας,, κατύϊρινα τίωυ' ἀἐμαρτίδν οὖν τῇ (φρχί᾽ ὡσευ.-: 
ὲ ἔλεδν, ὅτι μέγα ἡμαρτηκίαν ἤλεγξε, καὶ τότε «ὐτίωυ" χατεδίκοισεν. ὁρᾷς πϑυταχού 
τίω' αἰμαρτίλν χαταϑδικαζομϑρίου ἐχὶ τίωυ' σαΐρχᾳ, ἀλλα ζὐτίω χαὶ φεφανερϑῥέζωυ, 

ἡ τίω ὥἰπεφασιν κατ᾽ αὐτῆς ὠκφόρϑυσαν ; Εἰ Ὁ οὖν ὁμοιωματι (πρκὸς φησι πέμψαι (ὃ 

ον, μὴ δα τῷο» ἀλγλζω ἐκόνω αμρκα (ἢ νόμιζε. γῆ, γὺ Εἶπεν μδοτίας, χῳῷ τϑο ἃ 
ὦ ὁμόίω κα τέθηκεν. συ εδ' γορα ϑοτωλὸν (ᾷρκα Εἶ γῶν ὁ Χοὺς, δλλ᾽ ὁμοίου (ζ τῇ ἡμῖ. 
τέρᾳ τῇ αἱ μδίοτωλῷ, μα μϑϑτητον δ. ὁ τῇ φύσει τέωὺ αὐτίω ὑμῖν. ὧςο ᾧ ἐνταῦϑεν δῆλον ὅτι 

οὐχ ἰιῦ πονηροὶ τὴς ((ρκὸς ἡ Φύσις, το γοὺ ἑτέρριν ὀὐτὶ τὴς ἀσϑϑ τέροις λριδωὴν ὁ Χολςὰς, 
ἰκδαμαχί- οὔτε αὑτίω ζω τίω μεταξαλωνκατ᾽ ὀεσίλν, οὕτως «ὐτίω" αὐά μια γίσου ον, περεσκθύασεγ" 

κα ας Δ ἀφεὶς ϑμεν Ἐχὶ τὴς αὐτῆς φύσιως, (ὃ) φέφαιον λύαϑήσοωοϑαι ὁποίησε κτὶ τὴς ἀμ 
πἴας, ἢ τότε αὖ τω μ(' τέιὠ νίκζωυ ὀϑέφησε, ἢ αἰϑοίγατοι Εἰργασαν». τί δῖζυ, φησι, πσθϑς 
μὲ τῶτο, Εὐ ζῶτα ἐν ὠκόνῃ τῇ (ρκὶ γέγονε; ασϑϑς σὲ ὥ δζυ μάλιςα. δ] ἐπήγαδν, 

4 ἵνα Ὁ δικαίωμα τῷ νόμιν πληρωθῇ οὖ ἡμῖν τοῖς μιῇ κτ (ᾷρκα. αἰδεπατούσι. 
τίζι, ὃ δικαίωμα: τὸ τέλος, ὁ σκοπὸς, ὃ κατύρϑωμᾳ. τί »ὰ» ὠκῴος ἐβούλετο, ᾧ τί 

το ποτε" ἐπέταῆεν ; αἰαρϑδτητοι 4. τὔτο τοίνιωυ χαιτώρθωται νὼ ἡμῖν ὅζᾳ ΧΚολφού. καὶ ὃ ὅ᾽ 
ὀῤπιφζιαι ἡὶ ἰδ ϑρέοϑαι, γέλονεν ὠκοίνου᾽ ὦ καὶ απολαόσοη τὴς νίκης, ἡμέτερον. Οὐχούν ὃχ 

αἱ μδίοτησό ἴθα λοιπὸν, οὐχ αἱ μδοτησὸ θα αἱ μὴ σφόδρα, ὥνϑμ ὠκλελυμδμοι ἢ αὐαπεηῆω.- 
κότες. 89 ὃ πσρϑσέϑυκε, τοῖς μὴ κι (ἄρκα «ὐἰδεπατούσιν. ἥα γ)Ὰ} μὴ αὐκϑυσας ὅτι σέ 
ἐῤῥύσατο ἑΚοισος τῷ πολέμιν τῆς αἰ μϑοτίας, ὶ ὅτι Ὁ δικαίωμα δ᾽ γόμιν πεπληρώϊαι οὖν σοὶ, 

29 τὴς αἰμδότίας καταχριϑείσηρ ον τῇ (ὐρκὶ, κατα λύσῃς τίου αρϑασκθυζωὺ ὥπασαν" δ. 9) τῦτ 
ἡ ὁκᾷ Εἰπὼν, οὐ εν ρα καταχριμα, “αοόσίϑηχε, τοῖς μοὶ καὶ στέρχᾳ κὐθεπατούσι, ὦ ὦ) 

ζώϑωμα πληρωθῇ ὃ δικαίωμα τῷ νόμο οὖ ἡμῖν λέγων, Ὁ αὑτὸ τῶτο ἐπήγαγε. μᾶλα 

λον "αὶ ὀυχὶ πζγο μόνον, αἰλλαὶ ἢ πολλῷ πλέον. Εἰπὼν γϑῤ, ἥα ὃ δικαίωμα τῷ νόμιυ πλη- 
ρωϑὴ οἰ ἡμῖν τοῖς μυὴὴ κθ' σεύρχφι αἰβεπατούσι, ἐπήγοαδμ, Αλλα᾿ κτ' πγόῦμα, 

καρ 15. Δεικρι ὅτι οὐ χακδῦ εἰπέχεοϑαι δᾷ μόνον, Ὁ λὰ ἡὁ ὧν " ἀγαϑῷ κομᾶν. ὧδ δὴ 2 δού.- 
γα! σοι ᾧῷ ξεφόμον, ὠκείγου" Ὁ 5 κρυτοι θεῖν ῷῳῷ δοθέντων, σόν. ὁ γὺ ὅπερ ὡὦ διχαίω μα τοῦ 

νόμιν ῶ μή υέοϑαι ἰχυθύϑωωυον τῇ Ὡρα, τῦτο ζωυσ σοι ὁ Χοιτός. μὴ τοίνμυ φοϑδῷς 

τίωὐ τοσουὐτίωυ δωρεθι, δλλαὶ »ϑῥε φυλφῆων ῷ κουλὸν τῶτον ϑηστιυρϑν. δείκρυσι "»} 

ὠζωϑα σοι, ὅτι οὐκ ϑρκῇ τὸ λυΐθϑη ἡμῖν Εἷς σωτηοίδν, ἂν μὴ ΧΩ τ λουξν ὠξιον 
35 δχιδωξω θα, βίον τῆς δωρεῶς. ὧφε πάλιν τῷ! νόμῳ ((ιωυηχϑρᾷ ζωῦτοι λέγων, καὶ γὰγ 
κ᾽ τὸ πειαϑέῶαι τω Χοις ᾧ, πϑώτα δ ποιῷ ἃ πυραγματθύεοϑαι, ὥςε τὸ ὀκείνου δι»: 
καίω μια υϑύειν οἷν ἡμῶν ὅπερ ἐπλήρωσεν ὁ Χοιφὸς, ἢ μὴ αἰαφϑωρῶδαι. 

ᾷ Οἱ γρκο σάρχᾳ ὀγτεσ, φησὶ, χὰ τὴς σαρκός φρονούσιγ᾽ Φϑκν πτθῦμα, τὰ τοῦ 

πνδύματος. 
4 Τὸ ᾿ ! ἰν ; , . 1... “ “ ͵ ..4 

40 ὙΣΡ Φρϑνημῷ “τὴς σωυρκὸς, ϑυίγαστος τὸ ἢ Φρϑνημα τῷ πνϑύματος, ζωὴ καὶ 

Εἰρίων. 

7 Διότι τὸ φρόνημαι τῆς σορκός, ἤϑρα Εἰς Θεόν. τῷδ γὸ νόμῳ τῷ Θεοῦ ἐν “ἰσπυο-- 
τάσσεται ᾿ Οὐ εξ γ)5} δυωύαται. Αλλ᾽ συ τεῖξ τῦτο “οἰ αθολὴ τῆς (ῷρκός. ϑως  οδβ 

Ἡφάνετω᾽  δῤ πίω οἰκείαν φυλόἢη τάξιν, συνὲν ὠτοπον "γ νε)' στὸν ὃ αντὴ πόμτα Ὀλχιτρέπωρϑμ, 

Ὁ 

- Φ 

χἵοοεῆνν: 



Ῥω ικζ, 

Ματθ. ζ,η. 

τοῦ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

αὶ (2 οἰκείοις αὑπῷ (σοι ὀρϑὲς κατεξὀμίςαται τὴς ψυχῆς, τότε πόϑτα Ὀἰπυλλίσι ὸ δζρι- 

φϑείει , ὁυ ΩΝ τίω οἰκείλυ φυσι, δρλαὶ να τίωω ἀμετείδν ὶ τίου ἐκ ζωτης «ἰ- 
ταϊίδυ. Οἱ κ “γοῦμα, ζὰ τῷ πνθύματος. Ὁ ὙΡ Φρόνημια τὺς ( ρκὸς, ϑαγα- 

τος, Οὐκ Εἶπεν, ἡ Ὁ» τὴς σαιρκὸς φύσις, συτοῖδ, ἡ ὀισία, τῷ σώματος, λα, Ὁ Φο9- 

γημαι ᾿ ὃ δορθω ϑέωαι διωδαγτ' δὴ ᾧ ὀβαιρεϑίωῶαι. τούτο δὲ λέγει οὐ τῇ (φρκὶ λογισμὸν δὲ-- ας 
δοις Ἰδιόν᾿ ὥπατι, δὼ τίω παχυτέραν τῆς αἰ συνοίας ὁρμζωὺ ἐὐδεικψύνϑμος, καὶ οσπὸ τῷ 
χείρονος αὑτίωυ' χαλαδι,, ὠαπερϑεοῦ ὶ σαίρχᾳ πολλαΐχις ὀλόκληρθν ὀῤ,Θ ποι αὶ ψυχῶω 

ἔχοντο Εἰωθεκαλῴ. Τὸδὲ Φοόημα τϑ πνεύμαπς. Πάλι καυῦϑα ᾿ 

πνϑυματικζωὼ δζρῥνοιαν λέγει, ὡασερὸν αὶ πσοϑϊων φησιν, Ο δὲ ἐρθυνωδν ζῷ καρδίας οἷδε 

εἰ Ὁ φρόνιμα τῷ πγϑθύματος᾽ καὶ δείκνεσι πολλαὶ Ο ἐκ ζαυτης αἰγαϑοὶ αὶ εν τῷ “ὐρόγτι, 1ο 
ὁ ὦ τῷ μέλλοντι. γὔν" Ν᾽ κακϑίυ, ὧν τοὶ φοϑνημα Εἰσοίγει ὦ ((ρκικόν, πολλῷ πλείονα 
αἰγαϑοὼ πϑρέχει τοὶ πνϑυματικόν᾽ ὦπερ ἐδόλωσεν Εἰπὼν, ζωὴ χαὶ Εἰρίων. Ὁ μϑι ἔπσοθς ὁ " 

λὐτιϑιαφολέωὺ τῷ πολ τέρν, ὃ γδὺ Φρϑνημοί, φησι,τῆς (σρκὸς, ϑαγωτος" Ὁ ὃ ασοὺς δλ0- 
γιϑιαφολίιὺ τῷ ἑξῆς. Εἰπὼν γ, Εἰρζῴν, ἐπήγαγε, δίότι τὸ φοϑνημια τῆς (ἀρκὸς ἔϑρα 
Εἰς Θεὸν᾽ ὁ τῷ ϑαναΐτυ χεῖρϑν ὕδιν. Εἶτα δεικνιᾷ, πτὡς καὶ θαγωτος (ρα, τῳ γδβνό.- κἐς 

μὼ τῷ Θεοῦ οὐχ «ἰπσοτάσσεταί, Φυσιν᾽ Οὐδ γὼ δυώαται. δυλαὶ μὴ ϑορυξηϑῃς ἀἰχϑύων, 

Οὐδ) δευίαται. ἢ Ν᾽ ἔυκϑλον ἡ ἀπορία αὕτη πίω λυύσιν ἔχ. φρϑνημα Ν᾽ (ὑρκὰς 

οὐ ζυῦϑα φησι (δ γεώδη λογισμιὸν, (ὃ παχουὺ,  πσολς ζῷ βιωτικοὶ καὶ Τὰ πονηροῖς ὡρα". 
ξεις ἐαήοηρδῥον. τούτον φησιν ἀδευύατον (ἢ) «ἰανοταγώθαι Θεῷ. καὶ ποία λοιπὸν ἐλπὶς 
σωτηρίας, Εἰ αἰδυωίωτον κροοῶν ὄντα, δμέοϑαι καλόν ν ἃ τοῦ φησιν. ἐπεὶ πως ὁ ΠΠαῦ- 20 
λος ἐβρετο τοιοῦτος ; πτος ὁληςφῆς; πώς ὁ Μαναοσῆς ; σφ (ὦ Νινουῖχαι εστώς ὁ Δα.- 

ΟΝΔΛ πεσών, ἑκυ τὶ αὐεκϊήσουτο; πώς ὁ Πέξος ἀὐρνυσαμδμος, ἑαυΐζῶν ὀϑέλαξε; παῖς ὁ πε- 

πορνευκώς Εἰς τίω αἰγέλζω χατελέγη τὸ Χολφοῦ ; πῶς ὼὡ Γαλάται Τῆς λόῤιτος ὧχ- 

ππεσόγτες, τσοϑς τίου προλτέροιν ἐπόνϑλϑον θυ ρειδμ νου τοίνεωυ τούτο φησιν, ὅτι αἰδεωΐα.- 
ΤῸΝ τὸν πτονηρ9ὲ γιμθοϑια! καθ, δλλ᾽ ὅτι ἀδγωύατον '“ονηρϑν μδῥονγτα «ἰπσοταγώσὰι ᾧ Θεῷ ΝΥ 
ματαξαλλόμϑμον μϑῥτοι, καλὴν ἀμεάϑαι ὼ αἰ πυτοιγέιαι ῥάδιον. ε Ὰ Εἶπεν, ὅτι ὁ αἷ- : 

εϑοφποςῦ δια) “ἰσνοζᾳ γάδαι ῷ, Θεῷ, δλλ᾽ ὅτι ἡ πονηρϑὲ ἀράξις δια) ἐὴ χαλή" 
ὡσανεὶ ἐλεῆν, καὶ πορνεία, ὁυ δυμύαται 4 σωφρϑσιωπη,σϑεδ' κἡὶ κακία “Ο,ροτὴ. " ὅπερ δξῶυ αὶ κοδατερμ 
ὧν Τὸ ἐυαγίελίῳ φησιν, Οὐ δυωύΐωται δένδρον σοιασδϑν καρποῖς καιλοὲς ποι, Β Ὁ Οἰπὸ κα- 

κίας Εἰς “ϑιρετέωὐ μεταζολζιυ' κωλύων, δλλαὶ τίω ὧν τῇ καικίᾳ αἰατειξίω λέγων μὴ χο 
διωυύαοϑει Φέρειν κωρπους κα λϑεῤνὰ γὰρ ΕἾ πεν,οὐ δεωΐωται δένδρον πονηρὸν καλὸν γενέο, 
ΣΛλ᾿ ὅτι Φέρειν κουρτους καὶ λοις οὐ δυωΐαται ψϑδίον πονορϑν.. ἐπεὶ ὅτι γε δευνωτὸν με- 

“ἢ λ» λ ᾽} " 4) 2 } ᾿ ταῦληϑέωαι, χαὶ ἡ τεύϑεν χαὶ δξ ἄλλης ἔδειξε πούτο χὐῬα(ολῆς, στὸν Εἰσάγῃ τὰ 
Μασθοιγαῦ, ξιζλρία δἰτονγοόρϑμα. δ] καί ὀκειξαΐσο αὐτὶ κωλύει. Μήποτε γὰιῤ, φησι, ((ω 

ἀΐις λὐκασασητι (ὃ) σίτογ᾿ πυτές!, (δ) μέλλοντα " γίνεοϑαι ἐξ αὐὐοῶν. φοϑνμα 35 γμνίκτεδαι 
τοίνιυ (ὡρκὸς, τίωὐ κακίλυ φυσὶ ᾿ χα φρόνημα πνϑύματος, τίω ΡΝ τίω διδομέ.- 

γζου χα τίου ὡνέργφδν τίω τὴ ποοϑαιρέσει,κρινονδῥέω τῇ “θηφῃ , ὅδϑοωμού αἰϑλι ασοςτί.. 

σιὼς ὀισίας ἰϑλεχθνθνος ἐνζῦϑα, δυλαὶ αὐἰϑὶ δηρετῆς ὸ καχίας. ὕπερ ὙΟΡ ΟὐΧ ἰορυ- 

σας ον τῳγόμῳ, φησὶ ττο δυυυήσῃ γιοῦ ὀρθὰ βαδίξ εἰν αὶ ἀἰϑιαήωτα, Εἰ τῆς τῷ πγϑύμωτος 
" Ὄχιλαζοις βοηϑείας. οὐ δ Ὡρχοῖ ὦ μιῇ κι' σείρκα. “«-ἰϑζπατεῖν, δλλά δὲὶ κὴ) κτ' πνϑῦμα 40 Ἰς. ὁπλίζει 

βαδίζειν, ἐπειδήπερ Οὐκ ᾿ἀπέηθη πσοὲς σωτηρίαν ἡμῖν ὃ ὠκκλῖναι οἰπὸ κακού, διλλαὶ δεῖ τὸ 
ζ(ᾳ ἀχαϑὰ “ποιῷ. αὑτοῦ ἔςαι, ἐμ πω αγϑύματι τίω ψυχίω ὠκδώμϑυ, τίω σείρκα σεί-- 

ϑωμϑρ τίω οἰκείλν ζαξιν Ὠχτγινώσκειν, οὕτω γδὶ  αὐτίω ἐργασό ἴϑα πγθυμιατικίω᾽ ὠ.. 
ἀσεροιοῦ, ἐανὶ ῥαϑυκϑ μϑρ,ὼὶ τίωλψυχδω"ποιήσωμὸδν (ρκικζωύ, ΚΝ, γ5} οὐκ ὁμαίγκη φύ.. ἤσι "σᾶ 

στως 



χύδῳ 

ἵν αὐτῆς 

χτολαχοῦ 
Χο) όδη 

ἴω σύμ 

Ἁ, ἣιν 
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σεως Ὁ δῶρον ογέϑηχεν, δλλ ἐλδυϑορία παοϑωρέσεως οὐγεχείδασεν, εἰν (οἱ λϑιπὸν 691 καὶ τῇ- 
πὸ “μέοϑαι κακεϊνο. ὍΝ γὰβ -» εἐὐτο πόρτα ἐπήρτιςαι. Ονϑὲ γὸ αὐτιςρατύψεται τῶ! γέ- 

μῳ «ϑινοὸς ἡμϑθη αἱ μδδτία, σον αἰχμωλωτίζει καθοώπερ ἐμιασοεοϑεν, λα πϑρΐζᾳ ἐκ4- 
γα, πέπαυται κα) καταλέλυται ΝΠ κατόγηηχε ᾳ πα ϑη δεδοικότα, ν τρέμοντα τίωὐ τῷ πνϑ-- 

4 μάτος γδρν. Εἰὴ σὺ ὁ φωΐς σξονυεις, ὶ (δ ἐωϊοχον ὠκξάλλεις, ᾧ τον κυξερνητίω ἐλαύ. 
γείς, στ του! λογίζιυν λοιπὸν ὦ κλυδώνιον. δὰ ΣΡ νωῶ ἐυχολωτέρφ, ἡ Ὡιροτή γέγοις, Δ|9 καὶ 

πολλή ἡ Ὀπχίτασις τὴς φιλοσοφίας, χατάμαϑε πὼς ἅ, ζωΐκα ὁ νόμος ὠκράᾷτει, ζᾳ ΤννΨγἉ" ὡν- 

,ϑοόύπτων δεέκφτο ατραγλάτωα, πῶς ὃ νι, “γα γοριςέλαριψαν ὦ οὃ μωδενὶ πσοϑτερον 
ἐδύκοι ἢ δωιυαταὶ, πϑλλενία, ὸ ϑαναΐτα γύρο ία, αὶ “ΜΝ ὠλλων το" πλειόνων παϑών, 

10 ζωῦτα πϑρζωχού τῆς οἰκουνθμης κατώρθωται γιοῦ. καὶ οὐ “ἡμῖν μόνον, δλλαὶ καὶ ΩΝ 

Σκύϑαις, ὁ Θρα ξὶ, κα! Τνδοῖς, ᾧ Πέρσαις, χαὶ ἑτέροις Ὁ βωρθωροις πλείοσι, ἢ πϑρϑένων 
“οοϑὶ, χα μὔοτύρων δμοι, καὶ μοναχῶν σύμμορίαι, χα λείοις οὗτοι λοιπτὲν “ΨΩ γ»έγαμη- 

κότων Εἰσὶ, καἰ νηςείας ̓ φχέτασις, καὶ αἰκτημοσιούης ιἰχύροολύή, ὦπερ, πλίω ἐνὸς, ἢ δυᾷν, 
ουϑ φόνζαοϑίώω δγαρ ὧὡ κι τὸν νόμον ἠδυυνήϑησαν πολιτξυόρϑμοι. ὁραΐν τοίγων σώλ.- 

ὃς πιζος λαμιυοϑπτέρρν βοαΐσαν τίω αν" πρανμῖν αἰληθᾳ λυ, μὴ κοζαμαλοικίζου, μηδὲ 

πυϑό δίδου τίου τοσαὐτίου ἦν. Ουὐοίδ' ΣᾺ δυωνατον σδτῖξ «(' τίων πίςιν βαϑυμοιωΐζᾳ σω- 

ϑίωνω ξυκολα Ὑὰ τὰ παλαίσμαϊα ἵνα νικήσῃς αἰγωμζομϑμος, οὐχ ἴα καϑθυδης ἀδὲ “αῷ 

μεγεη τῆς γϑρίτος ασοὶς ῥᾳϑυμίας κι πσύϑασιν ᾿δἰπογ φησ, τῳ" βορξύρῳ πάλιν ἐϊκἀγινδου.- 
μϑνος τῳ προτέρῳ. 819 καὶ ἐπείγει λέγων, 

20 8 Οἱ οὐ ((ρκὶ ὡτες, Θεῷ ποὐρέσαι αὶ διωδντω. Ὁ Τί δῶν ; χαζαπόψομϑμ 
ὃ σῶμα, φησιν, ἵνα ϑοίσωμϑρ ᾧῷ Θεῷ,καὶ δξέλθωμϑν οἰπὸ τὴς (Ορκός ; χα αγδροφόνοις ἡω 

μαξ ἀ κελεύεις, ἐπ’ τὐρετίων ἄγων, ὁρὰς πόσα ἄτοπα τίκτεται, ἐἀν' ἀπλιείς ζ λεχϑ. 
μϑμα ἐκδείζω ἔβα, σοίρκα ))5» εὐζαύθα εἰ ὦ σῶμα φησιν, συ ἴδ᾽ τίου ὀισίαν τῷ σώματος, 
ἄλλα ὦ (ὠρκικὸν βίαν, ὁ κοσμικὸν ὁ τρυφῆς καὶ ἀσωτίας γέμονζῳ, Τ᾽ ὅλον σείρκα ποιϑνζῳ ἀϊ- 

44. ϑ όπου. ὥασερ ΝΣ ᾧ ῷ πνϑύματι πῆερφύνδμοι καὶ τὸ σῶμα σνϑυμωτικὸν ἐργάζονται" οὕτως 

ὦτύτο (ἢ ἀἰποπηδώντες, γαςρὶ ὃ αὶ ἡϑονῃ ϑουλθύοντες, νὴ τέωὼ ψυχίω στίρκα. ποιούσιν,οὐ 
τίω ὡσίλν" ἀδζῆς μοταξαίλλοντες, λα πίω ἐυνειαν αὐτῆς Φιπολλωύτες. ὶὶ ὧς τὴς 

λέξεως ὁζϑπος καὶ ἐν τῇ παλφιᾷ' πϑμτωχοῦ κεῖται, σείρχᾳ σημαίνων τὸν παχει ᾧ " πηλώω- 

δὴ βίον, καὶ ἡδόναὶς ἐμιπεγλεγυϑίον αἰτόποις. καὶ "Ὰ» ἢ Νωίέφησιν, Οὐ μὴ κρυτα μαίνῃ δ 
49 πγεδμω μὰ οὐ τοῖς δ, ,ϑοίποις τῦτοις, αἱ οὶ ῶ ἐὴ ὠδρις" σαρχας. χα! τοι ἡ αὑτὸς ὁ Ναῖς Γιν.-ς.7: 

σαίρκα, αἰδκέκειτο᾽ δλλ᾿ Οὐκ ἐώ το ἔγκλημα Ὁ αὐδιοκεῖοϊ, σαρκα(τῦτο γορ τὴς φύσεως) 
δλλὰ ὃ (ὑρχικὸν ἀύγρῆαϑαι βίον. δχρὸ τῦτο ὶ ὁ Παύλός φησιν, (ὦ ὃ ἐν (ὀρκὲ ὄντες, Θεῷ 

Φέσαι οὐ δυιωώόμται" καὶ ἰπήγαλμ, 

9 Ὑμ4ς5 ἐκ ἐξὲ οὐ (ρκὶ, δλλ᾽ ἐὖν πγεύμκατι, Οὐχ ἀπλαύς σοίρκα λέγων ποίλυ, 
39 λα πίω ποιαυτίωυ συύρκά, πίω συρφυϑμίω αὐ πυῦ ἢ παϑών, Υ τυρᾳννεμϑμίω. ὃ τίνος ὃ- 

γεκέν, φησιν, ἐχ' οὕτως Εἶπεν, στιὰ τίου 2. φφοροὶν τέθήκαγ; ἐπαίρων τὸν ἀχροατίων, καὶ δικ-: 
νις ὅτι Οὐδ εν σώματι" ἔςαιὁ ὀρϑαίς βιών. Ὧ,3).)5»» ὧ ὡναἰμδοτία ἡ ἢ τὸν πρέυμα.- 

τικὸν, πϑντί που δῆλον ζεῦ, «ὅν Ὁ μεῖζον ἰϑησιν, ὅτι υὲ μόνον εν αὐ ία, αἰ ὅτι συ ον 
(ἀρκὶ λοιπὸν Ἐδιν ὁ πγευματικὸς ὀν,ϑόφπος, ἀΐίελος ἐντεῦθεν ἡδὴ Ἄμόνϑμος, ἢ πσδὲς τὸν 5 

40 ρριγὸν αἀγαξας,ὁ λοιπὸν ὃ σώμα ἀσλως αἰξεφέρων. αἰ 3 ΓΝ τῶν» τίων σαίρκα «[αθαλ- 

λεις, ΚΤ) 4) τω ὀνόματι αὖ τὴς τὸν (Θρκικὸν καλᾷ βίον ὁ (ὃ κόσμον δυτω αἰ φοωλᾷο, 

ὯΦ ὦ ὠπεύθω ἡ πογηθλώ και λῴται͵ πολλάκις, κα ϑωώπερ καὶ τοῖς μωιϑηταὶς ἔλένμ ὁ ΧΚρι- 

σὸς, Ὑμεῖς ὑκ ἐςξε ἐκ ᾧ κόσμε τὐτο καὶ τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς ἑαυϑ ἔλεε πάλν,Οὐ δυούα!) ὁ κό.. τον... 
σμος ὑμας μισεῖν, ἐμ ὃ μισεῖ" ᾧ τίωὐ ἦν χίω ἀλλοτθίαν δὴ φήσεται τὸ Θεού, ηϑ «ὧν; τω ζζ, 

Θ᾽ 



Με ἢ, τοβ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ; 

ὡὸ πλάνη ξώζε, υχυϑες ὀκαΐλεσεν. αλλ οὐκ ἔςι ζωώτα, οὐκ ἐςιν. οὐ νν «- 

“λ εἰς πὸς λέξεσι αἰλλα' τῇ γνώμῃ 15 λέχϑντος αγάγχαηον πόρμταχοῦ παοϑσέχειν, ὦ τίωὼ 

ἀἰκριξὴ ΜῈ ἰρηνϑύων Εἰδέναι οἱ αἵρεσιν. ἴὰ ὦ γὰρ θθιν ἀγαϑαὶ, (α ὃ καικοὶ, (οἱ ὃ μέσα. 
. δ{ τυ χε, καὶ σορξ, τῦν" μέσων 661, ὁ τῦτο καχεϊγο “Δδυέοϑαι " δυωναυϑῥη᾽ δ καὶ πγεόμα, ν ἰσιδωάμα 

α΄. αθῶν αἰεὶ, ἡ φὐοέποτε ἑτερὸν ὅς γνόνϑμον. πάλιν Ὁ' φρόνημα τῆς (ῳρκός, τυτέςην, ἡ πονηρφὶ 5 
ὥσράξις,Μ εἰ κακϑυ" ᾧ 5} γόμω τῷ Θεοῦ ὀυχ αἰ πουτάσσεται. δω᾿ τοίνιον ῷ βελτί- 

οτι διῶς τέων 40.) “ὦ ὦ σῶμα, ἐλλμου τὴς κείνου μερίδος" α᾽ τῶ! χείρονι παλιν, τὴς ο»- 

ζᾳυϑα, ἀπωλείας κα τέφης κοινωνὸς, ΓΝ τίω" φύσιν τὴς ψυγὴς ὦ τῆς (φρκὸς, ϑιλα νὰ 

τίω γνωμέων τίω κυολὰν αἰμφότερα ζχῶτα ἐλέξαϑαι. καὶ ὅτι ζῶ τῶ τον ἔχει ᾧ ἄγων, 

αὶ νὶ (σρκὸς δ! ϑθολὴ ᾳᾷ Εἰρημδῥα, παλιν αὐτίω μετα χειφίσαντες τίων λέξιν, ξετασωμϑμ 19 

ἀἰκριφέτερον. Ὑμῴς 8 οὐκ ἐφὲ ον (σρηὶ, αλλ ἐν πνθύμιατί, φησι. Τίδιω, 

οὐκ ἦσαν ον (ὑρκὶ, αἰλλ' ἀὐσώματοι αὐδεήεσειν τ “πῶς ἀν ἔγοι αὗτο λόγϑν; ὁρὰς ὅτι () (σρ- 
κικὸν βίον ἡνίξατο ; ὶ τίνος γεκεν Οὐκ Εἶπεν, ὑμᾷς ὃ οὔκ ἐφὲ οὐ αἱμδόπιᾳ εἾνα μιαίθης ὅτι οὐ 
τίω τυρφιννίϑε τὴς αἱρδοτίας ἔσξεσε μόνον ὁ Χοιφὸς, αἰλλαὶ αὶ  σοίρχκᾳ χουφοτέραιν καὶ πγθυ- 
μαπικωτόραν ἐποίησεν, ἐ τῳ τω φύσιν μεζαξαλῷ,, δλά τῷ "Περαῖσαι μάλλον αὐτίω ΜΕ ΕῚ 

καιϑοζπερ γὰ πυρός ὀμιλθιώτος σιδήρῳ, αὶ ὁ σίδηρος οὗ πῦρ ὧΨ τὴ οἰκεία υϑύων φύσει" 

ὅτὸ ἃ ὟΨ'πιςῶν καὶ πνεύμα ἐχόντῶν ἡφειρξ λοιπὸν σὸς ὠκείνζωυ μεϑίςαται τίω οὐνέργειδω, 

ὁλῃ πγϑυ ματικὴ γινοψδῥη, ταυρύμϑμη πάντοθεν, τῇ ψυχῆ συνδνατήερονϑμη. δ ἠνὰ ὦ σώμαι 

᾿ τῷ ζωτα λέγϑντος.δ9 τρυφῆς ἐς πάσης καὶ ἡδονὴς κατεγέλα, ροτεύφα ὃ λιμῷ καὶ μάςιξι 
' βιΚεριδιι. ἡ δισμωτηρλοις, σγεὶὶ ἤλγει ζῶτα πάσχων. Ὗ τοῦτ δηλών ὄλειε, Το υτίχᾳ 19 
; ἐλαφρθν τῆς Θλίψεως ἡμδν ὅτως ζῶ καλὸς, ὁ τίω σοίρχαᾳ. τταιδούσους (ἰωτρέχεν ᾧ πνεύ-. - 

᾿ς μάτι ΄ Εἴπερ πνεύμα Θεοῦ οἰκῇ οὖν ὑμῖν. Τὸ Εἰπερτϑο πολλαχούδούκ ἀμ- 
«Θὲ ὌΝ φιξάλλων τίϑησιν, δλλαὶ καὶ σφόδρα πιφεύων, ὶ δυτὶ τού ἐπείπερ, ὡς ὅτὸψ λέγη, Εἴπερ δί- 

; Τγ δι ον ὡὶ Θεῶ ὀἀυταποδοιρῦαι τοῖς ολίξοισιν ὑμας ̓ ϑλίψυ ̓ πάλιν, Τοσαῦτα ἐπαϑετε εἰ- 

χῇ; Εἰγεὺ Εἰ. Ἐἰδέτις πνεῦμα Χειφοδ οὐκ ἔχει. Οὐκ Εἶπεν, Εἰ ὑμιῴς 25 
οὔκ ἔχετ, δλ᾽ ἐστ᾽ ἄδλὼν πσδϑήγατε Ὁ λυπήρϑν. 

Οὗτος Οὐκ ἐςίν αὐτο, φησιν. 10 Εἰ ὃ Χοιςὸς ἐν ὑμῖν. Πάλυ(ἢ 
Χοιοὸν ἐπ’ αὐτῶν, ἡ δ λυπήφϑν, βραχὺ ὸ μέσον" ὦ καὶ ποϑαινον, ἑκατέρωθεν, ὁ αἱ σ' 

πολλῶν, ὧφε ἐκῴγο συσκιάσαι. πῶτο ὃ ὄλενν, καὶ ὃ πρεδμᾳ Χολεὸν λέγων, ἀπαγε, λα 

' δεικνυς ὅτι ὁ ὃ πγεύμᾳ ἔχων, δ μόνον τῷ ΧΚριςφοῦ χρηματίξει, δλαὶ ἃ αὑτὸν ἔχει Φ Χο-- 39 

σὺν. ὦ Ὑδ ὅθ1,πγθύμφτος γίδόντος, μιῇ ἡ ΣΚοΑφὸν ϑρῴναι. ὅπου ὙΣ μία τῆς ποιαδὸς 

«ἰανόςτισιφ πη, πᾶσα πλεςιν ἡ ποις. αἰδιααπιώφως Ν᾽ ἔχει ποϑϑς ἑαυτίων, ἡ ωώωται 
ἱ μοτ᾽ ἀχριξείας ὡπασης, καὶ τί ἐξ α!γ,φησι, ἑαν ἡ Χροιφὸς ρύμν,  ἘΤδκ σῶμα, νε- 
β χρὸν δὲ ἀμδρτίαν" ὃ ὃ πνεόμα, ζωὺ τ. ὁ ϑγκαιοσιωώίω. Εἶδες ὅσαι κακαὶ ἐκ τῷ μὴ 

ἔχανν πρεύμια ἄγων ; 2είνατος, ἐϑρα Εἰς Θεὸν, ὦ μη δευύαοϑαι φηρέσαι τοῖς κείνου γόμοις, 35 

᾿ τὸ μιὴ δῇ ὡς χρὴ τῷ Χοιφοῦ, τὸ με ἐχειναυτον ὀοιχόν, σχϑττᾳ τοίνεεν νὴ ὁσὼ αἰγαϑαὶ ἐκ κα: ἀρχορί 
᾿ τῷ πνεύμα ἔχειν " πῇ Χειφοῦ 6), τὸ αὐτὸν ἐχφῷ Χοιφον ̓  τὸ τοῖς αἰγίέλοις ἀἰμιλλά- τὸ Χειροῦ 

ϑιη. τούτο γὰ} δπ1γεχρώσαι τίω σείῥκαι, τὸ ζωζιυ' αἰϑοίγατον ζῃν, πὸ εὐτεύϑεν ἤδη πῆς 

ὁραςαστως ἔχεν ζᾳ οὐγέχυραι, τὸ μετ᾽ θὐκϑλίας () τὴς Ῥρετὴς τρέχειν δρόμον, Οὐ 
Εἴπω, δργεῖν τὸ σῶμα λοιπὸν τίω αἰοδοτίλν, λα καὶ νόχρον ΔῊ Ἐχιτείνων" τίω θὐκολί- 49 χιτῇ ξυζωΐ, 

ϑυ τῆν" δρόμων. χωρὶς ὃ ποραῖμδν αὶ πόνων ὁ τοιούτος ζεφανούται. λοιπὸν Δ! αἱ τούτο)ῦ τ δέμν 
τὴ αἱ μδὸτία,, ποοοσέϑηκχει" ἵγα μάϑης, τί τίω πονυρίαν, Δλλ᾿ 8 τίω φύσιν τοῦ σώματος 

καϑοίστ αἱ ύφλεν. Εἰγὰρ τϑηο ὅμοιτο, πολλὰ ἃ ϑὰ" τίω ψυγόω ὠφελῆσαι δεωα.. 
μδβων αϑήρηται. ὃ τοίγεευ τοῦτο Φησυ, δ λα ζων καὶ νψϑβον, γεΧρὸὶ δ) βούλεται. τϑτο δι 

τὰ 



χὐμένν 
χὐμδ, 
χὴν: 

γ. ἱχίτῳ 

. ἱκῆνθ- 

Ἀ ἐπμίαρ, 

ΠΡΟΣ ΡΏΜΑΙ..ΒΠῚΣ Τ. ΛΟΓΙΓΙΙ. ἸῸ9 κιν ἢ, 
ὗν ον ἐχῷ, τῷ τὸ πνεῦμα ον ημῖν 4) ἐξ δημφό," ὅθ, τὸ μηδὲ ὟΝ οὖν τῇ σορῷ κειρδῥων 
μῶν. Ὁ. έρειν ἡρδν Ω σώμιαι ποι πρὸς τίω "τῷ σωμαντος ἐργασίλν. ὡιλα μὲ φοζη- 

οἷν εονέφωον ἃ ἀκούσει. ἔχεις. γδ τίω ὅγτως ζωϊωὶ μὦ σνϊὶὶς Δ. σϑίξεται θαγατὸς. τοὶ- 
αὐτὴ γδμβὴ τῷ πνθύματος᾽ (έκ εἴκει γαγάτω λοιπὸν, δὶ λὐαλίσχει 9αΐνατιν ϑαπϑμᾷ, 

; ἢ ὁπτρ ἔλαίει, αἰϑανατον Αἰ θτυρᾷ. δίϑπτορ Εἰπὼν, τὸ σώμα γεκρύ, [2 Εἶπε, τὸ νεὺ- 

μα ζών, δλλα' ζω ων) ἢ 13, δείξῃ ᾧ ἑτέροις τῦτο διυνα ψϑινον τ ϑαδαῖν, εἶτα πάλιν ἔλι: 

σφίρίων(ᾧ ἀκροατίω, λέγει ὃ ὁ πίω αἰτίαν τὴς ζωὴς τὸ τίωυ ᾿ὡἰποδείξιν. αὑτὴ δέ ὅφην ἢ δι» 

ταιοσιωη. αἱμαρτίας γὰρ οὐκ οὐσης, σϑεδ ϑανατος Φαδεται  ϑοναΐτυ ὃ μὴ Φαινουϑῥού, 

αἰκατάλυτος ζων. 

ιο. 1Ἱ Βἰ5 τὸ πγεῦμα τῷ. ἐπίρλντον Ιησοωῦ ὀκνεκραν οἰκᾷ ὧν" ὑμῖν, ὁ ἐτίρᾳς ᾧῷ Κά 
ἐιον, ζωοποιήσει ἡ (οὶ ϑνητεὶ σώμιατοι " ὑμδί, αἰ τὸ οὐνοικοιὦ εὖτ “πνῶμα ὦ» ̓ὐμῖῆ, 

Παλν(ῷ αἰδὶ τὰς λὐαφαίστως κινᾷ Ἅθγϑν, φὴφ αὕτη μάλιζα ᾧ ἀχροατέων͵ Εἴλη: 

Φεν ὃ  ὀλπὶ- βεξαιοῖ αὐτὸν τἰπὸ ὟΜ θη τὸ Κ Χοισῦ συμ αινόντων. μὴ ̓ γὸ ἂν φοβηθῇς, 

φησιν, ὅτι μέκρον αἰξίκεισαι σῶ σώμα. "ἔχετ τοπίρεῦμα, ὁ ὀμαφήσεται πόύτως. τί δίων ᾳ μὴ 

ι4 ἔχοντα γεῦμα σῴμαται οἷο ὀύίφαται.: ̓ν ὺ πώς ἁπϑυζας ὰ] αἴδας κῦαι ῷ βήματι τῇ Ρωμιὼ, ἐ- 

Χοιφοῦ; ἐπώςϑὸ ὁ τῆς γεν αἰξιύπικοοὺ ἐφ΄ αὶ λόγϑε; Εἰ Ὁ ώ μὴ ἡ ἔχοντες πνεῦμα, οὗν 

ἡύΐρανται, σὲ γέεννα ἔφαι. τί ̓ ζῶ ὅ21 τὸ λεέλόμϑμον; πόρτες ἥ αϑαφήσονται, πϑω- ἀ κὺρ. “.. 

τερῇ Εἰς ζωίω, δλλ᾽ ὧὡ ἅ εἰς κόλασιν, ΩΣ: Εἰς ἢ ξωζω. αἱ τϑνο οὐκ Εὐπεν,λῥαν 

φήσει, δλλά ζωοποιήσει" ὦ ὁ πλέον τὴς ὀῤῥαςαίσιως ζὺ ὸ τοῖς διχαιοιᾷ μόνοις δεδωωρηνϑίον, καὶ 
10 τίω αἡτίαν τὴς τοστεύτης ἄμα τιϑεὶς, πσφόσέϑηκε λέγων, δ τὸ ὡὐνοικοεευ Ὁ τα πγεῦμα 

ὠνὑμῷν, ὧξε αν ἀπελάίσῃς ὠζῦλο ὧν τὸ πνεύματος ἠω χοῤιν κα ὡ μὴ σώλυ αὐτίω 

ἔχων ἰπέλϑῃς, Ὡὐπολῇ πϑλύτως ̓ καν ὀύαφῆς. ὡατὲρ Σ Οὔκ αμένγεται, τὸ πνεῦμα «υτ 

λοίμυπον ὁρῶν οἰ . σοὶ τὐτερϑλόσει σι αὐδαδοεῖαι, ὕὅτως καταδέξεται ̓ ἐσρεσμένον ἰδὼν; 

Εἰς ἀδιυμφαῖα Οἰσαγαγεῖν, καϑούπτερ συυὲ Ὁ 4 χἴρλένοις ὀκείναν, 
2 Μὴ πόιω αἱ ἀφῃς ζᾶσαι τὸ Ὥ σώμα γιοῦ, ἡαζε ζήσῃ. ποίησον ἀὐύ' Ὀσυϑόυψν, ἡὰ μὴ ἩΘΙῚΧΚ 0» 

πὐπυϑαΐνῃ. ἐδὼ ὙᾺΡ μϑϑῃ ζώ,κν ζήσεται ἐαὴ ἢ ποϑανη, ὅτι ζήσεται. τοῦτο ὃ Ἐχὶ πῆς 
λύαφαίσεως [Ψ τῆς χαϑύλου. παεύτερονηῦ Ἀτοϑανῷ ἀΐ χ] ὑ ζαφίώα,, καὶ Ὁ ὕπερ. 

νέοϑτι ἀθάνχοο. ττος ἐνῷ ̓λουγῷ γέλϑνεν ̓ἐφομυρωνη γρωῦ τὸ «φούτεον ἡ ἐπίφη, 

ἡ τι ἡγέριϑη. τοῦτο (ζω τὸ σώματος Τῇ, κυρλακοῦ. . καὶ αὶ ὁ " ἐκῷο ἐφαυρώϑη, καὶ 
349 ἐτάφη, ὁ ὅτε ἀρέσῃ. τοῦτο τρήιω αὶ ἡμᾷς ποιωμϑν᾽ ἔχι τὔν ὁ φγῶν αὐ »ὴὙῆ διϊωνεκως «ὐῷ 

γεχρωσωμϑμ. ἐνὶ τίω ὀισίλν λέγω, μὴ Ἄμοιτο, λα ζι ὅμας (ἐ Ἐλὶ (ς πονηροὶς 
ξξεις. αὶ γὸ ὁ το ζωὴ, μᾶλλον Ἀνγβτο μόνον ζωὴ, τὸ μηδὲν δι, ϑοότεινον εἰ ασουϑμάν, 
μηδὲ ἡδυναὶς διυλεύειν. ὁ γὸ ζαύταις ἑαυζον εὐ αροτεξας, οὐσὶ ζῆν διωύαται Ἀριπὴὸν δε 
ἴ ἐξ αὐνδδΜ " ἐουμίας, αὶ ὧν φόβους, κα ᾿ ὧν χιδιρύους, ὦ Τὴν μυρίων παϑῶν ἐσμόν. 

»  ἐῤτι δ λιύνατος συξϑσδοκηϑῇ, τέϑγηχα χαο3 τὸ ἡ ϑωυνάτυ δίει᾽ δ , Ἴπ νόσον κὑτουπῆευσῇ; 

Ἵ αὐ ὑδριν, αὐ πενίαν, α᾿ ̓άλλοτι Ἷὰ αἰδυκήτων, ὡσσλωλὲ ὼ διέφθαρται. 4, τοίνκω Τῆς 

ξωῖ, ζωτης “μοιτ᾽ δι αἰϑλιώτερϑν; ἢ ων ἐχ 0  ᾧῷ πνεύμάτι ζω χοιουτὸς, ἄλλα ὸ Φόζων; 

ὺ λύπης, ὁ χυδγωύων, μιετοιξολὴς ἁπάσης ἔφηκεν ανωτυρὸς ̓  ἐφ μηδὲν ̓ὐαϑορδμον, 

ἀλλ᾽, ὃ πολλῷ ἡ μήζό ὅδι, ᾧ Ἐχιὸντων αὐ!ῃδδᾳ κατα σονα!, αι» ὃ τον ἔφιαι δ ἐδυ' τὸ 

49 πνεῦμα, δ[ϑλου χατοιχῇ ον ἡμῖν, σχοὶὲ δ: ἀπλαΐς ἀὐζ' Εἶπω οἰκᾷν πὐεῆς βεαχῦ, ΩΝ 
ὡὥοικᾷι διϊωνεκώς. δ τύτοσέκ Εἶπε, Ὁ «ὑοικῆσαν σροῦμα, αἰλλαὶ, τὸ εὐοικοιῦ, τίου 

δόλυ μιονζωυ) ὠδείκγύρϑιορ. οὐκοιὼ ζώων τ μάλικα ὅβὴν ὁ γκρωϑεὶς ῷ βίῳ. 88 καὶ 

ἔλεις, ὦ δ πνεύμα. ζωὴ δχρρ δικαιοσιωύζω.  ὕαι σαφέξφερον ὃ λεγϑιϑνον ἦἔρνται, δύ πα: 

ἐἰγω ὃν δύ ϑεοφποις, ( ἅ ὁ ὀκδεδομϑμον ἀσωτίαις,ὼ ἡδονάς, ᾧ τῇ ὠπάτῃ τῷ βίου" δ 5 
Οβεγίοί, Ἰοπλς, Κκ γενεκρωυδιίοη 



ἐν. 110 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΗΝ. 

γενέκρωμϑρον γύτοις᾽ καὶ ἴδωρϑυ σπίς 51 μᾶλλον ὁ ζάγν. ἔξω γ)8) τοῖν δυοῖν τώτοιν ὁ ζ σφό.. 
δρα πλούσιος ᾧ Ἐχίσημος, πο Ὡρισί τὰς χρέφων ὲ κολθχας, ὑπαᾶσαν Εἰς τϑη α!αλισκέτω 

πίω ἡμέρλω, κωμιοίζων ὼ χρᾳιπαλῶν "δ ἥτερρς, “ποίᾳ σαξων, χαὶ νηζεία,, ᾧ τῇ λοιπῇ 

σκληρφιγωγία τι καὶ φιλοσοφίᾳ, ὧι ασέρῳ τὴς ἀναγκαίας μεταλσιμιαγέτω (φὴς μόνον, 
ἢ Εἰ βούλει, ἡὶ δύο, πρᾷς ἀσαιτος ἡμέρρις »ϑμέτω. τις δέχ ὑμῖν ἔφτωι ἐκ τω" δύο τύτων ὁ 

; ζ να να Ρο ρι ΒΝ, ͵ ᾿ μάλιςα ζαίν; (Ὁ (ὦ πολλοὶ 8) οἶδ᾽ στι ὠκῴνον ἡγήσονται, (γ). σκιρτῶντα, ἡ σκϑρπίξοντα πὰ 
αὐτῶ" ὑμῷ; 8 ὀκᾷνον ὃ συμμετείας ὡἰπολαύοντα. οὐκοιῶ Κη, μάχη  Φιλονοικίᾳ τέως 
ἔν, Εἰς (ις ἐκατέρωγ. Εἰσέλθωμδν οἰκίας, ἡ τῆτε μώλιφα., ὅτε σφι μάλιςα δοκᾷ ζῆν ὁ 
πλούσιος, εν αὑτοῖ τωϊχαιρῷ τὴς τρυφῆς, καὶ Εἰσελθόντες χατίδωμϑμ οὐ αἰσιν δὴν ἐκοίτερος 
τύτων. ὐπὸ γὸ Τὴν πυραξοων, ἡ ὁ. ζώδ, αὶ ὁ τεθνηκὼς Φαίνεται. Οἰκοιῶ (δ (ζ ὧν βί-. 
ὅλοις θύρήσονδμ ὄγτω, ἡ ὧν δὐχῇ ὀνηζείᾳ, ἢ ον ὠλλῳ δινὶ ΤᾺ) αναγχαίων ἐγρηγορότα, καὶ 
νήφοντα, καὶ Θεῷ οψᾳλοχγϑώνον". δ ὃ αἰ πυῦ τὴς μέϑης βατῇῆιοϑέντα, χαὶ νεκροῦ συν 
ἀμείνον ἀἰ φκείνϑιυον ὀψόμεϑει, καὶ μᾶλρα τῆς ἑασέρας μενωμϑν, πλέονα (ὃ 93- 

νάτον τούτον ἕχτώτα αὑταῖ ϑνασομεϑω, καχεῖλεν πτάλιν ὑπρον αἰ φδέραϑμον ᾿ 45 κα 
οὖν νυκτὶ γήφονζᾳ, χα ἐγφνηϑεϑτω. σία δχυ Εἰποιμδν μάλλον ζῆν, τὸν αγαιεϑή.- 
τῶς χείψϑυον, χα! ασρϑκείνϑμον ἅπασι γόλωτα ἢ τὸν ὠνροριώζᾳ, χαὶ Θεῷ ὅζωλε- 

,ϑιϑιον ; κείνῳ  )Ὰ} αὐἱ ποδϑσέλθης καὶ Εἴπης τι τῦν" αγαγχαίων, ον. αἰκούσῃ 

φϑεήονϑμου, ὥασερ συ τῷ νεκροῦ ᾿ τούτῳ ὃ κἀν οὖν νυκτὶ, καν οὖν ἡκωέρὰ συγ βμέοϑιι 
Ὦαϑυμισῃς, ἀγίελον μῶνλον ὄψαι ἡ ἀν, ϑοϑπον, καὶ φιλοσοφοιωΐζο, αἰκούσγ «θὲ ΥΨ 

οὖν ἐρρνῷ ποραγμμώτων. ὁρᾷς ὅτι ὁ ὦ “αῷὖ} ὧν ζωνζις ὡπόνίᾳς ζῇ, ὁ ὃ ἡ τε- 
ϑνηκότων ἐλερινότερον κοίτὰι Κ ἀνοϑεργεῖν δόξῃ, ἕτόρρι ἐμ 9) ἐτέρω) ὁρῷ γ ὦ τοῖς μιϑηνονϑμοὶς 

ἔοικε, μάλλον ἢ κείνων ἰβὴν ἀθλιώτερος. Εἰς ὠκείνοις γὰρ ὁμ! φις ὑξρίση,ὼ ἐλεούνϑμ 

πόρτες (Ὁ υδριξόμϑμοι, ᾧ ἔχιπιμάνϑν τῳ υξοίδοντι. τῶτῳ δε καν ὠδιρόμδμον πώ 
ἴδωμϑυ, ὃ μόνον οὐκ Ἐλικαμτήομθα Εἰς ἔλεον, “9 λὰ κ καταψηφιζό α, εἰυτυ κεινϑῴου. 

τῶν ὅζω,Εἰπέ μοι, ζωλ, δλλ᾽ ὁυ μυρίων ϑανώτων γαλφπωτερθν ; ὁρῶς ὁΤὶ Ὁὶ μιόγον νεκρὸς ὁ 
σευφών, δλα κ νεκροξ χείρων, ὼ δαιμονοντος ἀθλιώτερος : ὦ Ὁ} ἐλεᾷται, ὁ 5, μω-- 

σεται ἡ ὁ ϑὺ συγίνώμμῃς ὡὐπολαύᾳ, ὁ ἢ κόλφσιν δίδωσιν ΝΣ ὥγνοσεῖ, Εἰ 3 ἐξωϑον ὕτως 

ὅ6) χαταγέλάαφος, σεσηπότω σίελον ἔχων, αὶ οἴου πγέων ὁδωδοζος͵ ννόησον τίου ἀθλίαν ψυ- 

χίω τίω ὡασερ οὖν ζύίφῳ τοιούτω σῴμιατι κατωρυγμένζου πῶς Εἰκὸς αὐ ϑχείοϑα. τ, 
“δ ἔριν δᾷν, δῇ δμ' Εἰ κόρη κοσμία καὶ σώφρονι ᾧ ἐλθυθέρᾳ ᾧ δ) δρᾶ καὶ χαλὴ ϑεραπαι- 
νἷδω βωυῤῥθωρον ἕνα ᾧ αἰσχρὸν ᾧ ἀκοίϑωρτν εναϊλλεοϑαν ὁ ὠνδράξειν μ᾽ πολλᾶς τις 

“οὐ δασκθυάσειε τὰς ὄξοισιας. τοιοῦτον ), δ) ἡ μέϑη. τῆς δῶυ Οὔκ αὐ ἕλοιτο “Πνοιῶ ἐχόν-- 
τῶν μυθλαΐχις ᾿διστοθορνᾷ!, ἢ μίδιν ἕω ζῆσοι ἡμέραν ; καὶ γδῤ ἡμέρας “μμομδύης ὧκ τὴς 
κωμῳδίας κείνης αγαςας δὺξη νηφάν, σὐεῖς τότε καϑαωρᾷς Ὡ-τολαύει σωφροίιωης, ἔτι ὃ 

νεφέλης ὀκείνης ὁ πο τῷ χειμδῆνος τῆς μέϑης αὐ63 “ὋὝι ὀφϑοιλ δὲν ἰσανϑμης. Εἰ καὶ" 
δοίη αὐτὸν καθουρώς νήφειν, ὃ ὄφφολος; Εἰς δυοὲν ΨΨ αὐτῷ γοήσιμος ὸ γῆνες αὑτη, θην ἢ 

εἰς Ὁ (ὧν' κατηγϑοϑὲς ἰδεῖνὕτον μϑὺ γ)ὺ αἰολημονῆ, τοσῶτον κερδούνει, ἐσον Οὔκ αἰοϑανεται “Μ᾽ 
γολωντων ἡμέρρις δὲ γιμομένης, ὁ ζω τίω διόλλυσι τὐραμωυϑιων,ὼ οἰκεῖ χϑγίυζόντων, ἢ 

γειναμκὸς αἰαουνουϑιης, κα φίλων δχρι δι όγτωνρὺ ἐϑρῶν κατα γλώντων αἰοϑοινόυϑνος. τί ζω.- 

4 

ο 

4 

4.9 

τῆς ἐλ ἐεινότερον μοιτ' λυ τῆς ζωὴς, τι λόβοϑϑοι ΡΙῚ ἡμέρλν «ἰπσὸ πόμτων, ἡ δείλης κ᾿ πα- 40 

λινζῳ αὑτὰ αἰσφημονᾷν; δλλαὶ τί: βούλει δ σπλοονέζιας Εἰς μέσον ἀγάγωϑρ ; καὶ γδ 
αὗτη ποίλιν ἑτέρᾳ μέθη χόλεπωτέρᾳ, Εἰ5 μέϑη, ᾧ ϑείνατος πϑβτως πολλῷ χείρων ἐ- 
κείναι, ἘΣ Νν καὶ αὶ μέθη χαλεπωτέρα. αὶ γὰ} Βχ ὅτω σὴ νον Ὁ οἴῳ μεθύειν, ὡς ἐχιϑυμία. 
χουμῆδ. ὀκέ μδὺ γορὴ ζημία μέχρι τὸ πάθυεΐξαται καὶ Εἰς λῤαιαϑησίαν τνλίυτα, καὶ | ὃ. 

Ἅ Ἡνφῶνηι, 

“ὦ 



χοϑσου» 

γο εἴσον αν; 

“έν ἐκπ. Ἢ» 

χιβέλητυλ 
, ΔΥΤΕΙ͂Ρ 

Δήσ, 

χΥ̓ δωνι 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ. ΛΟΓΙΓῚ 1Ὶ 

τἰω αὐτω τα μεθύοντος αἰπωλειδμ᾿ ονζῦλα ὃ Εἰς μυρίας ἢ  βλαῖδη αἰ αθαμ ἡυχώρ, 

ποιχίλες πλρτοο λυα ὥἼουσα πολέμει. Φέρε δυ,ἢ τὸ τατον ὠκείνῳ πὐδαθάλωμρδῳ, αὶ Ὁ 

ἰδωρδ ὁ οἰ τίσι μϑβ αὑτῷ χϑινωνᾷ, ο ον τίσι ὃ ατῦ ̓πλεονχ]ᾷ πάλιν,κα) μεθυόντων ποιήσωμδν 

σήμιθοϑν συΐκρισιν, πες δ ὀκόνον ῷ; μιακοίελον, τὸν “νϑύματι ζῶντα, μηδὲ τῬαζα- 
ς λέαϑωσαν ὅτοι οι πὸν, ὡιλλὰ πὸ αὐλλήλυφ ὀξζεταζέοϑωσαν. ἢ πάλιν τίω τρα πεζὰ 

Εἰς μέσον ἀγαγωμδι, τίω βέυφων γέμεσαιν φύνων. οὖν τίσιν δέω χϑιγωνούσι, ᾧ αἰλλήλοις ἐ- 

οἴκασι ; ὧν αὑτῇ τῇ τῷ νοσήματος Φύσει. Ὁ δ δγδΡ Εἶδς τὴς", μέϑηρ, αἰϑφορνν τα 
τὸ μϑβ ϑξ οἷ οἶνου, τὸ ἢ ὐπὸ χφημδ δ᾽ οὐ, το ὁ παλος, ὅ Ὅμοιον ̓ὑγὸ ὁμοίως ἀμφότεροι ὄχι- 

ϑυμίᾳ αὐτύττῳ κατέχονται. Ὁ τὸ ἔφ οἴνῳ μεθύων," ὅσῳ αὐ 'πλείοις ὠκπίη κύλιχαρ, τοσῶ τοῦ 

1ο πλειόνων ἐφίεται" ὁ τ λυ μὴ ΡΧ ἐρών, ὁσῳτ οὗ ᾿ αἰϑιξάληται σλείω, τοσύτῳ μάλλον αἰ.-- 

να τῆι τὴ τὴς Ὀϑυμίας τίου ὁ φλέγα,ὰ χολεττώτερον αἱξῷ κατασκβυάζει Ὄ ΩΣ τύτῳ οδὲ 

δίωυ ἐοίκαισιν᾽ ἐτέρῳ δ αὐ πάλιν ὁ ὁ φιλείργυρν9 αλοονοί ποίῳ δ τύτω: ; ὅτι ὑκᾶνγος 

φοξλγμα παι, φύσιν. δ ὍΣ 9 οἶνος δερμὸρ ὦ ὧν, ὺ τίω ἐμεφυτον Ἐχιτείνων ξνοϑτησου, 

ὅτω (ὦν: μεθυονζᾷς ποιᾷ δυψῃν. ὦκῴιος ὃ πόλον α αἰ εἰ σελειόνων ἐφίεται: ; πόλον, ἐπειδλυ μ- 

ις ζοως πλουτήσῃ, τῦτε μαίλιςα ὅ81ν ον πενία ἀΐπορϑν γϑ αὐτὶ τὸ  παλοερὺ αἰνίγματι μάλι- 

λόν ὅξην ἐοικός. αὐἰλλ ἰδωμϑῳ ὐζις εἰ δὸκῴ, καὶ ἡ ὦ τ πίω μέϑίω. μάλλον ὃ 4 φιλωῤ- 

γυρον Οὐ ποτέ 91, ἰδεῖν μα τίω μεϑίωυ" ὅτως οὖ ᾧῷ μιϑὺῳ ὅν αεί, Οὐκοιεῦ οὖ ἀστῷ 
ῷ μάϑύειν ονζᾷς αἰμφοτέρυς ἰδωιδν, » ὺ αἰ᾿ασκεψωεθα τί τίς μᾶλλόν 691 κατογόλαο, κ᾿ Δἤ- 

ματίσωρμϑν ἀὐξις' ἐρίδων πάλιν νυ φάφοντις. ὀψοάβα τοίγεου ῷ δ οἴνου «ἴθαταί. 

80 ογτὰ, νομϑρης ε ἑασέρρις, ΤΜ ὀφϑλνδι! ἀνεῳγμένων, Ονὐείξναι βλέποντα, ἄλλα ̓ ἁπλαΐᾳ 

ἃ Εἰκὴ ἡ αἰξεφερρίϑιον, ἀ τοῖς ἀπὸμτώσιν ὄγκρούϊοντοι, αὶ ἐμμοιεῦτοι, χα ̓ ασαιροιόρϑμον, κα Ὁ 

γυμνούρϑμον αἱ α μόνων. καν γιυὴ , ϑρη, καὶ λυγάτηρ, καὶ Χεαπαιρὶ, καν ὁς!σοιώ, (1. 

γελάσεται δωνμιλές. οὐκοιῶ ΧΑ) ἰῷ πλευνέμιν φέρε Εἰς μέσον ἀγάγωμϑυ, ὠὐζύϑα 

γοῤθγέλωτος ζἀγυώμϑνα μόνον, ὁρα' δ άρλε, ὃ πολλοῦ αὐϑυριί, κ ἡ μωφίων σκηνήν: 

15 πίοριδι τοι τὸν γέλωτα ἰδωνδμ. ἡ ὙΣΡ τῶ ἐξ ὁμοίως ὀκείῳ πόρᾷις αγνοᾷ, ταὶ φί- 

λυς, ᾧ φϑροις" ᾧ ὁμοίως τ ὀφϑήγυδ ἀὐεῳγμόγων, πεπηρωται. τσ ὦασερ ὠκέγος παν.- 

ζ οἷ οἶνον, ὕτω Ὁ ὧν πϑύτοι χοήματω βλέπει. ὼ ὁ ἔμετος ὃ ̓ πολὺ χγεπώτερο. υ [ἡ 

͵ "ρφας «αρεῖοται, ὄνλα βήματω λοιδρείας, ὕξρεων, πολέ), θανάτων μυρίοις λύων 

κ᾿ τῆς ἑαυ ᾧ κεφαλῆς ἕλκοντα κερφιυγοιφ, ᾧ δ ὅθιπτο σώμᾳ πῷ ̓μεϑύδντος πελιδῳὸν, 
39 Οὐ σββόον, Ἤ ζιαύτι ὃ ἡ ὀκείιου ψυχή. μᾶλλον: ἢ σϑοὲ τὸ σώμφι ἀν! τὴς νόσῳ ζοιύτης ἀπήλ--: 

ακται,, ἀλλα χὐ μῶλλον Φλίσχεται, οἴνου χαλεπωτερον Τῆς Φευντίδοε, κα Ὁ, τό. ψϑυμού, καὶ ᾿ τῆς 

ἀγρυηνίας χατεαϑιούσης αὐντὸ καὶ κ᾽ μικρῶν ϑωπόμῴφης ἁπὸν. χα! ὁ δὴ οἰοφλυγίᾳ, κα- 

τιριδνορ,κῷν ὰ τίω γύκτοε διυύαται γήφειν᾽ ὁ, 9. πϑὑτὸς μεϑύει, καὶ οἷν ἡμέρα; καὶ ἐν 

γυκτὶ, καὶ ν ἐγφηγϑρώ, ἃ καϑόδων, δεσμώτε πϑρτος, καὶ ἡ Μὴ αὶ μέζλλα ἐργαζουδέων, ᾧ 
43 Εἴ τις ἐπέρα ζαυτης ὅ91 χαλεπωτέρα πιμωρλώ, μείζονα ἡ διδοες δικίω. αὗτο δζω, Εἰπέ 

μι, οὐ "ἄλλ᾽ 5 ̓ανατὸρ μᾶλλον ἃ ἢ κα ὁ αινάτου πϑμτὸς ἐλεεινότερον; ὁ ̓ γ λιύατος αἹὰ.- 

᾿αιύει ὃ σώ μια, ὃ γέλωτος, ὃ δἰ ρμοσιούῃε, χ ὸ αμδοτημός αἰπαλλατ4' ἀὐται ἢ αἱ μἔϑαι, 

Εἰςπόύτα ζαύτα ἐμραλλοισι, α: αἰκϑὰς ̓ἐμιφρίκῆσσαι, ὧν ὀφϑαιλμοος πηρ σαι," τί 
ἀχρνοιὸ ὁ ο; πολλῷ τῷ σχϑ σχϑτῷῳ καιτέχουσοι. ὅτε Ὁ ἀκούσαι, οἱ οὔτε Εἰπεῖν ἑτερϑν τί αέχε.- 

49΄ χα, ὐλλ᾿ ἡπόκοις, νὴ τοχϑὲς τόκων, ἢ ὀθαίαμυυτα κέρδη, κα χαππιλείας, μμεμιισνιμδύας, καὶ 

“οξαγμμάτείας ἀνελφυθερας καὶ δουλοωρεπεῖς, κϑιθούστερ χύων ὥσϑὲς ἀπόμᾷς ὑλακ-- 

, πλίᾷς μισῶν, πόροις ἐἰποςρεφονϑμος, πολεμδμ ὥπασιν σου ϑ μιαξ αὐπαυχειυϑμὴς αἱ αἱ- 
“παρ, πενήτον καεξ ἀυιςαίμδιυος, τοῖς πλουτούσι βασκαμων,ωρὸς ἀδένα ἡδίωφ εξ ἐλονκᾷν γυναι- 

Ἀκ ἔχη, καὶ παιδία, καὶ φίλοις, αὐ ἐμὴ ᾿ πάντοθεν ὅζῃ κερδανᾷν αὐτῷ, φυσᾷ πολεμίων αὑτῷ 

Ομιγίοῇ, [01]. 3. ἾΦΙ ὅτι 



Κ᾿ ἡ, 12 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
ὅτοι πολεμιώτερφι. “ἰζωύτης τοίνιου τὴς μανίας ϑλυοιτ' ἂν "χέον.τίϑ ἀθλιώτερον, ὑτὸμ 

αὐτὸς ̓ ἑαυΐ πϑυταιχοῦ σχϑγτελϑὶς χατοισχϑυαΐξῃ, υἱ ὑφώληυς, χο Χρηῤάψοις ᾽ καὶ φε- ἐσ, αν 

ραγίας, σι μυρία βωρα,ϑρα, σώμα ἔχων ἐν, 4) γαςρὶ δουλύσων μια; καὶ ὥ εἰς 

πολιτίχα πῷ ἐμθαλη σφϑ λειτουργίας, δραπετάτεις, δ δωπόμνρὸν δεδοικώρ᾽ σεαυτω 

ἢ μίυρλα κατασκευάζει πασῶν ὠκείνων ἦὄργα χαλεπώτερα, χα) οὐχί ϑαιπομηρρτέρας 

μόνον, ἀλλα, χαὶ σφαλερωτέ 29ις λειτουργίας τῷ ἀϑιμμώνᾳ ὁ τολουμδμος , ΧΑ οὐ ̓ χρίμα.- 

ζᾳ μένον τῷ πονηρῷ, πυτὼ τυρανῳ, σϑνδι πόνον σώματος, χαὶ βαΐσανον ψυχ, αἱ 

ἀλγηδόνας, ἄλλα' χα Τὰ Εἰσφέρων ὦ σῶμα, ἥα, ἡ σοι Ἄρνται σλέον, ἀθλις κα 

αλαίπωρε, ὧκ. τὴν βαρθαρικῆς ζῳτης δουλείας. ὀχ, ὁρᾷς ὧν καϑ᾽ ἐκοὶς ζω ἡμές- 

αν Ὡς ταὶ μνήματα Φερϑυϑύοις,ττἰς γυμνοὶ ᾧ πϑύτων ἔρημοι κτθὸς «τ ζάφοις ἐκεί. το 

' νους πα α79ν.}, εἰ δὲν “ῃ οἴκοϑεν λᾳδῷ διινάμδμοι, ὅλα καὶ αὐτὰ ὦ αὐἰδεξάλλονται τω" ἮΝ 
σχώληκι φέρϑντες: τότυς καθ᾽ ἐκαφίω" σχϑστει τίωυ' ἡωέρᾳιν,ξ ὅχα λωφήσιι παϑθος, »"ϑειαίτω 

Εἰ μὴ καχειῦαν μέλλεις ὀὐπο τὴς πολυπλείας ΜἪ οὐ ταφίων μϑβειϑοα μειξ, ὁγὼς. Χλ ὸ γὺ 

χαλε πον ὃ πάϑος, ἃ δεινὸν ζρ γὸ γοσημω. δ δὴ τδτο δ υμῶρκαθ' ἐχαιφέωυ ὑμὴν ὠκκλυσίι- 

αν πῦρ τούτυ ἀαλεγϑάβα,ὸ συνεχῶς ἐπουτλοῦμϑῳ ὑμδυ ἀχφάς, ἵνα, κα τῇ συνη)είᾳ ιξ 

διων)εῖν νίοϑαι τί πλέον. αὐλα μὰ φιλονεικήσουτε ΧΩ ὙΡ κῃ πὶ πίω μέλλουσοιν ἡμέ-- 
ἐν μόνον, ϑηα καὶ αὐϑ ὀκείνης πολλὰς τῶτο το ποικίλον σῶν ἐπαγοι ᾷς ἁμωείας. 
κᾷν γὺ τοὺς ̓διωυεχὼς δεδερδύους Εἴπω, κἀν ν Ὧν γό νόσῳ μακρᾷ ὁ ἀσξυσηλώμδύον, καν ν Ὧν λιν 

μῶ παλαίοντα, καὶ ὀντινώθεοω ὅΤΕΘΘΥ, ἐδύα δυωυήσομᾳι συλξαι παοῴντα τοιαῦτα, οἷα, τοις' 

ως Κ Τα ἐρανζᾳς . τὶ [γὺ δύοιτο χαλεπώτερον «Ὁ δ να πόϑτων μεισυίοϑεῃ: -πῷ πορίᾷς μ- 29 

σεῖγ; τῷ πσθός μηδένα ἡδέως ὀχ: ἜΣ μηδέποτε ̓ ρένυαῦ, ἢ ; Ὁ δὶ ὅλου διψην: τῷ λιμῷ πα- 

λαίδιν δεζενεκῴ, αὶ ᾿ χαλεπωτέρῳ “αὖ δι πασιγενομισμένου,; Ἔ λύπας ἰχῴν καιϑημεξανας ; ; 
τὸ μηδέποτε γήφοιν; Ὁ δζῳ πϑνῶς οὐ» ϑορύξοις {{)  Τυφαχαῦς: νᾳ Ὁ ἀπόντα καὶ 

αὐτῶν πλείονα (ὦ) πλεονέκτω ὑ ὑφίςωνται, ῳ ἥ τῷ κερδαιμειν,ἢ 'κὼ πόρτων «ξιζα-. κχιὦ 

λώνται, σοὶ μιῶς αἰοϑαινόνϑνοι; ἡδόνὴς, τῷ σλειόγων ἐφίεοϑαι ᾿ ὧν 2 τω " ζυμιοῦ- ὡς 

οϑαι, καν ὀξολθν ᾿Ἀπολίσωσι, πότων ϑηϑύκϑρμοι χαλεπώτερρι πεπονλέναι ͵ καὶ αὖ-- 

τὸς ὀκσιιπθωκέναι τῆς ζωῆς, ποῖος ὅωυ ζυᾳ τ ϑαφῆσοι δυινήσεται λήλος Ὁ κακαὶ 

Εἰ τὰ εὐ ζαῦλει τοιαύτα, ὀνόησον ζο α(τ' ζυΐζ, πίω ἐκιώωσιν πῆς βασιλείας, τίω ὁ- 

δυρωΐζω τίω δἰπὸ τῆς γεέννης, αὶ διϊωνὀκὴ δεσμαὶ, ἴδ) σχότος Ὁ ὀξωτερρν, Ὁ "σκώληχοι ζ(γἰο- 

᾿ οόλον, (δ᾽ βρυχμὼ ἣν ὀδόντων, τίω ϑλίψω, πίω φενοχωείομ, τὰς τῷ πυρϑς ποτα μουῤ, ζμᾷ γο 

Β κριμένοις (ὲ μηδόποτε σξενυιϑμαρ᾽ ὴ μα ἁπόμτα σιμναιγαιγων, ἡ τὴ ἢ ΤῸ χριματων 

ὀἀρτιφῆσεις ἡδονῆ,ασξόῤῥιον ὀμαίασασον τοτὶ το γόσημου, ὕα (ἢ αἰληϑὴη σπρλοῦτον λρθων,σὶ 

τὴς χαλεπῆς Φώτης πενίας ἀπαλλαπὲς, ὁ ἦν πέλόγτων ὁ ΨΜ ὑϑιηόντων ἀγαϑών Ἐχιτύ- 

ΧΦ, Ὅϑρίτι ὃ φιλανϑεφπίᾳ. 

Ϊ Λογ. δι ἀν ΑΡΑ ΟΥ̓Ν, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΕΣΜΕΝ᾽ἢ 
Ι τῇ (ὐρκὶ, τῶκῃ ἐ σάρκα ζῆν 11 Εἰ γὸ κτ ̓Ὅμμα ζῆν, μέλλετε Φστο-- 

᾿ Ὁγήσκειν᾽ Εὐ ἢ πνϑύματι ζχ' πσράξεις πὺυ ὃ σὰ ματος ϑαινατοῦτε,ζἡσεοῦς. 

2} Ξ Εἰξας ὁ ὅσον ὃ ὁπαϑλον ᾿ πγϑυματικοῦ βίου,ὼ ὃ ΟΤΊ Χοιτὸν ἐνοιζϑν “Τρ ί.- 

φὺ ζ, ὴ ὅτι ζωοποιᾷ Ὁ ϑινητὰ σώματα, ἡ ασδϑς (ὃ οὐρφυδν γῆερϑί, καὶ 40 
τέων ὁδὸν τὴς Φηρετὴς δὐχολώτέξαν ἐργαίζεται, ὀϑαγκαίως λοιπὸν 
ἐπάγει τίω αἰ θαύεσιν λέγων, οὐκοιώ Οὐκ ὀφείλονϑν ζῆνκν σαρ-- 

χᾳ. λ' ὅτω ὦ οὐκ Εἶπεν, ἐχιπληκιικώτερον ἢ πολλῷ ἡ δυ-- 
γωτώτερϑν, Ε ὑπὼν, ὀφειλέτω ἐσμέν τω πνόύμωτι. Ὁ ΣΡ Θἰπώ, 

ὅτι 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΒΠῚΣΤὍΤ. ΔΌΓ.  , 112 χιν ἡ. «Ψ 

ὅτι Οὔκ ἐσμὲν ὀφειλέται τῇ (κὶ, τῷ ἐδήλωσα ἡ πόμταχοῦ το κατασκίυαάξει, δεικψες δ. 

πτῷ ὦ ὐραὰ τὸ Θεοδ Εἰςήμας “εὐλρηνϑύα, σέρν ὀφειλὰς ἰώ, δλλαὶ γυμνὴς ϑϑιτος " 

’ (Κα αδημβδμ τ ζαῦτα γυόμϑρμα, οὐκέτι φιλοτιμίας, λλ᾿ ὀφειλῆς, ἡ γδροτὸμ λέγη, 
Τιμῆς ἠχϑροίοϑητε, μιὴ γένεοϑε δοόλοι αὐ, ϑοϑπων,τῶτο αἰνίῆεται. ὁ ὑτὸν γράφη, Οὐκ ἐξὲ ακοριζιαγ. 

ς ἑαυ ἣν, Ὁ ἀὐφ' τῦτο δηλοῖ. καὶ ἑτέρωθι ἢ πάλην τῆν" αὐνον" ὀῥαμιμνγήσκει πότων, οὕτω ὦ' Κορ «δι, 

λέγων, ὅτι Εἰ Εἷς ἰαὺβ πλότων ἐπέθανεν, ρα (Ὁ πϑύτες αἰπεθανον᾽ ἡ αὐσὺβ πόὑτων 
ἀπέθανον, να (ὦ) ζαίντες μηκέτι ἑαυτοῖς ζωίσι. τῷ» δὴ ὁ ον ζυῦϑα, κοιτασκέυαίξων φη--᾿ 
σὶν, ὀφειλέται ἐσμέν. Εἶτα, ἘΦ ξἶπον, οὖρον ἐσμὲν ὀφειλέπω τῇ (σρχὶ, ἵνα μὴ τοὶ λογθ- 
"ϑνα, πάλιν Εἰς τίου τῆς (ῷρκὸς λοίζοις φύσιν, οὐκ ἐσίγησεν, αὐλλ᾽ ἐπηήγατι, τῷ κτ' σαρκρι 

1ο ζῆν, “ ΝΣ πολλα αὐτῇ ὀφείλουϑν, τὸ τρέφειν αὐτίω, τὸ ϑαίλπειν, τὸ ὀμαγτούεν, τὸ 34- 

ὀπάζων νοσῶσαιν, τὸ αἰδεξαίλλειν, ὁ μνεία ὅτερρ λειτυρεῖν, ν᾽ δξῶυ μυἱνομίσῃς τί ζώ-- 
τίω ὁμαιρᾷ τίω ὀβρρωνίδιν, Εἰπων, οὔκ. ἐσμὲν ὀφοιλέ) τῇ (φρκὶ ἐρμώθυει ὠΐῳ λέγων, 
τὶ σαίρχᾳ ζῆν. ὠκοίνζευ ὃ λϑαιραῖ τίωὶ αὐσουϑι, φησι, τέω Ἰχὶ αἱ μδοτίλν ἀδουσαν, ὡς 
τεϑεροιπτάγοντα αὑτίω βούλομαι γίνευϑαι " ὁαῇ αὶ ασϑϑῖων ἐδηλωσῃ. Εἰπὼν δ τῆς 

15 (ῳρκὸς μὴ ποιζοϑαι πσδϑνοιδῳ, οὔκ ἐσίγησεν, αλλ᾽ ἐπήγα δ, Εἰς Ἐχιϑυμίας. ὃ δ ὼ .- ἢ5:4γΗδ- 

, ζωϑϑα. παιδόῦει λέγων δι" ϑερκυτάνθοϑω μϑρ ( ὀφείλονϑμ γὸ αὐτῇ τούτο) μή μϑή τοι κτὶ 
ἀν ΤΩΝ σαΐρκα ζωμν ̓ τπτές!, μη ποιαΐνϑμ αὐτέων κυοίδω τὴς ζωῆς τὴς ἡμετέρας, ἕπεαϑαι 

αὑτίων αἰαγκχαῖον, ὀυχ ἡγείοσαν, Οὐ τῖδ αὐτέου ρυϑιμίζειν 4) βίον (δ) ἡμέτερον, ἀλλα τὸς 
τοῦ πνθύματος δέγεο ἢ νόμος. τῦτο τούμω δ ϑρασείμϑμος, ἡ κατωσκθυασας ὅτι ἐφειλέ.- 

30 ταὶ ἐσμὲν τω πρεύμωτι, Εἶτα δεικψὺς τίνων ὀφειλέται ἐνεργεσιαίν, ον τὸ πϑρελϑόγτω λέγ 
(ἐφ᾽ ᾧ μάλιςα, αὐτὸν ἐξίν ὠκπλαγάσαι τῆς ((ιμωέἐσεως)αὐλλα' (ὠμύγλοντα, καίτοιγε ἷκα.-- 
γα ὦ καίκφνα᾽ αλλ ὅμως ου ἡ(ϑησιν αὐτὰ νωῦ, σξεῖδ λέγει ζῳς ἐυεργεσίας μ ἀφώτυς ἐ- 
χείνας, ἀλλα (ὰᾷ μέλλοντα. σϑοδὲ γοῤ ὕτως ἁπαϊξὴ δυϑεῖσα ἐυεργεσίᾳ, ὡς ἡ ἀσλσδυκω» 

μϑϑη ᾧ μέλλουσει, ἐπάγεοϑαι «διὺ πολλοις' Εἴωϑε. ᾧ τοῦτο σρϑοϑέμϑδινος, πσοϑτερον αἰπὺ 
ς τυ λυπηρῶν φοξὰ ἡ δ κακᾶν ἿΜ γινουϑύων ὧκ τοῦ κι ὥρια ἔζν, ὀυτω λέγων, Ἑἰ δὲ 

τὶ (βρκα ζῆτε, μέλλετε δ τοϑνήσκειν᾽ (ὃ ϑοώνατον ἡμῖν αἰννῆόνϑρος ἐκεῖνον (ὃ) αἰθούατον, 

πίω τὺ τὴ γεώνη κόλασιν καὶ τιμφελαν. μάλλον ὃ, Εἴ τις ἀκριξως δξετάσεις τοῦτο, ᾧ ἐν τῇ 
(ζωῇ (ιύτη τέϑνηχεν ὁ τοιοῦτος ᾿ ὅπτερ δξζω τὼ οὖν τὴ “3 ζαύτης δζμ λέξει σαφὲς ὑμῖν πτε- 

ποιήχᾳ ψϑρ.εἰ ὃ πνεύματι ζᾳς πηράξεις τῷ (ῷ ματος ϑανατοῦτε, ζήσεοϑε ὁρᾶς δὴ, οὐ ἰδὲ 
30 Φύσνως δζελέγε.) (Ὁ μαῖος,ἰλλα' αἰδὲ ὠράξεων σειρκικϑίυγε γὸ εἶπεν,εἰ ὃ πνϑύματι τὲ φύ. 

γυδσαριὸρ συ τῷ (ματος λναπὕτε,ζήσεεϑε,ἰλλα ὥς πξαξεις, σοὶ ζύζε πείσεις, ἀλλα, ( 

κὲκ πονηξφὶς. ὦ τῦτο δῆλον τοῖς ἐξης" Εἰ ὙΡ τῦτο ποιήσετε, ζυσεεϑέ, φησι, καὶ πως ἔνι 

τῦτο “διμέοϑοι,ε αὐθὶ πασώνγ ὁ λόγϑς ζώ αὑτῷ; ὦ γὸ Ὁ τὸ ὁρῶν, ὁ τὸ αἴκθειν, κα) Ὁ φϑεήε- 

εϑα,ἐ ὃ βαδίξειν, τῷ σώματος πράξεις Εἰσί, αὶ Εἰ μέλλοιμϑμ αὐζῷς ϑανατοιώ,, τοσῶ--: 
35 τον ὠφάξομϑυ τῷ ζὴν, τι ἡ δυδροφονίας δώσομδιν ϑίκίωυ. ποίας δίχυ ποδοίξεις φησὶ 9α. 

νατοιῦ τς ἐλὶ πονηθλὸν χινουνϑρας, ζικ' ἐχὶ κακίδν χωρούσας, ὡς συ σὲ ἀΐχλλως ὯΔ] θα: 

γατῶσοι, ἢ δὶ πγϑόματος. ζς ( γὸ ὠλλας υὑποκείνωντα, σεαυτὸν ὀῤῇν ἐβιν᾽ ὅστερ οὐ 
ϑέμις᾽ ζωζμκὉ δὲ πνϑύματος μόνον. δὺ γὰ πντο πρη,πόμτα ᾳᾷ κύματα καταςίλλει), 

χαὶ ζῷ παιϑη χατόπηηχε, ἡ συυὶν ἡμδ κα τεξλνίςω ται. Εἶδες πῶς πὸ ΔΨ μϑηώτων ἡ4 
40 μας, ὅπερ ἐμιασδϑεϑεν Εἶπον, «αοϑτοόπει, αὶ δείψεσῳ ὀφειλέζᾳς οὐκ Ὁἰπὸ ΡΨ ἤδη γελμη.: 

μϑμων μόνον; γὺ τῶτο μόνον ὅ41, φησι, ὃ κατὶ ϑωμᾳ τοῦ πγϑύματος, ὅτι ὝΨ ,χρελϑύντων 
ἰφυχεν ἡμιας αἰ αϑοτημῶν, δλλ᾽ ὅτι ὶ στοὺς ζῷ μέλλοντα ἀὐχφρώτυς κατασκθναζειρὺ ζωῆς 
᾿αξιοῖ τῆς ἀθαναΐτυ. εἶτα καὶ ἕτερον τιϑεὶς μμοϑὸν, ὁἐπήγαν, 

14 Οσοι ἡ πνεύματι Θεοΐ ἀλϑνταὶ, ὅτοί Εἰσιν ἐοὶ Θεοδ, 

ΟὨεγίοιῖ, τοι, 3. Κλ Οὗτος 
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114 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ, 

Οὗτος γϑὺ πάλιν πολλῷ τῷ πο) τέρου μείζων 0  έφάυος. δ}9 σὐεὴ «πλως Εἦπεν, 

ὅσοι Ν πρθύμαιτι Θεοῦ ζαῖσιν, δ5 »ὑσοιπνόύματι Θεού α! ἀλλ ϑνΊ, δεικρες' ὁτί οὕτω βου- 

λον) αὐ κύρμον ἐΠ) τῆς ἡμμετέᾳοις ζωῖς ̓  ὡς ῷ κυβερνήτέωυ τῷ σλοίου., χαὶ ̓ ᾧ 

ἐμοίολοι τὸ ν᾽ ζβιγ9ις Τὴ} ἵπσων. ᾧ ἐχὶ τὸ σῶμα μόνον, ̓ διλα ν αὐπίο τίω δ ψυχίω “ὑτυ- 

(αλλει τὰς ζυιαύταις ἡ ἡγίαις. γε ΝΣ ὠκείνζου βούλε αὐλεντᾷν, αἰλλα' ὦ ἐκείνης τίω ἐἶζε-- 

σίλω αὑτοῦ τῇ τῷ πνθύμιατος ἔϑηχε διάμει. ἵνα 9) ἐμ τῇ δωρεο Ὁ λουΐξη 2ειῤῥήσειγ-. 

τας, τῆς .Α ᾿ζωτα αἰμδηησωσι πολιτείας, φησὶν, ὅτι καὶ βαίμησμα λρίφης, μη μέλλῃς: ὃ 

πνθύματι (ῷ τ ζώτα, ἀγέοϑαι, αἰπώλεσεις τίω δυδυλϑώδω ἀξίαν, ὺ τὴς υοϑᾳσίας τίω 

τ ορεθρίανος δζῥ τῷ Οὐκ Εἶπεν, σφι πρεδμια ὀλαίθον,ὐλλ, ὃ οσο! πρϑὺ ματι Θεοῦ ὁ ἀρρν.). 

τοτέρινσοι «γον πϑμζᾳ τὸν βίον ὕτω πολιτθύονται, ὅτοί Εἰἶσιν ἡϑοὶ Θεοῦ. εἴτα ἔριν εο 

τῷ» τὸ ἀξίωμα καὶ ἡ τοῖς ἰουδαοις ἕω ) δεδονϑβον (Εγώγὸ Εἶπόι, Φησι,ϑεοί ἐςε, ἢ ὅοι ἱὐψίγου 

πόρτες ἃ πάλιν, Υἱοις ἐϑρνησα ὸ ὑψωσα κα ἫΝ Πρωτύτοκός μιν Ἰσραήλ' ὑ ὃ  Παύλος δὲ φη- 

σιγὴν ἢ ὁ ἐοϑεσία,) κατασκβναζει Ἄριπν ὅσοι τὸ μιέτον ὁ ὀχείνης δ᾽ ὥαυτης τῆς τιμῆς, Ε γὸ ὺ ᾿ν 

πὰ ὀνόματα ζῳ εὑτώ, φησιν, δ, ὦ ταὶ ποάγμάταίᾳ αὑτά. . σαφὴ ἡ βρέχει τϑτων 
ἀπόδειξιν, σ' ̓Σποτν κοιτορλομωύτων, σῦν διδορδῴων, αὶ Ὁτὸ Τὴ μδιώτων' Ὲ ἰὼ 5 

σύϊκρισιν ἐσεγαγων. ὼ πρότερον δείκρεσι ἧγα ἐδ ῷ ἐκείνοις δεδορϑμα. Ἴϊγα, δῖωυ ζω ἡζύ. 
γα ; πνϑῦ μα δουλείας. δ[δ καὶ ἐπήγατε λέγων, 

1 Ὶ Οὐ ν ἐλρίξοτε πνέμα δουλείας πάλι Εἰς Φόζο. Εἶτα ἀφεὶς Εἰπῷ τὸ 

λὐτιδζμφελλόρϑμον τῇ ἢ δουλεία, τυτερι, πγεύμια ἐλβυϑερίας, τὸ ) πολλῷ φ μέζον τάηκε τὸ τῆς 

ηολεσίας,Ἂ δὲ Ἰκακῴο (μήίγεν, Θἰπὼ,. Αν' ἐλάφετε πγθῦμα φοθεσίαρ. 28 

Αλλώ τῦτο μὃ δηλον᾽ τοῦ ̓πνῶμα τῆς δουλείας αἱ ποτὶ ἴθι, ἀδολον. ̓οὐχοιο ὁ αὐαῖ-. 
κσιον ἀὐ' ποιῆσαι σου έφερον. Οὐσλ' γὸ αἰσωφὲς μόνον, ἀλλα χαὶ σφίδγα ἄπορον τὸ ἐρη- 
υϑῥον. πρόϑμα γὺ σέκ ἔλαίξεν ὁ τυ" Ἰουδούίων δῆμος. τί δὰ δΐω ὑταύθα, φησι; ζᾳ' γ44μ- 

μαΐζᾳν ὕτως ἐκούλεσι, δἃὉ) πνθυματίκεὶ ἕω, ὥασε δὼ χαὴ τὸν νόμον πνίυμα κὸν, καὶ τὶ 

ὕδωρ τὸ Ὁϑ τῆς πέτρα κα τὸ μμοίννω. Παήτερ δ β, φησι, τὸ αὐτὸ  βρώμα πγευμιοιτικὸν 25 

ἐφαρον, αὶ πολύτερ τὸ αὐτὸ πόμα πνευματικὸν ἔπιον. ᾧ τίω πέτραν δὲ ὅπως ὀνομαίζει 
λέγων, Εππινοι δὲ ἐκ πνευματικῆς, ἀἰκρλελούσηρ πέτρας, ΩΦ δ χα φύσιν (ὦ πϑρ-- 

τῶι τὰ ἐ τελούμϑμα, πνευματικοὶ αὑτὰ ἐκαίλεσιν, Οὐκ Ὠΐ' πνεύ, μαι ἔλαβον (ὦ μετέχοντες 

αὐ ὙμῪ τότε. χαὶ 'ποεῖω γβάμματα ἐκῴα δουλείας ζῶ γράμματα! ; φἾθλγαγα πὰ πα, 
τίωυ πολιπίλν, καὶ θ᾽ τότε εἰσῃ ἢ τϑ σφας, κι ̓γὺ αἱ τιμωρίαι ΠΥ πόδας αὐτοῖς, «᾽ 15 

ὃ ὁ μιοϑὺς θλιωρέ εἵπετο σὐμμέζος - ὧν ναὶ ὥαυερ σιτηρέσιον ἼἹ καιδημεελνὸν διδορδμώ οἰκέ.- 

ταιό, χα πολεῤ πόρτα χόλον ὁ φόζος πϑ3 τῆς ὄψεως ἀκμαξ, ὧν, χα «βὲτὰ σώματα Ω) 

καιϑαυρμεὶ, αὶ μὲ }} πφάξεωι ἡ ἥ ἐγκράτεια, τα δεημμῖν ὐχ ὅτως, ἀγα αὶ λθ. 

γισμὸς, ὑ(ιμνειδὺρ ἰκχαϑουίρόται, . ἜΣ λέγ, ΜΝ φονεύσῃ, μόνον, ἀλλα' μηδὲ ὀργιοϑοὴς" 

Οὐδ μιη' μοιχεύσῃφ αἴλχαι, μηδὲ ἴδῃς ἀλάφως' να μηκέτι » φύζξῳ τῆς κλοίσεωρ ὃ 3) 
. αϑρούσης, ἀλλα ᾧ πόθῳ πος αὑτὸν, τὸτο ὧν ἕξει τῆς πρηεὴ καὶ ζω! ἄλλα τὰ 

κατορθούμδυα κ᾽ ηἷ. σον ἐπειζνν ἢ γἀῦρ βέουσοιν (δι «ὶ γάλα, αλαὶ  μονοδ μῇ συΐκλη.-- 
δρνόμον “ποιῷ, ων αϑδόντων ἡμᾶς ΤΣ πϑρμτων ἀφιςα: ὁ ἐκῷα μώλιςα ἐπαρξξλλόμδορ δὶ- 

δῦναι, ὦ τοῖς ϑμορϑμοις κα υοὶς ἰ Θοωδ ωρέπει λοιμίρλυειν" αἰ ϑητὸν μϑ συν, οϑτῖὰ σώ μιατι- 

κὸν, πνευμωτιχα δὲ ὠπόμτω. ὧξε ἐκῴοι «δι εἰ καὶ νοὶ ὀχαλοιῶτο, αλλ ὡς δούλοι᾽ ἡμῷ 45 

δι ὡς ἐλεύθαρϑι Ἄνόμϑμοι, τίωυ ἡολεσίαν ἐλοίξοιϑν, καὶ ̓ ὀυρανὸν αὐαυϑέομϑν. κακείνοις Ἃ 

δὶ ἑτέρων διολέγεο», ἡ ἡμῖν, δὲ δ ἑανν. κακῷοι δὲ Φοξῳ τιμωρίας πόρτα ἔστοαῆον αγ8-: 

μδνοι (ὦ δὲ" πνευμα τἰκοὶ Ἰπηϑυμίᾳ καὶ ποϑῳ' καὶ τῶτο δηλοῦσι ᾧ κα) ιὑπβθαννεν τὰ ἔχι- 

τάγματα, ὠκῶνοι ὡς μιοϑωτοὶ ᾧ αἰγγώμονες, Οὐ ποτε γϑιοὺ 5 διέλιπον χϑήυζοντες" τοι ὃ 

Εἰς 

5 ἴσιδαι 

"(. “γάϊματῆ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ.ΕἘΠΙΣΤ. ΔΟΓῚ δ, ἣ 

πόϊματον Εἰς “ο,ρέσκειαν τῷ" παΐξος. ἡ (Ὁ (ὦ δυεργετώμϑμοι ἐξλασφήμοιω" ὑμῴς ὃ χκηδεωθ)- 

ἍΩ οντῆς δυχϑρΑτού ϑμ. καὶ κολᾳαϑίωα ἢ" αἰ μδο τόμον δίη, ὁ ὠὐἴζφυθα “πολλὴ ἡ δια-- 

Φορφι. “ὰ γῈ ὡς ὠκῆιοι κουτα λθυόνϑροι, ἡ χφιονῦροι, Ἢ αἰχρωτηρλαζονϑμοι Ὡδῳ δυ 

ἱερέων, ὅτω καὶ υμεῆς ἐχιςρεφοῦθα, δδλὰ Φρχεῖ “φαποΐης ὀκόλη θέαι πατοακης, χαὶ 

ς ὥὄἰσο θήδως ΠΝ ϑνέοϑαι ἡμέρας "ὦ χι χ ΤῊ Ἰουδαίων, ρήματος ζὼ τιμὴ ἡ ἐοϑεσία μὸ- 

νογ᾽ ογζαῦϑα δὲ καὶ ποράγμμα ἡκολουϑησεν, ὁ 2[« βαπ)ισματος καϑωρμός," τῷ πγθὺ-- 

ματος δύσις, ἡ ἿΜ'ώγλων ἀγαϑαῖν χορηγία. ἡ Το ιων δὲ ἔτερφο στλλείονώ ὅθην Ε ἐπεῖν τίω 
ΩΝ ἡμῖν ὠδεκψύνϑνα θυρεόν, ᾧ τίω ἐκείνων ἐυτελειδμ. ὧπερ πόρτα αἰ τῷ “γεύ- 

ματος» ὸ τῷ φόξου, κὶ τὴς ὑοϑεσίας αἰνιίξα νϑμος, κα ἐτίραν ποιᾷται διτοδειξιν τῷ πνούμα Ψ- 

19 οὐσίας ἔχειν, ποῖον δὴ ΟΣ Ἐν ᾧ κραάζουϑν αζζα ὁ πατήρ. Τού»» δὲ ἡλί- 

κὸν ὅδῆν, ἴστισιν (ὦ) μύςαι, καλούς ϑχὶ τῆς ἐυχες τὴς μωςίκῆς τῶτο πρὸ ζτοι κελθυομᾶροι ὦ 

ῥῦμὰ λέγφν. τί δῶν, οὐκ ἐκοίλοιω ᾧ ὡκδνοι πα τέρα, Φησὶ, () Θεύν ; Οέκ ἀκούμς Μωὺ- 
σέως λέορννος, (Θοὐν" βρνήσοντα σε ἐγκατέλιπες ; Οῴκ αἰκούεις τῷ Μα λαχία ὀγειδίζοννος 

κῆρα ἢ λέχϑντος, Οπθεὸῤρ" Εἷς ἐκάσενἡ μας, ὶ Εἷς πατήρ ὅ51 πότων ἡρδῆω ΧΩ Εἰὰ ζώ- 
ὶ ' Ε ᾽ ΄" γ΄ ᾽ ἣ »“ἭἬ ΄σὰ “Ὁ ὃ" ’ 

ΜΤΟΤΟΣ ταὶ κὶ πλείονα τύτων Εἴρηται, ἐδω μοῦ τίξ»» ἐυείσχουϑρ σὔζες κα λοιωΐζῳς Ὁ ρυμᾳ ἢ Θεὸν, 

σΥεἰὰ' ἐυχομϑροις ὅτως. ἡμᾷς δὲ ὥπϑθμτες, αὶ ἱερεῖς, κ) ἰδιώται, αὐὔϑηρντες, Ὁ Ὄὐρχόμϑροι, φ. 

τὼς ἐυχέοϑαι ὠκϑλεύοθημϑρ. καὶ ζωυ τίω ποοϑτίων αἰφίεμϑμ φωνίω, ΤΟΧΟΝ ὅρῳ μιαςτὶς 

ὠδῖνας ὠκείνας, ἡ Τ' ξένον ὁ αοὐϑοίδοξον τῦν" λοχευμάδι νόμον. ἀδνιως δὲ, εἰ καὶ ἐκοίλεσω) 
ο΄ ποτ κέναι, Ἀλλ δ οἰκείας δχχνοίας᾽ (ὦ δὲ ἐν τῇ γόβισι, πο πρϑυματικῦς ογεργείας κι- 
26 γουνϑροι. ὥασερ »δρπνεύμα σοφίας δε) χαϑ' ὃ συφοὶ ῷ ἀσοφοι ἐγένοντο, ᾷ δλϑται Ἧτο 

πχσὺ τὴς διδοισκαλίας" ἡ πνεῦμα, διευναἰμεώς 21 κα 9 ὁ (Ὁ αοϑενᾷ; γόκροιξ' ἤγειραν, ἡ δεωί- 

μόνας Ἡλασουν, ἡ πνεύ; μὰ Δϑρίσματος ἰαμόν, ὰ πνεΐ μα «αδϑφητιίας, ὁ πνεῦμα γλωοσῶν" 

ὕτω καὶ πγεῦμα εἰοϑεσίας οὐ ὥασερ ἴσμεν τὸ πνούμα ἢ ωροφητείας,α Φ᾽ ὃ ὁ ἐχὼν αὐ Ὡρολέπει 

ζῷ μέλλογτο,, οὐκ οἰκεία, φϑείόνθμος δχαινοία, αἰλλν αἰ ασὸ τὴς Ὑϑρίτος κινουμϑμος οὔτω δὴ ὼ 

25 πνεύμα ἡοϑασίας, αἶφ᾽ αὶ ὁ λαξων πατέρα καλέ ῷ Θεὸν, «ἰ ποῦ τῷ πνεύματος κινθμϑμος. 
“ΠΝ ὁ βυλόμδμος δεῖξαι" γνησιότητο, ᾧὶ τῇ δι ἘΘρκίων ἐχρήσατο γλώσσῃ. οὐ Ψ Εἶπε μό- 

πεῖν νον, ὁ πατὴρ ὐλλ αἰσξα ὁ πατὴρ, ὅπερ Τμ παίδων μαλιςα 91 ἢ γνησίων πὲς πατεῖρφι ρὴ- 

ἘΆΤμΑ μα. Εἰπωντοίιω τίω εἰπὲ τὴς πολιτείας ὀγριφοροιν, Ὁ στὸ ἀσριτος Ὁ διδορϑῥης, Ὁ στ 
᾿ ἐλδυϑερίας, ἐπαγει ὁτέραν Ὡσυδειξν τῆς αὐπύῥοχις τῆς χτ κ᾽ ἐοϑεσίαν ζαύτζωυς ποίαν 

40 δὰ ζωτίω ; 

᾿ τό Αὐτὸ τὸ πγεύμα συμμδοτυρᾷ τῷ πνεύματι ἡ δν,φηοιν, ὅτι ἐσυϑὰ τέκγα Θεού. 

Οὐγὰρ ὐπὸ τῆς φΦωνὴς ἱουράζομαι μόνον, φησὶν, αἰλλαὶ κὶ Ὄἰπὸ τῆς αἰτίας αἰφ᾽ ἧς κἡὶ Φωνὴ 
ἄκτοται. τῷ "Ὰ» πγεύματος αὐπάγϑρθνοντος, ζᾳ τα λέορμδν. περ δλλαχού σαφέ- 

φερον δηλῶν ἔλελ,Οτι ὀἰξαπέφφλεν ὁ Θεὸς Ὁ πγεῦ μα τὸ οὖ ἀντ Εἰς ζω κα ρδίας ἡ μδῳ 
ΑΝ ἀζρα ὁ πατήρ. Ἴἰ δ 81, τὸ πγεύμα τω πνεύμιατι συμ μϑοτυρᾷ; ὁ τοβανλοτος, 

φησι, δῷ χαρίσματι ζῷ δεδομδρίῳ ἡμῖν. καὶ γὸ τῷ χα εἰσματές ὅβ1ν κὶ φωνὴ μόνον, δυλα αὶ τῷ 
δόντος Ἢ δωρεὰ τ οαΚλΟΙΤῊ. αὐτὸς γερήμας (δὲ ἐδίδαξε δὶ χαείσματο οὕτω φϑέ- 

γζεαϑαι τὴν 3 τὸ πγεῦμα μδοτυρὴ, ποία λϑιπὸν αἰμφιζολία εἰ γὰρ αὐθρωπος,ἡ ἀελος, 
Ὡὠοχαγίελος, ἡ ἀλλὴ τις τοιαύτη δέωθαμις τῶτο αἰασντουφτοικαν αἰμφιξαλλειν ζω ( κός τι- 

40 γαφ᾽ Τῆς ἣ ὀμωτώτω οἱσίας τὴς ἡ δωρησοι νϑμὴης γὔτο, ἡ δὲ ὧν ἐκέλδθυσεν εὐγεαϑαί, εκξῶτυ- 

οϑύσης ἡμῖν, τίς δ αἰμφισξηπήσοιε λοίπον αὐϑὶ τὴς ἀξίας; συ εῖν' 2) βασιλέως χειροτογή-: 
σαιντῦς τιγωρὼὸ ανακηρυἤοντος Τ᾿ τιμιζιῦ τὐθῳὶ πᾶσι, τολμήσειεν αὖ τὶς δὴν ὑπηκόων ἀγτειπεῖν. 

χει. 17 Εἰ ὃ τέ κα, Φησι, αἱ κληρονόμοι . Ομρᾷς πῶς κθ' μικρὸν αὖξει 
ἴσπι τίω δωρεὴν; Ὁ Ν᾽ ὙΡ ἐν! ὁ τέκγα ἐ), αὶ μὴ κλοιρϑνόμοις “δ μέοϑου( Οὐοδ γδ ρ΄ πόρτες 

᾿ κληρϑυόμοι 

3 

ὶ 
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κληρονόμοι (ᾧ παῖδε) ἐπαγά ᾧ τῦτπ, οὐ ᾧ κληρϑνόμοι, (ὦ) ὃ Ἰουδοῆοι μ᾽ τῷ μὴ τοιαῦ- 

τίω δχήν οϑασίδωυ, ὦ τὴς κληρονομίας δεεθλήθησαν. Κακοις ΨΨ' κακῶς “δσθλέσει, ἀ ῷ 

αἰμπελανα ὠκδώσεται γεωργϑὶς ἐτέρϑιςυἡ στο τύτυ ἢ ἐλεϑμ,Οἷι πολλοὶ Ὡἰστὸ ἀνατολών 
ᾧ δυσμών ἥξοισι, ὦ ανακλιιϑήσονται κ᾽ Αὐρᾳαιμε᾽ ὦ ἡϑοὶ τὴς βασιλείας" ἔξω βληϑη- ιξνδλιϑ. 

σονται. αὐλλ᾽ Οϑοὰ ἐγζα θα ἵξασται, ἀλλὰ καὶ τότε μεῖζον τίϑησι, ποῖον δὴ τῦτο; ὅτι Θεοῦ ; 
κληρονόμοι ' δ 9 ὼ ἐπήγαγε, Κληρονόμοι ὥ Θεού. Καὶ τὸ ἔτι πλόον, ὅτι 

οὐχ ἐπλώς κληρονόμοι, ἰλλα Νὴ Συγκληρονόμοι Χραφού. Ομράς πῶς φιλο-- 

λονεικ ἐγ ἡμας αἰγαγεῖ τοῦ δεαπότε : (4, ὙῈ} δ πάντα ζῷ τίχψα κλοιρφνόμωοι, δείκψυ-: 

σιν ὅτι ἡμεᾷς ἡ τέκγα, ἢ κλοηρϑνόμοι, ἐπεὶ ὃ. νὶ πάντες κληρονόμοι, μεγάλων Εἰσὶ κληρϑνό- 
μοι πυφαγματων, δείκνυσιν ὅτί ὶ τούτο ἔχομϑιν, κλυνρϑνόμοι ὄντες (Θεοῦ, παλιν Κη, κλη- 19 
οϑνθμον ( φῇ συμᾷαίνει Θεού; αὶ πάντως ἢ "τῶ  μονοϑμᾷ συγκληρϑνομον, δεύψεσιν ἡμας 

ὦ τοῦ ἐχονζᾳς. χαὶ σχόσεει σοφίαν. Ὁ )Ὁ λυπηροὶ συφείλας, ξωυΐχᾳ ἔλεγο, Τ( πείσον-: 
ται (ὦ κι σώρκα ζώντες, δῇ, ὅτι μάλλοισιν πἰυϑνήσκειν, ἐ τ ΔΨ “οηφοτέρων ἥψατ, Εἰς 
θ)ρυχωράϑῳ πολλίω ἤξακαι τὸν λόχϑν, ἐμιπλατύνων αὑτὸν τῇ Μ᾽ μιοϑῶν " λύτωποδῦσει, χιξ Ὁ αὐτηδέσιι, 

ποικίλας ᾧ μεγάλας" δερονυᾷ Το δωρεαῖς. Εἰ γὸ ἡ Ὁ τέκψον {ἢ ὠφατος ζω κα ΣΡ ς, 15. χν δίωια 
οὐνόησον ἡλίκον Ὁ), ἢ κληρονόμον. Εἱ 5 τῦτο μέγα, πολλῷ μάλλον καὶ τὸ συγκληρονόμον. 
Εἶτα δεικρυᾷ ὅτι αὶ γδέιτος μόνον ὅὴν ἡ δωρεαὶ, κὶ ποιών ὁμοῦ αὶ αἰξιόπιςα τὰ εἰρημῦμα, ἐπή.-: 
γαδν, Ἐΐπερ συμπαοομδν, ἵνα ἡ (μωδοξαοϑώνμϑν. Εἰ γὰρ ὧν τοῖς λυπηρϑίς, 
φησιν, ὠκοινωνήσοεμψδμ αὐτῷ, πολλῷ μιάλον «ὦ» τοῖς γρηφοῖς τῶτο ἔφιαι. ὁ γὰ ὧδ φὐενν 
χριτωρθωκόζῷις τοσύτοις δωρησείμδμος ἀγαθοῖς, ὁτὸμ ἰδὰῃ καὶ πονησανζζις, ἢ τοσῶτα πα- 20 
ϑύγζοια, πὼς ἐχὶ μῶλλον ἀμείψεται, δείξας ζοίνιου αὐτίδοσιν ὅσαιν τὸ πράγμα, ἴα ἀξιο-: 
πίφον ἢ τὸ λεγόνϑιοι, καὶ μηδεὶς αμιφιξαίλλῃ, δείκισι πάλιν ἢ ὙΣΡτος διώαμω ἔν ̓ 
ΖΔ νΝ Ό »ν")ἵ ! ! ᾿ Ι Ν ! 1) 

τὸ ἅ , γώ "ἡ ΓΌΝΝ τοῖς αἀἰμφιξαλλοίσι πιαευητα ἴῳ λέφριϑυα,ρὸ ῷ λαμμξανοντες Μ“ α 

«ἰυύωνται ὡς ἀεὶ δωρεᾷ, σωξόμϑμοι᾽ τὸ ὃ, ἵα μάϑης ὁτινικᾷ ταὶς ἀγτιδόσεσι (διὰ πόνοις ὁ 
Θεές. καίτοι τὸ ὦ ἐδήλωσεν εἰπὼν, περ συμιπάρορϑρ να χα! (ἀωυϑυξαοϑώρμϑν᾽ τῦτο ἢ), 85 
ὁπαγαγων χαὶ πσοϑεϑεὶς, 

18 Οτι οὐκ ἀξια ζῷ παϑήματα τῷ νοῦ χαίοον ποὺς τίω' μέλλουσαν δύξαν Ἔἰπο- 
χαλυφιϑέοσαι εἰς ἡμας. Ἐν ὥ 75 τοῖς παϑϑτέρϑις ἘΠῚ Ἂ" δίϑρθωσιν ἀποχτῖ 922. παϑὼν 

τὸν πγϑυματικὸν, ἐν οἷς ἐλολν,οέκ ὀφείλετε τὶ σοίρκα ζῆν, ἕνα ϑχηϑυμίας, ἥν ὀργῆς, ἦναι 
Σ“οημίν, ἴα κενοδοξίας, ἥα βασκϑμίας «αδιγίνηται ὁ Τοιοῦτος ᾿ ἐνζιῦϑα, ἡ τῆς δωρέ- 30 

ὡς αὑτὸν αἰγέμνησιν αἰπείσυς, τὴς δοϑείσης, τῆς νϑιηούσης, καὶ ἰστῆρε καὺ ὕψωσε τως ἐλπίσι, 
ὶ ἐπίες ἔφησε τῷ Χραφού, ἡ συγκληρονόμον ὠπέφωυε τῷ μονο νοῦς, ϑαρῥών αὐτοῦ ἐξα! γέ 

ριπαν, ἡ Ἰχὶ «δ κοδυώοις, Φγονὲ γδ ὅ8ην ἶσον τὶ ἐν ἡμῖν παθών αὐ δ ρέοϑαι, ἢ (ἔν πει- 
οασμοις ὠκείνους" ὑπενεγκεῖν, ζῷς μαίςιγας, (ὃ λιμὸν, ζμ' λειλασίας, ζὰ δισμαὶ, ζῳ ἀ:- χιδνογῖη 
λύσεις, ζιῳ" ἀπαγωγακ,. πολὺ γδ} ζώτα δεῖται γιμναιοτέροις ψυνηδις, ἢ νελυικωτέρᾳς. 3.5 χ, ἀπαγηχρ 
αὶ ὁρφι “πὼς ὁμοῦ κατακέλλει, ὼ ἐπαίρει ὃ φρόνημα Ὑὴν αἰγωνιζομδῥων. ὑτὸμ δ δείξῃ 

μείδοια ζῳ ἔπαϑλα δ) πόνων, ἢ πσοϑτρέπαι μειζόνως, ὶ οὐκ αἰφίησι μέγα φρονῷ,, τε νι- 
κωρῦβοις τῇ ΟΜ φεφόῥων ὀῤτιδόσει. ἡ δλλαχού μϑμ φησι, Τ γ} αὐ Ῥαυτίχα ἐλαφρὸν 
τῆς ϑλίψεως, χαϑ᾽ αἰπσϑοολῶν Εἰς χἰφβθολδὼ αἰώνιον βωρος δόξης κατεργάζεται. 

παϑϑς γὸ φιλοσοφωτέροις ζω ὁ λόγος ἀὐτῳ εἰνζα ὅθι 5 κούφα ( αὐ οἵκ ἀφίησιν ϊ) ᾽ 45 
τὐϑαμυϑείται ἢ αὐζῷ τὴ ΤΨ μϑηηόντων αὐτίδόσει, λέγων, Δογίζομαι Ν ὅτι Οὔκ ἀξιω 
πα ϑήματα τ γιωῶ χαιο9, ᾧ οὐκ Εἶπε, σοὺς τίου μέλλασαν ὀῴεσιν, δυνν ὁ πολλῷ μεῖζον 
ζιὦ, ασοὸὶς τίω μέλλοσαν δύξον. ὅπου ἕξ γοῤ ϑύεσις, οὐ πόμτως ᾧ δύξα." ὅπου ἢ δέξα, 
πύρτως ὸ αἴεσις. ΕἾτω, ΔΨ μέλλουσαν αὐτίω Εἶπε, δείκνυσιν «ὑτίω ἤδη οὔτι. ῳ ΡΨ 

Εἶπε, 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠῚΣ Τ. ΔΟΤΓ: ιδ, 117 χῖς ". 
Εἶπε, μαοὺς τίω μέλλουσαν ὀσναϑα, δνλα, δὸς τίως μέλλουῷ ἀπυκαλυφ ϑέωναι, ὡς καὶ 

γι οὖστων κ ὦ κρυτῆορδύζω δ. Ὁ ὅπερ χ) ὺ δλλαχού σαφέφερον ἔλεϑ, Οπη ̓ δωὴ ἡ ἡκδν αίκρυ- Κολ. γ.γ}» 

γῆήω ζω τω Χριστῷ ἐ ἐν ᾧ Θεῷ, ϑαέρῥει τοίνειυ αρα αὐ αἥξεσκθύαςαι »»»ή ἤδη «ἄν' σουφ' 

ἀϑαμένουσει πογοῖς εἰ ὃ "ἃ μόλλεν σε λυπεῖ, ἀὐ' Χ ὅχυ ἐνφρᾳινέτω σε το. τω! "ὃ μεγαίλη 

ς πο ἐῇ), ᾧ ἀφρᾳζος, αὶ τίω παρούσαν αὐτβύαμειν χατᾶςασι, ὁκᾷ τοταιβείθσται, σὐϑί γδρ 
εἱπλῖς τέλεικε, ζᾳ παϑήμιατα πίνε κφηρϑῦ, ὯΝ ἵγα, δείξῃ ὁ ὀυχὶ ποιότητι μόνον, ἀλλα υ 

“ποσύτητι γικῶστιν ὀκείνώω. φύζ ἃ Ὁ οἷ οἷα ἐν Εἴη τὰ ; παϑήματα, ῷ πδατι συγκεκλής- 

ρωται! ( βίῳ" ἴο 5, μέλλοντα αγαδα «σὸς (ἂν αἰξανάτος πϑεοκτείεται αἰανας. ἀκ Ὁ 

χτ' μέρος ἡμεῖν Εἰπεῖν Οὔκ Εἶχον, 6 συσὶὲ ἴα τῆσαι λόγω, ποτὰ μάλιςπ, δοκριώτος ἐῃ) 

ιο ΔΆ ἡμῖν ἐπεραφου, τῆς δόξης, αὐτὰ ὠνομίκίσιν, ἢ [ γὸ ρυφη ἦι α'γαϑανν, καὶ Χ τὸ κεφώλσιον, 

τοῦτο τὴ δοκά. ἐπαίρων Ἑ ᾧ ἐὶ ἐτέρωρ ᾧ ἀἰχροατέω, ὁ δἰπο τῆς κίισεως ἄξογκ9! τὸν λόλϑν, 

δυο κατασχόναζων δ. δ λωθήσιοϑαι δεόντων, ᾧ υὐσερογψίαν τὔν πϑρόντων, ᾧ Ὧπ- 

θυμίαν ιν} μελλόντων" ὼ χοάτον μα ττων, μάλλον ἢ “έῦπον, τοδεῖξαι πώς «ἰξεατού- 

δαισον τωϊθιῷ ὧ ΝΜ λύ ϑεοσπων δύο δε], ᾧ ἐν. ὁσῃ τίω φύσιν τίω ἡμετέραν ἀνγει τμῆ: 

τς μῷ, δ᾽ τότων, ι ( 11 φιλοσόφων ἅπόμτα δόγματα «τὶ τῷ κόσγχου τῶτο (ἰωτεϑέντα αὐ-- 

τοῖς, ὥασε Ὡραλνίῳ τινα ἡ παίδων ἀἰϑυρματα, ον τύτω καταξαλλει ῷ δόγματι. ΓΝ 

ἴα σαιφέτιρᾳ ζαύτα ϑητω, αὐτὴς τὴς Ὡποφολιχῆρ ἐπαχνύσωρϑμ ῥήσεως, 

19 Ηγὸ ἡὐποκαφαδυκία τῆς κτίσεως, φησι,τίου οἰποκάλυω δΜ' οἷν ἢ Θεού αἱ ἀπεκ- 

δέχ). 
20 25 Τὴ Ὲ} ματα ότητι ἡ κτίσις αἰ συετάγη, ὃχ ἐχκϑόσα, λὰ ὅν ᾧ νυ ποτοίξαντα 

ἐπ᾿ ἐλπίδι. Ογλ λέγει τοιούτον ἔκ" ἡκτίσις αὕτη σφίδρα ὠδινᾷ,, ζαύτα 

αἱαυϑίουσα ὑ πτο»σϑυκῶσα τα ἀγαλαὶ, ὦ ὧπερ εἰρήκαιμϑυ γιου. υὐπυκαρᾳδυχία δὴ ἡ σφοδρε 
τροσδοχία δα γιὡςε ἢ ἐμφδυτικώτερον νέοι, Ὑ λό γρνἡ ὦ ὁ ππξησωποποιᾷτ Τ' κόσμοι πόρτα 

Ῥχγιὼ “ὠτπερ 9 οἱ πσϑόφῆται ποιούσιν πόϊαμοις, κροτοιυΐᾳις χερσιν εἰσαίγοντερ, ἡ βουνοερ' αἷλλο-- 

Σς μϑβοις, ἃ ΟΣ ἰὼ σχιρτδν τα᾿ ἐχ ἵνα, ζτα ἔμψυχα ἐΠ) νομίσωμδῳ, εἰσ ἵνα λογισμόν ἧνα δῶ-- 

μὸν αὐτοί, ἀλλ ἵνα ̓ δ ,προολὴ μαϑωμδιν ξαγαϑοδ,ὠρὶ ὉΤ ἢ λὐαμϑήτων αὖτ χαϑικ»υ- 

μϑδύίω, ὅτο ἢ αὐτὸ κῃ δχὶ δ λυπηραδν ποιούσι πολλάκις, Εἰσαγοντερ χαὶ ̓ἀμεπελον θρη-- 
γῦσαν,χαν οἶνον, ὦ δρῦ, οὶ τὰ φατνώματα ὀλολύξοντα τὸ 9 γαού, ἵγα ὃ οὐτεύθεν πάλιν τίωῦ 

αὐπαβοολίω ἣμἊ ̓ἐ καιδίν οὐνοήσωμϑν. τύτοις ὃ καὶ ὁ δ)σύσολος μμεμούνϑρος, “Ὲ: σωποποιέι: 

ϑοτίωυν ΚΊ σιν ὠτ , χα! Φυσι φεναζεν αὐτίω ν ὠδίνειν' ὑκ Τὼ φεναγμοῦ Τίνος ἤκέσεν πὸ 

γῆς ἢ ϑφοινοῦ Φερφρϑίου, αλλ α δῦ μϑηόντωι ἀγαϑών εὐδείξηται τέων αὐρφολέω, ὩΣ 

τίωυ δχιϑυμίδ τὴ Τὴς ἀπαλλαγῆς 9} χατελόγτων κακδὺ. τῇ γ  κφταιοτητ ἡ ΚΊ σις ὺ ὑπε- 

πέγη, ὃχ ὑκῦσει, ἢ ἀξ τὸν αὑστυταξάνία. σι , 21, τῇ ματαιότητι ᾿  κΚΊΙσις ὑπετάγη; 

Φλαρτὴ γέγϑνε. τίνος ἕνεκεν τ αἰ 6 τί ι; δζῳ σὲ ἀὐίϑενπον, ἴγ4) οὦ σῶμα ἐλαᾷες ϑνη- 

35 τὸν καὶ πα ητὸν, χα ἡ γήκατάραν ἐδέξατο κα) ἘΡ» ἤνεγκε καὶ [τειρόλυς. ὅτι δὲ καὶ τιν. γ. 1Π0 

ἐρανὸς μ(τ' τῆς γς παλαιούρϑμος στοὺς τίω αἰ μείνω λῆξιν ὕζερϑν μιεταήσεται, ἀἴκουσον 

ὃ τπὐοϑφήτε λέγονες, Καταρχαξ. σὺ Κύει, τίου γάῶ ἐλεμδιίωσαι, καὶ ὈὌ ἐργα Ὁ χερῶν σῇ Ὕλμε ρα, κεν 

Εἰσιν ΩΣ ὀυρᾳνοί" εὐ) ᾿ ἰπολοιῶται, σὺ "δὲ δζενϑρεις, ὦ πόρτας ὡς ἱματιον παλᾳιωϑήσον- 

χοπΙαῦτα ταὶ, δὼ ώστι Σ αἰδεξόλαιον ἑλίξεις αὑςῦν,, Ὁ διλλαγήσονται. ἡ 9 Ἡσαΐας ὃ ἢ "ζδτα ἐμφαίνων 

᾿οοἴλενν, Ἐμολέψατε Εἰρᾷν ὐρανὸν ὀΐω, καὶ Εἰς τέων χά κάτω, ὅτι ὁ ὐρθμὸς ὡς καπγὸς ἐ- Ἧσιναντὸ 
᾿ φερεώ ϑη,ἡ ἡ ἢ γ ὡς ἱμαπιον παλφιω θήσεται, (6) ὃ ὃ κριτοικϑεουτες, αὐτί ̓ὥασερ ζώτα, Ὥστο-- 

Χ.-οϑήσι ἢ λϑιώται. Εἶδες παρέ ἐσγάλθυσε τῇ ματαιότητι ἡΚΊ σις, ἡ πῶς ̓ ἐλϑυλερρύται ΠΟ 490- 

656: ιὁ ἅ ΚΣ Φησιν, ὡς ἱμκοίτίον ἐἑλίζεις αυςἕν,, κα δλλαγήσοιτα ὁ 3 ̓Ησαΐαρ, ὡϑ ὃ κατοι- 

κϑιώτες αὑτίω ὦ "ὥασερ ζμῦτα, Σἰπολοιῶται, αὶ πὸμτελὴ λέγων αἰπωλειαν φησιν. ΟΥ̓ εἰ γὸ 
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ὼ καιτοικνεώτερ αὑτέω, τατέςιν, (Ὁ αὐ ϑοϑποι, τοιαυτέω αὐ ασυφήσονται, δλλα, τω ππεύσ- 

ΧΆ 09}, «δὴ ᾿ δὶ αὐτῆς ἴα τω αἰφϑαρσίαν μεταιησον,}, ὦ ὥατφ δίιυ ἡ ἡ κΊίσις. ἀπε ἁπὸμ- 

τὰ ἰα τν Εἰπεῖν, ὡς ζῶπα, αϑδεδέλωσεν" " ὑπερ δ ἡ ο Πα ύλος ϑλίων φυσι, τίως »ἴ. ὥσπερ 

ἀδύτοι κὐεὶ τῆς σγϑ λείας αὖτὴς αἱ φλέγοτάι, ἢ δείκνεσι τίνος ἕνεκεν τοιαύτη γέγϑνο, ὺ τίω 
αἰτιὰν ἡμας ς πἴησι. τἰ ἕω; ἐπηρέαςαι δὲ ἑτερρν ζωτα παϑούσοι; ἐδαμκῷε᾽ ὰ γῤσὶέ ἐ-ς 

μιἐγέγϑνον. Υ τοίνωυ δὲ ἐμὸ ὁ λνομδυν, πὼς ἂρ αἰδιχϑίτο Εἰςέμώω δίϑρθωσιν ζωῦτα πα' 'οου- 
σαι; ἀλλως ἢ, τὸν τ διχαίου  ἀδίκυ λργϑν στε κιὲν ἔχι ἀγύλων καὶ Νὴ ἀραμϑητων δε. ΧΩ 

ο ᾿ Παώλος γ)Φ αὐτίω ἐαυεσωποποίησεν, σὐνενὶ κέχρυται τϑτων ὧν Εἴπον, Δ ἔτέρῳ τι- 

ἢ λόγω, ᾧ αχροαπέω ον αἰξωοισίας αὐ δαμυνϑνουιοϑαι ασευδὼν. “ποίῳ δήτντῳ; τί λέ- 

γής, Φησί, κακῶς ἐπαὴς ὙΥΕῚ σὲ καὶ φλειρτὴ γέρρνον ἐλ Τὸν ἠδίκηται. ὦ γὸ ἐ- 
Φϑαρτος ἔξαι ἀχὸ σὲ πάλιν. τ γΡἴθι ὦ ἐπ΄ ἐλπίδι. στὸμ δὲ λέγῃρόχι ἐκούσα ὑπε- 

πέγη,ὐχ γα κυρλὸυ γώμης ὅσαν δείξῃ, τῷ.» λέγῴ, λα μάθης, ἢ ὅτι τῆς τῷ Χριςού κη.- 

δεμονίας Ὧ πὸν  ἐζρετο, οἵκ ὠχείνης χατοόρϑω μαι. αὖτο Εἰπὲ δὲ, ̓ ποία ἐλπίδι. 

ΟἿ ἢ αὐτὴ ἡ ̓ΚΊίσιρ ἐλευλερω ϑήσεται. Τί ὶὰ » αὑτὴ; ὐχίς σὺ μόνος, δλλα κα ὃ ὃ 
σῷ ὅ41 χαταδείξερον, δ μετέχει λογισμοῦ Οὐδ᾽ αἰαϑήσιως, ἀ τῶτὸ "σοι κϑιγωγήσει ἢ: οἷ-- ἢ 5 γον 

γαϑαν. Ἐλευθερω,ϑήσεται γὰν, Φυσιν, ὐπὸ τῆς δουλείας τῆς Φλολρ' Τνυτίςν, 

οὐκέτι ἔξα! φϑλειρτή, ὡνλαὶ ἀκλυϑησει τῇ 5 9 σώυιατος δἰ μερφίᾳ ἕ' ψ σῷ. ὥασερ γὺ γενομδμα 
φϑειρτῷ,᾽ γ625ν φϑαρτη ᾧ αὖ αὐτὴ ̓ ὅτως αἰφλαρτν χαταςαντος, χαὶ αὐτὴ Ῥ ἀκολουθήσει, καὶ κι τ νην ἐκ. 

ὅψ.) πάλι, ὅπερ ὀΐω χα) ̓ δερεγες ἐπήγατει, Εἰς τίω ἐλευλερίαι τὴς δύζης ἢ πέκ-ὀ νη τιιαύτγϊ, 

γων σῷ Θοού' Τυτέρ!, 19 τίω ἐλευλερίδν. καθούπερ Ὁ τιϑηνὸς “παι διον ποίφασει 20 

βασιλικὸν οὶ τὴς Φχὶς κείνου λνομϑίου τῇ τῆς ποιτιχῆς,χΑ) αν τὴ ᾿((μμαπολανει. ἣ«.- 

γαϑοδν" ὅτω χαὶ ἡ  κἸίις, φησίν. ὁρᾷς τὸν αὐϑεσποι πὸμταηοῦ σσεϑυ)ϑυλῦρον, Ὁ! δι αὔ- 

τὸν ἀπόμτα γινόνϑμα; " Εἶδες πὼς τὐ αμυϑεῖται τὸ ΤΌ αὐγωνιξόμϑμον, χα. δείκνεσι τω ἀφα- ἘΝ 

πὸ τὸ Θεοῦ φιλαν, επί; τί [ γὸ λπες, Φησιν, Ἰχὶ τοῖς πειρᾳσμοῖο ; Ἢ σὺ δ σπαυτῦν 

παοές, ἡ ΚΊ σις δὰ σέ. ᾧ [οὐκ μυθεΐπει δὲ μόνον, αλλὰ χα ̓ἀξιόπια δείκνισι ζῳ λεχϑμ-- 2: 

γά.. εἰ ΡΝ ἡ ΚΊίσις ἐλπίζει δ σε πα γυνομδῴη, πολλῷ μάνδλονυ συ, δὲ ἃ δ κα Ἰκίσις Ὥνπο- 

λαύειν μέλλει ἫΜ ἀγαϑο πούτων ὠχείνων. ὕτω Ὁ 9) αὐ, ϑέϑποι, τὰ ν ἐδ 4 εἄλλοντος ἐπ᾽ 

᾿αξιώματος Φανερϑαι, καὶ ᾿ ὧν δούλυς λόμο τυϑϑτέροιν ὠδύοισι φολίω Εἰς τίω' ἢ πτα- κκ. ἀξιόμαη 

δὺς διξοῦ. ὡασερ δζυ χα] ὁ Θεὸς τίων κτίσῃ "ἰφϑθαρσίλν αἰϑεζαλλει Εἰς πίω ἐλβυϑεθά- λέάφδαης 

αν τῆς δόξης μ τέκγων. 10 
2} Οἰδωρϑυ γδρδι ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις τάξει, χα  (μμμωδένει ἀ ἀλει πα νι. 

Ἐΐδὲς πῶς οὐπγέπειφ αἰκροατέωι, μονονουχὶ λέγων, μη χη τῆς κτίσεως ἰρῶν, χὐὶ 

τοῖς πὶ ἧς παροῦσιν ἐ ἐμφιλοχωρήσῃς ; οὐ ̓ γὸ μόνον αὐνὖ ὀῤπέχεοῖ, οὐ δεῖ, λλαὶ ες ἈΝῚΙ Ἐχὶ πὰ 
μίσει τῆς ἐὐτόϑον ᾿ὐποδυμίας. Εἰ [] ) κτίσιρ “το ποιᾷ, πολλῷ μάλλον σε δίχᾳ- Ἶσι μολύσι 

ον ταϑτο ἐλδνλονοϑαν τὸ τοῦ λόγω τετίκκηνϑρον. ΔΛ οὔπω τϑτ μέγα Εἰς ὠνξοσω: δ]}6-- 35 
στερ. ἐπήγα 

33 Οὐ μόνον διαλλα καὶ ὠοὶ τίω ἀπῆν "Ὁ πγεύμωτος ἔχοντες, ἢ ἡμεῖς ἀδοὶ τ ἕαο- 
τοῖς φιναζορϑυ. Ὑυτός!, Ὁ Ἧ μολλόντων ἤδη γάυσείμϑροι. καὶ νγὸ σφόδρα λίϑινός τὶς ἡ ἷ- 
"ἀνία δοϑώτα ἥδε δγανα φῆσαι τε αὐτὸ, Ὁ δ ἢ αϑότωι ἃ ἀπαγαγεῖν, ὦ ποῦς α μέλλονζῳ. 
πῆερώσει Ῥ 661 ὦ τῷ ὁ μεγοίλᾳ 66). πα ἐδιδόμϑιμα, καὶ ἊΝ ᾧ τὰ τοστῶτα ὁ τηλικαιότα οἰ ρήρχέω 49 

τῇ. εἰ ἰγὸν ἡ α πΡχὶ τοστωῦ τη, ὡς δὶ αὐτῆς χα  οὐεζντομιαίτων ἰ απὸ λα γάδαι, καὶ Ὄ δικαιοσιούης 

τλιτυχεῖ καὶ ̓αἀγιασμοῦ, ὥν 5 ὃ τοτὲ "καὶ δαίμονας ἐλϑιούειν, καῇ νεκροῖς ἐ γείρεν ΟΝ σκιάς 

καὶ ἱματίωγ᾽ εὐνόησον ΠΝ ὅλϑι ἡλῆρν. καὶ, Εἰή κτίσις, ἡγοῦ καὶ ̓  λόγων ὀπερημόβη, συσὶν τ- 2. πὴν 

“Ὧν Εἰδηα φεναΐζει" “πολλῷ μώλλον ἡμεῖς. Εἶτα ἴα μὴ σχῷ τοῖς αἱρετικϑις λαβίω), καὶ 

δόξῃ 



χρρναδν 
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ἃ. ψώρα). 

’ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΈΠΙΣΤ. ΔΟΙΓΙ͂. Δ. 119. Χορ ἢ. 

δξηζα παρόντα αἰ 95. ξαΐλλειν, φενάζο δέ, φησιν, ἀν τῆμήπαροντων κου τη)ϑοϑεώτερ, δ λλὰ ΧΩ 

μειξ νῶν ἐφιένϑμοι, τῶτο γ ὀδυλώσιν Εἰπὼ, Ὑἱοϑεσίαμ απικδεχόυδιοι, Τί 

λόγειρ, Εἰπί μοι} Δύω ὃ κρίτω (μνεχϑεῦ ἐφρεφεές, ᾧ ἐξοας λέγων, ὅτι ἤδη γεγϑαιμδρα ὑοὶ, χαὶ 

γι ον ἐλπίπ τί ϑης τοτὶ ῶ αἰγαϑιν, »φαφων 7] ὀκδέχεοϑαι αὐτίω δεῖ , πῦτο τοίνεω δ[9ρ- 

ς λούμϑμος τῇ ἐπα γωγῦ, λέγ" Ταὺ Ὀἰπολύτρωσιν τῷ σώματος μι Τυτισ, 

τίω ἀπήρτὶ σμδμξω δξον. νεῷ μ ζ Ψ αϑόλῳζᾳ ἡμέτερθι ἕφηκαν ἕως ἐ ἐλάτης αναπνοῆς. 

πολλοὶ γοβύντες νοὶ,’ ᾿γελλνασι κύνες χαὶ αἰχμάλωτοι. ἀν 5 κ᾽ χοντῖς χοίζῳ λυσώυδν 

ἐλπίδες, τὔτε ἀχίητος ἡ ᾿δωρεα;, χαὶ σοιζφέῃϑ ἔδρα μερίς ων, Οὐκέτι τίωυ τὸ τὸ ϑαινώτε καὶ .) 

“τὴς αἰ μϑρπίας δυδοικία μεεταίξολζω. τὖτε δι βεβαία ὁ ἐστι ἡ ΤΩ στὸν Ὁ ὦ σώμα, εὖ 

το αἀἰπαλλαγν ἢ )ειντη, ὑτῖν' μυρίων παϑῶν. τῶτο ὃ ὉΟἽΝ Ὡἰπολύτρωσις εχ, ἀπλως λύ- 

πφῶσις, δὶ ὧςε μηκέτι πάλιν «ανοφρύγαι ἔπ τίω πτρτέρὸρ αἰχιμαιλώσίαν. ἵνα γὰ 

μὴ Ὀὐπϑρῇρ δυξθυ α αχούῶν (ἰμωεγῶς, ᾧ μηδ ὑσαφωῖς ἔχιξώρδμος, ὧκ μέρρις “ναὸς εἴγε 

ᾧῳ μέλλοντα, ῶ σώμα: σϑι μεταραλλών, καὶ ἡὶ τίωυ κτίσιν τῳ συμμιεταξ άλλων ὥπασικγ. ὃ χα) 

ϑλλαχοῦ σαιφέφερον ἐδήλωσεν Εἰπών, Ος μεζοιοημιαιτίσει Ὁ ὦ σῶμα τὴς (απειώσεως νμδ Φιλίπι γ κα. 

ις Εἰς ῶ δνέοϑαι σύμμορφον τοΐσω ματι Τῆς δόξης αὐτί, ΧῊ ̓ ἑτέρωϑι παλιν 3αφων ἐλέ- 

ἣν, Οτὸν: ὃ ΧῚ ϑνητον τϑτο οὐδύσηται αἀἰϑανασίδμ, Ὅπ “δνήσεται ὁ ο ᾿λόγϑο ὁ ΓΣ ραμμεένος, α. Κορι4.ν8', 

κατοπϑιη ὃ λεύνατος Εἰρνίκορ. δικρες ἣ ὁτί κ τῆς φλοαις τῷ σώματος χρῷ ἡ Τὴ βι- 

ὠτικδ πραγμάτων κορυτοίςα σις οἰχησεται, ἔγφαφε πάλιν ἀλλαχοῦ, Παρφπι γ᾽ ὃ «Κορ ζ.λα, 

οὄμα τὰ κόσμου τοῦτα, 24 Τῇ γ» ἐλπίδι ἐσωθηρϑ, Φησιν. 
290 Ἐπειδὴ γὰ} οὐ τῇ ΤΜ μϑηόντων οὐνδιέταιγψεν εκ σσοηέσει, ἐδῦχει ἢ τϑο λυπεῖν ῷ 

αἰ ϑενέξερον ἀχροατίω, Εἰπε ω, ἐλπίσι αἰγαϑεὺ, πσϑότερον κοιτασκθυα σεις, ὅτι Μ πα- 

εὐντων οἱ ὁρωυδῥων᾽ δ] σαφέφερᾳ, κα πολλὰ «ἶϑὰ “ὦ ἤδὴ ϑεδορδρων δωρεανν “ἰ«- 

λεθεὶς, ἡ Ὁ δείξας ὁτὶ ὼ ἀπίρ χίως ὠκείνων ἐλοίφομδν ἣῬ ἀγαθῶν, μα 2) ̓πϑύται ὠζῳ"- 

9 ζητώμϑυ, ᾧ τέωυ ᾿δὐγύῥα ἡρδ ποροδώμϑῳ τίω ὀἰπὸ τὴς πίφεως, φησι" τῇ γ»» ἐλ- 
'χς πίδι ἐσώϑημϑυ. 5 λέγει τοιούτον ὅδ 1γ᾽ ὃ ἰδ πόρτα ἐγ ζωῦθα ζητῴν, ὅλα καὶ ἡ ἐλπίζειν. 

τῦτο 5» μένον Εἰσυνέγκαιμδν τῷ Θεῷ ὦ δῶρον, ὃ ὁ πιιτεύσει αὐτῳῖ ζῳ μέλλοντα ἐπτυγίει. 

λάμϑῥῳ, αὶ . ΓΝ ζᾳυτης μόνον ἐσώϑη δι τῆς ὁδοῦ. ὁῤ τοίνεωυ αὐτίω Ὡἀπυλέσωμϑι, ὧ κῦῦ 

τῆς γμωτέροις Εἰσφορϑὶς αἰπωλέσωμϑρ. ἐρωταῖ ΡΥ σέ, Φησιν, οὶ μυξλων “τ ὥϑιροος 

ἧς κακδίν; ,ϑχί ἀπεγνωσιδίος: ; ἐἰχὶ ὡ σποφαστι εἰ “ζσοκε: ἐμῶν, 06) ἐγ! παύτερ ὑτροιω “σοὲς ᾧ φ 

19 σωτηφίαν τίω σήν : τὶ δἶίζυ σεῖσωσε, Ὁ Εἰς ᾧ Θεὸν ἐλπίσου μόνον, Ν) πιγεύσαι αὐτῳ αἰἶθὶ 

ὧν ἦν ὑπηήξεῖ ἐἰλᾶτο κυ) ἔδωχε, ᾧ πλέον. Ουτὶὲν ε εφές Εἰσενεγκεῖν. Εἰ τοίνω αὗτι σε ἔσωσε, ζω.-ἔ 

τίου κούτεγς ἡ γιοῦ, ἡ ὙΡ πσαῦτα σοι «ὐαιοοῦσαι αἰγαϑα, δύδυλον τι σον αὐθὶ δὼ 

ἀϑιηόντων" σι ψεύσεται. οὅπου γδῤ γΕΚρὸι λριουσε,, καὶ Ὁ »σολωλρζᾳ, ᾧ αἰχμαϊλώτον, ὶ ἐχ- 

εϑ6ϑι, φίλον ἐποίησε, ὦ δον, ὲ ἐλδύλαρον, ἡ δίκαιον, χα) συγκλ᾿ηφϑνόμον, τὸ τοσοῦῦτα πϑϑαν, 

354 ὅσοι μιηδὺ «σεϑσιδύκησέ ὡς ποτ ἕω αἷς κῷ ̓ τίω ποσοιύτίων φιλοτιμίαν τ καὶ οἰκείωσιν οὐ 

σε σήσετα σε οὖν τοῖς ἐξης; ; μὴ τοίνιωυ μοι λέτε, πάλν ἐλπίδες, πάλιν “πευσϑοκίω, πάλη 

'πίςις. ὅτω γε ἀξ ϑρχις ἐσώϑηφ, καὶ ζωτίω τίμα" πρϑϑιχᾳ Εἰσίνεγκας τω γυμφίῳ μό- 

νά. χῴτεχε τοΐιω αὐ τίωυ ἡ Αἰ φ τήρει. δ γ οὐζαῦϑα πανγτὰ αἰ παιτῇῆς, ἀπώλεσας σὺ 

τὸ κοιπέρϑω μαι, δὲ Ἢ λαμιασοὲς ἐλβου. 88 ἐπαίγει λέ "γῶν, Ἑλπὶς 8. βλεπορϑϑὴ, 

οὐκ ἕςῖν ἐλπίς. ὃ δ γὺ βλέπει τις, δἰ ἐλπίζει: ; 
25 Εἰ ὃ ὃ οὐ ̓ βλέπορϑυ ἐλπίζομδυ, δὲ αὐσπσυ μονῆς αἰπεκδεγθμοϑοι. 

Τουτέςίν, Εἰ παντα ογζωύθα μιόλλεις ζυηῷ, τίς χρῖα ἐλπίδος: ; τί ὀξίυ ὅξιν ἡ ἐλπίφν 
- τοῖς μέλλοίσι ϑαρῥῷ. φ γᾺ μέγα ἀμτεῖ ΧΟ συ ο Θεός, αὑτὸς ολόχλρνα οἴκοϑενδιὲ- 

δοις αὶ αἱ γαϑοώ, ἕν αἰτῷ οοὐἽδαὶ σῶ μόνον, ἐλπίδα, να ἔχης Ὧι ᾧ αὐτὸς ((μωεισενεγκῷ εἰς τῆ 
ἕω 
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120 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΒΙΣ ΤῊΝ 

(ἰὼ σωτηρίαν. ὅπτερ δὼ ᾧ αἰννηόμϑδος ἐγστήγαδιν, εἰ ὃ. δὶ β λέπονϑυ ἐλπίζορϑυ, δὶ αἰ χοῦ- 

μονὴς αἰπεκδεχόμεϑου. ὥασερ Ὑδ (ὃ ποιοιώτο αὶ ωλαιπωρριώτα μωρία καάμψον- 
ᾧ, ὅτω ὁ (Ὁ ἐλπίζοντα ὁ Θεὸς φεφανοῖ, τὸ γὸ τῆς αἰ πῦο μονῆς γοικᾳ, ἱδρώτων θὴν δγο- 
μα, καὶ καρτερίας πολλῆς, δλλ᾽ ἀφο ἐχϑρίσουτο χαὶ τῦτο τῳ ἐλπίζοντι, να κρύδαμυ- 
'ϑϑήσηται τίωυ Φἰποκοι μοῦσων ψυχίω . Εἶτα δεικψιᾷ ὅτι χσϑ3ς τὸ κῦφον τῦτο πολλῆς ἀνπο-- 
λφύομϑρ βονϑείας, ἐπαΐει, 

“6 Ὡσαύτως χα] τὸ πνεῦμα (ἀωδυτιλαμθλμοται ταὶς αἰοαϑενείαις ἡμδυ. 

Τὸ ἃ γὺ ὍΛ σὸν, τὸ τὴς εζσασο μονῆς " τὸ ἢ τῆς τῷ πνεύματος γορηγίας, Εἰς τε πίω 
ἐλπίδω σε ἀἰλείφοντος, καὶ δ αὑτῆς πώλιν (ἄν: πόνους συ χϑυφίζοντος, εἶτα, ἵνα. μοίθης, 
δτι Οὐκ εἰν τοῖς πόροις" σὺν μένον χαὶ τοῖς κινδυωύοις χρβέφξηκεν αὕτη ἡ Δδειενδολὰ καὶ οὖν τοῖς 
ϑυκϑλωτάτοις δοχϑύσιν {ὴ συμποραῆαι, ὶ πθρτωχού τίου ΤΡ» ἑαυτῆς Εἰσφέρεισυμμα- 
χίαν, ἐπήγαγε λέγων, Τὸ δ τί ατοϑσευζω μεϑο χα θ᾽ ὃ διῴ, Οὐκ οἰδωμϑρ. 

3 

Ταῦτα ὶ ὄλογε,τίω τε πολλίω τῷ πνϑύ ματος τσ γοιὸὰμ ἐμφαίνων τίωυ πὐθοὸὶ ἡμιαξ, ἃ 
πτρδέύων αὐςἄν', μὴ πόῤτως ὠχῴα νομίζων 4|) συμφέροντα, ὦ τοῖς λογισμοῖς Φαίνεται 
τοῖς ὀρ, ϑο σφ πίνοις, 2, Ν ἐω Εἰκὸς αὐςᾶἂν' μαςζορδίοις, ἐλαιωονϑήοις, μυοία παα 

φονς δενα, ὀέεσιν ζητῷν, αὶ νομίζειν ὠς λισιτελῷ ἢ ζιυτίω αἰτῆν τωρῖδαὶ τῷ Θεοῦ τίω 
Ὑϑριν, λέγει, μὴ πάντως ζῷ δυχσιώτα ὑμῖν ὴ συμφέροντω, ζῴωτα καὶ ἐδ νομίζετε. καὶ 

Ὁ» Εἰς τῦτο τῆς τῷ 'Θεού δεόμεϑα βουϑείας, ὕτως ὅθ ὴν αἰαϑενὴς αὐ, ϑοϑ πος, ὶ χαϑ' ἑαυ- 
τοῦ συ τῆν, δ καὶ ἔλογο, ὃ )ὸ τί πσδϑσευξωμιϑω χα ϑ' ὃ δεῖ, Οὐχ οἰδαιμϑμ. ἵγα »Ν»» μηκέτι 
ὁ μαιϑητὴς αἰαουύηται τίωυ ἄγνοιαν, ἔδειξε καὶ «δι διϑωυσκώλυς οὖν τοῖς, ὠδοῖς ογζᾳς. καὶ νὰ 
Εἶπεν, οὐκ οἰδουτε, ὄννν, οὐκ οἴδω μϑρ. καὶ ὅτι μετοιαξων ζτα ἔλελδμ,ἰδόλωσε δὲ ὁτέ. 
ρών. ἡ γὸῤ ἀδιαλείτῆως Ἐχὶ ὙΠ αροϑσιυχῶν εἰντν, τίω Ῥωμέω ἰδεῖν ἐδεῖτο᾽ ἡ ἐχ ὅτε ἐ- 
δώτο,τοτε ἐπέτυχε. αὶ Αἰ τὸ σχόλοπος τῷ διδομδέου ἀὐτῳ εν τῇ (φρκὶ, τυτίές!, ἶ' χω- 
δυυύίων, πολλάχις φϑϑεκαίλεσε,  ὀλροερως ἀπέτυχε᾽ καὶ ὁ Μωύσης ὃ οὖν τῇ παλαιᾷ αἰ 
τῷ τίω ἵΓΠαλαιείγζωυ ἰδεῖν διόμϑμος, ὦ οἸερεμίας ὐπὸ Ἰουδαίων ἱκετεύων, χαὶ ὁ Α(ρφαῖμε 

αὐαϑ' Σοδομιδν! ἐγτυγχόων. ὀ ἠΑὐὸ ἀΐῷ ὃ πνεῦμα χὐαβοντοίρόψει υὑαᾷ ἡμῦ! 
φενώγμιοῖς αἰλαλύτοις. Ασαφὲς ὃ Εἰρηυϑἕον ΟΥΡῚ ὦ πολλὰ Μ᾽ τύτε γνουϑιίων 
ϑιιυμαΐτων πτεπταῦϑοι γε. δίϑπερ ὀϑαγκρνον διδουξαι ὑμιας τίωυ τότε κατάφασιν, ᾧ ὅτω 
σου φέςερος λοιπὸν ἔς  αι6 λόγθς. Ἧς δξῶυ κἡὶ τότε καταςασις ζω ; ὀζρῷορφι πᾶσι τοῖς τότε βα- 
τιζορϑδῥοις ἐδίδῳ «σρίσμαζῳ ὁ Θεὸς, ὦ δὴ κα" πγϑμαζᾳ ἐκαλεῖτο. πγδυμαΐᾳ γὰ 

πον ἀσοηφήτας ὑποοζαοσετα, φησι, καὶ ὁ ὦ, Εἶχε πσξοφντείας γσβισμώ,, χαὶ 
ποϑϑέλεγε αὶ μέλλοντα. ὁ καὶ σοφίας, καὶ ἐδίδασκε (ἦν πολλοιᾷ. ὁ ὃ ἰαμάτων, ἡ ἐθεροί- 
πῆ εἰν νοσῦντας. ὁ ὃ διωνώμεων, ὶ ἥτειρε ἐδ νεκροιᾷ, ὁ ὃ γλωοσῶν, ἡ ὃ ϑιΦόρϑις 
ἐλοίλει φωνάϊς, κ᾽ ὃ τύτων αἰπάντων ζω καὶ θὐχὸς χορίσμα, δ ἡ ἀὐζ', πγεδμα ἐλέγετο. κα 
ῥὶ τὸ ἔχων, ΧΡ τὸ πλήθους πϑρτὸς ἤσχετο, 5) Ὁ, »δ) πολλὰ ἿὟΨ συμφερόντων ἡμῖν 
αἰγνοοιῶτες, ζὶ μὴ συμφέρονζῳ αἰτῦμϑυ, ἥρχοτο χϑρίσμα ϑύχος Εἰς ῥναΐζινα “ἦν τότε, καὶ 

τὸ κον συμφέρον τῆς ὠκκλυνσίας ἀπάσης αὐτός τε αἰ χὺ α'παγτωνΐςα τα ἣν, αὶ ὥσάλ- 
λοις ἐπαίδυυς. πγεΐμα τοίνευ εγζωώϑω καλεῖ τὸ τε Ὑϑρίσμα τὸ ζριοῦτον, ἡ τέων υχγίω 
τίου δυχουϑμίω τὸ ἀϑέισμα, ἢ ὠντυγχόψουσαν τω Θεῷ, καὶ φιναίζουσοιν. ὁ γδβ Τοιαύτης 

χαταϊξιωλοὶς χοιτος, ἐξως μ(᾽ πολλὴς τὴς κατὸμυξεως, μι πολλών Μ φενα [μϑϑυ" δὴν χτ' 
δχρνοιλν τω] Θεῷ «οδϑασίτηων, ( συμφέροντα πᾶσιν αὐτῶ. ὃ χαὶ γώ σύμιξολδόν ὅ61ν ὁ 

ὀχρόκονος, τεὶς ἣν) τὸ δήμα λναφέρων θὐχας.. τῦτο τοίγεω δηλών ὁ Παῦλος ἐλελν,ὠζ' 

τὸ πνεῦμα ὠτυγχόμει αὐζῷ ἡμὴ φυναγμοῖς αἰλφλήτοις. 

27 Ο ὃ ἐρθυνών (ᾷς κουρδίας, Οράς ὁπ «δὶ τῷ οὐρανρτε ὁ λόγϑογώλ- 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΒΠΙΣΤ. ΔΟΡΓ, (δ, ἍΨῚ χῇς ἡ. 

λα αἰδὲ τῆς καρδίας τῆς πγϑυμ(ᾳ τικῆς » ἐπεὶ Εἰ μοὴ τῶτο ζω, ἔδει Εἰπῶν, ὁ 5 ἐρϑυγώι 

τὸ πνεῦμα ΩΝ Νὰ μάθης ὀτραῦξι δ, ϑεφπου ὁ λόγος πνϑυκιατιχοῦ, ἠ ἡδῥισμα ἔλοντος 

ἀὐχιϑ, ἐπήγα Ἂν, ο ὃ ) ἐρθυνωδν ζς καρδίας οἶδε τί τὸ φεύνημα. τὸ πγεύματο, 

Τυτέςι τὸ αἰ ϑεῦσου τοῦ πνθυμια τ!κοῦ' .Οα ΚΥ' Θεὸν οντυγχόμοι υὑεῇ α αγίων. 

ς Οὐ ὙῸΡ ὠγνοριιῦτα, Φησι, λδοίσκει ᾧ Θεόν, δλλὰ τῷῦτο γένεται, ἥα ἡμεῖς μαϑευιὴν 

εὔχειϑαι ζω ἃ γολ ὸ αἰτον αἴϑὰ τῷ Θεὰ δυκριῶῦται αὐτῳῖ, τῶτο Ὁ» δφ1τὸ κι 

Θεο. ὧξε κ οὐ δακλήσεως ἐγέχεν ἐγένετο τῦτο 0} συξϑσιόντων,ὺ διδϑωσκωλίας πίον. 

χαὶ ΩΝ ὁ γεδέχων αὶ τὰ ἡϑδρίσματα,αὶ ̓ ἃ μυοία διδοις αἰγαϑευ τ Ῥάκλυτος ὡὖ, ζω- 
“το ἊΨ πϑὺρίᾳ, φησίν οὐγεργεῖ. ἐν καὶ "ὦ Ω πνόῦ μα. καὶ τὴς ἡμετέραις παιδεύσεως ἕνεκεν 

0 Οὐτοῦνν, χα του ὑ διμϑύζαι τοῦ πνεύματος τίω ἀγασίω, ὅτι μέϑι τοσυτου σύγκα.- 

(μζαϊκι. ὅϑῳν χρὴ Ὁ αἰκουξοϑα! ἐγύέτο ταὶ ἐυχομϑψῳ, Δ {9 ὦ καπὸ Θεὸν γίνεοϑαι τίωὶ 
ϑ 
ΠΣ δὲ ὅσων ἀϑζε, πευιδόίει τέο αἰ οὐ ὝῬΨ' αγάτεν κὴ ΤΣ τιμδιυν Ὁ γινονδῥίω Εἰς ἈΘΊΚΟΝ 

ἐὐθις, ;πἰ νὰ οὐχ ἐποίησε δὲ ἡμιας, ὁ Θεός ; φϑειρτὸν (ὃ κόσμον δ ἡμιας, ἢ ἀφλαρτο ἐ- 
1 ς ποίησε δὲ ἡμαξ. χακώνθέεθαι ὧν ἡ πο φηζαε (ὠμεχόρησε δὲ ἡμαξ, Εἰς αἰχ μαλωσίὰμ ἔ- 
περα δὶ ἡμιας. Εἰς ἐχάίρεινον ἀφῆκεν ἐμπεσεῖν δὶ ἡμαξ ,.ὦἃ ἰμυξία αὐπσεμεῖναι κακοί, 

“ροφηζ 5 ὃ δὲ ἡμαξ «ὑῶν ἐποίησε, Ὑποζολες δὲ ἡμας. τοῦ ν μονογγνῆ δι ἡμαξ" δξέ. 

δὼχε, ῷ ϑχρέζολον δὲ ἡμας ̓ ϑλαίξει, ὀκάλισε ἡ ἡμάς ἢ ἐν δυξιᾷ. ὀμόίον λήμαξ᾽ Οἱ Ἔλα, ξιιό, 

ὀειδισμοὶ 2, Φησι, 5} ὀνειδιζόντων σε ὁ ἐπέπεσον ἐπ᾽ ἐμὲ. Ν ὁμὼς «( πσοαῦτα ἀφιςα- 
2ο μϑβοις ἡμᾶς Οὔκ ἀφίνουν, Ὡλὰ καὶ [Ῥακαλύ πάλιν, ἑτέροις «ὐθασιθυαζει «ἴρακα- 

λῷ ὙΖῦΡ ἡμδᾷι, ἥα ἡμίν φϑφισηται. ὑπὲρ Τχὶ πῷ Μωύσεως γέγϑινο: ὺ Ὰ} κείνῳ φη- 
σἷν,Α Φες μά ὸ ἀξαλείψω. αὐςᾶν, ῥα αὑτὸν ̓ἐμζαλη Εἰς τίω αὐὐβὸ ὀκεύωνίκετηείαν. ὃ Ἐξοδιν λβ. ἐν 
γω "δ «τὸ ποι, "τῶν ὶ Ἰσμα. ϑύχες ἐδίδου, " ἐποίει ἢ τῷ», οὐκ αὑτος 

κλήσνως δεύμϑμος, δλλ᾿ να ἡμς μ᾿ ̓ἑπλος Οξόμϑμοι, φαυλότεροι καταζώμϑμ. ἀχέ τὸ τοὶ 

2 “τῶτο. πολλαχις ,“͵« 'ῷ Δαρϊα), αὶ ὸ τὸν δεῖνα, ἡ τὸι σηδνα' Φησιν αὐτοῖς χαταλλαϊἤεοϑει, 9- 

Ὄ αὐτὸ κατασκθμάζων παλιν, ἥα ᾧ αὐ Ἐχιῖιϑη Τῇ καπαλλαγῇ. καῖε με γῶς δ 

αὑτὸς ἐφλύη Φιλοίν,ϑοφπος, Εἰ μη ̓  19 ᾧῷ σχζια, ὃ τὸ δέγα,δνλαὶ δ᾽ ὁ ἑαυτὸν λον αὖ.- 

τοῖς αὐφέιναι τίω ὀργά. Σλ᾽ ἐχ ὅτω τῷ» ἐασούδωκεν, ὡς Ὁ τοῖς ἴς σωζομδύοις μη ἡ λυίον, 

ῥᾳθυμίας ἀἰφορμόιν τίὼὡ τῆς καταλλαγήρ αὐαυλασιν. αἰϑ τί τῷ Ἱερεμιέᾳ, ἔλεγέ; 
: :-οΜὴ ἀξίου αϑὲὶτῷ λαοῦ ταῖν, ὅτι οὐκ Εἰσωκούσημαί συ ϑχὶ παῦσε δυγὸν ϑέλων ἀξιοιώ- ἱερε αν εδο 

τοί πολὺ γὸ Ἰληϑυμᾷ πη τὴς σωτηρίας τὴς ἡμετέρας ) δλλ᾽ κείνους φοξησαι. ὁπτρ δῶ καὶ 
ὁ πσδλφήτης (ωιδὼν, οὔκ ἐπαύτατο ἀξιωῖι. ἊΝ ἵα μάθης, ὁπιούκ Ὡὐποφῆσου αὑτὸν »- 

λων δϑλ᾽ οὐρέψαι, ζυῦτα ἔλενυ, ἀκυσοντὶ Φῆσιν' ἢ ὐχ ὁρᾷς “ἰ αὐτοὶ “ποιοῦσι ; καὶ σεῖς 

«ἰὼ πόλιν: ὃ στὸμ λέγἘδὺ Ὡ τον ἐών νίτρῳ, αὶ ἰπληθύνῃς σεαυτῇ ἢ πολυ κεκηλίδωσοι ἐ ἐπ τερβιυβκβ, 
4, ναντίον μεθ, ὐχ ἥα Εἰς ἰσύγγωαιν ἐμξάλη λέγ, ἄλλ᾽ Ψα Εἰς μετϑροιαι Αἰ ϑναφησῃ. ὡ- 

αστρ "δ ὨΔΜ Νυδ τῶν αὐδἰϑρίφως Εἰπων τίω Ὡἰπύφασιν, ὦ μὴ «αἰ σουτείνας γρηςαὶς 

ἐλπισὴας, μαϊλλον ἐφόδησν, κα ,ὴ Εἰς μετῤμοιὰν ἤγα ν᾽ ὅτω ο οὐζῦ)α “ποιῷ, Οκεινουῤ -π 

δεγείρων, ὦ ἐᾷ Φῷ πυροφήτίω αἰδεσιμκφτερον κατασκίναζων, δα καὶ ὅτως εἰντῦ᾽ ἀκούσωσιν. 

εἶτα ἐπ, ἔνϑμον αϑίατα νοσρμώτεφ, συἰοϊδ' Ὗμ ἀἰ ἄλλων ἐπενεϑέντων ἐσωφρρνίαθησειν, ὃ 
20 ἕ: ΕΘ, ραν υϑρειν αὐτόθι, ὡς δὲ οὔκ ἀϑείγοντο αλλ ἠντομόλρευ Εἰς Αἰγυπῆον,ὅτο 

“ ὦ. (ἐμνεχέρησεν, αὐτῷ. δὲ  α αὐὖἼ μὴ μετ ̓Αἰγυπῆου ὦ ποὲς τίιυ' ἀσέδειαν αἱ αὑτομο- 
λῆσαι. ὡς δὲ σοῖῖδ' τῶτο ἐπείαϑησοιν, συμεπέμιπει τὸν πυφηφητίω. αὐτοῖς, ὦξε μὴ τέλεον 

ὀϊξοκῴλαι λοιπόν. ΤΝ' ἊΣ ἀδῳὶ ςἕκ ἠκολούδησαιν "ἀστῷ κοιλριῶτί, αὐτὸς ἀὐοῖς ἕπεται 
Δριπὸν δίορθουνϑνος, ὁ κω λύων “φόσωτέρω φέρεοϑει τὴς χακίας, καὶ καϑαπερ πατὴρ φΦιλό- 
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τ} ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ᾿ 

φορο»ς πουιδὶῳ "ϑυςυχὼς ἔχοντι κασϑϑς ὥπϑδυτο, ποὸμταηδῦ συμνεΐδ ,αΐγων καὶ συμώξκακο-- 

λουϑών. δζρὶ δὰ τῶ» οὐκ Εἰς Αἰῤγναὖλον μόνον τὸν Ἱερειμίδμ» αἰλλα' καὶ Εἰς Βαζυλώνα τὸν 
Τεζεκιὴλ ἔπεμπεν, (ὦ δὲ οὐκ λὐτέλεορ. ἴδ Νὴ ὦ ἑαυ δ δεασότίου Ε Ἶδὸν σφόδρα 

ἀὐδις φιλοιῶτω,  ἀϊοὶ τῷτο ποιοιῶτες διετέλοιυν᾽ ὥασερ ἐμ ΕἸ ἐς ἡὦν ἀΐγρηφον δούλος θ0- 

γνώμων ἐλεήσειεν, ὁρωῖν “᾽ πατείρφι ὀηγγϑεώτον “ΩΡ αὐτί χαὶ κοτήονϑμον. τἱ Ὁ Οὐκ ἐ- 

παορὶ δὲ ἀὐδζους ,ἐφυρίζογτο, ἡ λοιύνονγο, ὠνειδίζοντο, ἐλιίθαζοντο, μνεία ἑπαοον δειναῖ " χαὶ 

μα ὐτα ἀπόντα, αὐϑϑς ἀδζις ἔτρεχον πάλιν. χα δ ὁ Σαριδὴλ ὃ διέλειπε πενθῶν Τ' 

Σ΄ οὐλ, χρώτοιγε χωλεπτῶς ὑδολοῶεὶς ον αὐτο; χαὶ ζὰ ὀμήκεςα παθών. αἰλλ᾽ ὁμως Οεεδ-- 

γὸς κείνων ἐμέμψητο. ᾧῷ δὲ Ἰουδαίων δήμῳ χαὶ οϑρζωίοις γραπῆοις ὁ Ἱερεμίας ( μυέϑηχε. 
καὶ τῷ φρατηγϑ Ἷ Περσῶν διδόγτος αὐτί μα ἀδείας οἶκᾷν, χαὶ ἐλδυϑερίας αἰπασης ὅπου 

βουλοιτο, πυϑϑέτίμησε τῆς οἶϑοι δχρατειζης τίω τῷ λαοῦ καιχϑυχίδν χα! τίου οὐ ̓ δηοτοίᾳ 

ζαλαιπωρίδυ ὅτω καὶ Μωύσῃς τὰ βασίλεία ὸ ̓  ὠκᾷ ϑῴμτοιζίω αἰφεὶς,σοϑς Φὲ ὠκείνων 

ἔδρωμε συμφοροίς᾽ καὶ Δανιήλ" δὲ ἐν Εἰκοσιὸξ ἡμέραις ἀσέτος ἔμεινεν, ἀγ χων ἑαυτὸν τῇ 
᾿ βαρυτάτη νηζείᾳ, ἵνα ([) Θεὸν ἀὐοῖς καιταλλξη ᾿ καὶ (Ὁ παῖδες δὲ (ὦ τος οὖν καμώφῳ ὁ»- 
τις, καὶ τοσύτῳ πυελ, τίου “Ρ αὐὴδἕὦ ἱκοτηρλθν ὀμέφερον. ῳ ΝῚ δ “2 Ρ ἐαυμ ἤληϑιω 

ΝΜ σεσωσμένων᾽ ΩἿ γ) Ὁ) τότε μάώλιςα ᾧογ»» πϑρρυίδμ ἔχειν, δζρα τῦτο αἷῶρ αὐδῥεδλέ. 
ογτο. δ καὶ ἔλοχϑν, Εν ψυχῆ ((μυτετοιμμέν καὶ πνθύματι ζῳπεινώσεως πσολσδερθεί- 

ηρδν. δζρᾳ τὐτος κω Ἰησῶς (οὶ ἱμώτια δεεῤῥηξε᾽ δζῥ ὐτος καὶ Ἰεζεκιήλ ἐθρδώει καὶ ὠλο- 
φΦύρετο χατακοτύ)ονϑμοις ὁ δ᾿ καὶ Ἱερεμίας ἐλεν, ἀφετε μ4, πικραῖς κλαύσομαι . καὶ 

πρὸ τῦτο δὲ Ν᾿ ἀξαῖμα τῶ συγχωρήσεως τυ δεινῶν " πϑυτελοιξ οὐκ ἐτόλμα, 

“ὐϑοϑεσμίλν ἐζήτει λέγων ἕως πότε Κύριε; ᾿φιλόφοργϑη »» ἁπὸμ Ὁ τῦν᾽ αἰγίων μος. 

δ} καὶ ὁ Παύδλος ἔλεὴν,Ενδυσαοὺς ἤν, ὡς ἐκλεκῖοὶ Θεΐ ὧγιοι αὐλάϊχνα οἰκΊ ρμδίι,..6.- 

φύτητα ,ζουπεινοφ ρφσιούζωυ ὁρᾶς Ἐ ἀκρίξειαν ὃ ῥή ματος,κα! “κῶς ϑιϊενεκῶς ἐλεήμονας ἡμᾶς 
βούλεται ἐῃ) ,ὁυγὸ Εἰπιν,ἐλεήσατε απλεύΐς, αἰλλ᾽, ἐνδυσαιϑε᾽ ἵνα ὥασερ Ὁ ἱμοτιον ἀεὶ 
αἴθ ἡμδὰ θην, υτω καὶ κἡὶ ἐλεημοσιων καὶ ζῴκ Εἶπεν αἱ πλῶς ἐλεημο σιύέω, θηχα' αὐλαῖ- 
“να οἰκί δ, ἵνα Φισικίω μεμησω ᾶθα Φιλοφοργίθν. αλλ ἡμᾷς ταναγτία, ποιοῦ μδι " καὶ 

“πσϑ»σέλϑῃη ὡς αἱ δ ὀφολὸν να, ὑξοίζονϑμ, λοιδορφόνϑμ, ᾿ξχιϑυτίω χα λούνϑρ. ἐν φοίτ-: 

τεῖς ἀρ, ϑοφπε, ἡ ἐρυκϑριᾷς Ἐχτϑέτίν αἰ χρ' αῤτν χαλών; Εἰ 5 ᾧ Ἐλίϑεσιν ὧπῃ ποιεῖ, 

δίῳ τῦτο  ἐλεύοϑαι ' δίκαιος, ὁτι ὅτως χἰπωῦ λιμοῦ πιέζεῖ) ὡς τοιοῦτον εἰ πσοδούναι ασ9- 
σωτπτεῖον. καὶ τῶτο τῆς ἡμετέροις ὠμότητος ἔγκλημα. ὅ Ὁ, 7) ϑυκόλως πϑρέχειν Οὔκ 
ανεχόμβῖθα,, μυφίας ὀναίκαζονται ἔχτιον μη χόνας' ὡςε ἡ δ} σοφίσοιεϑα) τίωὐ ἀἰπόμθρω- 
πίδι, Ὑ τραχύτητα κατα μοιλϑίξωι. ἄλλως ὃ, Εἰ ὦ τολογύομον ἥτει ἢ γοισίον, Εἶχον 
εὖ σοι τὰ τῆς «(ασοίας λόγον᾽ Εἰ 5. ὑφ ααίχαιας σοι (φὴς πασϑλσέργεται,τί φιλοσι.- 

φεῖς ἀχαίρως, ὶ αἀκριζολογεῖς αἰθεῆα, Ὡργίδν ἐκαλών καίψον ; Εἰ γὰρ δὲὶ ζωῦτω 

λόγήννἐχ ἐτέρφις, δλλ᾿ ἡμῖν ἀὐζῆς φχιλέγεν διᾷ, ὁτὸμ χοωὺ τῳ Θεῷ ασοϑσίῃς αἰ μϑοτη μῶν 
εὐ δι συγχώρησιν, τύτων ἀγα μψήεϑητι δ" ῥημῖν, ἃ γνώσῃ ὅτι δικαιότερον τα αὑτὸς ἀἰ- 
κούσῃ ΟΝ τὸ Θεοῦ͵, ἢ ὁ πύνης ΟΝ σῷ. ΔΛ ὅκιος συτέποτε πσϑϑς σὲ ζαύπε ΕἸπεζὰὰ 

ῥήματα Θεὸ, δ, ἰπόςηθι, αὶ γὸ Ἐλιϑέτης ΕἾ, Εἰς (ὦ ἐκκλησίαν Εἰσιων ((μωεχῶς, καὶ 
γόμῶν οἴκούων ὙὴΡ" ἐκκϑνν,οὺν ὃ τὴ αἰγϑρᾷ ἡ χοισίον ἡ χτλυμείαν, ἡ φιλίλυ,ἡ πόώτα ἀπλώς 
πσϑϑτικίϑν Μ ἐμῶν Ἐχιτωγμώτων. ἡ νιώ (ᾧ ζαπειὸς γύη, ΠΣ τίω' ἐυχίω ᾧ θρασὺς, 
ὁ ὦμος, ᾧ ἀπὸύ,ϑεφπος. " ὠπιϑι ζοίνιω ἐντθῦϑεν, ᾧ μιυκέτι μοι πσοόσιϑι, ζωῶτα γ»γ}, 
ἡ τώτων στλείονα αἰκούειν ἡμῶν ἄξιοι, δὶ ὅμως Οὐ οέποτε τοιούτον συ σὲν ὠνείδισεν, δυνλαὶ χαὶ 

μακροϑυμεῖ,ὶ ὶ τῆν ἑαυτῷ πόῤτα πλληρρ,ὼ πλείονα, ὧν αὐτῇ μϑμ δίδωσι. ζζῶτ᾽ δὼ οἰ»- 
γοοιευτες, λύσω μδν τίω πενίαν τοῖς διομϑμοις, κἀν (χήϑεσιν πποιαΐσι, μιῇ ἀκριζολογώ θα, 
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τοιαύτης Ὑδ  ἡμῴς γρήζομϑμ σωτηρίας ὃ μζτ' συγγνώμης, ὃ «ζτ' φιλαν,ϑο»»πίας, ἢ κ(Τ' 
ἐλέους πολλοῦ. κυὶ γὰ  ὅθιν, οὐκ ἔς!, δἷῥ καϑ' ἡμας δξετοιζονϑβων ἀκριξώς, σωϑίεαϊ ποτε, 

χυπιχρότατοι δ λ' λϑαγκη κολοιοϑίωναι ἡ Ὁ σολέοϑον πόρε. μῇή τοίνιου γνωβῖθα ἑτέρων " πικρϑὶ δὲ. 

κακαὶ, ἥώ μὴ ἢ ἡμῴς ἀκολξείας αἰπομτηϑῶμδν ἐνθαύας, καὶ γὰ ἔχονϑυ αἱ μδοτήματω 
μμέμαι 5 συϊγω μὴς ποίσης μείζονα, ὥςε ἐκείνοις "μᾶλλον ἐλεωῖνδν «ὧν ζὰ ἀσυήνωςα, αἰ μδοτα. 

γογζζς, ἵνα καὶ ἀὐζὶ τοιῦτον ἑαυτοῖς τσοϑαποθώ ῖθα ἔλεον. χαίτοι ὅσω ἐν Φιδοτιμησωκθα, 

Οσυνῦποτε δυυυησὺ ἔβα, τοιαύτέμω Εἰσενεγκεῖν φιλαν,ϑοφπίδι, οἵας γοήζομϑρ ἡμύς πρ οὶ 

τῷ φιλον,ϑούπου Θεοί. “πῶς δῶν σέκ ἄτοπον τοσύτων ονζῷις οὖν χρεία αὐδοες, αἰκολζολο- 

γεἰοϑαι αϑίτδν ἡμετέροις ((μωδούλοις χα ἑαυ ὥπϑμτα πρα ει; οὐ "ὰ» οὕτω; 

1ο ὀκᾷνον μά ξιον Ὥἰπο ζ αὐνεις τῆς θὐερτεσίας τὴς σὴς, ὡς ἑαυτὸν Ὁ Ὁ Θεῦ φιλαν,ϑορπίας. ὁ γδ 
’ αἰἶϑὶ ᾧῷ ((ἰωϑουλον αἀκραξολθηγϑύνϑνος, πολλῷ μάλλον ᾧῷ Θεὸν ἐξει Τ829 “ποιοιεύτου. μ, 

τείνει κα ἡκίῶν φιήωκθα, δλὰ καν αἰᾷ βαϑυμείλυ, καὶ δὲ Φ,ργίδμ χσὸ «σίωσιν, ἡμ(αῖ: 

πϑρέχωμϑρ. καὶ γὸ ὦ ἡμεῖς πολλα ὅζᾳ ῥαϑυυωίδυ αἰ μῦν τόμομδν, μάλλον ἀπόμζῳ, φζρὶ ῥα.- 
ϑυμίδυ, ἡὶ οἕκ ἀἰπαηχτεῖ δίκζωυ ἡμας ἐυθεως ὁ Θεθε, ὥλλα δίδωσι “αοϑϑεσμίαν μοτλυοίας 

ἐς ἡμῖν, τρέφων κα ϑ᾽ ἑκοίς ἕω ἡμέρφιν, πευδοίύων, διδοσκων, τὰ ἄλλα πόῤτα “χορηγῶν, ἵνα ὦ 
ἡμᾷς ζηλωσωμϑν αὐτῷ τὸν ἔλεον τῦτον:. καζῳ λύσωϑμ τοίνμωυ τίωὐ ὠμότητα ζαυτίω, ἐκ- 
(αἰλωρδν τίου ϑηρλωδίλυ, ὧτε ἑαντοις μάλλον ἢ ἑτέφϑες θυερτειτοιῶτες. τύτεις κα γδρρ- 
γύθμον διδδα μδμ,ὰ αὐρτον, ὁ ἱμώτιον, ἡμῖν ὃ ὠΐζῖς μεγίς’ἕω πσδεαποτιϑε θα, δόξαν, κα ω 

ἰινῶξα Οὐκ ἐνὶ κοὐ οϑιφῆσοι λόγω. ᾳ γὺ σώμαζᾳ ἀφθαρτά Ὡσυλαξόντες, " (ἰιωδοξαζομεϑω ἢ 

“νων 20 συμξασιλϑύσονϑῳ τῶ Χοις-ᾧ. τῶ ἡλίκον ὅδὴν, ὐὐτόϑω Εἰσύββα, μάλλον ἢ σαφώςς ὥ 

ἐδα μόῦϑεν Εἰσόύ ῖθα νωῶ" ὥςε ὃ Ὥο Μ ΤΡ ἡμῖν ἀγαθῶν ὁϑαρϑενζᾳς μιικροὶν γϑεῶ τινὰ 
εἰντω λας ἔννοιαν, ὡς δι᾽ οἷός τε ὦ, ρα φῆσαι πειρασομαι Ὁ Εἰρκνδῥον. Εἰπεγϑρ μοι" 
Εἴ τίς σε γεγηρακότα, καὶ ἐν πενία ζωνζαι ἐπηγίέλλετο δξαίφνης ποιήσειν νέον, ᾧ Εἷς «ὐτίω 
ἄξειν τῆς ἡλικίας ἀκμέω, καὶ σφόδρα ἰουρϑὲ ἡ ὠρφῖον ἰῷ ἀπόμίᾷᾳς χαζασκθυαζειν, ἡ 

25 βασιλείδυ δώσειν τὴς γὴς ἁπάσης ὅπχὶ ἔτεσι χιλίοις, βασιλείαν εἰρζεωέεν ἔγυσαν βαϑυτά.. 

χιὐσυδίσον τίωυ, αἰ σόκ δ . ζαύτης τὺς " νἰ αυυδψέστως ΕἼ λου ποίησαι καὶ πάθεν; ἰδοὺ τοίνμωω ὃ 

“ Χευτὺς οὐχί ζαύτα, διλαὶ πολλῷ μείζω τύτων ἐπαηέλλε(). οὐθὲ γὰ σον γήρως καὶ νεύτη.- 
τος Ὁ μέσον, τοσῶτον φϑυρϑις χαὶ αἰφϑειρσίας ζὶ δζέφορον, Ούνδὲ ὁσον βασιλείας χαὶ στενίας,τϑ- 

σῦτον τὴς δόξης τὴς μελλούσης καὶ τῆς παρύσης, δλλ ὁσὸν ὀγειρφύτων, καὶ αἰληϑοίας, μῶλ- 
30 λον δ συσὲν συτδπτω Εἴρηκα. Οὐδὲ γού ΠῚ λθηϑς ἰχθμὸς κοῦροι φῆσαι ὃ μέτεϑυς τὴς “{9.- 

φοράς ὋἢὟΨ ἐσοιδύων πσοϑς ζᾷ πόξοτα. γοόνα ὃ ἕνεκεν Οὐδ ὅλως “δὴν εὐγνοῦσοι Δ[αΦε- 

γδραν 6οἰν. πῶς Ν᾿ οὐ τις πρϑϑοιοώλοι ζοῖς πόρουσι ξζωζω" τέλος Οὐκ ἔγρυσαν ; τὴς Ὁ Εἰρζουης το 
σὗτον Ὁ μέσον πσοὺς τίωὐ παρϑύσαν, ὅσον Εἰρίωης χα! πολέμια Ὁ ὀχρί Φορον᾽ χαὶ τὴς α΄- 
φϑαρσίας, σον βώλου πηλίγης ὁ κρϑειρὸς μδογαρίτης αἰμείνων. μάλλον ὃ ὅσον αὐ ̓Εἶποι τίς, 

49 Ουνὲν τοὐΡαφῆσοι δυωνήσεται. καὶ ὙΡ τῶ τῆς αἰκτινος τἰδαθάλω φωπὶ ὦ καλλος ΔδἔἶῶηἉ 

ὅτι σωμώτων, καὶ ἀφραπῇ τῇ φαινοτώτη, ζυὐοὲν συτέπω τῆς λαιμισοότητος ὠξιον ὠκείνης 
ἐρῶ, αἰ δὴ τύτων πύσοω Οὐκ ὠξιον πνϑϑέαϑαι χοὐματαρὴ σώματα, μάλλον ἢ πόσοις 

“μην ἕν ἄξιον πσδϑέαϑτα ψυχας τνιῶ ΑΔ Εἰ μδὺ τίςσε Εἰς" βασίλεια, Εἰσῆγε, ὁ πότων πα-- 
ὀϑντων αἰαλοθίώαι σοι πὐδεσκθύασς (ὃ) βασιλέα, ᾧ ὁμοτφώπεζον, ὶὺ ὁμοδίαιτον ἐποίει 

40 αὑτῳ, πάντων ἐν ἔφης σοιύτον «1) μακασλωτερον᾽ Εἰς 5 (δ ὀφοινὸν μέλλων ὀμαξαίνειν, ὦ 
μὴν αὑτὸν ἑξάναι (ὃ δῶν ὅλων βασιλέα, καὶ λύτιλοίμιπειν τοῖς αἰγ[έλοις, ἡ τὴς Ὄποῤρη τα δὺ-- 
ξης Σιπολαύειν ἐκείνης ακφιξζαίλλεις; Εἰ) πτρϑέοϑτῳ χρήματοι δέον," αὶ αὐτίω πίω ξω-- 

ἰω Σποδύσαιϑα), ἔδει σκιρτὰν,  ἀσάλλεοϑαι, ἢ πὐ]ερϑόοϑαι τῇ ἡδὸνῆ. συ ὃ ἵνα Δα ΦΟ- 
χίω λίίζης τίω κι έχουσοίν σϑι Κλ πτῶν ἀφορμας (οὐ ραν Εἴποιμι κέρδος ὦ τοιϑπδὶ 

(βεγίοιῖ, τοΠ1,3. ΠΑ 2 ἐγὼ) 
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ἐγω) αὶ πὶ ὅγτω ἐκῥαλλεις, ᾧ τὰ ἐ τέρων δνεισάνϑμος, Εἰ δέοι ἡ τω γωυαῖκα, Ὁ τὸ τίκ- 

γα" Αἰ πυυϑέοϑαι οὐ κατοκνᾷφ᾽ τῆς ὃ βασιλείας τ ἀρφινών “ὐδόκεινϑρης, τὴς συ εδνα. δζ- 

δὲν ἐχούσης Φρχις ἡ τῷ Θεούχελθίοντος οὐ μέρος γωνίας γῆς, δλλ᾽ ὃ λόκλορον λαῷ τ ἐ- 

Θφαὸν, ὀκψᾷς ἡ ὀϑαδυη, ὼ “τοϑς χρήματα κέχυνας, ἡ οὐκ οὐνοφφ,οτι Εἰ τὰ τσδός ἡμας τό 

εἰσανοῦ ἐκείνου μέρη οὕτω χα λοὶ τ περπναὶ, ἡλίκω ζὰ ὀῤω, κὶ ὁ τῷ ὀρᾳιοῦ οὐφρινός ; ὍΔ 

ἘΔ τέως σώματος ὀφϑειλ μοῖς ζμῶτα ἰδεῖν Οὔκ ὑιαγάζηϑι τῳ λογισμῷ, ὁ ἰῷ (Ὁ) ϑορ- 

γὸν τῦτονφας', ἀναίϊξλενον Εἰς ὠκῴνον (ὃ) ἀνωτέρω ττυ ὑἰροινὸν, Εἷς Ὁ ὑψος ὃ ἄπειρον, Εἰς 

ὦ φώς ὦ φοίκης γάμον, εἰς ὦν τῦν᾽ ἀήέλων δήμοις, Εἰς ζῷ " τἴφη δ “ἰρχαήέλων 

τὰ ἀπειρα, Εἰς (μὶ ἄλλας Τὶ ἀσωμάτοις διιυάϊμεις. χαὶ πάλιν ἔχιλαθοῦ τὴς “Ὁ ἡμῶν 

Εἰκόνος χαζαζας ἀγωϑεν, καὶ αἰσωύγρανον ζᾳ αξὶ τὸν βασιλέα τὸν το» ἡμῖν, δῇ ἀὐδρας χου- 

σοφορφιζῷε, κὴ ζ(γη λᾶκδὰ ἡμίογων χουσῷ καλλωπιζομϑύων, ὺ ὀχήματα λιϑοκύλλητα, 

αὶ φρωμνὴν χιονωδοὺ πέταλῷ τοῖς ὀχήμασι αὐδισειόνϑμα, ϑραχονίᾳς ὦ ἱματίοις ἀλμϑτι- 
ζομϑμους σηρικϑῖς, α'ασίδεις χϑυσὺς ἐρύσας ὀμφωλρυς, ἡὶ πιλακίϑγας ὡκ τώτων (Ὡς 
(ὲ ἀγτυγας ἀγὼ ΟΥ̓, πολλῶν ὠκτενονϑῥας λίθων, χα ἵσταϑες “ουσοφοροιωΐζᾷς , καὶ 

“νι 964} ᾿ ἝΝ »κἴ ἡ νι τ ρὲ ν 
χαλινοῖς γϑυσυς. ἐν, στὸμ ' βασιλέα ἰδωϑμ,8 δὲν τύτων λοιπὸν ὁρὰ μϑυ.ἐκφος γὼ ἡμας 

Ἐχιςρέφειιμώος, ᾧ τὰ πορφυρϑι ἱμοίτια, ὦ δζμδημα, ἡ ἡ καθέδρα, ᾧ κὶ πἴρόη, ἡ το ύ- 
“ποδήματώ, ἡ πολλὴ τῆς ὀήλως λαμπηδὼν, ζωτ᾽ δαυ ὡπόμτα ((ωαγαγων ἀκοι( ὡς, ἰπο 

τύτων πάλιν μεζαϑες Ἐχὶ τὰ ἀγω τὸν λογισμόν, χα τίω ἡμέραν" Φοζερφὶν ὠκείνζω καϑ' 

ζὼ ὁ Χολςὺς ὐοαγίνεῖ). 9 γὸ ζβύγη ἡμιόνων δ 4 πότο, 558" ὀχήματα γρυσὰ, ἐδὲ δραχον- 

ζ,, ἡ ἀἰασίδλας, δλλ᾿ ὦ πολλῆς γέμει φρίκης, ὶ τοσοιύτίευ ἐμπποιᾷ τίω " ἐκπληξιν, ὡς καὶ 

αὐζαζ' καταπλαγάζω ζιὶ ἀσωμάτως διωα μές. Αἱ γὉ διωναϊμᾷς “δὴ ὀυραναῖνν, φησι, 
στιλβυϑησον"). τὐτε λυοίγᾳ.) πὰς οὀυρᾳνὸς, καὶ ΟΜ αἰψίδων ὠκείνων ὀμαπετλμνιουται αἡ 

πύλαι, κατεισι ἢ ὁ τοῦ Θεοῦ μονολμὴς παῖς, οὐκ Εἴκοσιν, συ τὲ ἐκαιτὸν ἀν, ϑοφτων δορυφο- 

ρϑντων αὐτὸν, λὰ χιλιάδων ἡ μιυριαδὼν ἀπδλων ρχαήέλων, Χερφυξζὶ μι, Σεραιφὶμ, 

ἫὮὋ ἝἜἄλλων διαί μεων, ἣν πϑρταῖςαι φόζου αὶ 69 μὸ μεςὶ, τὴς γῆς λυαυρρηγνυρδρης ΤΟ 

πώποτε δἔμομδμων δύ, ϑοοίέπων ὅξ οὗ γεὐλϑνεν ὁ Αδῶμι μᾷρι τὴς ἡμέροις ἐκείνης, ὐπὸ γῆς 

αἰαι(αινόντων πε, ἢ εὐῤπαζονδῥων απόρτων, ἐυτῶ μ( τ᾽ τὰς τοσαύτης Φαιμνουϑύου δόξης, ὡς 

ὸ τίω σελζωζωυ ἡ (Ὁ ἥλιον ἡ ἁπὸρμ κρύπήεοϑαι φαΐς αἱ ποὺ τὴς αὐγὰς ὀκεύης χαταλσμ.- 

πόυϑρον. τἰς “τἰραςήσει λόγϑς τίω μακαρλότητα ὠκείνζω ; Ὁ λαμπσδϑτητα ν τίω δόξαν! 

ο 

οἴμοι ψυχή ἡ γὸ δοικρύσαι μοινιῶ ἔπεισι, ᾧ φεναίξαι μέγα, εἰνοοιεῦτι ποίων ἐξεπέσομδυ 39 
αἰ γαϑων, οἵας αἰλλοτοιου ᾶθα μαχαρλότητος. ὸ ΝΣ "ἀἰλλοτοκού θα ( τότε ἐμαυτοῦ λέγω 

τίως) ἐδὸ μή τί μέγα καὶ "λων μαᾳφὸν ἐργασωρῖθα.. μὴ τοίνωωυ μοι λεγέτω τἰς γέοννων οὖν ζουῦ- 

ϑα,. ᾧ γὃ αἰπάσης γεύνης χαλεπώτερον τὸ "σαύτης ὠκπεσεῖν τὴς δόξης, μυθίων χολῴ- 
στῶν χεῖρον τὸ τῆς λήξεως ᾿δηοτειωϑίεναι ὀκείνης. αὐλλ᾽ σείῳς ἔτι “δὺς ζα πέλόντα χκε-- 
χήναρμϑυ, καὶ Οὐκ «ὐνοοῦ νϑν τῷ οἰοθύλε τίωυ καχϑυργίθμ, ὃς ΟΡ ΧΟΝ μικρῶν τοὶ μεγά- 

λᾳ ἡμας ἀφαιρᾷται, αὶ δίδωσι πηλϑν ἵνα αὐρπάσῃ χρυσὸν, μᾶλλον ἢ ἵνα, ὐῤπασῃ (ὴ οὐ- 
φανὸν, ἡ δείκψυσι σκιδμ ἤα ὠκθαΐλῃ τῆς αὐληϑηίας, ὁ ον ὀνείρασι φόυτάζει ( τοῦτο "ὃ ὁπα- 

ρων πλοῦτος) ἡ ἡμέροις “βμονϑῥης πλύτων ᾿ἐἰποδείξη πενεξέρφες, ζμῶτ᾽ δξωυ εὐνοήσειν 
τες, ὀψεγϑιῶ ποτὲ φύγωρμϑυ (ὃ) δόλον, αὶ ασϑὸς τὰ μέλλοντω μεταςζώμϑρν. 2Ὁ} ὅθην εἰ- 

Ὁ. 3 

πεῖν, ὅτι ἠγγοησουμϑρ τῷ χεβέντος βίου τὸ Ὠχίκηρον, τϑῇ" ποραυμῶν καθ᾽ ἑκοςζω ἡμέραν 49 

βοώντων σοίλπιτίος λοιμισθότερον τέων πϑοούσον ϑὐτέλειλν, (ὃ γέλωτα, τίω αἰογευύζωυ, 

ὥν κοδυώοις, αὶ βαβα,ϑρα.. ποίδν δέω ἕξοινϑμ ἰπολογίαν, τοὶ νδρὲ ᾿ξγχικίνδυωα καὶ αἰογ-- 
νης γάμοοντοι (Τ᾽ πολλῆς διώκοντες τὴς απουδὴς, ταὶ ἢ εὐσφαλῇῆ, καὶ ὐδυξοὺς μας ποιδν-- 

τα, ὼ λαιμεσοϑις, φδύγοντες, ὦ ὅλυς ἑαυςᾶν' τῇ Τὴν" ΩΝ ὠκϑιδόντες τυρανγἶδι ; ΧΑ) 

ν 

“[ ὑποδέδῳ 

“(. ἕδη 
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ἡὸ τυρᾳαννίδὸς αἰπάσης χαλεπωτρφι αὶ τύτων δουλεία" ᾧ ἴσασιν ὅσοι αὖ τὴς αἰπαλλαγώσαι 

κατηξιώθησαιν. Ἱν ὅξωω καὶ ὑμιᾷς μείϑητο τοὺ καλίώ ζωυτίω ἐλέυλεοίδν, οι αῤῥήξατεζὰ 
δισμα!, “ἰποπηδήσειτε τὴς παγίδος ᾿ ἡ μων κοίαϑω γοισίον ὑμῖν πὶ τὴς οἰκίας, δα, ὃ 
μυθίων “οημν δὴ σιμιώτερϑν, ἐλεημοσιη ἡ Φιλαν,ϑ 69 πία αὐτὶ χρυσίου. αὑτὴ ὥ 

5 γοῤϑερησίλν πσοὶς 4) Θεὸν ἡμῖν δίδωσιν, ὠκᾷιο ὃ πολλίω ἡμδμχαταχεοι τίου αἰογουύην, 
ὠ σφοδρὸν “ποιῇ πγᾷν ᾧ δζρξολον καϑ' ἡρδυ. γί τοίγειυ καϑοπλίζεις συ ᾧ ἐϑρὸν, ὑἱου- 

οϑτερον ποιῴς; ὀσλισον τίω σιαυτὰ δόξιαν κουτ᾽ ὀκείγου, ἢ τὸ καίλλος τῆς οἰκίας ὥπϑῳ 
Εἰς τίω ψυχίω Εἰσούγατε, ὃ (Ὁ πλούτον οὐ τῇ Αἱ ανοίᾳ, τὐπύθου ὥπϑυτα, καὶ τὸ γχου- 

[ αμαιζωτῃ σίον αὐτὶ "κιξζωτίου χα) οἰκίας ὁ οὐρφιγὸς φυλαῆέτ. κ᾽ πϑϑτα ἡμεῖς «ἰὩιξαλωκῖθα τὰ ἡ- 

το μέτερᾳ. πολὺ “ὃ τῷ" τοίχων βελτίους ἡμῴς, ὁ τῷ ἐδαίφοις σεμνότερρι. τἱ τοίνεω ἡμᾶς 
ἀδοιῤ ὠφέντες, Εἰς ἐκῴνα τίω ασουδέυ ἅπασαν κινοδυϑυ, ὥπερ αἰπιόνζις οὔκ ἔνι λαῷ, 

πολλάκις ὃ σϑτῖὶ ἐγζῳῦϑα, ὑδύονζᾳς χαταοκῖν, ρὸν ὅτω πλουτεῖν, ὡς μιὴ μόνον ἐὐζωϑα, 

ἀλλα χα ἐκῷ φαζοοϑαι θὐπορωτάτυς; ὁγδὺ ἢ ζῷ 
χωεία, καὶ ιδ οἰκίας, καὶ τὶ γοισίον 

.ς Ἰπετῆριψυχις αἰβεφέρων, ὁπουεῦρ δὺ φανῇ, μ᾽ τὸ πλούτῳ φαδεται τώτυ; αὶ πτοῖς 
εχ ἔγι τοῦτο “πνέοϑαι, φησίν » ἔνι, ἢ «(Τ᾽ πλείονος θὐκολίας. δἐ γδ Εἰς τὸν ὀνρανὸν αὑτὰ μέϊα.: 

ϑῃ9 δα τὴς τὴν πενήτων χείρϑς, ὡπϑυτα Εἷς τίω σαπῦ ψυχίω μετοιϑήσεις, 
κα γα,- 

νατος ἑπέλϑη λοιπὸν, συτδείς σι αὐταὶ ὠὐφαιρήσι.), αἰλλ᾽ ὠπελθύσῃ κακᾷ πλου Μ᾽ τοιοῦ. 

Τὸ Εἴχνή Ἰαζιϑαὶ ϑησοιυρον. “9 τῦτο ουχ ἡ οἰκία αὑτίω αἱεκήρυῆεν, οὐδ (ἢ τοῖς- 
“οἱ, σὲ (ὦ λίθοι, οὐ οὶ (ὦ) κίονες, αἰλλὰ σώματα χυρών ὠδιδυμϑβα, καὶ δυίκρυα ὄκχε- 

20 ὄμϑμα,ὺ θυίγατος δράπετευων,ὁ ζωὴ ἐπϑριούσοι ζοιαύζ ὼ ἡμᾷς ἑαυτοῖς χατασκθυασωμϑμ 

Οἰποϑήχας,τοιαυζαι οἰκοδομήσω ϑμ ἑαύδις οἰκίας. οὐϊω ᾧ τὸν Θεὸν (ἰωερυϑν ἐξομϑν, ὦ αὐτοὶ 

ἀὐτῦ (ωερο»ὶ ἐσύ θα αὐτὸς δᾺ Ν ἐκ πῷ μὴ ὄντος Εἰς ἢ "ϑρήγανγὰ ἄδν περο μϑῥοις, 
νὰ ' ι ι ὅ» μὴ Ν “ἌΝ ν "ἢ 

αἰξε σὺ ὃ αὐοκηθύτας καὶ Ἄμορδυοις ον ἐἰασοις ὀξμφϑειβῆγαι τῷ λιμῷ καὶ τῇ λοιπῇ ἴᾳλᾳι- 
χπρρβμνϑίῳ πωρία, )ερφιπεύων ὼ δἰορθούμϑμος, ἢ πϑρταχρϑεν ὀρέγων τῷ Θεοῦ τὸν ναόν ̓

 ὃ τὶ μοι’ 

χἐγέμ 2; δ ἴσον Εἰς ὠφελείας ᾧ " θ)δυξίας λόγον :Εἐ 9, οὐεψπω σαφεῖς χατέμαϑες πηλίκῳ σε 

᾿ ὠκόσμησε κάσμῳ καλθύσοις δορθοιιῶ πενίδυ, ὦκνο λογίζου τρϑϑς ἑαυτὸν. ΕἾ σοι τοσαύ.. 

γῷ ἱσειθῦσα. 

" αὐ ορϑνυῦ, 2 ᾽ ͵ η ! “ ἡ 
δ οορδΐίω ἔδωχεν δῥοισίαν, ὥφε τὸν ὀυρφιγὸν δυυνασϑαι κρυτουπτί ὥοντα "δορϑοιώ, οὔκ αἱ τιμωὼ 
ΡΝ ιω. ἢ «ΟΡ, ᾿ “ » δὶ τοὶ ὋᾳἭ ! ἢ ἢ ι, σφόδρα" σὲ κὑχύῤθαμουσοιν τὸ τοράγιμα ὀγομίσας ν ἰδοὺ τοίνιου μείξογός σε χατηξίωσε νύν 

φιμῆς. ὃ γὸ ΤΙ Ἕὀυρφνωΐν ὅ61ν αὑτωΐ τιμιώτερον, τῷ τὸ σοι δἰορθοιῶ ἐπέτρεψαν. θυ, ϑοοήπου 
30 γὸ συενὲν ἴσον ΚΓ ὁρωρϑμων ᾧ Θεῷ. καὶ γϑοὺ καὶ ἐρανὸν, καὶ γάῦ, καὶ ϑοῤλαῆλωυ δ ὀκᾷιον 

ἐποίησε" ὦ αὐτῳ μᾶλλον εἰγοικϑῆν θἰ φραίνεται, ἢ ζῷ ὀυραινῷ, ἀλλ᾿ ὅμως ἡμῴς καὶ ζαῦζα εἰ- 
δῦτες, Θ᾽ ο μίον Μ᾽ τοῦ Θεοί γααΐν ἐχιμάλειδν “ποιού θα, ἢ ππϑϑιοιαν, ἀλλ᾽ ἀφύτες αὖ.-- 

εὖν ἡμάληαϑαι, ῥαυτοῖς λαμασρας κὴ μεγαίλας κατασκθυαϊζονδ οἰκίας, δ τϑτο ὃ- 

ρῆμοι πόμτων ἐσμιὲν ὟΨ ὠγαϑῶν, ἡ "Ὗ)ιὗο σφόδρα, πενήτων τηωχότεροι, ὅτι ζωύζς καλλω- 

χιαὐτὶς 45 πίζομϑμ (ς οἰκίας, ὡς ἐυ δυυυαὶ ἄθα, λα(ύντες οντεύϑεν ὠπελϑεν, ἀφὼτες " ὠκείνας ὡς 
ἔθ ἡμδν αὐδὦΖἔσυμμεταϑαείνω ἔνι. ἢ ἡ ὀζμλυθόντα τὰ σώματα “Ὦ στονίτων αὐαςή-- 
σεται πόμπως. χαὶ δ -ραγαγων ἀὐδοις πότε οὐ, Ὠχιτάξας Θεὸς, ἐπαμνέσεται τὸς 

Ἐχιμδγισαιδροις αὐτννἜ, καὶ θα μώσεται, δ τ] μάλλογζις ὠδοιο' χαταπίηειν γμῶ μδρ αἰ ποῦ 

λιμοῦ, νοῦ ἢ αἰ ποῦ γυμφότητος χαὶ κρυμιϑ, πϑρτὶ διωρθώσοιντο ὅϑττῳ. αἰλλ᾽ ὅμως ὴ το-: 
“ὁ σώτων ἡμῖν ασοϑκάνϑῥων ἐπαίνων, μέλλουϑρ ἔτι, χαὶ ὀμαδὺ  ἄθα, πσοῆς τίω καλίω ζαύ- 

πίω χιμέλειδν. ᾧ ὁ ὦ ΣΚολφτὸς ποῦ χατα λῦσαι Οὐκ ἐχᾷ, δνλα καἰδιέρχεται ξένος, ἢ γυ- 

υνὸς, κα) πειων᾽ σὺ 5 “αοϑαίςφεια, “ἡ λυτφα,, καὶ πὐδεπάτας,ὶ μυσίοις κατασκβυάζξεις ζκ- 

λόμυς Εἰκῇ ἢ μουτίωυ,ὺ νὰ Χριστῷ ἐδὲ μικροῦ μετα δίδως ὀρόφυ,κόρφιξι ὃ), γυήὺ ὑ- 

«ὔρῷα χαλλωπίζεις, τί ζουύτης χῴρον δ μοῆ᾽ δῦ ὃ αὐ απληξίας; τί χαλεπώτερον τὴς μα- 
Ομ γίοῖ: ἴοῃ), 3. Ε 3 , ας Ε 
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νίας; ἡ γ5" μλνίας ζαῦζῳ" ἐχώτης, μᾶλλον ὃ ὅπερ αν Εἴποι τις, σὐεὴν ἀξιον ἐρᾷ, ὁ) χιμωία. 
ὅμως, δμ' ἐθέλωιϑν, δυυνατὸν καίτοι χαλεπίω' οὖσταν τέων νόσον ὐτυκρούσαοϑαι,, χαὶ »ἰλάτῳρ " 

οὐ δυωνατον μόνον, δλλλαὶ καὶ ῥᾳδὲον, καὶ συν ῥαΐδιον ἀπλώς, ἀλλα καὶ πολλῷ ῥάον ζυύ. , 

τῆς α παλλαγόυθαι τὴς λύμης) ἡ σωβιατικδν πάϑιαΐν, ὅσῳ καὶ μείδων ὁ ἰαΐδϑς. 

Ὥϊς. στισώμεθα, τοίγων αὐτὸν, ἡ τ κκαλέσωρϑμ (μιφωμαδ, ὁ ῳ ΓΝ ἡ (ἀὠωεισε. 4 

εἰ) μη ι«ὐοϑαϊροσιὴ λέγω, ὶ προθυμίαν. σε ̓οὐνὸς Ὁ ἑτέρυ δύσεται, δλ, ἂρ ἸντΩ. 
οἸχεληΐ σον μόνων, ζὰ αὐ ἐαυν πόμτω ἐισοίσει. Εἰσενέγκωνϑρ τοίνωυ (αὶ γἷν ἑαυ, ἦα... .Ν 

ὦ ζύϑα καϑωραΐ ὡὠπολαύσωγδρ ὑγείας, ἢ Τ᾽ μϑιηΐντων Ὀχυτύχω δ ἀγαθῶν χα: ἢ 
ελτ αὶ φιλαν,ϑορπία. ᾿ 

19 

Δογικ. 18 ΟΔΑΜῈΝ "ΔΕ ΟΤῚ ΤΟΙ͂Σ ΑΓΑΠΩΣΙ ΤῸΝ κ 
Θεὸν σϑότω (μωεργε Εἰς αἰγαϑόνι 

ΠΝ υὐϑα μοι δυκᾷ σοὺς (δὸ ὧν κυδυυύοις ὀνζῳις ὥπὸρ χζηο, κεχινκί- 
9 νι Ὁ γροίον' μῶλλον ὃ αὶ τῶτο μόνον, δλλαὶ αὶ ζῶ μικρῷ αγολ τύτων τα 

Εἰρημῦμα. καὶ). ὃ, οὐκ ἀξια ῷ παϑήματα τῷ νι κα οϑ αγφῆς 
δ τίωὶ μένουσαν δόξαν ὡὰποκαλυφ ϑζῶαι, ἡ δ, τίω κηίσιν πρισειν ’ 

ἕ φυναζειν, ὃ πἰ λέγειν, ὅτι τὴ ἐλπίϑι ἐσώϑημϑρ, τὸ, δὲ τ ασομονῆς αἰ. ἱ 

» ὡϑβ 'ϑὺ πεκδεχομόθο, ἡ τὸ, τί πυφόσευξώ θα, κα ϑ' ὃ διῴ, οὐκ οἴδωρϑω, ἅν 
πόρτα ζαῦτα «σοὺς ὠκείνους ξῆρηται. ποιδυῦει “ὃ αὑςὧν μὴ ἀπερ ἐὺ ἀὐοὶ νομίσωσιν Ηἢ τα 

συμφέροντω, ζω αἰρφαϑαὶ πάντως, δ᾽ ἅπερ λὺ τὸ πνϑ μα “ἱασυδάλῃ, ὲ »»» “πολ-- 

λοὶ ἀὐζῖς δυκοιῶτα λισιτελῷ, ἐφὶν ὅτε κὶ β λοίξίωυ ζώεγχε πολλίω, ὀῤέσις 4ϑιῶ, καὶ κυδύ- 
γῶν ἀπαλλαγή, ᾧ το' οὖν αἀδεία ζῆν, ἐδῦκοι συμιφέρον 10) ὀκείνοις, αὶ τί θαυ μαςὸν, ΕἾ ἐ- 

κείνοις, ὅπουγε ᾧ αὐτῳ τῳ μακκείῳ Παύλῳ τῷ» ὅτως ἔδοξεν ἔχειν; δλλ᾽ ὅρος ἐμϑῥ. 
ϑάνο ὕφερον, ὅτι τὰ ἐγαντία, τύτοις ζω τά 681 τὰ συμιφέροντα, ᾧ μαϑὼν ἐφερὴν. ὁ γϑιωῶ εἐ5 
τοὶς ὃ Κύριοι ὐραχαλέσας ὦφε ἐπαλλαγάδαι κινδυώύων, Τὴν ἤκουσεν ἀντ λέγοντος, 

ἐκομιδι ΑΔ ρκᾷ σοι ἢ  έὶς μ, ἢ δ» δυωϑαμίς μϑ ΝΥ αἰοϑενοία πελοιούπα Ν ἐσκίργα Ἄθιπον διωκόμε.- 

νος, ὑσραζόρϑμος, τὰ ὀμήκεςα, πάοχων. δϑὐδυχὼῶ Ὁ, φησιν, οὐ διωγμοῖς, ὧν ὑφρεσιν, ὡγα- 
ναύγχαις. δ[δ ὸ ἔλεγε, τὸ γὰρ τί ἀσφλσευξω θα καθ᾽ ὃ δῴ, οὐκ. οἰδοινϑν" αὶ πᾶσι χϑρήνοι 
τῶ πνθύματι "τύτων ρἰραχωρᾷν. αὶ γδὺ ὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον σφόδρα ἡμδ κήδεται, 3 5: τίτῳ 
δ ᾧῷ Θεῷ τῦτ ἔς! τὸ δυκοιω. αἰ 5' πάντων τοί ἀλείψας αὑςδν;, ἐπάίτει αὶ πὸ σήμε-: 
ρὸν Εἰρνυϑῥα, λογισμὸν κινωύν ἰκδμὸν αὐβ ὀϑεζ)ήσαοϑαι. οἴϑοι νϑμ 5}, φησιν, ὅτι τοῖς ἰ- 
γαπῶσι ᾧ Θεὶν παύτα (μεργεῖ Εἰς ἀγαϑόν. στὸν ἡ Εἴπν, παγζαι, ὶ πὰ δοκοιῶτα ΗΝ 

λυπηφοὶ λέγ. κὰν γ ϑλίψις, καὺ πιία, καὶ δισμωτήομλα, καὶ λιμοὶ, κἂν ϑαγάτοι, 

καὶ ὁτιὸν ἕτερον ὁπείν, δυνατὸς ὁ Θεὸς Εἰς τὐιιυα»τίον ζρωῦτα παὐτα μεταξαλῷ ἐπεὶ ἡὶ ὅτο 2 
τὴς ὠφάντυ διυυαΐμεως εἰστυὶ, τὸ τὰ δυιριῶτα Τῇ μορϑηρϑὶ, κούφα! πεήμῖν ποιῷ, ἡ Εἰς " 
τἰρ δ ἡμδω τρέπειν βοήδφαν. διόπερ οὐκ ΕἾπεν, ὅτι τοῖς ἀγῳπῶσι (δ) Θεὸν οὐκ ἐ- 
φτέρχετοι δεινὸν, δΛᾺ δ (μωργεῖ Εἰς ἀγαϑόν᾽ πυτέςμν, ὅτι ἀὐζοῖς χοῖς δεινοῖς κάγφηται 
εἰς τίω Ὕὦ)“ ἸὨπιδουλθυομϑβων θ)δυκίμιησιν. ὅπερ πολὺ μᾷζόν ὅ81 τῷ κωλῦσω ἐπελ- 
ϑεῦν σαὶ δεναὶ, ἢ χαζαλόσαι ἐπελθόντα. τῷ» δῶ ᾧ Ἐχὶ τῆς Βαζυλωνίας καμήου πε- 46᾽ 
ποίηκεν. ὅτε "ὃ ὠκώλυσι ἐπελϑεῖν αὐτίω, το ἐμπεσόντων Μ αἰ γίων ἐκείνων, Ὁ φλό- 

γι ἔσξεσειν, δρλὰ αὶ ἀφεὶς κύοαϑαι, δὲ αὐτῆς ζωτης θαυ ματφοτέρος Εἰργάσαην. ἡ ἘλῚ 
ὟΝ ὐποφσόλων ὃ τοιαῦτα ἔτερϑι ἔθου μαιτύργησεῃ αἱ σ' πάντων. Εἰ ΡΝ αὔιϑοφποι, Φιλοσο- 

φῶν Εἐδύτες, διυϊλμίω Φύσει ασαγμν Εἰς τὸ ἐνλυτίον ᾿ἀὐἰποχοήσαιϑινκαι ῳ ποίᾳ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ἘΠΙΣΤ, ΔΟΓΙ.Ν. 17 χιῷ αὶ 
ξώνερ δν" φλλουτοιύτων Δὑ πορώτεροι φόνίωθαι, καὶ δὲ ἀτιμίας λαΐμνψαι" πολλῷ μῶλ.-- 

λον ὁ Θεὸς ἔχὶ ἦι αἰγαπώντων αὐ, ἢ ὑπαὶ ὺ πὸ πολλῳ 7 μείζονα ἐ ἐργάσεται. ὀδρηὸ 
δὲῖ μόνου, τῷ γνησίως αὐ αἱ ἀγαπᾶν, ὁ τὰ ἄλλα πάντα ἑπεται. ὥασερ δῶ ὦ τύτυφ, καὶ ὼ πὸ 

᾿ ϑικοῶτα ἐ) βλαξερᾷὶ ὠφελει" ὅὕτω ́ἶσ οἶκ ἀγαήξωνζος αὐὸν κα τὰ  ὠφελῦνῆᾳ, βλά- ΝΣ 
τ ῆξι, τοῖς “ρει Ἰουδαμοιρ αὶ σημείων, ἐπίδειξις, καὶ δογμάτων ὀρϑότης ἐλυμαίνετο, χαῇ͵ 
Ν διδασκαλίας φλναιφίαι καὶ δὶ ὀκῶνα ζ', διαιμοναῖντα ὠκωριευ, ἀρὰ ὃ ζουῦτα, λὐτί- 

θεον᾿ ἌΡ ὃ Χ.} συμ εἰὼν ̓ χα ὀϑαιρδιν ἐπεχαίφφειο. 0 ὁ ὑϑῥτοι ληςής φαυρφύμϑμο, 

πσελσηλούμϑμος, οιδοράμδμος, μυρία πάσχων δεμαὶ, εἱ μόνον ΟΥ̓ υἱὲν αἵϑεδλοίθη,δνλαὶ χα 
ῷ μέγαρα ̓ὠντεύλει ἐκέρδδνεν. Εἶδες “σῶς τοῖς δι ἀγαπαῖα (ὃ Θεὸν ποτα (ἀμερεῖ Εἰς 

το αἰγαϑον; : Εἰπὼν τοΐνων τὸ μόγα τοῦθ ἀγαλὸ, Κφὴ σφόδρα τίου ἡ, ϑοφπίνζωυ φύσιν αὐ: 

εχνλχῦ θάνοι, Ἰ)Φ πολλοῖς καὶ ἀπίφον τοῦτο ἐΐ). ἐδυκή, πὸ 7, αὐ λλόντων αὐτὸ πιφοῦται, οὗ-- 
τω λώσαν, Τοῖς χτ' πρέλασιν κληποῖς οὖσι. Σκόπει "Ὰ» ὑλέίως ὑπὸ γὴφ 

κλήσεως τὸ  Εἰρημδίον. αἰ ́ ἔγνω (μὴ ὶ δ ἰργὴς πόρζω ὀκάλεσε, μηδὲ αὐτὸν Παῦ- 

χη ὄδνε 2.9) μΦ" δὰ ἀλλῶν ὥϑέως; “ ἐδύκεινὶ ὀναξζολὴ ἔλπζήμιος {ἢ δ ὃ ὁμῶς: ἐδεΐθη δ ἿΜ 
ες πραγμάτων, ὅτι χρησίμως γέϑνε. σσεθλασιν ἢ ον θφυσι, ἥα μϑ ἴΩ πὸρ τὴ ἡκλή- 

σαι' ̓δφ᾽ ἐπεὶ ὅτως ἔυϑιον καὶ ἐλλώωυες λὐτιλέγειν,ὺ Ἰουδαῖοι. εἰ "δ ἡ κλῆσις ἤρκει μόνον, 
πἴγος ἕνεκεν ἐυ πλώτες ἐσωϑησοιν ν δι Τὔ τὸ φησιν, ὅτι εἶχ καὶ κλῆσις μένον, δλλάχαὶ ἡ ἱ τσοϑ9ς4- 
σις ὙΠ. κοωλνύδῥων τίω σωτηρλδῳ Εἰργάστωτ. δ᾽ γὺ ἡ ἡαγκοὶσμένη εέλρνον ἡ κλῆσιφ, Φϑ᾽εῖδ " 
βεξιασμμένη. πϑύτες 2ϑιὼ ὁ ἐχλοήϑησοιν, ΔΛ οὐ ἰπόβτες αὐ ἤκϑυσαν. 

"τωρ 29 29 Οπῦ ὃς πξϑίγνῳ ̓ ὼ παϑϑώεισο συμμέρφοις τῆς Εἰκδνος τῷ" νοῦ ὑ ἐδῶ. 

Εἰδες τιμῆς ὄγκον } ὅπερ )ὃ Ἷ ὁ μοιο μὲς ζῶ Φύσει, τὗτοκαι ὠὶ γεγθνάσι κν Φῆδνν ΩΝ 

ὁκ(θς Οὐκ ἠρκθοϑη τύτω τῶ Εἰπεῖν συμιμόρφοις, ἀλλὰ Ἢ ὅτερον πεοσέϑηκο, 

Εἰρὃ ἐἱ αὐτὸν χοορτέτοκον. Καὶ σὐθδ. ἐγ ζζιῦθα, ἔφη, ἀλλα « τύτὸ πάλη 
ὑτεξον ἐπάτει λέγων, Εν πολλοῖφ ἀδελφοῖς ἐ Διὰ “όῤτωι σαφῆ πίω 

»νλίναν 24. συγ ρειαν ἐχιδήῖξαι βουλόμϑμος. ζωώτα ἣ ̓πλύτα «ἰξὶ τῆς οἰκονόμίας Εἰρῆοϑει νό γῦ- 

μιζι. ἢ τίω λεύτητοι, μονοϑμής. Εἶδες πῦσα ἡμῖν ἐᾳθοίσαιο; ; βῆ τοίνυν ἀμιφίς 

ὁλην αἴξέ τῆν μϑηόντων. ἢ γδ ὁ ὁτόρωλεν δείκνυσιν ἐντοὶ τίω κηδεμονίαν, τῶ λίγεν 
ὀύωθω αὐγὰ πγοϑτοτυστύαϑαι ὅτως. αὐ ϑερποι γ» Ὡσὸ ΤῊ πραγμάτων καῇ 

αὐδῇ ϑηνώμας λαμθλύοισι, τω Θεῷ πείλαι φῶτα ἔδοξε, ἡ ἀἴωδεν προϑςοήμας διέκει- 
λοτο, ᾿φησὶν δίζυ, 

γοόλαονυς νδ΄ ̓ 'ὁδ8 ὀκώλεσε, τὐτυρὴ ἐδισιωσέν. Ἐδικαίωσι Ἄ "πῆς τῷ λουξοῦ, πα- 
δόμα ἢ ληισίαι: - Οἷς 3, ἐδικαίωσε, τύτυς ἢὶ ἐδύξασον, Ἐδύξασε δζρ " τῆς ΩΣ 
ἐκάχεσῃ, ὅδ τὴ εἰ φοϑέσίας. 

Ἁ, ἥϊ χαριο 41 ΤΊ δὼ ἐοούρϑμ ἑσοὸς ζώτα: Ως ὸὺ ὄποι, μὴ τοίνωυ λέγ μοὶ λοιπὸν θὰ Ὦ 

2.5Χοδγυύων, ἐνῆν δ ταντο Ἰχιζυλῆς, Εἰ ἐγ καὶ τοῖφ μέλλοισί ἰ νος ϑῴαπιφούσιν, ὥλώ 

“πολ ἤδη γεγαγοδ μα, αἰγαϑεὶ οὐδὲν οὐ ἔχοιεν Εἰπῴ' 41, τίω ὀῤωϑεν τ Θεοῦ “σοϑς 
σὲ φιλίαν, φζ ων δυξόν. ὼὸ γὺ ζωτάσοι 3,5. ΚΝ δοκϑιωτων ὁ ἐδ) ἐῤ λυπηρῶν 

ὅπι ἥ σατο ἢ Ἢ ᾿ δμιξες "αἰχόίω "ἢ, ῷ φαυρϑν, ᾳ μαίιγας, ζὰ δισμα,, Ουτά 

᾿ζοτώργωσεγιαπεισὰν. ὡαυερ δὼ οι αὑτὸς ἔπαϑε, τατοίγε κυ. 

χἀχῶ 
᾿ ΠΝ 

γ ὦ τίω οἶκοι 

40 ἑϑερποῖς ἢ) δοκοῦδι, τοις Εἰφ ἐλθϑϑεείου αὶ ̓τηρίαν τῆς φύσεως αἰπεὴ ἥσωτο παί-- 

σης ὅτῳ αὶ ἐν οἵδ. αὐτὸν αὐσσορδέειρ ποιεὶν Εἴωϑον, Εἰς δέξου συ καὶ δ᾽ δυκίμιησιν 

ΕΎῚ τοῖς σοῖς υὐπογοώμδμος. ̓«παΐϑησιν; 5... ἘΪ ὁ Θεὸς αῦ ἡμίόν, πρκαϑ' ἡμφν} 
Τὶς τ ἐκαϑ᾽ δὰ! ϑῆσι ; ΦᾺ» ἠοἰκυρϑμη καϑ' ̓ ἡμδυ,ὺ τύρϑινοι, καὶ δῆμοι, καὶ 

συζενᾷς, τὸ πολΐται. δλλ᾿ ὃ οκ(ϑς ϑτοι ζῶ καϑ᾽ ἡμδι) τοσῦτον αἰπέχρισιν ἐπηρφαζειν ἡ ἡμῖν, 

ὅτί 
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- ἔπι ὦ ὠχόντες ζεφαΐων ἡμῖν γτιοι γίνονται ᾧ ρονοΐων ἀγαθῶν πσοόξονοι, τῆς τῷ Θεοδσοφίας 

μιζουας Εἰς τίω ἡμετέραν (ςτηρίλν ᾧ ϑύξων τροπούσυς, ὁρῶς πῶς Οὐεεὶς καϑ᾽ 
ἡδα, ἡ γὸ τὸν ως τῇ" λϑιμμιατοὅτερον ἐποίησε, ὃ ὁπλιοϑέώαι καὶ αὑτοῦ (ὃ ϑζρέξολονο 

.» »ν.ῳ ν. » « 2 λαμποὴν 

χὐ δ ρκαὶ φίλυς κατ αὐτῷ, ἀ γάσαμκῳ κατ αὐτῷ, Ὁ παύματα,ὶ οἰκεζας, ὼ μυᾳία ἐ- 

πρρ, ὁ ὀζρῥξολος ἐκένησε μιγχόμὴ μοιτα ̓ ἢ συ ϑὲν "ὅμως χατ᾽ αἰντοῖ γέχϑνε᾽ ᾧ υ'πὼ τῦτο αὐ-- 9 γε ἴλος 
τὶ "μέγα, καίτοι μέγα ὃν, ΔΛ ὃ πολλῷ μφδον ων, ὅτι ᾧ αἰ Ζυν, αὐτο πύμτα ϑξέβη. Ὁ 

Ὑρο Θεὺς ζω αἰπῷ αὐτοὶ καὶ τοὶ χατ᾽ αἰτεῖ δοκοιοῦτοι ἐδ), ΑἷῷΡ αὐτὸ πόϑτα ἐδρο». 

τῇ καὶ γχὶ τῆν" Σιποσύλων (μωέξη, αὶ ὙᾺΡ κὶ Ἰουδοῦροι, καὶ (ὦ ἐξ ἐθγαΐν,καὶ ὦ «υδα- 
δελφοι, κὶ ὦ ὐῤγϑντες, καὶ (Ὁ δόμοι, καὶ" λιμοὶ, καὺ πενίαι, καὶ μυρία, κατ' αὐ}, ὼὡ κλοιω), 

οὐ ϑὲν κατ᾽ αὐὖμ, τὸ γορμάλιςα ποιήσοντα, ἀὐες λαμιασόϑις ἢ αὐδεφλυῴς, καὶ πρβὰ ιο ', “Ὁ 

Θεῷ, καὶ αὐϑῷ ὀν,ϑεύποις " ἐπουνεςδν', ζωῶτα ὄφιν. οὐγνόησον δίζο ἡλίκον ἐφθέγξατο χ. μεγάλιρ 
ῥῆμα ὁ Παῦλος αὐξι ΤῊΝ πιςῶν καὶ αἰκριξῶς ἐφπιυρωμϑῴων, ὃ μησγ᾽ ὁ ὃ ὀζῴώδημα τὐθοκί- 
μϑνος δυυύαγτ᾽ ὁῤ ἔχει, κι γδρ ὀκεύνου πολλοὶ καὶ βαβοώροι χαϑοπλιζόρϑιοι, ὁ πολέ-ὀ Ὁ πόλομει 
μιοι Ῥχιέντες, καὶ σωματοφύλακες ᾿ὁχιζουλόύοντες, ὁ Υὔν" Ῥοχομϑρων πολλοὶ πολλαΐχις 
ἐπϑριςείμϑμοι ((μυεχῶς, καὶ ἔτει μυρία" κὉ ὃ τῷ πιςοῦ καὶ ασοϑσέ νὴ ς αἰκριξὼς τοῖς Ὁ 19 

Θεοῦ νόμοις, Οὐκ αὐ, ϑο:» πος, δωυΐμων, οὔκ ἀλλο Ουτδν" ὀῤτις΄ αι διωυήσεται. ὁῤ τε γὺ 
χρήματα ἀφέλῃς, μμιαϑὸν ὐτῳ πορϑεζένησας᾽ αὐ τε κοικῶς Εἴπῃς, δζῳ τὴς δυσφημίας 
"λαμασοότερον ἐποίησας τ οοὶ τῳ Θεῷ ῤ'τε Εἰς λιμὸν ἐμιΘαΐλῃς, πλείων κἡὶ δόξα καὶ ἡ 
λύτίδοσις᾽ δὔτε( ὃ πούτων χόγεπώτεφρον ἐῇ δυκᾷ ) ϑανάτῳ αρθασγς, μδοτυρίου τέ. 
φόνον ἔπλεξας. τί τοίγιου σον τῷ βίου τότυ Ἄμοιτ᾽ δ, ὅτὸν μηδὲν κατ᾽ τι δμέοϑαι το 

διωύηται, δλλαὶ καὶ ἀδοὶ (ὦ δυκριῶτες ζὨλχιζουλόσει, ὴὝὲῥ δϑεριιτοιώτων [αὐνὖὅΜ Ἰούκ ἐλαΐϊ- 

τον" αὐτὸν ὠφελῶσι ; ὀζρβ τ τὸ φησιν, Εἰ ὁ Θεὸς αἰ ἡμϑμ ἰις καϑ᾽ ἡρϑδὰ» Εἶτα, “έν ἀρ- γιώρελή 
ἱ κεοϑεὶς τοῖς Εἐρηρϑίοις, ὃ μέγιφον σημιξον τῆς πὐθὶ ἡμας αἰγαίπης, καὶ ὃ (μωεχῶς αἰεἰ πε. παν! 

εὐφρέφει, τοῦ καὶ ἐνζχῦϑα τίϑησι, τέω σφαγἀὼ τὸ πωμδὲς. ΡΝ ἐδικαίωσέ, φησι, 

| μόνον, καὶ ἐδόξασε, καὶ συμμόρφους ἐποίησε τὴς Εἰκόνος ὠκείγης, δνλ᾿ συσὰ Ὁ παιδὸς ἐφεί-- 25 
στιτο δζοῥ σέ, δὲ καὶ ἐπήγατι λέγων, 

᾿ 3ν Ος γε τῷ ἰδίου ὑοῦ σέκ ἐφείσωτο, δ᾿ αἰ ἡ πϑότων γϑδέδωκεν αὐτὸν τοὺς 
Ἰ ἐχὶ αὶ (ἰὼ αὐτῷ τὰ πόρτα ἡμῖν λϑράσεταρ Καὶ δ᾽ αἰρθολῆς καὶ πολλὴς τὴς 9ερ-- 

μότητος ταὶς λέξεσι κόγ,6η.}, ὕα ἀδζυ ἐνδείξηται τίωὺ αἰγώττδωυ. “πὼς δῶυ ἡμῶς ασοϑής- 
σεται, ΡΟ ὧν πῷ ἰδίου οὐ οέκ ἐφείσουτο, αλλ αἰπὺ ἡρδῶ αϑρέδωχεν αὑτὸν πϑρτων; εἶ»-- 35 

νόησον ὙΣ ὶ πύσης ἀὐγαϑότητος, ὃ ᾧ τῷ ἰδίου ὑοῦ μὴ φείσοιαϑει, ἀλλα ἢ ὠκϑοιῦαι, καὶ ὑαὴβ 
πάντων ὠκδυιούω, χαὶ ϑὐτελών, καὶ ὠγφρωμόνων, χα) ἐνϑρών, ὁ βλασφήμων. “πῶς δξῶυ ὐχὶ 

ὁ (ἰὼ αὑτῷ ζῷ πάντα ἡμῖν χαοίσυται νὉ ὁ λέτει τοιοῦτόν ὅδην᾿ Εἰ (ὃ ἡὸν ἀύοὺ ἐχαρίσατο, ᾧ 
ἐχ ἀστλως ἐγορίσατο, ἄλλα ᾧ σφαγὴ ὐδέδωκε, τί λοιπὸν αὐδὲ δῬΨ ἄλλων ἀμφιζάλ.- 
λεις,τὸν δεασότίω λαξων : τ διςάξεις "ον κἸημΟ, τὸν Κύολον ἔχων ὁ ΝΣ Ὁ μεῖζον 35... .ς 

Ν ΔΝ 21. Ὁ 
τοῖς ἐπῦροις διδωκώς, ποὺς (αὶ ἐλοῆονα, αὶ δώσει τοῖς φίλοις; 

33 Τίςἐγκαλέσει κ᾿ ὀκλεκῦμ Θεοῦ; 'Εγζωῦϑα ασοϑς (ἦν λέορνζα τι δὲ 

ἡπίςις ὠφελᾷ, κα ὠπιφοιώζῷς τῇ αἰ ϑρόᾳ μοταιξολῇ, ἢ δρο, πῶς ζωχέως ἀϊιὲ ἐπεςό. 
“μιίσιν Οἰστὸ τ ἀξιώματος τῷ ἐκλεξωγδμου. καὶ οέκ Εἶπε, οἷς ἐγκαλέσει κτ' ὦ δούλων 

Ἱ Θεοῦ, σσοῖδ' τὶ Ὑὴμ" πιςῶν Ἐ Θεοῦ, ἀλλα, τὶ ΡΜ ἐκ ον μ᾽ Π Θεοῦ. ἡ γδῤ ἐκλογὴ αἰ.- 49 
ρέτὴς σημιφὸν ὅν, Εἰ γοῤἐποιδϑρ πωλοδοίμνης πτώλες ἐκλιέξεται ἸἘχιτηδείος πσοϑς τὸν 

δρόμον, συ δὶς Ὠλισκῆνψαι διυυήσεται, ἀλλα! καταγέλᾳςος Ἄλῳ κἂν ἐϊκαλέση πις᾿ πολλῷ 

μᾶλλον οτϑμὸ Θεὺς ἐκλιέγηται Μυχας, χατατέλαςοι (ὦ ἐγκαιλοιώτες. 

Θεὺς ὁ διχαηῶν, 34 τίς ὃ κϑυταχρίνων; Οὐκεήπε,Θοὺς ὁ ἀφεὶς αἰμδρτήμοιται, δ, 
9 πολλῷ 

᾿ Φ 

.2 
.- 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΈΠΙΣΤ. ΛΔΟΥ͂. κε. 1:9 

ὃ πολλῷ μεῖζον ζω, Θεὸς ὁ δϑιχαμῶν. ὅτὸμ γὸ ἡ δικασοῦ ψέφος δίκαιον ἀιποφζωών, καὶ δι-- 
κρυφοῦ (ιούτι, τίνος ἀξιος ὁ χριτη)ϑρῶν ; Οζκοιῦ ουτε (ἦν πτειοφσμοις Φοξᾷεϑαι δίκαιον" 

τῷ γὸ "δὴν ἘθῚν ὁ Θεὸς, αὶ ἐδήλωσε ἐν ὧν ἐποίησεν. ὅτε Τξ φλυαρίας ἀκ Ιουδα!- 

γα" χαὶ γὸ ἡ ὀξελέξατο ἡμαξ, καὶ ἐδιχαίωσε, ὸ Ὁ δόέϑαι μοιφὸν, ὅτι δέ, τῆς σφαγῆς τού 
5 παιδὲς ἐδικαίωσε. τἰς δίζυ ἡμας κατωδιχασει, τὸ Θεούδςεφϑρμοιῦτος, τῷ Χελσοῦ δ ἡμὰς 

' νν ; ͵ ἜΧΚᾳῃΕ .»᾿'ὦν» ! « ξι 
σφαῦμτος, ὁ ἐν σφαῆβτος μόνω, δλλαὶ καὶ ΚΙ ζαύτα ὠντυγχδίοντος ὑπῦρ ἡμὰ ; 

Χοιςός, φησιν, ὁ δἰποθανῶν, μᾶδλον ὃ ὁ ἐγοθεὶς οὐκ νεκρων, ὃς ὅθδιν ἐν ϑύξια τού 
Θεού, ὃς ὶ ἐγτυγχόμει Αἱ ἡμίν. Καὶ 5)» ἘΧῚ τῆς οἰκείας αἰξίας φανεὶς, ἐν 
κατέλυσε τίω κ᾿ πὸ ἡ μδῖν" πποϑνοιδυ, δυλα κα ὠντυγχόψει ὑπὸ ἡμδ, αὶ ἐτι τίιυ' αὐ- 

το τίω αἰγώπίω ὑϑμει δζωτυρών. οὐ Ν᾿ ἠρχέοϑη τῇ σφαγῇ μόνον ̓ δπερ μεγίφου μώλιςα 581 

φίλου, δ μιὴ μένον τὰ Εἰς αὑτὸν ἥκοντα ποιᾷν, δλλα᾿ καὶ ἕτερον αἰπὺ τῦτυ χρδακο- 
Χχ «κὐτεῶν λφ. ΡΝ ΝΣ μόνον αἰ 6 τὸ ὠτυγχόμειν δηλ αἷσαι ἐξουλή δη, " λύ, ϑοφπινώτερον ὅζελε- 

Δϑεὶς, καὶ συγκαταξατικώτερον, ἵνα τίου ἀγάγτζο εὐδείξηται. ἐπεὶ ὦ ὃ, Οὔκ ἐφείσουτο, 

ἐδ μὴ ἱν της ὠκλοξωμϑρ τὴς εὐνοίας, πολλα' τὰ ἄτοπα ἔψατωι. καὶ να μάϑης ὁὴι 
"4 σούτο ἐςιν ὃ και τασκθυώσει! βουλέ), πϑότερον Εἰπὼν, ὁτί ἐτν ο δύξια, τὸτε ἐπήγανν, 

χἕπιρ ὅτι εὐτυγχόθει αὐτῶ ἡ μδιδ, 'στι τίωΣ ὁμοτιμίδν ἔδειξε  τίω ἰσότητα, ἵνα λοιπὸν τὸ ἐντυ 
χ'ἀγεπύσεοις χόρειν σῷ ἐλο-ώστως,αἰλλ᾽ " ἀγαπης Φαίνηται μόνης ὃν." ὁ Ν᾽ αὐτὸς ζωὴ ὧν, ἡ πηγὴ ὝΨ 

αἰγαϑών ἀπόμτων, ὁ μετ᾽ ἐϊξουσιας τὴς αὐτὴς τῷ πατεὶ, χα) νέχροις, ἐγείρων, καὶ ζωοποι-- 

ὗν, χα τὰ ἀλλα πόύτα ποιών, πῶς ἀν ἐντεύξεως ἐδεύϑη Εἰς τὸ ὠφελῆσαι ἡμας 10 ἐ- 
20 πεγνωσμέιοις, κ κατωδεδιχᾳσμμέγοις δ οἰκείας “ῥοισίας, ᾧ τῆς χαταϑίκης ὠκείνης απαλ.- 

λοΐξας, τὸ δικαίους, νὸ υουφ' ποιήσας, ᾧ πσδὲς ζμκ' αὐωτάτω τιμας αἰγαγών, χαὶ τοὶ μη. 

δέποτε ἐλπιοϑέντα Εἰς ἔρχϑν αὐγαγῶν, πτῶς αὐ κ(' τὸ κατορϑώσοι πλβτα, χαὶ τίω φύ.- 

σιν τίω ἡμετέρὸ δᾷξαι ἐχὶ τῷ ϑρ)νου τὸ βασιλικοΐ, πυρῆς τὰ θὐκολώτερᾳ. ἐντυχίας 

ἐδεῖτο; ὁρᾷς τ ἷς πϑωταχῦϑεν δείκγυϊ), ὃτι τὸ ἐντυγχόμειν δὶ Θυνὲν ἕτερον Εἴρηκεν, ἀλλ᾽ 
23 ἥα τὸ θερμῶν, καὶ ακμαζον τῆς αὐδὶ ἡμας αἰγείπης ἐνδείξηται τ ἐπεὶ χα! ὁ πατήρ φαίνεται 

ἐκφσαρ, οδακαλῶν ὀιϑδρύποις χαταλλαγάσω ἀὐταῖ, Ὑπέρ Ὁ» Χοιφοῦ" ρεσξθύοίϑμ, ὡς ξ.Κοροοικ. 

τῷ Θεοῦ οϑακαλϑωῦτος δὲ ἡρδῖυ. αἰλλ᾽ ὅμος χαὶ Θεού τρπορικουλοιῶτος, ἡ δι, ϑοϑτων 
οὶ ᾿ ἰαυο Κολτοῦ ὠρεσξζέυουϑμων ποὺς δ, ϑοόποις, συν λυάξιον ἐννκοΐνϑυ εὐτϑῦϑεν τῆς 

ἂν. δ ἀξίως κείνης, αλλ ἕν μόνον ἐκ ΤῊ Εἰρηνϑῥων ὠπϑτων συλλέονβν, τίου τὴς ἀἰγά.. 
χιυωζχαίει 39 πὴς Ὀχέτασιν. τῶτο δὲ χαὶ ονζωῦθος ποιώνϑμ. Εἰ τοίνωυ καὶ τὸ πνδῦμα" κἰπρεντυγ-- 

χόμει φῳαγμμοῖς αἰ λῳλήτοις, χαὶ ὁ Χρλφὸς αἰπεθοινε, χαὶ ἐντυγχόμει ἱαῷ ἡρδν, ᾧ ὁπα- 

τὴρ τῷ ἰδίου ὑοῦ σόκ ἐφείσοιτο δα σὲ, καὶ “ξολίξατό σε, χαὶ ἐδικαίωσε, τί λοιπὸν δέδοιχας; 

“ἢ τρέμεις, τοστωύτης ἀἰπολϑύων αἰγαίπης, χα τοσοούτης κηδεμονίας ; ϑζᾳ δὴ τοῦτο, δεί.- 
ξας πολλζω τίω αὔωθεν ασόϑνοιαν, μ᾽ πἰλρησίας λοιπὸν ἐπάγει (αὶ ἑξῆς, κα οὐ λέγ, 

35 ὅτι ὀφείλετεκα! ὑμᾷς οὕτως αὑτὸν αἰγατ ἄν, αἰλλ᾽, ὠασερ ἔγϑοὺς “λυόνϑιος ἰῷ τὴς «- 
φώτυ (αύτης πσρϑγοίας, φησὶ, 

ἧς Τίς ἡμαξ χωρίσει Ὁ σπὸ Ὁ αἴαίπης Ὁ Χοιφοῦ, Καὶ οὐκ εἶπε, Θεούδ' ὅτως 

«ἰδιαίφορον αὐτοῦ, χα ΧΘλσον, χα Θεὸν ὀνομαίζεν. Θλίνις, φιοχωφία, ἢ διωγμός, ἢ 
“ λιμὸς, ἢ γυμφότης, ἢ χύδευωος, ἢ μιούχαηοοι ; Ομ  μαχαοίου Παύλου (Ὡώεσιν. οὐ ἡδ 

45 εἶπε ζαύτα οἷς καϑημόροιν ἀλισχθβῖθα, ,ρημῶν ἔρωτα, καὶ δόξης ἐχιϑυμίαν, ἡ ὀργῆς τυραιν-- 
νίδω, δρλα' ἃ πολλῷ τύτων 66] τυραννικώτεροι, ὦ τίω φύσιν αὐτέου ἰχφμαὶ βιαίσαιαϑει, καὶ 

Δι ϑνοίας φεῤῥότητα αναμοχλόῦσοιι πολλάκις καὶ αἰκόντων ἡμῶν, (ζῶτα τίϑησι, ϑλίαψᾳς 
χϑὶ φενογώξιας οἱ 7» φΩ ἐυωρίϑμητα [ε Εἰρνμϑμα, νὰ μυθίοις ἐχά πειρφισμών ὁρμ(α-- 

λοις ἐκαφη λέξις. ὁτὸμ γὰρ ΕἼπῃ ϑλίψυ, καὶ δισμαωτήρμα, λέγει, χα! δεσμαὶ, καὶ συχθ- 

“΄ Φλυπας, 



᾿ἶ 130 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 
φονήίμο ἐἐξοοίαρ ἃ Οὐ ὄνλαι πελαντωρίας ὠπέσει, δὴ ῥήματι πέση νυδυιϊοἢ 
δἀκτίχων ἀπειρον, ὃ πάντα ἀπλώς τὰ οὐ δύ ,ϑοϑποις δενα (Δ] μιᾶς ἡμῖν ἐμφαίνων λε- 

ξεως. δλ᾽ ὁμῶς πάντων αὐτῇ κατατολμίά. ὁδῷ κῦ ἐρωτησιν ἀὐο' πσόϑαγει ὡς αὐδυτῤ- 

ῥτον ὃν, ὁτί () οὕτὼς ἀγαπηϑῶτα, τοσαύτης οἰπολαύσαντα στερνοΐας, σὐτὶν ἔδην ὃ ζς- 

φῆσαι δυυνήσε"). Εἶτα ἵνα μὴ δόξῃ ζῦτα ἐγκαταλείψεως ἐὴ), ὁ (ὃ πρρφήτίω ἐ-, 
Ϊ πάγει ποολϑναφωνοιῶτο ῳστα κσϑ9 πολλοῦ τῷ χθόνα, ὦ λέχοντω, 
᾿ ἐλμ μια. χ66. ΟἿ ἕνεκον σῷ ϑαγατι ἴϑα, ολζωυ τίου ἡμέροιν, ἐλογίώωη νϑυ ὡς πσρόθατα σφαγῆς “ 

Τντίς!, πασὶν ἐσινὃυ «σοϑκείνϑμοι εἰς ὼ πάσχειν χαχῶς. Δ, ὁμώς ασοἧς (ἄν πσύτοις ὡ 

τηλικύτως "χοδυωύους, ἡ ζι  χανὰς ως τῷ υγωδίας Ὡρκούσα τοὐδάκλησις ἡ ἥν" αἰγώ. Μιπολέμει, 
γῶν ἡμῖν αἰ πθθεσις δεδὺ.). μάλλον ὃ Οὐκ τορκούσει μώϊον, δολά αὶ πολλῷ " πλείων. οὐ .ο ἀΡΥΝ 
Ὑ» δὲ δύ, ϑοῴποις, στε δὲ ἶλλο τί βιωτικὸν ωζᾳ πάορρϑρ, δ λα ζω ᾧῷ 5" ὅλων, 

φησὶ, βασιλέα. οὐ τύτῳ ἃ μόνον ἀΐρις, δλλώ καὶ ἑτέρῳ πάλιν «Ἰέδησε φυφαίῳ ποικίλῳ κα΄ 
πολυειδεῖ. ἘΦ νὰ Ρ ὁμ, 369 ποὺς ὑγζᾳς Οἶρ εὐγζμῶ μυφίοις κἰ σπασο μεῖναι ϑαναΐτοις, δείκψεσιν 
ὅτι συν ζωτη ζ(ῷ βροφίῴω ἡλοόηωται. καν 5 τῇ φύσει κοκληρωνδβον ἡ Ὁ μένον ἅπαξ 

Ὡπυϑεονᾷν, τῇ πσϑϑαιρέσει Ὁ και ϑημέρφιν τῶν πίοάιν, Εἰ βουληθείημϑν, δέδωκεν ὁ Θεός. ες 
: ὁ9ν δόλον, ὅτι τοσϑτοις ἀπελθυσομοθα ἔ γτίς φεφόροις, ὅσας αὐ βιωσωνϑμ ἡμέροις ̓ μάλ- 

ι λον ὶ ἡ πολλῷ πλείοες. ἔξ! γδρ' ὧν ἡμέρα μιὰ καὶ ἁπταἶξ, ὶ δὲς, ἡ πολλαίκις δἰσεθανῷν. 
᾿ ὁ γὰ  ασοὶς τῦτο “πἰδεσκθυασυϑῥος,α εἰ τὸν μιαϑον αἰπηρίισινϑῥον λαμιξανει. ὅτο θεὼ καὶ 

᾿ ὁ πσροφήτης αἰνιῆδνϑμος ἐλογν, ὁλίω τίω ἡμέρφιν. 9 ̓  ὁ οὐ πέφξολος αὐτὸν ἐπεισήγατε, 

μειζόνως ὠδοις διεγείρων. εἰ γὰρ (Ὁ οὖν τῇ παλαιᾷ, φησι, ᾧ γῶῦ ὦ ἐπαϑλον ἢ; πόγων ἔχον- 20 
τες, ὁ (ὦ ἄλλα τῶ παρόντι συγκατοωλυόμϑμα βίῳ, ὅπτω ὁ παρούσης χἰφύῥεωρων ζωῆς, ὦ 

᾿ ἢ πειρασ δ, ἡ ΟΜ χινδυυίων, τίνα αὐ" ἐχωνϑν συγγωμέωυ ἡμεῖς, μ᾿ ΠΤ οὐροινὸν, ὁ τίω 5 ἴημᾳ 
Ι βασιλείαν τίω ἀγω, καὶ ὰ Φιπύρῥητα ἀγαϑα καζωι μαλακιξουϑροι, δ μηδὲ αγοϑς τὸ αὐτὸ 

μέζξγν φϑαύοντες" ὠκείγων; δλλ οὕτω (ὦ σέκ Εἶπε, τῷ ἢ (γιωειδυτι ὠΐῳ' χαταλιπὼν Ὕ' γιὀκόήνομ! 
; ἀκρφαν, τῇ εδοτοοία “ϑιοχεῖται μόνῃ. ὼ δείκνυσιν ὅτι ἡ ϑισία. αὐνὖἶμχΛη ᾳᾷ σώμιοτα » ἂ; ς Ἰσιδκόγεο) 

οὐ δεῖ ϑορυξξοϑαι, συνδ' ζῳ οοἰἤεοϑαι, τῇ Θεοῦ οὕτως οἰκονομυήσειντος. καὶ ἐτέρως οὴἠὲ 

ἱ ἀνφι προτρέπει. ἵνα ΣΟ ρμὴ λέγῃ τ9, ὁτί ἀπλες ζαύτα Φιλοσοφᾷ “θ9 τὴς πείρρις 

᾿ ᾿ ποραγμάτων͵ ἐπήγαλμ,λογίαϑηνϑῳ ὡς ποήδατα σφαγῆς, ἂν" χα ϑηῤιφρλγοὺς ἢ᾽ Ὥστος 

Ϊ φύλων θανα τος λέων, εἶδες ἀνδρείαν αὶ Ἐχιείκφλυ;ὥασερ Ν᾽ ἐκῴφναἱ φησιν, ἐκ ἀὐγϑιςαῖ) σφα!-. 
᾿ γόμενα,, ὅτως ἐδευμᾷς. ΩῚ δῷ “ αἰθρωπίνης ὀζανοίας κἡὶ αἰοϑένφα καὶ κα ζσαύτω Ὁ πλή- 

; 9υς ἢ πειρρασμοὖ ἐδεδοίκ4, ὀρφι “τῶς πάλιν αἰγίφησι “' ἀκροαταὶ ὑψηλὸν ποιᾷ αὶ γα ύρον οἰ πων, 

37 Αλλ᾿ οὖν τῦτοις πᾶσιν κι χύῤνικωώνδυν αἱ ὶ τῷ αἰγατήσαντος μας. Τὸ ὍΝ Ν 

ο 
ΡΟΣ 

ϑοιω μιφιφὸν ἅτ ἐξῖν, ὀυχ ὁτί γεῦ γικῶμϑρ μόνον, αἰλλ᾿ ὅτι χα δὲ ὧν Ὀχιξουλϑυό θα νικώνϑιν.ὦ 
Ι ὑχ ἁπλοῖς νικῶμϑυ, ὁν ὑαδρνικῶμεν,τυτέςι, Κ( βυκολίας ἀπείσης, χωρὶς ἱδρώτων ᾧ πόϊων. 

οὐ γὰρ ποδάγλατα «αἰ πσονδροῆες,αἰλλὰ Ὁ γνώμδν σκθυαϊξοῦϊες μόνον οὕτω πιλυτῶ- 45 
χοῦ τὰ παια ἱςώμϑρ κτὶ ἐϑρῶνυἡ μούλφ εἰκότως, Θεὸς γορ 66 ἡμῖν ὁ (μυαγωνιζόμε- 

| νος. μὴ ζίνωυ ἀπιφέσῃς Εἰ μαςιζέιδμοι “ϑβ μαςιζέντων αἰθεγοό θα, Εἰ ἐλαυνόμε- 
' νοι Μ᾽ διωκόντων κρουτοῦνϑμ, εἰ “ἰποϑνήσχοντες (ὅν ζῶντας τρεπόμεθου. ὅτὸν 75 καὶ 

τίω δυυύαμιν τῷ Θεούᾷ τίω ἀγα ίω ϑὴς, ον εἰν Ὁ κωλύον τοὶ ϑαυμιαςτὶ ζιῦτα ὠκβῆ- 
Ϊ ναι ὁ πο’ραδοξα,ᾧ τίω ὧκ αὐθιοισίας λάμψαι νίκίω ζυυὲ γοῤ αἰπλώς ἐνίκων, δλλα ΜΙ 49 
Ι πολλοῦ τῷ θαύματος, ἡὶ ὦσε μαϑεῖν ὅτι αὶ τσοἊς δμ,ϑοθποὶς ὁ πόλεμος τοῖς ἐχηξουλύύοεσιν 
' . ζῶ δλλαὶ ὠρὸς Ὁ ὠμαχον δυώαμιν ὠκείνην. ὄρρι ,ϑιῶ (ἂν Ιϑδαίοις ον μέσῳ ἀύδις ἐχονζᾳς, 

Ϊ Πραξιδοις. καὶ Αἰ 9 πορριώζαρ, ἡ λέγϑνζῳς, ΤΊ ποιήσομϑμ τοῖς αὐγ,ϑοϑέποις τύτοις; Ὁ Ὁ} ϑήϑαυ μαφονῇ- 
| τὸ ἔς!ν, τι χριτέχοντες ἀδζις, αὶ αὐτο ϑυϑιώους ἔχοντες, αὶ δισμοιώτες αὶ κόπήοντες, ἠπόρρειυ,ὼ 

ὡ 



χιδῦμοι, 

ἡ καδὲν 

χά ποῖαι» 

δὲ Ν 

“τα ἐκηα" 
δ ἡ σοὺς 
μῶν 

ἡφοπινο- 
ὔμ, 
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ἐν ἀμηχόμίᾳ ἦσαν, δὲ αὐ ὝὙβ! τότων ἡΠώμϑμοι δὲ ὧν ασδλσεδύκωννικαν. καὶ ὅτε τύρϑρμνος,΄- 
τα δέ μιοι, οὔτε δου μόνων φαίλαηες, ὅτε αὑτὸς ὁ ϑζμθολος αἰθιλμέοϑει αὐνὴδἝ ἰσωσεν, αἰλλ᾽ 
ὧκ πολλῆς ὥπόμτες νηωντο τῆς «ὐἰθεοισίας, ὦὧπερ κατ᾽ αὐτῶν ἐμὴ 'χόμώνγτυ, πορίτω αἷῶρ 

αὐτἷὦἋἶμἦῪ ὁρώντες γνόμϑμα, δ[9 κα ἐλελμ,ι χβρνικῶνϑμ. χαινὸς 2)» οὗνϊὶ ὁ νόμος τῆς γίκης ἕω, 
Ρ ζὴ δ δ οὐναντίων χρτεν,ᾧ μηδέποτε “Πώοϑω,, αἰλλ᾿ ὡς ἀύζις δγζζᾳ κυρίοις τῷ πέλοις, 

οὕτως ἔχτ ἐἦν αἰγώγας ἄξιέγαι τότους. 
38 Πέπεισμαι "Ὁ, ὅτι οὔτε θυίγατος, ὑἶτε ζωὴ, οὔτε ἀγίελοι, τὸ Φρχαὶ, ὅτε δυωώ.- 

μεῖς, οὔτ «γεςώτα, ὅτε μέλλονζω, 
39 Οὔτε ὕψω κα, οὔτο βαΐϑος, οὔτε τς κτίσις ἑτέρᾳ διυυήσεῖ) ἡμὰς χωρίσαι ἰσὸ τῆς αἰ- 

ιο γάπης τῷ Θεοῦ τὴς ἐν ΧΧρλφ’ῷ Ιησοΐ τω Κυρίῳ ἡμδῷ. Μεγάλα ζῷα Εἰρηρϑμα" 
. ἀλλ᾽ οὐκ ἴσιϑρ αὐζῳ, Κη). τοσοτυὐτίω ἀγα οὐκ ἔριϑν. ἀλλ οκος Εἰᾷ μοεγαλᾳ, 

δέξαι βουλόνϑμος συσὲν ὄντα ασοϑς τίω αἰγαπτίω ἐμ ἡγαστήϑη πδοὶ τῷ Θεού, μῶ᾽ ὠκεί. 
νζωῦ ἴστε τί αὐτῷ τί ϑησιν, ἥα." μὴ δόξῃ μεγαλᾳ λέτειν αἰδὶ ἑαυ. ὁ. Ὁ. λέγει τειοῦτόν 

ὅ21" τί δῷ φησι, τὰ ὐρόντα λέπιν, ἡ τὰ ᾧὶ βίῳ τύτῳ συγκεκληρωρδμο, δεινά ; καὶ γὸ 

15 τὰ μέλλοντα Εἴποι τις ποραγματα, κἀν δουνώμεις, πράγματα (ὦ ὡς ϑαίγατον καὶ ζω-- 
ζω, διυυαΐ μεις ὃ ὡς ἀγίέλοις τ! δἰρχαγίέλοις, κα πᾶσαν τίωυ ἄγω κτίσιν, καὶ φωζῳ ἐμοὶ 

μικρῷ αὐοὸς τίω αἰγαίπτίωυ τῷ Χοιφοῦ. οὔτε γὰ Εἰ θανωτὼ τις ἠπείλει “᾿ μέλ- 
λογζο, “' ἀθούνωτον, ὥςε οἰπὸ ἴου ΧΧριφοῦ " χωρίσαι, οὔτε Εἰ ζωίω' ἐπηήείλατο τίω 

ἀν έρον, κατεδύξα μέων ἀν, τί δά λέγειν βασιλάς οὖν' κούτω,χαι ὑπάτυς; 1 δῴαχῳ 
20 δεῖνα; καὶ γῈ} ἀγίέλες μοι ἀπης, κἂν πασας ζς ἀνω διωυαϊμεις, κἂν πάγζᾳ ζᾳ' ὄζῳ, 

καὺ παντα (ᾳ' μέλλοντα, πάντα ἐμοὶ μικροὺ, χα! ζα" εἰν τῇ γῆνκϑι τοῦ οὖν Ὧοϊς οὐροινοῖς, 
ἢ τὰ «σὺ γάῶ, ἢ τὰ τα ϑρανοὺς, ασοϑς Ὁ φίλί(ζον ὀκῴνο. Εἶπτο ὡς οὐκ ξἰρκοιώτων 
τούτων χρ'δατῆσαι (4) πῦον ὃν Εἶχον, ἕτερα πώλιν τοστοῦτα «᾿ πυυφησοί ϑϑμὸς φησιν, οὔτε 
σις ΚΊίσις ἑτέρᾳι. ὃ Ὁ) λέγει τοιοῦτον ὅφΊν᾽ ΕἾ καὶ ἄλλη τοσοιύτη κείσις ζω, ὅση κἡὶ ὀρωνϑβη, δ. 

22 ση ἡ νοητὴ, σον μι6 τῆς αἰγάίπης ὠκοίγης οἰπέξησε. ζφῶᾷᾳ ὃ ἐλοὴν, οὐχ ὡς ΨΩ αἰήδλων 

τόύτῳ Ὡιχειρφιώτων, ΔΜ ἄλλων δυουαίμεων, μεν λμοιηο, αἰλλαὶ κἴθ᾿ αὐπρολῆς αἰπάσης 
ᾧ φίλζον, δ «σοὺς Δ Χολφὸ Εἶ, ῦ, ἐχιδέξαι βυλόνϑρος, ὶ γδ τὸν ΧΚολφὸν ἐφίλει " δζῳ 

(αὶ τὸ Χοιτού, αἰλλα δὲ αὐτὸν ταὶ ὠκείνν, ὁ ἀσϑϑς αὐτὸν ἑώρφι μόνον, ἡ ἕν ἐδεδοίκει, ὃ 
μὴ τῆς αἰγοίπης ἐκείνης ὠκπτεσιῖν, τῦτο )ὃ αὐτῷ καὶ γεέννης φοξερώτερον ζω, ὥασερ ὃ 

20 ῥϑῥειν οὖ αὑτῇ, βασιλείας ποϑενότερον. 
Τίνος δξίυ αὐ Εἴηνϑν ἀξιοι λοπὸν ἡμᾷς, στὸμ ὀκφνος Φ μηδὲ ζῷ οὖν τοῖς ἐἰροινοῖς γαυ.- 

μάζῃ «πρὸς τὸν τ ριςοῦ πόθον, ἡμιᾷς ὃ ζῳ ἐν τῷ βορξόρῳ ἃ τῳ πηλῷ τῷ Χοισο 
παϑϑτιμονδ "κά κεῖνος (ὦ δχρὶ τὸν πῦϑον εἰντν καὶ Εἰς γέεννδυ ἐμιπεσεῖν κατα δέχεται, ὺ βα-- 
σιλείας ὠκστεσεῖν, Εἴτε αἰμιφότεραι ζαύτα ππροὔκειτο᾽ ἡμής ) σϑεῖδ τῷ παρϑντος χατα.- 

.4 Φοϑνούμϑυ βίου. αἶροι ὠξιοι “δι )ϑιῶ “ἰαυοδυμώτωνἐσυϑὲ λοιπὸν Δ) ὠκείνου, τοσῷτον αἰ. 
ΓΠ Φεφηκότες αἰτεῖ τὴς μεγαλονοίας ; ὄκψνος ἢ )Ὲ 9 σδοδ' βασιλείδν ἡγεῖται τι τὸν 

Χοισον τὴ ̓ἡμᾷς 5 αὐτο κωταφρονούμϑρ, 335 τοὶ πολιωὼ ποιοῦ (θα, λόρον. καὶ Εἴϑεκάν 
ἫἫὟΘΞ ἀντί" γι ὃ συ οδ᾿ τῶτο, ἀλλα ἡ βασιλείας ἡμῖν" ποδοκεινδύης, ὠχοίγζωυ ἀἰφέντες, ζ 

σκιαῖς ᾧ (ὶ ὀνείρουτα χα ϑ' ἑκοίφην διώκονδρ τίωὐ ἡμόρριν. χαίτοιγε ὁ Θεὸς φιλο, ϑ69:πὸς 
49 ὧν ὸ σφόδρα ἥμερος, ζύτον ἐποίησεν, δ᾽ δ᾽ εἰ πατὴρ Φιλόπαις τὸ παιδὸς δυοσραίνοντος 

πίων πσδὸς αὐτὸν διζωνεκὴ ὁμελίθμ, ἑτέρως ζαὐτίωυ συφίσοιτο. ΚΝ, γὰρ αἷστ πίθον σζν 
μ] 

οὕτω οὐρανϑμομδι, δλ σοσηδῶνδν “σϑϑς ῳᾳᾷ “πα φδικαὶ αϑυρματα. Ν᾿ οὐχ ὁ 

Παίύλος οὕτως, ἀλλ᾽ ὡασερ τς ἐυλνὴς παῖς, ὼ ἐλθύϑῳρρο, αὶ φιλοπάτωρ, τίω (μυοισίδυ Ἔ 
Ι 

πα δ)ς 

ἐϑμὴν (Ὁ «αοϑσύκοντα, πολλὰ ἕτεροι ἡμίν “πϑϑθὠλλε:) ὡςξεήμας κουτουθιαῖν αγδ 39 ἑαυτόν. 
᾽ ἢ 

ζῷ νι 

ἩΘΙΚΟΝ 



Ὁ ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ 

πεΐδος ζχιξητεῖ μόνον, ΤῊ" ἢ ἄϊλλων οὐ τοσῶτον πποιζται λόχον᾽ μᾶλλον ἢ, πολλῷ πλέον ἢ 
παῖς. οὐ γδβομοῦ καὶ (δ πατέρᾳ. ὶ (δ αὐτῷ τιμᾷ ἐνν᾿ ὁτὸμ ἴλῃ «τοϑς (ὃ πατέρα, οὐεὲν 
ὀκῶνα ἡγεῖται, αἰλλ᾽ ἕλοιτο ἐν) κολαιζόμδινος ᾧ μας)ζομϑμος ἐὴ ματ᾽ τι ἢ χωοιζό- 
μϑρος ἀντ πευφᾷν. φοίξωμϑμ τούνωυ ὅσοι μηδὲ γρημῖν δὶ (ὃ "Θεὸν καταφρονού- χειρὶ 
μϑν᾽ μᾶλλον ὃ, ὅσοι μηδὲ γοημῶν δὲ ἡμας αὐςἄνφ καταφοϑνούνϑν, ΤΠ ύλος δ μόνος, 
ζῶ ὁ αἰ σ' (ὃ Χοιφὸν γνησίως ὠπϑμτο πάσχων, οὐ .λ] οἱ βασιλείθμ, σον δα τίω' αὐτότι-. 
μέλ, δλλα' οἱ οὶ τίωὐ πτοὺς οὐκεῖνον θύγοιον. ἡμας ἢ ὅτε ὁ Χ ολφὲρ,ουτε σὰ πῷ Χοιοοί, 
Ὑν βιωτικϑν ἀφέλκει κοξαγμδ ,δολ᾽ ὡασερ'φεις, ἢ "ἐχάς, Ἀ τοῖρϑι, ἢ ὼ ζώτα πϑίώ- κῦριο 

σα ὁμοῦ, ἕυτως ὧν τῇ ἰλύϊ συρϑβθα. “ γ ΥΩ) ϑηοίων᾽ ὠκείνων ἡμεῖς αἰμαίνοις ὦ “ὉΠ 1 
τοσαῦτα ἢ τηλικοιότα ἔχοντες κοὐ δαδείγματα, κὶ ἔτι καίτω "βλύποντεςρὼ μηδὲ μακρὸν αἰ-- γο Χ'νάίντι 
ναδλέψαι πσοϑς τὸν ὀυφρνον αἰεγμδνοι ἘΔ ὁ Κ Θεὺς ἡ τὸν ὑὸν ὀϊξέδωκε᾽ σὺ ἢ οὐδ αὖ- ᾿ ὔ 

τοῦ μεταδίδως αὐτῇ τῳ φζρ σὲ ἐκϑυϑώτι, ᾧ δζᾳ σὲ σφαῦμτι.ὁ πευτὴρ δχρὶ σὲ ἀυτυ ἐκ ἐφεί.. 
σεζ)ορὸ ζανζῳ γνησία δνγος σπου δὺς σὺ ὃ «ὐντὸν ᾧ λιμῶ τηκόνϑμον αἰθεορῶς, ἡ ζαῦτα ὑπο δὴν 
ἐὐτο μέλλων ὀἀϑαλίσκειν,κὶ διαὶ σαυυτ' ὀμαλίσκειν.τί ζζωύπης Ὁ τρλοφνομίας χεῖοον ϑ)μοῖϊ 9, 
ὄξεδύϑη ὀζρ σὲ ἐστφραῖη ὁζρὰ σὲ αὐθεέρχ() πεινῶν ὁζρ σὲ, ἐκ αὐ δίδως δα αὑτὸς ὠφελη- κα 
ϑηφρὸ Οεοδὲ οὕτω δίδως «ποίων Οὔ αὖ εἷέν ὀμαιαϑητύτερφιλλίϑων, οἱ τοσότων ἀὐδις' ἑλκέων 

“πραγμάτων, ἘΧὶ τῆς Αἱ φιθολικῆς ζωύτης ψϑήοντεις ὠμότητος ν Ονεῖδ' “Ὁ δ ἡρκέσϑη τῶ 
ϑαναίτω αὶ τῳ ςαυῤῷ μόνον, ἀλλα ᾧ πένης ϑμέοϑαι χατεδέξα»», ἡ ξένος, ἢ αἰλήτης, καὶ γυμι- 
νὸς Εἰς δισμωτήριον ἐλεπεσεῖν, ᾧ αἰρῥωςίλυ «ασο μεῖναι, ἵνα, κἀν οὕτω σε ὠκκαλέσηται. 
Εἰγὰβ μὴ" αἰμείδῃ μέ, φησιν, ὡς ὑπ σῷ τὶ παϑόντου, [σ᾽ τίω ποίαν ἐλέησον, Εἰ 8 2ο 5 ἐμείζετο, 

μὴ βούλει δζρὶ τίω' πωίαν ἐλεῖσαι, δζρα τίω νότον ζχικάμφιϑητι, ὀχ ὃ ὃ δισμωτήρον Ἐν 
Ἐχικλάιϑντι. Εἰ ὃ μηδὲ ζωτά σε ποιᾷ φιλο, 369 πον, δζρ Ὁ κούφον τὴς αὐτήσεως Ὠχίγι- 
σον. Ουοδὲν γλογὶ αἰτῶ πολυτελές, ἀλλα αὐῤτο, ᾧ φέγώυ, ᾧ ῥημώτων οὐοάκλησιν. Εἰ 5 ἡ 
κ᾿ τα ἔτι μϑμεις ἄγριος ὧν, καν οἱ αὶ τίω βασιλείδυ νοῦ βελτίων, κὠν ἀγα ἔπα- 
9λα ὡς πποόμόιν. αἰλλ᾽ Οϑεῖδ' ἐκείνων 8 τίς σοι λόχος; κἀν ασοϑς τέω φύσιν αὐτέων" ἐς 
Ἰχικλαιϑηη, γυμψὸν ὁρων, ᾧ τὴς γυμφότητος λύα μγήοϑητι ὠκείνης, ζω ἐγυμψώϑωυ ἔχὶ 
τῇ ςαυροὐ ζζρ σέ, εἰ καὶ ὠκείγης οὐ ζούλει,καν ζυύτης, ζιὺ φχρ' Μ᾽ πενήτων γυμψούμᾳι." ἐ- “χλδοω 
δεήϑέω τότε δχὶ σέ, ἀλλά ῥ νωῦ ὅδ σὲ, ὕα Εἴτε ἐντοϑον, Εἴτε ὠκᾷϑεν “αϑϑαηϑεὶς, βου-- 

ληϑῆς ποίησαι τινὰ ἔλεον, ογήφ'θυσα ὅζρὶ σὲ, πιίλιν πεινω ὅζᾳ σέ, ἐδίψησω κρεμιοί μϑμος 
ἐχὶ τῷ φαυρού, διψῶ καὶ δ δίων" πονήτων, ἥα, καὶ δξ ὠκοίνων, καὶ ἐκ τότων ὅλι-- 20 
ασάσωμα σε ασοὶς ἐμαυτὸν, ὁ ποιήσω φιλο, 965 πον ὅπ] σωτηοία, τῇ σῇ. ὁζρ' τῦτο ἡ μυ- 
εἴων ὀφείλοντα σε ἐνεργετημώτων αἱ μοιξϊωυ ἐμοὶ οὐχ ὡς ὀφείλοντω ἀπαιτῶ, ἀλλ ὡς γχα- 
ριξόμϑρον φᾳιφωνώ, ᾧ βασιλείαν δωρφύμαι ὀῤτὶ ΝΜ μικρών τύτων. συ Ὁ» λέγω, λό. 

σόγίμοι δὲ πενίαν, Οὐ οὲ, «δ ισαι μιοι πλῦτον, χαίτοιγε ἐπ! ώχθυσο ὄζοι σε δον ὑμος αβτν γχοβὰ 
αἰτῶ, αὶ ἱμάτιον, ὁ λιμοῦ χρθαιμυθιὸν μικραν'. καὶ Εἰς δισμωτήρλον ἐμπέσω, οὐκ αἰα Γ΄. 3; 
χῴζω (κ δισμαὶ λόσου ἡ ὠκξαλᾷν, αἰλλ᾽ ἕν Ὡχιζητῶ μόνον γα ἴδνῃς δεδεμδῥον ὀζρὰ σὲρὺ :ὖρ- 
χϑόσοιν ἐλαίον γον, καὶ ὑοῦ τύτο μόνου (δὴ οὐροινὸν σοι ὡϑοίζομοι. χϑήτοιγε ἐγὼ χαλε- 
πωτάτωνσε ἐλυσαι δεσιμδίν; αἰλλ᾽ ἐμοὶ μόνον ηοκεῖ, ἀμ βουληϑῆς ἰδεῖν μια δεδεμϑμον, δηωα- 
ΑἂΙ ὥ "Ὁ » ὐ χωοὶς τϑτων σε φεφόνοιῶ. βήλομαι δέσοι ὸ ὀφειλέτης ὁῤρ,ῥα φέῴη σοΐτι- 

γα κα αι ριαίαν ὀφέφόομος καὶ ὅρα τῦτο ὸ διαί νϑρος ἐμαυτὸν εϑρέψαι, αὐἰξεέρχομϑι πθ3σ-- 40 Ἰγισοπεί 
αγτοΐν, χαὶ τας θύραις συ' πυρϑὶςαίμϑρος ασοϑτείνω χεῖρα. ' σοῦ γὸ πραφίώω Ὦχι- δι 
θυμῷ. φιλα ν σε στφρόδγα, δ) χαὶ τῆς “πζαπέζης ἐρω τῆς σῆς, ὃ τοῖς Φιλϑσιν ἔθος ὅ6ι. Ἂ 

ἐγκαλλωπίξομαι τύτῳ" ἡ τὸ κα ὅ)υ βρόντος τὴς οἰκυρδῥης, αγακηρύῆω σε τότε, χαὶ 
σόϑτων ἀκουόντων, ον δείκψυ μαι ᾧ Θφέατὼ ἐμὸν. χρήτοιτε ἡμῴς στὸν αρῆδο ψ᾿ σπα-- 

φωμϑν, 
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φοΐωϑυ, αἱ ἰλευυομῖθα τῶν συσμαζοιδι. αὑτὸς ἢ Τὴ σφώδρα ἡμᾶς φιλφκῷν ἡμᾷρ 

χοοά σε σιγώρϑῳ, ἀραγϑρθυει. τί πὸ δ γεδνυρϑιίον κμῷ ὁ πολλαν ἐγκωμίων, ἐς οὔκ  αἰλμανέται εἰπεῖ, 

ὅτι ̓  γυμνὸ ὀντοὺ αὐτὸν αἰξκερλορδι, ἡ πεναδγτα ἐβρέψαρϑυ. (τ᾽ δὲ διωυ ὠπϑρτα οἰ οι. 

οἰῶτερ, (αἱ! "μάγοι δῖ" ἐ ὀπαίνων ξῶμϑμ μόνοι, ἡ Ἰμπτελέσωμϑῃ πα : Εἰρημδία, τ Κχ; 
“ὄφελος ἥξ κρότον, ᾧ ἢ ϑυρυζωντύτω νὸν ζητῶ Γ ὑμῖν Ἱκόγον, ἢ δ ῷ ε ἔργων Ἰππδειξο, τίω 
ΟΣ πραγμώτωνν ὑπ αχεζο. ΩΝ ἔπαμνος ἐμός, ὅτο κέρδορυ ὑμέτερον, ζ» Αἰοδε, ματός 

νὰ λθιμασρότεξον. πῦτον τούνιωυ ἀπελθόντες “ ὑμὴν ὺ ἐμοὶ καιτασκθυώσυτο ᾧ ςἐφόδυο 

ὁ πῆς Ψμ ποήτων χεῖρ᾽ ἵνα, αὶ κτὶ ὁ ̓πϑρόντοι βίον χθπ 1 (υπφαφδιδν ἐλπίδι, τρεῖς 

τίω μόλλουσοιν αἰπελϑοντες ζω" ἊΜ Ἕμολων ἔχε: τυχορν ἀγαϑώῶι, ὧν ἦν λέοντο πόρζᾳ ἡ. 

ιομάς ἔλιτυχεῖ, γῤιτι ἡ φιλαν, ϑεφπία. 

ἀν 9. 

χΚνείῳ, Λογ. 'φ. 1 ΑΛΗΘΕΙΑΝ ΛΕΓΩ͂ ἘΝ 'ΧΡΙΣΤΩ, ΟΥ ΕΥ- ἐς 9. 
δὺ μια! » συμ ϑοτυῤθύσης μὼ »ἧς (Ἰωειδήσιως μὰ ον πρεύματι ἀγῳ: ̓ 

βρῷ ὦ ὃ μϑγοίλαι ἡμα. Ὁ. δ αβφῆ τῇ τῇ ἢ ππευτεραίᾳ δὲ τὴς τῷ Παύ- 

δου "αἰ ΠΣ Χοιπὶ υἰναίπης ἐδόκον ὁ ὑοῦ ἡ Εἰρακέναι Σὲ μὦ 
φύσει μεγαϊλάς, ἃ παϊτὰ: ̓ αὐὐϑδανοτα ΚΟΥ ΧΩΝ ὅμως ῷᾷ σήμες- 
ον λεθετα πὠσάσγίω ἔχε: τίω. αὐλβοολδ ἀσεῦς. ὀκᾷα, ὅ ὀση! 
ὀκᾷα ασοϑς Οἱ ἡμέτερα: ταὐτοιγέ Οὐκ μων αὑτὰ ἔχῳ ̓ ς χα 

᾿ ᾿ Οὐλεὺ, ΔΛ οἱ μὼς ἐπελϑόνταιία σήμερον ἡμῖν ἌΧ ΟΝ πολὺ 

παίντων ὀκείνων ἐφδύῃ λαμησοϑτοροι. ὁπεῤ δ αὐτὸς (μωυϊδωὼὰ, Ὡ σόν. «εροιμίων 
αὐτὸ Ἐὠέφηνεν, ἀπε Εἰς μείζονα ἐμύαμειν μέλλων. κα] ἀπιφεοϑαι οὐαὶ δι ι' κολών. αγτ)- 

τορον δὲ 29 Οεθαιούται « αἰδὲ ὧν μέλλει: λέγειν " ὁπτρ πολλὸϊς ἔλεε ποιῶν; ὅτθρ μέλ.-- 
Ἀ, “σίας λωσί ὕ λέγειν αὐ δμ. Ἢ πολλοιὲ. αἰπιρούμϑρὸν, ̓ἤδ ̓Αἰαδ οὗ σφόδρα. " ῥαύζες Εἰσι 
ἐπι. 15 πεπεικότες. χαὶ Ὁ» αἰλήϑο)δν λέγω, φησὶ, σι, οὐ γίδια, χα ἢ ἱμεἰδις μοὶ 

τυρέι" 

»Ψ 'δη λέ λύπη μοι 581 μεγαΐλη, καὶ ,ἀλάλααβοι ἐδευΐη τῇ ἡκωρδίᾳ μι5.᾿ 
3 Ηυψμάωυ γαβἀὐάϑεμα 0) αὐτὸς ἐγὼ δἶπδ Χειροῦ : Τί λόλεις, ὦ Ταῦ. 

λε; Ὄστὺ τῷὸ Κολςοῦ, τῷ αὶ ποϑουρϑῴου, ΠῚ μῆτε βασιλεία σϑ; τὸ δέονα ἐχϑολξε, μήτε ῳ 

Ν το ὁρωρϑμᾶ, μήτε ζᾳ γουύμδμα, μήτε ἄλλα τοσειῦτει; ἐπο τύτω γῶῦ ὥχῃ λθάϑεμα ἐξ) » Ἅἰ 

Η ατίξῖ- γέγϑνε! ; μὴ “ μιιταρἔθλησοι, ᾧ κατέλύσας (δ πὖϑον ὀκῷοι; εἐχί, φησι, μὴ δείσῃς. Ὁ ὑγδ 
χρζαρ ταν αὶ ὀπέτενα αὐντὸν μάλλον. πῶρ ὀΐζυ νη υλὐάλεμα ζῇ), ὁ δλλοτείωσιν ζυντᾷο, ἐ: λϑεισμὺ 

, ποιούτόν, αὐ ὼ ὅτερφν οὐκὄξιν δρᾷν; ὯΝ, σφόδρα ατον » φιλεῖ, φησι, πῶς, Εἰπέ μοι; καὶ 

Ἀπ " ποίῳ ὥπῳ; ἴω γϑαὶ αβίγματι δ φράγμα ἔοικθ, μᾶλλον ὃ Εἰ δυκῴ, φέξτο μαϑωμὴν 
24 τί ποτε 61 Ὁ ὀμάϑεμα, Ὄ τῦτε αὑτὸν ἐρωτήσωμδι αἰδὸ τότων, ἢ τοὺ Ἰἰπύῤῥητον ζύτίω ἢ 

“οὐδαδοξον Ε. ἰσομεϑει ἀγάπίω. αἰ δξζυ ὅ91 Ὁ αὐαίϑομω, κϑυσον τὰ λόχϑντορ Εἴ τί α' Κιρ τις 
"ἐδ ῳ φιλᾷ (Ὁ Κύριον Ἰησῦν᾽ Χοισὸν ἔσω αὐαϊλεμιαι τοτός!, κογωρλοϑω πόῤτων, δλλό ὀτθρςῖ- 

φω πόρτων. καιϑοίπερ γὰΡ τῷ αὐα ϑήμωτος τῷ ὀρατίϑερϑέου τῷ Θεῷ Οϑὐεϊεὶς ἐμ τολ-- 
μήσειον ἀπλος ταὶ ταῖς λερσὺ ἄψαοϑαι, σὐτείδ ἐπι "λνέοϑαι᾽ ὑτωὺ ᾧ γρειζ μϑρογπῆς ὁ ὧκ.- 

Ἀ' ἀποτεμὼν, 40 Ῥραισίαι, πλύτων᾽ ̓“διποτέμνων, Ὗ ως ποῤῥωτάτω ἀπεΐγων, τάτῳ τῷτ᾽ ὀγόμιοιτί πὸ τὸ ο)ὸρ- 

Ἅ, χοεζιδς “ἴου καλῴ, Κα πολλοῦ τῷ ̓ Φοξου πᾶσιν ἀπαγρρθύων. ἐντο" οἰποχροίζεοϑαι κα ιν ὩΥΤΟΊΓη- 

δαν. τω Ῥ᾿ ΣΡ αὐαιϑήμα, ὡ μῆς ει ἐνερ. οϑολὶς ὑπλμαι ἐπί ἰσαι ᾿ πὸ ̓ ̓ϑὐποτμηλάντοῤ, 

ραν "2 οὐδρτίας ἐγ Εἰζον γνώμης ὥπόμυτες. ὡςε ὁ δὰ "γρεισμὸς εἷς, : ὁμοίως ὦ τῶτο τὸ κακῷ. 

κρνθ αν δ πολλώδν ῥλλοτοίωται᾽ ὁ ἢ πος τῷ χωοισμού ἐχ Εἷς, δλλὰ αὶ ἐραντίος οὗτξ ὠκεί- 
ΟΠ ιεγίοϊ. τοη]. 3. Μ νου, 



οὐδ. 1... 
μιῇ ΜΑϑνοΥ ὅτί χὐθλοϑέρκι ἐξούλετο, δλλὰ ὁ τίω αἰτίδν δὲ » ὀξούλετο, ᾿ τῦτε δψ4 ὐτύς 
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νου. τὸ Δ γὰρ ἀπείρντο ὡς ὀϑακειμϑῥου Θεῷ, τῷ ὃ ὡς ἡλλοτοιωμδῥου "Θεού, ἡὶ Ἔἰισοβ- χιθιῷ, 
βαδρτος τῆς ὀκχλησίας. τῶτο ὀΐω καὶ ὁ Παῦλος δυλων ἐλεγν, ἡυχόμέιν αὐαϑεμα τῇ 

ε ἰδὺ 4 } , , , ! 

πὸ τῷ Χολφού, ἡ Οὐδ απλώς Εἶπεν, ὅτι ἐθουλϑμώων, δλλαὶ (χγτείνων αὐτο, φησι 
3 Ω ᾽ 3, Ν -" ᾽ 

ὁ ἡυρμάν. Εἰ ὃ ϑυρυο σε ὧτο" αἰαϑενέφερο. τα ῷ λεγόνϑνα, Ὁ πυσάγμα λογίζου, χ' ἀϑιί 
ον ὄντα ταῦ» 

" αἰω αἰπροολίω τὴς ἀγοίπης. ὁπεὶ ἡ αἰδεότεμο, ἢ τῷ μονδῥῳ πυδϑσέχομδν, αἀλ- μὴ τὲ σρὶ- 

λᾷ τῇ γνώμῃ, ἀ τῇ αἰτία, τὸ Ἄμονϑμου, ὲ αἱ σ' τῦτο μάλλον αὐτὸν φιυμάζορϑμ. πε 

φλέτεμα ἢ μόνον, λὰ ἡ ὀξυρᾷτο, ὼὰ ἔθυσε" χα ὃ δύπου δζρὲ τὅτο αὐτοὶ Ἰουδογον Φαμδν 

4) δρλα δὲ ὠφ' ὥ' δὼ τϑτο μώλιξα ὠπηλλαάηθαι Ἰουδαϊσμού, καὶ καϑαρϑνειν, καὶ 

γνήσιον 4 τῷ Χοιφοδϑερανγά,τίω.. ὥασερ ἥζυ αὑτὸν αἰϑθετέμψοντου βλέπων, καὶ θύοντα, αν 

αὶ δρῶ τῦτο αὐτὸν χαταδιχαζεις ὡς Ιουδα ΐξοντω, λα δὶ ἀδρ' ὥ' [δὼ] τῦτο μάλιςα, 

ζοφόμοῖς, ὡς δλλότϑκον ὄντα Ἰουδα σοῦ" ὅτω χα δρῶν Ἐχιϑυμοιῦτα ὀμαϑεμα “δμέοϑαι, 

μὴ δζα τῶῦτο ϑορυθηϑῆς, αλλά δὶ ἀδο' ἅ ὧν τφτο μαίλιξα, αὐτὸν αὐακήρυξον, τέων αἰ. 
τἰαν καταμαϑτὼ δὶ ἐὼ τῦτο βούλεται, αὖ γοῤμὰ (:ς αἡτίας δξοτάσωμϑυ, καὶ (ὃ Ηλίς- 
ἂν ἀὐδροφ ὁνον ἐρρύμϑυ, ἃ τὸν Αρριαὶμι οὐχο αὐδροφόνον μόνον, αἰλλαὶ χαὶ πικδονοτόνονν χα ας 
(ὰ Φινοὲς ὃ χαὶ Ὅν Πέζον φόνου γραν δ ὅθα παλιν. χαὶ αὶ «θὲ ὙᾺ) αἰ γίων δ΄ μόνον, αἰνλχὰὶ 
χαὶ αἰϑδὸ τῷ ΨΜ ὁλὼν Θεου, ὁ ἰὴ τηρον τῶτον Οἱ γόμον, Ὧν χανγόιω, πολλαὶ ἄτοπα "αίψρρο κ(. - δα, 

ἡῶσει, ἵν δῶ μὴ τῶτο δρηται, Ἑχὶ πίντων δ" ζιούτων, καρ αὐτίόμ, καὶ γγώμδιυ, ᾧΦ 

χα 69}, ὃ πίη τ δῷ ΝΜ γοομϑμων "ἀἰπολογούμνϑμα (ωαγαλοντες, ὅτω ὰ πορά- "τὲ 

2. τὸ πολὺ. 

ματα δξετάζωρδιν" δ. γιοῦ ἐπὶ ὃ μακαοίας ζοιύτης ψυχὰς ποιητέον ἡμῖν Τὶς δὼ ὁ αἰτίαι; 29 παρ ῳ 
[πάλιν] αὐὸς ὁ πποϑούνϑμος Ἰησᾶς. ἡ μέωὶ 4 δὶ «ἴον φησιν᾽ ἡἠυχομιέωυ γὺ αὐπ' τυ ἔαντει, 
Φησιν, ἀναϑεμα “ ἣΜ ἀδελφῶν (Μ". ὦ τῇτο τῆς αὐτὰ ζῳπεινοῷ ρϑσιωώης. ᾿ 

»»Υ βούλετω ὡς μέγα ἥι λέγων,ὼ Φ Χολφᾧ πὸ» ἀϑθάζομδμος Φανίωαι.8}9 Εἶπε,συγ- 
ϑμώ,, ἵγα κρύψῃ ὃ πλεογέκτημω. ἐπεὶ ὅτι ὃ πὸρ δζδε Ὧν ΧΚολφον ἤθελεν, ἀκϑυσον Μ᾽ ἐ- 

ξῆς. Εἰπὼν γϑρ, διὲῥᾧ συγ λιμών, ἐπτήγαϑμ, .. 
4 Ωδ ἡ ψοϑεσία, ἡ ἡ δύξα,, χαὺ αἱ Δ. 9 ῦχα!, καὶ καὶ νομοθεσία, χα ἡ λατρεία, καὶ 

» ἐπαήελίαι ᾿ . Ν εν 

φ Ων (ὥ πατέρες, ἡ ἐξ ὧν ὁ Χοιςὶς ὃ τὶ σαίρκα, ὁ ὧν δὶ πόμτων Θεὸς θ᾽ λογητὸς 

Εἰς ὧν αἰαΐγας. Αμέω. . Καὶ τῦτῦ, φησιν; Εἰγὰ Δ Ρ τὸ πιςεύσαι ἐτές- 

ρϑ9, ἐζούλοτο δμέοϑαωι ὀϑαϑεμα,, βδν καὶ ααῦρ τῶν ἐθγνών τούτο ἐυξαοϑαι" Εἰ ὃ 30 
[«}]} ! ΠῚ Ἰουδαίων ἔυχεται μόνων, δείκψεσιν οὐ ὄζρα τὸν ΧΚριφῦν ὠὐ' βουλόμδνος, ἀλλὰ χε 
χα τίω ασοὺε ἐκείνους οἰκείωσιν. καὶ μἄὺ Εἰ σῷ τῶν ἐθνών ἤυξατο μόνων, σῴο δ 

ὁμοίως τῶτο ἐφαλη" ὅη 3, ὃ Ὧν Ἰουδαίων μόνων, δείκγυται καϑαρώς δα τίωυ τῷ Χριςοῦ 

δόξλυ αἴ» ἀτουδαΐζων.. ᾧ οἴδω νϑὺ ὅτι χοαδὸ ξον ὑμῶν 6) δυκᾷ ὃ λεχόρϑνον᾽ πλζωὶ 
ἐδ μὴ ϑορυξηοϑε, ζαχέως ἀὐζ' πειροίσομαι ποίλσαι σαφές. φυὲ' τὸ ἀπλώς ζῶταὰ 5 
Εἴρηκεν ὥστερ Εἴρηκεν, ΚῚ ἐπεὶ πόύτες ἐλεγονρὺ τῷ Θεοῦ κατηχϑοϑίου, ὅτι ὑοὶ Θεοῦ κα.-- 
ταὐξιωϑθόντες κλοιϑέωδαι, ὸ νόμον δυΐξαί ψϑροι, χαὶ ασοΚ πόϑτων αὐτὸν Εἰδῦτες, ὁ Ὁσοιώτης 

ἀπολαύσαντες δόξης,  ϑεροισγάσωντες αὐτὸν ασοϑ τὴς οἰκύμϑμης,  ἐπαηελίας δύξα,.- 
βϑροι, "ὰ πατέρες ὄντες ῬΜωΜ φυλών, ὲ ὃ δὴ μεῖζον “πόμτων, ἡ ασοοπεύτορες αὐτῷ »- γοὶ τοῦ 

νόμϑυοι τῷ ΧΧρατού (τούτο γα ὅν, δ ὧν ὁ ΧΚριφὸς ὃ κτ' σοίρχᾳ) ὠχΟ ἐξ λζωυται κὶ ἡτίμωι- 40 πεότων καὶ 4 

ταὶ, λὐτεισήηϑησαν ὃ ὀυπ' κείνων ὦ μιηδύποτε αὐτὸν Ἐχιγνώτες αν ϑοφποι ᾧ ἐξ ἐο. 

γών. ἐπεὶ δΐζωυ ζωῦτα λέφροντες πὸν Θεὸν ἐθλασφήμοιω, αἰκούων ζωῦτα καὶ δαικνόμϑμος ὁ 

Παύλου, χα ὑα τὴς δόξης ληγῶν τὸ Θεού, ἤυξατο λύαϑεμα 61) (Εἴγε διυνατὸν ἐμ) 
ὦφο ὠκείνους σω ϑίωαι, καὶ τίω βλασφημίον ζω τίαι κατα λυιϑίοναι, καὶ μὴ δόξαι τὸν Θεὸν 

᾽ ! 
, ππυτηχέγαι 

ες 
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ἡπατηκέναι (ἄν: ἐγ,ϑνοῖς τὰς οὐκείνων οἷς ρα δωρεαὶς ἐπτηγήεί λοι» καὶ ἥα μαίϑης ὅτι αἰπὺ τό-- 
τὰ κοτηόρϑρος, τῷ μὲὴ δῦξαι τίου αἰ ασύσγεσιν τῷ Θεού δζρπίπ]ειν τέο λέγϑυσαν ᾧ Αἰρκὰμ, 

Φῦ9 

Σοὶ δώσω Ὁ γάω ζω τίω ὁ ᾧ ασέρματί συ ζαύτα ἤυχετο, υ(τ' ὃ ζ(αύτα εἰπεῖν, ἐπήγαϑν, τιν ἐξ. 
6 Οὐχ δ ἢ στι ὠκπότηωχεν ὁ λόγϑς τῷ Θεουύ, Δεικφες ὅδ πάντα ζαύτα δχρ. 

χιἶνχτον, 5 (Φὺ λόχον τῇ Θεοῦ οἰ πσομεῖναι " ἐιῤείχετο, τατες!; τίου ἐπαγίελίον πίω αποὺς Α(ξφανα 
»οδνημλμίω. καϑοίπερ "» Μμωύσῃς ἐδῦκει Αἷῶρ Ιουδαίων τρεσζϑύειν, ὦ ἡ πὸ 

᾿ αἰ τῆς δύξης τῷ Θεοῦ ἔποῤαῆο {Ἰνώ γϑ μὴ Εἰ πωσὶ, φησιν, ὅτι γχρῦδοι ὦ μὴ δύ.. Δώτιθικη, 
χιφτιλύσων γάρϑοι ἀὐζις σῶσοιῃ, ἐζήγα δ ἀὐθις ᾿Ξ στολέσαι εἰ» τὴ ἐρήμῳ," κϑοτά λυσον. τίων ὀργάωυ) 

οὕτω δὴ ᾧ Παύλος , ἥα μὴ Εἰπωσί, φησιν, ὅτι ἐξέστεσειν ἡ ἐπαγγελία τὰ Θεού, ᾧ ἐψώ.- 

1ο σατὸ ἃ αὑσέδετο, ΝΣ Εἰς ἔργϑν Οὐκ δξηλϑεν ὁ λόγος, ἐξουλόμζν αὐαϑε μα δμέοϑαι.: 

«]α δὴ τῦτο, οὐχ, ἰῇ, ἣν ἐθγων Φησιν (οὐ Ὁ ζω “ὧδ ὠκέϊνους ἐπηγίελυϑέον 

αὑτὸ, Τ ἱὲ ἤσουν αὐτοὶ πεθορασγάυκότες᾽ δ 9 ΠΥ ἐξλᾳσφήμοιν «ὑτὸν δὶ ὠκείνοις) ΎΨῳ 

τἷζ ΤΜ Ιουδαίων Νὰ πίω ἐπαγζελίλν δυϊζανϑέων, Ὁ » Μ ἄλλων οἰκειωθέγπαν 

χρὴ εὐτώ, ζαύτα ἡυχεῖ, εἴδει εἰ" αἱ ,ιἷαῷ τ" ἐϑναΐν ἤυξατο, οὐκ λὺ ὅτως ἐξ αήη 

ὁ μίτον “δυέοϑει ὀμαϑε μα, τότε μώλιςα ἐδείϑη ὅτι ΟΥΣΝ (ὃ Χρικὸν" (ύτα ζχιϑυμεῖ, δὰ ἕ. 

τοἔλεγν, ΝΝ 

" ὦν ἡ ἐοϑῳσία,ὸ ἡδόξα, κ) ἢ λατρεία ὦ ἢ ἐπαι[ελία. Καὶ γϑῤὸ νόμος ὠκ ϑεν ὁ 

«ἰθὶ τῷ Χοιςφού λέγων, φησί͵ ὸ αἱ ((μωυϑῦκαι αἷ «σϑὲς ἀῤ)υὶ πάσου, ἡ αὐτὸς δξ αὐ Ψ᾽, καὶ 

το ὦ πατέρες (Ὁ δυίξαινϑμοι (4 ἐπαγίελίας [9] κείνων πόρτας ΘΛ ὁμκῶς τοιωύαντίι 
" ον γέχϑνε, ᾧ πλώτων ἐξέπεσον "δ" αἰγαϑών. - Αἱ αὶ τούτο ἢ κόγῆο (α!, φησι,ὺ ΕἾγε ἑώ χω- 

ελαϑίώα, ἢ αὐδὸ ( Χοιφὸν χοροῦ, ᾧ ἀλλοτοιωϑίοω, ἐχὶ τὸς ἀγάπης αὑτοῦ ( μὴ γέ- 
γον, ἐπεὶ ἡ ζμῆτα δὶ ἀγαπίω ἐποίει) εἰλλα καὶ τῆς ὡἰπολθύσεως ὀκέης, ᾧ τὴς δόξης, 

μἐμίον ς ατεδεζαιμώω δὺ, ὥςε μὴ (δ) διασότίου βλᾳσφη μη ϑιίῶαι (ὃ ἐμὸν, δζα ὃ μὴ " ἀκούσαι 

25 λεγόντων τίνοῦν, ὅτι σκζουλᾳ πσραγίλατα γέχϑνεν. ἀλλδις «ἰαυέογετο, ἢ ἄλλοις ἔδωκεν: 
ἐξ ἄλλων ἐγλυνήϑη, ὠ ὧν ἀλλυς ἔσωσε. τοῖς ῬΨ Ιούδοίων αλλ ϑιοῖς ἐπήπελη ᾿ χαὶ ὥνϑ 

ὄκλϑνοις αὖ Ψ ἀφεὶς, (δ σενέποτε αὑτὸν " ἐγνωκόζως Εἰς τὰ ὠκείνων Εἰσήγασϑμ ἀγα 
9, κῶνοι ([) νόμον ἔχαμὸον μϑλοῦμτες, ας πσοοφητείας αὐωγινώσκοντες, ἡ (ὦ οἰπὸ Ἢ 
βωμδιυὶ τ Εἰδωλων θὲς ἐπόνελϑοντες, ὀϑώτερϑι τεγϑνασιν ὑκθνων, πἰοδ ζριῦ τα αγ69-- 

40 νοίας ; ἵν δῶυ ζωῦτα μὴ "λέγηται κὐδὶτῦ δεαυῦτν τοῦ ἐμιϑ, φησιν, Εἰ αἰδίκως λέγεται, 

ἢ βασιλείας ἡδέως δι" ὡἰζέπιπῆον, ἢ τῆς δύξης κείνης τὴς 'σπορρήτα, ᾧ πόρτα ὐσ ἐμ: 
γα, αὐ ᾳᾳ δχενα,, μεγίς ἕω ἀὐπτόώτων ἡορύμϑμος τὐδαμυϑίαν Εἶναι Φ πόνου, ζὼ ῷ [τὼ 

ποθουνϑμον μηκέτι βλασφημούνϑμον ἀκούειν. Εἰ 5 σσυϊίπτω καταδέχῃ Ὁ Εἰ ἰρλμδμον,ονν-- 

γόησον τὶ ὁ πατέρες πολλοὶ πολλαύχις ζρμ ἐχ “ἰδ παίδων κατεδέξόουτο, ἢ Εἴλοντο αὐνδὗἝ 
χυμῶν 55 χωελοϑέωαι,, καὶ" μόνον αὐἦν' θὐδυκιμοιώζας ὁρᾶν, τὴς ((μωουσίας ἀὐ δ) μηδίῳ νομίζοντες 

Ων τίω θὐδυχίμιησιν τω ἐκείνων. ἀλλ᾿ Τὴν πύββω τὴς ἀγάπης ἐσμὲν ζοώτης, φυτὰ γοῦν 
σαι ζὰ λέγϑιδνα δυινα θα. ὅτὼ γ) τυες αὶ τίω ΠΠαύλυ. ἀσοϑσνγϑολαν οὐδ ἀκοῦσαι 
Εἰἶσιν ὦξιοι, καὶ τῆς σφοδρότητος “Τῆς ὠκείνου πόῤῥω ᾧ᾿ μακρ αν ἐφήχασιν, ὡς ἡ αὐδὲ δαγατοῦ 
Ἔ ἀσρϑσκαίρο ζωῶτω λέγειν αὐτὸννομίζειν. ὃς Τοσῦτον Εἴποιμι δῦ αὐνοίν (Ὁ Παῦλον, ὁ. 

40 σον τοὺς πηρϑις τίω ἀγα τέωὐ ἡλιακία᾽᾽ μάλλον ὃ καὶ πολλῷ πλέο; ὁ γὰρ καθ᾽ ἐκοία 

« ἐσιγνωκδ- 
4 

“ολέγοσι 

15 καϑαραῖς ὅρα τίω! τῷ Χριςοῦ δυξὸν τῷῶτ ποιωῖν᾿ ἘΝ 5. αἰπαρ Ιουδαίων ἐζουλήϊϑη. 

Χ. ἐγδεὴ,, φην ἡ μέρφιν το νήσκων, ὁ Φάδας κυδυωύΐων" εὶς, ᾧ Οἰπὼν, Τίς ἡμᾶς χωθάσει Ὁπϑ τὴς ῥν, λον 
λιπερόπν, αἰγαπης δ Χοισού, ϑλίψις, ἢ φενοχωοία, ἢ λιμώς, ἢ διωγμός ἢ φόχ "δἰρκεαϑεὶς τοῖς λοι 

ἐϑεῖσιν, ̓ δν χσυβίας ᾧ ἐρλυὸν, Ὁ τὸ ϑροινὸν Ἢ ὀυρφινού, χαὶ αγίέλδς, καὶ φρχαήέλοις, χαὶ 

αὐρτα ἃ αἴω αἰδιϑρα μιν, ἡ συλλαξων ὁμοΐ ζῷ ,έόντα, τὸ μέλλογζα, τὰ ὁρώμϑμα, (ΟΝ 

Ομεγίοϊζοτοιλ.3. Μ 5 γονίνϑμα, 
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ιούμϑνα, πὲ λυπηροὶ, (᾿ χοηςα, τά οῳ ἐχατέρϑις, Ὁ σγτεῖο ὅλως ἀφεὶς, χα Θπεῖὲ ὅτω κο- 

ρέεϑεὶς, αἰλλα' ἡ ἑτέραν τοσοωυτίω κῖίσιν τίω οὐκ δυσοαν «ἰασοφησα μὗμος, πῶς ὡς μέγα κ' 

λέγων μετ᾽ ὀκῶνώ πάντα, ϑανώτυ Ὁ πσϑϑσκαίρυ ἐμψομόνῥυσεν ὀμ' ν Οὐκ ἐς! ζρῶτα, Οὐκ 
ἫΝ δια σκωλήκων ον κοωρία, Φωλ θυόντων ἡ Τοιαύτη αἰ ασύνοια. Εἰ γορ τούτο ἔλεγε, 
“δ . 4.9] ΙΑ.» γὼ 4 "Ὁ ! αν ἢ ων «τοῦ κεἰὴὶ 

πῶς ἐνώμα ἐαυτϑι ἤυχέτο 61) υἰπὶ Φ Χραφοῦ; ὁ ΡΝ Οιοῦτος ϑνατος, μάλλον τω φι “᾿ μἄρδΗ 

Χοιροῦ (μῆς χορῷ, καὶ τὴς ϑύξης ἀπολαύοιν ὠκείγης ἐποίει, ᾽ϑιλα' γὰῦ Εἰσί ᾧνες Ὁ ἕα ΝΜ" 
χαὶ τύπτων ἕτεροι καιτοιγι λθιφτερρι τολίῷσι λέγῴν. ἐν "5 ϑαίγατόν, φησιν, ὀηλα' χειμιήλιον ᾿ 
χα) λϑαεμα ἐὰ ἤυχετο Ἔ Χοιφοῦ. ἢ τίς τοῦτο καὶ τυ" σφεδρα θὐτελών ὁ ὀμαπετῆω- 
χότων Οὐκ ὁν θύξαιτο πῶς ὃ αἰπὺ ΤῊ συγίεγωῖν ξξτο ἐμϑης ν᾽ ἀὐού ϑρμάιϑαι, αἀφέν- 

τας τοίγιωυ τοῦφ' μυύϑους, καὶ τυ φλυαρίας ( ουδὲ) αὐτιλέγειν πγοῆς ζωῦτα ἀξιον, ὡασερ. 1ο 
δῖζυ οὐδ πσοὺς ἃ παιδία (ᾳ" ψωλίξοντο ) Εἰς αὐτίω παλιν τίω ῥῆσιν ἐπθνέλθωμϑν, χ. -τααὐλ 

εὐτρυφώντες αὐ τῷ πελοίγοι τὴς αἰγάπης, χα! ΜΟΥ ἀἰδιίας πὸρτοιηϑὺ νη ϑροι, χαὶ τίωὐὨ π. το ἐπίν 
ι , ω γ “ (λα. δα 3} ν᾽ Ὁ] } " ἃ 

φλϑγα εὐνοοιῦτες τίου ὠφατον, μαῖλλον ὃ, ὅτε ἀν ποι τις, σστιὴν ἀξιον ἐρᾷ. ταὶ γὸ πε- 

Ἀδίλρυς πϑυτὸς θύρυτέρᾳ, καὶ φλοχϑς πασης σφοδροτέρᾳ ἐὦ αὕτη, χαὶ σεοϊεὶς αὖ τέο 

χατ' ἀξίαν" λϑαγϑρδῦσοι δεουνήσεται θηος,, ἀλλ᾽ ὠκένος μόνος οἶδεν αὐ τίω ὁ μ( Τ᾽ ἀκριξεί-- αν χ. «ἑαυ γῆ. 
ας αὐτίω ΚἸησοίνϑμος. φέρε δξζυ πείλιν αὐτὰ ζῷ ῥήματα Εἰς μέσον ἀγάγωμϑμ. σ᾿ 

Ηυχμίμέωυ γὰ  ααϑεμαᾳ 41) αὑτος ἐγώ. Τί ὕδην, αὑτὸς ἐγω;ὁ διδεύίσκαλος α'ἰπα᾿.- 
τον γενομῆμος,ὁ μυρίῳ χατορϑώ ματα [μα γαγων, ὁ μυρίας ὀνάμνϑῥων ζεφαίΐοις, ὁ ποϑήσας 
αὑτὸν τως ὡς πεύντων πϑϑτιμιῆστι αὐ τίω αἰγαϊτο ζω, ὁ καϑ᾽ ἐχρςηζωυ ἡμέραν δὲ αὐτὸν, 
χαόρϑρος, καὶ πάντα δυύτερφι ὴ γομέξων τὸ φίλου Ὁ πσοὲς αὑτόν. δυο δ το Φι- 20 

λὥαϑαν ἔμϑηον αὑτοῦ ΟΝ Ψ Χριφοὺ μόνον, αἰλλα' χα σφίδρα φιλᾷν αὐτὸν. χαὶ τῶτο 

μέλιςα “ὦ. αἱ 4 γὸ τὸ ασοὺς ἦτο ἔολεπε μόνον, καὶ παντα ϑύκόλως ἔφερεν. ἐν γὸ ἐσχθ-- ὁ... 0 
πεὶ δζοὶ πάντων, ὃ (ὃ καλὸν ὅτων ἐμιπλῆστο ἔρωτα. καὶ θὔχεται Δ τα" ὯΝ ὃ οὐχ ἔ- 

ὁ γίνφοϑοη ἅτως, σοὶ ἔμϑηρν αἰα)εμια ἐῇ, πειρφιται λοιπὸν καὶ Εἰς Σἰπολογίδω ἐμι- 

ζώσα δ" ἐγκλημῦν, καὶ (αὶ ,ϑρυλλούμϑνα τρτρκ πάντων Εἰς μέσον ἄγων, ὀματφύψαμι αὶ 2: 
φρὶν Εἰς τίωὐ σαφῆ τύτων ἀἰπολογίδν ἐμιδίωναι, τὰ ασέρμωτα αὐ ἡδο," ασοοκαταζάλ.-- 
λεται. τὸν Ν᾽ λέγη, ὧν ὴὶ οϑεσία, καὶ ἡ ϑυξώ, χαὶ καὶ νομοθεσία, καὶ ἡ λατρεία, καὶ αἱ ἐπα. 
ἡλίωι, ΟΥ̓νὲν ἀλλο φησίν, ἢ τι ὁ Θεὸς αὑτοῖς ἐδούλετο Ο ϑιῶαι» καὶ το ἐδύλωσφ δὲ 

ὧν ἔμινδλεϑιν ἐποίησε, καὶ δὲ ὧν ὁ ΧΧολεος ἐἶξ ὠκοίγων ἐγμετο, καὶ δὲ ὧν τοῖς πατραῖσιν ἐπη-: 

πίλατο᾽ αὐτοὶ ὃ δὲ οἰκείας ἀὐγνωμοσιωώης εἰπεκρούσοαωντο τίω θϑερτεσίλν. δ[9 καὶ ὠκᾶνα 0 
πίϑησιν, ὠπερ τὴς τῷ Θεοῦ δωρεάς ὅθην ονδεικγικα μόνον, Οὔκ κείνων ἐγκώμια. καὶ )5} 
ἡ ἡοϑεσία τῆς. αὐ γέγϑνε λούιτος, καὶ καὶ δδξα, καὶ αἰόπαγίελίαι, χα! ὀνόμος. περ ὥπθμ- χι αὐτὶ 
φτοῦ οὐγγοήσας, καὶ λογισαίνϑμος πόσην ὁ Θεὸς μ᾽ Ἔ παιδὸς ὁποιήσουτο τέωυ' «σουδύοὐ σῶσαι 
«δ, αἰεξύησε μέγα, ᾧ Εἶπεν, Ος θην θὐλογητὸς Εἰς (ἦν; αἰώγας, Αμόώὠώ' 
" Τῶω «ἰχῷ πόῤτων θ᾽, »σρισίοῳ λὐαφέρων' αὑτὸς ζῇ μονογλμεῖ ω Θευύ, τ δ Θἱ 2. χιατῷ 
ἢ ττεροι βλαστφρημούσί, Φησιν ; δλλ᾽ ἡμεῖς (Ὁ (ἃ ἐἰσέρρῆα Εἰδότες ἐντο; ἡ τίω σο- 
φίδν τίωὐ ἄφατον, καὶ τίωὐ πσολνοιαν τω πολλίωΣ, ἴσμεν σειφῶς, ὅτι ἐυ τῷ βλασ- 
φημείαϑαι, ὄνλα! τῷ δοξώξεοϑαι ὦὠξιος. Οὐκ “ἰρκεοϑεὶς ἢ αὐτῷ τῷ ((ιωειδὸτι, πει- 

ἐᾶται ἡ " λογισμὸν Φιϑέγαι λοιπϑν» ἢ σφοδροτέρῳ κε θ οϑοι κατ᾿ αὐἿὟΜ ᾧ λόγῳ. ἡ οὐ Ἀολγοὰ 
πσοτερον ᾿ἀἰσντείνεται ασοὸς αὐαῆν,, ἕως τίω κἰπσόνοιλν τίω αὐ δὝῥὝᾳ αἰθιεῖλεν. ἵνα "49 

Ῥω... μυὴ δύξη ὡς ἡϑροῖς οι. φλέγεοϑει, ἀτϑϑϊων φησιν, ΑΔαφοὶ, ἡ δὲ θὐδυκία τῆς ἐμῆξκαρ- 
δίας,ὰ ἡ δέησις ἡ «ρὸς (ὃ Θεὸν, αἱ πϑ αὐ Μ᾽ ἔθιν Εἰς σωτηοίλν. χα ἐγζωϑα ὃ κα’ 
Τ᾽ ἀλλὼν ὧν Εἴρηκο, χατεσκόδαζε ὃ μοὶ ϑύξαι "δὶ ἔξϑραν λέγειν ὥπερ ἔμϑηε κατ᾽ αὐ" ὉἡὦΠ" κεἰ δὺ 
ἐρεῖν, διόπερ σγεῖὶ συγ[ενεῖς ἀὐοερ' ἡ ἀδάφοις αρδδαιτεῖται ὀνομαζεν. Εἰ γὺ ὦ δζρὶ τὸν 

Χοσον 
, 
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χιοεὐλί. Χριφὺν ἐλελμ ὧπερ ἐλεὴν, ἀλλ᾿ ὅμως καὐ τίω " ἐκείνων Ἑχτασώται " δρμνοιὰν, 
πι “Ορϑοδυποιᾷ ᾧ λόγω, ἢ πάσης ἑαὺτὸν «ἰρσοψίας ἀπαλλαῆει ΑἹ αἱ τὰ μέλλοντα χατ᾽ 
ἢ ἴννοιαν, ᾽ 3 Ν ' ᾿ 

“ αὐἼ λειϑήσεοϑαι, ὁ τότε λοιπὸν ἐμαγει Εἰς ᾧ αὐ Ὑὴν᾽ πολλωΐν ζητούνϑμον λό-- 
} 3 [7 Ἀ 7 

“. λοιπὸν 295. κ) γὸ ἐζητοιω " πολλοὶ (μϑωπερ ἐφϑίω Εἰπωὶ) τίνος Θέκεν Φᾷ δυζααδμοι τίωυ 

4 ἐπαγίελίὸν ἐξέπεσον, (ὦ ἢ (μὴ ακουσαιτές αὐτῆς πτώποτε, (9 ΟΧείνων ἐσωγησειν ίμω-- 

τίωυ τοίνιω λύων τίω ὡἰσορλαν, ποῦ τῆς αὐτιϑέσεως τί λύσιν ἐπάγει. ὕα γδρᾳοὶ λέ- 

41. Ὑ" 6, « δὼ ᾿ σὺ μᾶδλον φροντίζεις τὴς δόξης τὸ Θεοί, Ἢ Θεὸς τῆς ἑαυ, , ἡ “Ὡς αἰϑα 

θὰ σῷ δεῖται βοηϑείας, ὥςε μὴ ἐκπεσεῖν ἀντῶῖ ὦ λόλϑν; ασῶϑς ὥωτὰ ω ἱσαιδνος Φησι,ζμωται 

3 Εἶπον, ἐχ δή ὅτι ὁ λόγϑος τῷ Θεοῦ ὠκπεηΐωκεν, ὥλλ᾽ ὕα δείξω τὸ δ () Κοιτὸ φίλ.- 
το (ζωγ. χα) "Ὁ ὼ οὕτω Ὁ ραν ὠκόλύτων, ςέκ δὀἰπορουνδμ ΤῊ αἰζὸ τὸ Θεοῦ 

λόγων, φησὶ͵ ἡ ἢ δεῖξαι, ὅτι ἔφηκῶ ἡ ἐπαγζελία. Εἶπεν ὁ Θεὸς ᾧ Αὐρράμ, Σοὶ καὶ τιν ὁ δ, 
λ.} 

ᾧ ασίρματί συ δώσω τίω γζω, ἡ, Ἐνθυλογηϑήσόνται οὖν ῷ᾽ απὲρματί συν πόμτα τὰ ἔϑνη. 
ἔδωρϑι δξζν ποῖόν 581 τὸ απέρ μα, φυνίν. οὐ) δ} πόρτες ὧδ ἀυν, ατίρμαΐᾳ ἀντ εἰσι; 

δ,9 ὁ λεὴν, Οὐγδὺῤ πϑότις (Ὁ ἐξ Ίσραῖλ, ὅτι ]σροήλ᾿ 

13 7 Οὐδ᾽ πε ἰσὶ ασίρμα Αὐρᾳαμ, πάντες τέχψα. Δυτοίνιιυ μαάϑης ποῖον 581 ὦ 

ασέρμια τῷ Αὐρκαὶμ,οᾧ δυϑεῖσαν ᾽ αἰασύγεσιν ῷ ασέρμιατι ἀντ καὶ γνώσῃ, ὅτι οέκ ὅ56-: 
πεσὲν ὁ λόχος. “ποῖον δξζωυ θην, Εἰπέ μοι, τὸ ασέρρια; δὲκ ἐγὼ λέγω, φησὶν, δλλ᾽ αὐτὴ ἡ πα- 
λαιαὶ ἑαντίω ἐρμζωυθυει,οὕτω λέγουσα" Ἐν ἰσουαὶκ κληϑησοταί σοι ατέρ μαι. τὶ ὅθ1ν, οὖν Ἰσὰι- ἵενικα, εἶ: 
αἰκ, ἐρμιζωθυσον᾽ ἃ Τυτέονν, νὶ ζα τίκγα τῆς ((ρκὸς, ζωτα τέκνα Θεοῦ᾿ διλ αὐτὶ 

"κὥἕα 89 τέχρα τῆς ἐπαήελίας "λογίζεται Εἰς ασέρμα: Καϊθοᾳ Παύλου (ώεσιν ἢ μιογαλό- 
γοιὸν. ἐρμιζυνθύων γὺ, Οὐκ ΕἾ πενῦτι καὶ (αὶ τέκνα τῆς (ὑρκὸς, ρώτα τέκνα τῷ Αὐρᾳαὶμ, 
λα  ῷ τέκνα τῷ Θεοῦ᾿ ᾧ πϑρόγτι αὶ παλαία ((μωατῆων, ἃ δεικφυς, στι σεσϊὲ Ἰσκακ αἰ:. 

πλωῖς ὅ Αὐρααὶμι τέκρον ζω ὃ ὃ Χέγή τοιοῦτόν ὅθιν᾽ σοι τὶ Ἔ Ἰσαακ ἐπμρνήϑησουν,ἕτοι τέρα 
Ὁ Θεοῦ εἰσιιᾧ «πέρμα ὦ Αὐρμαΐμ. χα γΟρὅτο εἶπεν, οὖν Ἰσσιαὶκ κλοιϑήσεται σοι ασέρ μα, ἵνα. 

28 μάϑης,ὅτι ὼ ζ ὥπτῳ τύτω δμυνώμϑροι ῷ, καὶ Τ στα, ὅτοι μάλιςα εἰσι ζω απέρμα ΖΑ- 

Ορᾳαι μι. πὼς δξζυ ὁ Ἰσωακ ἐδβυνήϊϑη; κ᾽ ΧῸ νόμον Φύσιως, σϑοὶ κυ διυΐαμιν (πβχὸς; κω χ 
διωαμινόπαγί ἧϊας. πϑϑι, κο δυυύα μιν ἐπαήελίας ; 9 Καταὰτ' χα οϑν τοῦτον ἐλϑύσο- 

χὶδίμαε κἰϑι προὶς σὲ, ὁ ἐξαι τῇ Σαρρα ψός. Αὕτη νὶ ἐπα[γελία τοίνεω, αὶ" τὸ ῥῆμα τῷ Θεοῦ 
( ἱσπκακ διέσλασέ τε ὶ ἔζίώνησα. τἰ γὸ εἰ ἡ μήτρα (αν κει, ἡ νεδὲς γωναρώς εκ ἡὸ 

30 ἡ διώαμις δ γηδύος, ΩῚ ἡ τῆς ἐπαηελίας ἰοὺς ἔτεκε τὸ ποιδίον. ἕτω ἡ ἡμεῖς γω- 

νοὐ θα ὄζοι ρημῶν Ὁ Θεϑ. ον γὸ τῇ κολυμοήρρᾳ Ὁ ὑδάτων ῥήματα ὅ81} Θεῦ (οὶ ϑμνώντῳ 
ἡμᾶς κὶ ζᾳπλαίήοντα εἰς γὸ θιομᾳ παίξςς, καὶ ψοδ, ᾧ ἀγίν πνθύματος βφπῆιζόμϑυοι “δρνώ-- 
εἴθα. αὕτη 5 ἐχί φύσεως, δλλ᾽ ἐπαήελίας “5 Θεού ἡ διῥνησις, ὥατερ ὃ τίω Ξ Ἰσαακ κσρὺ: 

χω, ἀλϑρϑύσας ρνησιν, τότε αὖ τίω ἐπλήρωσεν οὕτω καὶ τίου ἡμετόρδν «σο3 πολλῶν " πσδλόρμε- 

35 Φώνησε γρόγων ὅζρᾳ ΟΜ πσοϑ ΦΗ [αἰποντων] καὶ ΚΟ ζῶτα Εἰς ἐργϑν ἐξήγαλν. Εἶδες ἡ- 
λίκον ἀπέδάξζε, καὶ ποἷς μέγα ἐπαιίιλόμδμος κατεσκθύασιν: ὠΐφ' μετ᾽ θὐκόλίας ἀπα- 
σης; Εἰ λέρριιν Ἰουδαῖοι, ὅτι διὼ Ἰσαάκ κληϑήσεται σοι! ασέρμια,τεῦτο 41) ῶ ὧν ἐκ Ἐ 

χινδάρις, Ἰσαάκ δινιωρδῥους τῷ λογίζεοϑαι εἰς απέρμᾳ, ἔδει «αἱ ὧι" Ἰδλυμαίοις » χα! πόρᾷᾳς 

Ἀ ἰόν, "(ὧἔὦυ ἀπ᾿ ὠκείου, ἐφυῤ χρηματίζειν ἀυτιν ὁ )Ὰ ἀσϑϑγϑιος αὐ Ὁ Ἡ σοῦ ἧος ἕν ᾧ 

40 Ἰσαακ, “νιῶῦ ὃ. οὐ μόνον οὐ “ρηματίζοισὶ παῖδες,, λα χαὶ σφόδρα Εἰσὶν ἀἰπηλλὸ- 
στοιωυϑμοι. ὁρᾷς ὅτι οὐ (ὶ τύωα τῆο (φρκὸς, ζωότα τέψα τοῦ Θεοῦ, δλλαὶ χα εὐ αὐτῇ 
«ὐ φύσει ἡ δζρα τοῦ βα]ΐσματος ὀξωϑεν που πογραφηται δόνησις Εἰ 5) τίω μήτρον 

μοι λόγεις, ἔχω κώγω δ ὑδὼρ Εἰπῷ. δολ ὥσπερ ὠΐζωῦϑα Ὁ ποὺ τοὺ πνθύματος, 

οὕτω κακεῖ τὸ πὸρ τὴς ἐπαήελίας, Ὅῦ Ὁ ὕδωτος ψυχερτέρᾳι ζω καὶ μιήρα, αἰ σ᾽ 
Οβεγίοι, ἴοΠ}, 3. Μϑ,3 «ἴω! 
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ῬδΦι 8. 1" 

᾿πίϑησιν, δλλ᾽ ὧκ πὐξιουσίας ὠΐ' λύει, ὁ ἐκ" τὐ)θαιδειγμαίτων ἑτέρων, ἀλλο ζήτημα Εἰς 
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τω φείρωσιν ὦ γῆρφις. καταμάϑωμϑν τοίγειυ ἡμϑίυ τίου θὐδμειαν κα αἰκριξείας ἀπά- 

σης, ᾧ ἀξίλυ αὑτὴς ἐλιδειξω θα, πολιτείδν. συ γὰρ χά τι (φρκικὸν, στ γεώδες, μη 
τοίνμω μηδὲ ἡμᾷς. Οὐδ᾽ “δ ὕπνος, οὐ ϑόλημα (ὐρκὸς, ὸ αὐδεπλοχαι,, συθδ οἶρος 
Ἐλχιϑυμίας, δλλαὶ Θεούφιλαν,ϑορπία, ὃ πϑρ ἐποίησε. καὶ καϑούπερ ὡκᾷ τῆς ἡλικίας ἀ- 
πογνωαϑείσης, ὅτω καὶ ἐγζῶϑα τὸ γήρως τοὖν αἰ μδοτημαίτων ἐπελθύντος, ἐξαίφνης ς 
νέος ὀρῆλϑαν ὁ " δὐ,ϑφϑοτος, χαὶ πάντες τοῦ Θεοῦ γεχϑναινϑν παῖδες, χαὶ ασέρμ(ϑι τοῦ χ' Ἰσαάκ, 

Αὐρᾳαΐμ. 
το Οὐ μόνον ὃ, δλλαὶ αὶ Ῥεδέκκα ἀξ ἐνὸρ κοίτέω ἔχουσα Ἰσααὶκ τῷ παΐξϑς ἡμδίι. 
Μέγα τὸ ζοητώμδρον ζω), δ καὶ πολλοὺς χρᾷ λργισμους, καὶ πϑλρτοχθ)ον Ἐχιχερᾷ λύσου 

τί ἀὀἰποοίαν. Εἰ [9] ποὐδάδοξον, καὶ καινὸν τὸ κτ' τοσωύζᾷς ἐπαγζελίας ὠκπεσεῖν το 

ἐκεώνοις, πολλῷ κυ αδοξότερον, τὸ ἡ ἡμαξ Εἰς (αὶ ὠκείνων Εἰσελϑεῖν αἰγαϑεὺ, (δι μων. 
δὲν πὐφοσδοκήσανταις τοιοῦτον, τὺ Του τὸν ἐξϑοτο, δῇ ὁ Εἰ βασιλέως ἐὸς ἐπαηελίας ἔχων 
τίω τὐρχίω ̓  οἱαϑέξαοϑαι τέω ὀκείγου Εἰ τίω ἿΜ ἀτίμων ὀκ(ληλείη Ὅξν, ὶ αὐτ' ᾿ἡριδαϑίξμς 
κείνου, κατάδικος δ, ϑοφποῤ, ὶ μυοίων γέμον κακϑῖν, ὠκΟληϑοὶς τῷ δεσμωτηρίου, τέω 
φέρ χω λάζοι τίω κείνῳ προϑσήχϑυσοι. πἰ γὰ 9 δμ ἔχοις Εἰπεῖν, φησιν» ὅτι ὀμάξιος ὁ ι5 
ἡός! δλλα αὶ τ! αἰαξιος, ὁ πολλῷ μάλλον, Οὐκοιώ ἔδει ἢ ὁμοῦ κολοίζοοϑτη," ὁμοῦ τι- 
μᾶαϑαι. τοιοῦτον δὲ τι αὶ ἐχτ' “Ψ ἐϑνωΐν γέχϑνε, ᾧ Ἐλτ' ΔῇῬῥΜ᾽]ουδαίων, κὶ πολλῷ τῦτυ «Ῥα- 

ϑοξότερον. ὅτι νϑὲ 75} ἄπόμτες ὀῤάξιοι, ἐδήλωσεν οὖν τοῖς Εἰρηνϑβοις Εἰπώι, ᾿Παύτες γ 
ἡμζοτον, «αὶ ὑςερφιώται τὴς δύξης Ἔ Θεοῦ. τὸ ἢ καινόν, ὅτι πάντων αγωϊξίων ὅτων, ζῳ ἔϑγη 
διεσώθη μόνα. μ᾽ ὃ τούτων, ὶ ἔτερϑι αὐ' τις Ὁ. φυπορήφτιε πάλιν, φησίν. Εἰ γὰῤ μὴ ἔ.. :Φ 
υϑιηε πληρϑιώ ὠδὶς τὰς αἰπυσοάσεις ὁ Θεός, δίνος ἕγοκεν ἢ αὑποτονᾷτο; ἀν,ϑφ»» ποι υϑὲ γὸ 
(ὦ τὸ μένον μὴ Εἰδύτες, πολλαχις απατώμϑροι, ἡ τοῖς Οὐκ ἀξίοις ὡς αὐνὖἶὝ λαῦᾷν δὼ- 

ρέαις ἐπαηήλλονται. ὁ ὃ καὶ (Οἱ χῆδόντα. Τὴ μέλλονζῳ ἀσοϑάιδως, κὶ σαφώς Ὠχιςαῖμε- 
γος ὅτι αγαξίοις ἑαυςῶν' κατα φήσοεσι Ὑὴ᾽ αἰ ποοέσεων, χαὶ ὀρ τῶτο οὐδὲν λήψονται ΕΜ 
Εἰρηνϑῥων, τίνος ἔγεκον χα ἐπαηέλλεπ; παῖς δώυ αὑτὰ ἔλυσεν ὁ Παῦλος , ὐπὸ τῷ δεῖ- 85 

ξαι τίς ὅδηγὸ Ἰσραήλ, ᾧ αὐ έσατο. τῦτυ ὃ δερϑέντος » αὶ ὠκῴνο ((μναποδέδεικται, 

πὸ πεπληρώοϑωι (ας ἐπαγίελίας α'πάσας. ὅπερ δὲζυ δυλών ἔλονμ, οὐ γὰῤ πώτες (ᾧ ἐξ 
Ἰσραῦλ, ὅτοι Ἰσραήλ. ὀχ τῦτο συυὰ τὸ Ἔ Ιακωδ ὀγομα τέθήκεν, δλλαὶ τὸ ξ΄ Ἰσρκήλ᾽ 

ὅπερ ὐρετῆς ζῶ ἢ! δικαίν, χαὶ δ ἀγωθεν δωρεάς, ᾧ Ἐ Θεὸν ἑωρρικένωι σύμιίδολον. χαΐτοι 
φησὶν ὅτι πάντες ἡμδοτον, καὶ ὑφερριῶται τὴς δόξης Θεοῦ, Εἰ δίζυ πώντες ἥμδοτον, 3. 
“τως ὦν ἐσώϑησοιν, (Ὁ ὃ α'πώλοντο ; ὅτι μιὰ πάντες σσοϑσολϑῷ ἠξουλήϑθησοιν. ὡς τότε 

εἰντεῖ μόρος, διεσώϑησοαν ὥπϑυτες χαὶ ) ὀκλήϑησαν ἀὡπόμτις. δλα τέως τοῦτο οὐ 

ἴσον " ἀΐων. ἃ ΒΕ ΕΕΞ " ,“; ᾿ ἜΨΆΨ.ῃῳ0ῃΕῃΙ 0 - λίγ 
μόσον ἀγών, καϑουπερ ΟΥ τοῖς ἐμσθλοϑον ἐλυστν ὀσόθλαν μεγίς ζευ δὲ Ὡστορίας ὅτίρας. ματος ἐτεμι 

ΣΌΝ ἐζητῴτο", πῶς,τϑ Χοισοί διχαιωθότος, πόρτες αἰπήλθφυσαν (ὦ) λοιποὶ Φ δι-- 44 Ὡ 
χαιοσευης (κείνης, ὁ ἜΑ δοῦμε χϑρεισήγαγε λόγων, Εἰ)» ῷ τῷ νὸς κρ)οοιπηώμωατι ὁ 9ε-: ΣΝ 
γωστος ἐξασίλδϑυσε, πολλῷ μᾶλλον ὦ τίω" «αἰϑιοσίθν τῆς ἀῆβιτος λαξώπες, ὦ ζωὴ βασι- 3." «βειοιδο 

λϑύσφεσι. ἡ ὃ (ὲ Φ Αδαδ καὶ ύει, δ καὶ ἀὐτν λύει ἐκ τὐτε, καὶ δεύκνεσιν, ὅτι λόθγϑν ἔχει 
“πλείονά, ὃ τὸ Ὡ αὐνδὖὍἷ ἀποθανόντα δξοισίλν ἐχῳ αὐνγμ," ὡς αὐϑάέλη.. ὃ Χο ὁὸς χιίωι 
αἱ οδοτήσαντος πλ μίας κολάδεοϑαι, αὶ σφόδρα δυκᾷ Κα λό)ϑν γίνεοϑαι τοῖς πολλοῖφ᾽. Ὁ δὲ 4Φ. 
ἑνὸς κα τορθώσουντος τ μζῷις διχαιούεϑαι, ἢ λόρρν ἔχοι ἀν μᾶλλον, ὁ τῳ Θεῷ ὠρεπωδέςε- 
ΣΝ ὅμως Οὐκ ἔλυσεν ὀκῶνο Ὁ οἰ πορούνϑμον. ὅσῳ )»} ἀσαωφέςερον ἔυϑμε, τοσώτω 

μάλλον ὁἸουδαῆος ἐπεφομίζοτο. ἡ τῦτυ Δ {5 πορήσις ἐπ᾿ ὀκῶνο μετέξωγε, ὁ (α φόςε- 

οὴν τἧτο" ὀκζλον γ΄. ὅτ δηκ ζῶα, ἐκ Αἰ οπορυμδύων ὁτέρων λύειζ ζυτύρϑνα; κι ἐμόν 
«Ὁ ᾿ ΟΝ ΝΞ “δῆς νετι, 
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“αοϑς "Ὁ Ἰουδαίοις ὁ αἷγαν ζιὼ ἡ ἀντ. Αἰο' τοὶ Ἔπο (αὶ ἃ ̓ ωὐδαδείγματα, περ ἡ. 

γα) Εἷρ μέσον, ου σφόδρα λύει. ἐν Ὁ ζὦ καἰ χο᾿θύϑεωυος τοιούτοις, ὡς οἷν τῇ “«ποϑεϊου. 

δαηοις μάχῃ. Ὁ! ἢ αὐτῷ πούτα δξ ὠκείνων ποιᾷ σαφέςεραι. τί [γὸ ἡαυμαξεις, Φησὶν, ὅτι 

᾿ἰσϑαίων ὦ ἅ (“.  ἐσώϑησαιν, ὦ δ οἕκ ἐσώϑη γιῶ; ναὶ ὌΝ ὀύωϑεν ὅτο Ἐχὶ ΤῊ" πατῶι- 

5 ἀρχῶν γινόμϑμον ἰδὸι δι δ. δζῳ τί (ὃ οἸσαακ απέρμμαι χαλάται μόνοι, Κρητοιτε ὦ Ὁ ΤΙσ- 
Ἂ μοιὴ ἡλ' ὥξ ω πατήρ, ᾧ ἑτέρων πλειόνων; διλλ᾽ Ὄπ δούλης ἰώ μὴ Ὅτι ἐ τίη πϑῖς 

Τρ δαὐτὸρ τὸν τυλιννκόται ἐπλίωυ Οὐδὲν φιλθνειχώ. ὀκραλέαϑω ὀρ τίω μητέροι (τ. τί δὺ Εἰ- 

ποιμὴν αἰοὶ δον" ἐπὶ πῆς Χεῆουρα, ϑχὶ ἰ ἐλεύλεροι, καὶ ὃ ἐλθυλέρας: : ὅζρ εἰ μὴ τοῖς αὖ - 

τοῖς ἐπιμήϑησαι πσέϑεδγίοιρ τῷ Ἰσειάκι αὶ τί ̓ λέγω τυΐτες ; Ἔν ̓ γὸ Ρεβέκκα κα ἡ μένη τῳδἝἹ- 
1ο (ἀκ γέγϑνε γοή, ἡ ὁ δυο τεκοῦ(β παΐδοις,οκ ὅ' Ὁ Ισειακ ἔτεκεν αἰμφοτέρες. δ λ ὁ ὀμιφέ ῶ 

τρηϑίντες “ ὅ ἀὐζυ παΐξοεὺ οντές, τῆς αὑτῆς μεηΐξϑο, ΓΝ αὐῷς λύσαντες ὠδίμαρ, χα) ὁμοπαῖ 

᾿Λ τϑροι ὑγτες, καὶ ὁμιομιήτέμοι, καὶ φεῦ τύτοις καὶ δίδυμοι, “Μ᾽ αὐννῃξ ἡγῇ ἐσ: 

ἀπάπάς Τοιγ6 ὠζωώϑα οὐ δουλείαν ἢ ἔχεις " αἰτιάοϑαι μι ξϑενως δ δ Ίσμαήλ, συ, ὧκ 

᾿ ζωτην, ὩΣ ὃ ἐδ ὁ ἐτέρφις γλρνοϑαι γηδύος, κριϑούπερ Ἰχὶ τὴς Χεῆούρας καὶ τὴς Σαβα, 
15 ϑπουτεκαὶ τὴς ὥρφς ἀυτῆς ὠκοινωγη(αν τῆν ὠδιΐων. ὅν δὴ τοῦτο καὶ ὁ Παῦλος ὡς Ὧπ 

σαφέςερον ὄξελϑων αἰϑάδεγμα, ὁ ου μόνον ὃ , Ἐχὶ τϑ Ισοιακ τοῦτο (ἰωέξη,φησὶγ, δλλὰ καὶ 

Ρεξέκκα ἄξ ἑνὸς κοίτέω ἔχουσα. Ἰσειαὶκ ἢ παίξς ἡμϑίν. 
11 Μηήπωγὰρ ϑυνδόντων, μηδὲ ̓ποραξαντων γ ἀγαθὸν ἡ ἡ κακὸν γα ἡχατ ̓ ὀκλογάω 

αὖ Θεοῦ πϑλλασις, υϑήῃ, οὐκ Ξξ ὄργων, δον ὠκ τῷ (αλθεώτος, 

2. ἴνΦ Ἐῤῥήνν αὐτῇ, ὅτι ὁ μείζων λυλθύσει τῳ ἐλδίοσονί, 

᾿ 3 Καϑώς γέγραπῆμαι, ῷ Ἰακώς ἡ ἡἠγαίπησου, ΦὉ: Ἡσαῦ ἐ ἐμίσησα, 

Ζινορ δ ὀΐω ἕνεκεν ὁ ὦ ̓ ἐφιλᾷ», ὁ ὁἢ ἐμμεσεῖηο: ; κι τἰ ὁ ἅ ὦ ἐδώλυν, ὁ ὃ ὃ ᾿ἐδαλθύρο; ; Ὡΐ 

ὁ ἄς, πονηρός ὁ ὃ, αἰγαϑὸς ζω ν χαΐτοι μηδέπω ἡδνννλόντων, ὁ ὁ ἅ ἐπιμῶ», ὁ ὃ κα- 

τοδικαζίτο. ὄπω γα υννδώτων, ὁ ὁ Θεὸς ἔλεε, ΟΤι ὁ μείζων διαλβύσει τῷ ἐ ἐλάοσονι. εν. κρικγ. 

ον, 35 τίνος δέζυ ἐμ το Εἶπενο Θεός; ὅτι σόκ ὀμανϑύᾳ, καιϑούπερ αὐ ϑοοπυς, Ὄστὸ τῷ πέλοις 
» Φεὔξεωων δ “ “ραίμῷ ὅχ δῷ ἀἰγαϑον, καὶ ὼ ᾧῷ εἰ τοιούτογ, δλαὰὶ ὺ φεῤτώτων οἷδε τίς μϑὺ ὁ πονη- 

ΤᾺ (ἢ , ὁ μ᾽’ ἡ τιον. ἡ τῶτο μ ὁ ὑχιν Ἰσρρηλινδμ γέ γ29)Ὲ κ᾽ πλείονος τῷ λειύματορ. 

τ γὃ λέγω, φησί, «ἐπί Ἡσαῦ, ὁ τ Ιακως, ὦ ὧν ὁ ὁ μδὲ πονηρὸς ζῶ, ὁ ὁ ὃ ἀγαλόεν Ἰχ γὃ 
δ Ἰσραλλιῦμ κοινὸν ζ ἀμδβτημα ζω ̓πϑμτες δὶ τ μόθον «αξοσυκιαύησειν. ΔΆ ὀμίφς 

͵ 29 (ἢ υϑὺ ἡλεηίϑησαν, ὦ οἵχ ἡλεήϑησειν, 

. ; 14 Ἐλεήσω Ὁ, Φησιν, ὃ' λὺ ἐλεεῖ, ἀ οἰκτειρήσω ὃ ὦ δμ οἰκτείρω, 

Τούτο ἡὶ ἔλτ ὟΨ (λαζομϑῴων ἰδοι ὡς αγ΄. εἰ »ϑὺς αὐ Εἴποις «ἰξὲ τὸ Φαραὼ, ὃ ὅτι 
ὀκολαίϑη, ὁ τοστούτέωυ ἔδωχε ὁ δίκέω; , ὅ7Ι σκληρᾷς ζω, ὼ αἀἰστειϑής. ὦ δῶν αὐτὸς μόνος, 

ἄλλος ὃ οὐεϊὲ εἶς; ; πῶς δῖ οὗ, οὕτω σφοδροὺς ὀκολάξετι ; τί δήποτε ὃ Ὄ ὸ Ὧι Ὁ Ϊου-- 
45 δαίων ὧν ὀλοὸν κάλεσε λαὸν, ᾧ πάλι, ου ; πϑρΐζας γῆς αὐτῆς ἠξίωσι τιμὴ ; Εδυ Ὁ» 

ὦσι, φησιν, ὡσεὶ ὠμμος τῆς “ερλοίοσης, ὦ κατάλειμμα, σω,ϑήσφται. Ὁ ὺ τίγος ἕνεκεν ὃ κατά- 

-λεμμα μόνον ̓ ὁρῶς ὅσης Ὡπορίας ογέπλησε τὰ απεοκείωδμα: ; ὑμᾶλᾳ Εἰκότως. ὁτὸμ ̓  

ἐξῃ ᾧῷ λβηΐϑικον Εἰ Ὀὐποείαν ἐμδαλέν, Γ θύϑέως τίωὶ λύσιν ἔπα γ6. Εἰ ΡΥ Ὁ αὐτὸς 

Φόυδίη τῆς αὐτῦς ἀγνοίας αἰΖο' λύϑιωνος ὦ ὧν, ΤΊ ἰκινδρυύοις αὑτὸς" ὀϑέχῃ αἰϑρῆοις, τί [,ϑρα- 

λιαδαδχη ,.ο σύτερϑν ποιεῖς ὠκέννον, ὃ πὸῤ Ἐχὶ σοι τὸν ἕλκων; Εἰπὲ Ὁ μοι, ὦ ἡ Ἰουδοῆε, τοστεῦτο «- 

πορῶν, ᾧ λύων σγτῆν τϑτων δυυνάρϑνος, πὼς ̓ αῇ τῆν ἐϑνων κλήσεως ἡμῖν πάν- 

ματα γερέχεις:; ; χαύτοιγα ἐγὼ ἔγω αἰτίδν Εἰποῦ δικαίθι, δι εὐ ἔϑνη ἐδιχαιώϑη, ὑμς ὃ 

δεεπέσετε, ἐς δίωυ κἡὶ αἰτία, ; ὅτι φᾷ ὧκ πίφεως᾽ ὑμεῖς δὲ ὡς δὰ ἔργων νόμου. χαὶ 

σοι κὦ 

χιπείς. ζωτα Φιλθνεικησοιντες κυδοεδὺϑητο" πϑωταηόϑῳν. Αγνοοιῶῦτες γὸ τίω τῷ Θρού. διχαιο- Ῥω". 7. 

σύγζω, 

.-..... ..... -----...-- .-ὄ..----- ὀ - 
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σείων, ὃ τίῳ ἰδίαν διχαιοσιωυζωυ ζητοιώῶτες φῆσαι, τὴ διχαιοσιωωῃ Ἔ Θεοδυύν ὑπο ἐτάγη - 

σαν. ἡ Α δἶχυ λύσις αῷ χώρου πϑρτὸς, ὡς ὦν κχεφαλᾳίῳ ὃ χὺρ Εἰπεῖ, ὅτω “οϑα γί 

οὐαὶ τῆς μακαοίας ὀκείνης ψυχῆς. ἥα αὶ ὁ σωφέφορφι ζαύτα Ἄρηται,  καϑ ἕκαφον 
Εἰρηνϑέων ποιησω ᾶθα, τίω “ξέτασιν, ὠκχᾷο Εἰδύτες, ὅτι ὃ απουδοιζόμϑμῳ τῶ μακαρίῳ Ι 

Παύλῳ τῶν ἑώ," διδοίξαι οἱ σ' πόμτων ὅν Εἰρνμδῥωι, ὁτίι ὧν ἀξίυς ὁ Θεὸς οἶδε μό-- ς Ἅ' δέξαι 

γος, δ, ϑο9’πὼν ὃ Ον᾽είιὶς͵ καν σφίδρα Εἶδίναι δοκῇ, δλλα" πολλαχοῦ αἱ σπίηῖει πὶ τῆς ἡοπαταχ 
ψήφου ζαύτης. ὁ "ὃ ζὰ ὑσόρῥητα τὴς «ἰϑνοίας ἸἘχιςαίμϑρος, αὑτὸς οἷδε σειφεύς, τίνες (ὦ 
φεφόύων ἄξιοι, ινες ὃ κολάσεως ἡὶ τιμωϑίας. τ ᾧὶ δὴ τῶτο κὶ πολλοὺς προ θυ τοῖς δρ,365- 
ποις νομιζομϑρμους αἰγαϑοις ἐὴ ὠκόλασε δι έγξας, ὁ πονηρϑυὲ οἰ πυοτήθυουϑῥους ἐξεφόύωσε, 

διίξας οὐκ ὀνζως τοιούτος" οὐκ ἀπὸ δ ἢ δούλων γνώμιηφν δλλ Οἰπὸ Ὁ οἰκείας χρίσεως δ αἰ... ΄ο 
κριζοῦς α ἀἰδεκοίφου Δ ψῆφον φέρων, καὶ οήκ ὀναρϑῥων Ὀστὸ ὃ Ὁ ποραξεέων ὀχξαστως ἰδῷ, 
Ὁ φαῦλον, ἡ {Ὁ οὐ τοιοῦτον. πλίω δ λ' ἥα μυὴ πάλιν ἀσωφέφερον (Ὁ) λόλϑν ποιήσω-- 
μδι, ἐπ’ αὐτὰ αὶ βήματα ἴωρμϑῳ ᾧᾳ ὑποζολικα,, 

10 Οὐμόνον ὃ, δλλαὶϊὰ Ρεξέκκα δξ ἑνὸς κοίτέω ἔχασα, Ἡδιωυαΐ μων ὦ γδῤ,φησινεἰ-- 
“πᾷ ἄν ὑπὸ Χεῆθρας, δλλ᾽ οὐ λέγω" αἰλλ' ὧφε ἐκ αὐθιοισίας Τνίκδω αοϑα, ζῶν 13 

ΖῈ ἑνὸς πα ζ)εκὶ μιᾶς τρϑενζα μυυΐθϑς,τώτες εἰς μέσον ἀγὼ. γ5 σὺ τῆς Ῥοξέκχας ἦσαν 
εἰμφότερ9ι, καὶ πὸ Ὁ Ἰσχάκ ὦ γνησίου ποωφδὸς, Ὁ δυχίμιν, τῷ παΐγτων πσϑϑτιμυγϑέντος, αἰθὶν 

ἔφησεν, οὖ Ἰσαακ χληϑήσιται σοι ασέρμα, τῷ παΐος ἡ δ) παγτων “δνονϑέον. Εἰ ὃ πατύρ 

ἡμδὴ ὠκᾷῴος, ἡ (ἄν δὲ ὀκείγου πατέρας ἔδει {ἢ ἀλλ᾽ σέκ ἔλμογο. Εἶδες πῶς οὐκ 
Ἰχὶ τῷ Αὐρααὶμ τϑηο μεόγον συμεζανει, ᾿δηγα ἃ ἐπ΄ ἀὐτιὶ τὸ πευδὸς τὶ πϑυτουχού πίς!ς, 80 
ὦ Ὄρετηή ὅ91ν ἡ ὀζαλοίκιπουσα ὶ Τὶ ἀχκριβὴ συήένειαν χαρακτηοίζυσαι ἐντοῦϑῳ γὸ μόν-- 
ϑαγονϑρ,θι αὶ μόνον δζρρ 1 ὅ9πον ὃ ϑυνίσεως, ἀγα! ἐχρδ' ἄξιοι 41) ΦΦΡΕΡ ᾧ γελυνηκό. λράξίο 
τος, ὼ παῖδες χα λοιῶται παῖδὲς ὀκεηου. Εἰ ΡΨ ὡσθτν ζῴπου τῆς “λυνήσιως μόνον, ἔδει 

αὶ τὴ Ἡσαῦ ΤὮΨ αὐτῶν ἐἰπολαύσαι τῳ Ἰακώξ. αὶ νυ κ΄ δέ σπὸνενεκρωρδμης μήτρας 26 αὐτὰ 
ἦν καὶ ξεῖροι ἦν ἡ μήτηρ αὐτί, ᾿δα οὐ τῶτο ἠν ζυτέμδρον μόνον, διαὶ αὶ ὁ 63 πος, ὅπορ αὶ Ὁὸ 25 γι. ὅσ 
τυχὸν καὶ Εἰς βίου συμξάλλοται ϑιϑασκαλίαν ἡμῖν. χα! νὲ λέγει, ὅτι ΩΝ ὁ ὦ αἰγαϑὲς, ὁ 
πονηρὸς, ὀρ τῶῦτο ασοϑεδιμηϑη, ἵα μὴ ἐυθέως αὐιπέσῃ αὐτῳὶ τϑηο᾽ τί δίω αἰ γαϑοὶ (Ὁ δξ 
ἐϑναῖν μάλλον ἢ (ὦ ἐκ «ἰθετομῆς: Εἰ γδ καὶ οὕτως ΕἼχινη τοῦ “ὠδϑγματος ἀλήθφα, 
ἀλλ᾿ οὕπω ὠδ' τίϑησι. χαὶ γᾺ} ἐδόκει Φορθικώτερον φῇ. ̓ὼν, Ἐλὶ τίω τῷ Θεοδγνώσιν Ὁ 
πᾶν ἔῤῥιψων, ἤἴωι μαχέσοαιοϑαι συ δεὶς ὀμ' ἐτόλίίησεν, ΠῚ εἰ σφόδρα μαινόμϑμος ζω. 19 

μήπτω γὰρ γρυνϑέντων, φησὶ, μηδὲ πορᾳξώτωι ἦι εἰγαϑύν, ἐβῥέϑη αὐτῇ, σίι ὁ μείδων δευ.-- 

λύσει τῳ φλοζοσονι ἡ δείκψυσε, δι ἡ χτὶ σείρκα ἐνίμεια δ ον ὠφελᾷ, ὁνγαὶ ψυχὰς δἰροτίω 
δεῖ ζητεῖν, ζυδ χαὶ αὐτο ἔργων ὁ Θεὸς οἷδε, μύπω γδ ϑιμννϑέντων, Φησὶ, μηδὲ πα ξαντων 
ἡ ἀγαθὸν ἢ καικὸν ἵνα, ἡ χωτ᾽ ὠὐκιλογδω ϑϑθεσις ἀ Θεοῦ μϑυγ ἐρρέθη αὐτῇ,δ ὁ μαίξων δὸυ.- 
λδθύσει ᾧῷ ἐλθίοσον δ “δ ρασρλγνωώστως, Ὁ αὶ ἐξ ὠδίνων αὐδῇ" ὠκλέταϑω ᾿ ἥα φανῇ, Φη- 45 “ἢ γὰχ ἴη 

α,πῦ Θιῦ ἡ ὀκλνγν ἐχθ αρέϑεσινὰὶ ρύνγωου “ϑμοιῦνε. ὀκ "ων εν δ ἐμέο, τ δι 
ῷ ἀἰγοιϑὸν, ὶ 1: ὃυ τοιοῦτον, ὁ Εἴδε, αὶ "ἐκήρυξε. μὴ τοίνευυ μοι λέτε οἷς γόμον, φησὶν,α΄- τ ἡμιν 
νέγνως, καὶ πσδοφήτας, χαὶ τοσοῦτον ἐδουλέυσας φόνον. ὁ γὰ } Εἰδὼς ψυγίω, καὶ διχιμά.- λα είν 

" 

τ ζων ὧν: οἶδε, χαὴ τίς ἀξιὸς 1 σωιϑίωσαι. τὐϑαχώροι πω τῳ αχαταλητήῳ τῆς ἐκλο- 

γῆς. χαὶ ὙῈΡ μόνος αὑτὸς οἶδιν ἀκριβεῖς φεφανομῶ. πόσοι γϑιὼ τῷ Ματθαίου βελτίοις 4ο 
41) ἐδύκοιωυ χ τί Δ ἔργων (χίδειξιν τίωΣ φαμομδέζω ν δλλ᾿ ὁ πὰ ὠὐπόρρητα Εἰδὼς, ὃ 
Αἱ σνοίας Ἐχιτηδειότητω δοκιμάσαι διωάμδρος [τᾳ}] ον τῷ βορξόρῳ τὸν μδογαράτίω κεί. 
βϑρον ἔγνω, χαὶ (δ ἄλλοις τὐἰραδραμιθν, χαὶ τότυ τίω βὑμορφίαν θαυμάσας, αὐτὸν 
δξελέξωτο, αὶ τὴ τῆς πσοϑαιρέσεως οὐδ μεία τίωῦ χδδ" ἑαυτῷ πνοϑοϑτὶς σιν, δόκιμον κι διοῦ 

᾿ .] 
αὐτοὶ 
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αὐτὸν αἰπεφηνεν, Θἰγ» ἔχ τῶν τεχνῶν τούτων Ψἢ ἐχικήρων, αὶ δ“ ἀλλὼν [ ἀπόμτων] 

πραγ μῦν, ᾧ δεινοὶ κρίνειν͵ Οὔκ, αὐφ᾽ ὧν (Φ ἰδιώτα ψηφί 4 ον"), τὸ τούτων ἐκλέχϑνται 

(ὰ πυρϑκεένϑμα, δλλ᾽ ἀφ᾽ ὧν ἰσωσιν ἀδοὶ σωυφαύς, τὸ ὦ πρλροὶ τοῖς ἰδιώτας δυχιμα-: 
χἴψιναν" Ὸ δὲν πολλακις ἡτί μασειν,τὸ ὃ αἰτιμιαοϑὲν "ὡνέκριναν "καὶ πωλοδοίμναι ἢ πολλάκις ἐχὶ τῆν" 

᾿ , ὕππτων τούτο ἐποίησαν, ὁ (ὦ “δὙδΦτιμίων λίθων κριταὶ, ἀ ΟΥΜ ἄλλων τοχνον δημιίουρ.- 

ἡ». πολλῷ μᾶλλον ὁ Φιλάν,ϑοφπος Θεὸς, ὠπειρος σοφία, ὁ μόνος πόρτα Εἰδὼς σαφώς, 

οὔκ ὀμέξετωι τῆς ΤΥὟἢΨὝ ἼἤἝϑν, ϑοθίπων «ἰ ασονοίας, ΩῚ ὐπὸ τῆς οἰκείας σοφίας πῆς ἀχριζοις χαὶ 

αἷδια τ] ὦτα τίω αὐδὲ πάντων οἴστι ψῆφον. δ τοι τῇ αὶ τελωγίω δξελέξατο, ἢ ληφίω", 

ψπλ ἢ πορνζωυ᾿ ἱερέας" ἢ, ἡ ρεσξυτέρφις, ᾧ ὠῤχονζᾷς ἡτίμησε ἢ ἀξέξαλα. ν τούτο χαὶ χὶ 
᾿ Ἀαμμθν ιο ἣμ μοτύρων συμ αμον ἰδὸι τίς δῤ". πολλοὶ γϑιού Ν“Ψμ σφόδρα ἀπεῤῥιμμένων, εὐ χαρῷ δΜ 

χυημιζέ αἰγγώγων ἐξεφαγώ θησαν ᾿ καὶ τοιουδω τον, μεγοίλοι νὰ πολλοῖς, γομκίαϑέντες ἐἢ) ᾧγες, ὑ- 

ἰὼ σππεσκελίαϑησοιν χαὶ κατέπεσον. με τοίνεων ϑύϑιωας ἀπαίτει τὸ δοημίουρλϑν, μηδὲ λέγο,δζρ 

τἰ ὁ ζ᾽ ἐξεφόνωθη, ὁ ὠκολοίοϑη " οἷδε γ5 μ᾽ ἀκριβείας ζώτω ποιᾷν. δ9. ὁ ἔλεγε, 
Τὸ ]αχως ἡγώπηστυ, ᾧῷ ἢ Ἡσαῦ ἐμίσησα, ὅτι Ν διχαίως, σὺ πὲ τῷ τέλοις ἕγγωξ 

τις αὐτὸς ἢ ἡ πσοϑ τῷ τίέλοις ἤδεισαφώς. συν γὸ ἔργων Ὠχίδειξιν ζητεῖ μιόγον ὁ Θεὸς, δια καὶ 
πσοϑαιρέσεως ἐνλύειδυ ᾧ γνωμέων ἐυγνώμονα. ὁ γὸ τοιοῦτος, κἀν αἰ πὸ πὐθαςείσεως Ἴρός 
“ποτὰ αἰ μὗίστν, ταχέως ἑαυτὸν αϑακτησηται᾿ καὶ ῳ κακία αἰ φτείξων τύχη,οὐ πὐθιοφ, ϑή. 

αἶαν ν σι) λα ταχέως αὐτὸν λυιμυΐσε") ὁ πόμτω Εἰδὼς Θεός. " ὥασερ ὁ ζυὐτὶ διεφϑειρωϑίος, 
'πιῖδ: καὶ αἰγαϑὺὼν τί δύξη ποιῷ, ὐπολήται μζΤ' πονηρϑὶς τῦτο ἐργαζόμθμος γνώμης. ἐπεὶ χα ὁ 
Ὁ 20 Δαζὶδι, καὶ φονθύστω, ἃ μοιχούσας, δὴν Ὁ πὸ αἰ δ ἐςτίσεως " ὅμος ( μυουρπατεὶς, Οὔκ Οἰπτὸ 
ἀν] ἝἜΨΨ ΐ “ ." 4 ! ,ἦὉ ! ς α΄ 

τίω πονπξίαν ζωτα Εἰργάρσωτο,ζα γέως αὑτὰ αἰπείψατο. ὁ μϑῥτοι Φα.» κιδταγῆ» μϑηέτης Τῆς κι 

Εἰσοῆος, ΟΥ̓ εἰν τώτων Ὧλμήσας, δλλά καὶ ἐν ἀλλοὶς κομδ αἰγαϑοῖς, τῇ πονηρῷ ασοϑαιρέσει 
πάντω αἰπώλεσι. 

14. Τί δὼ ἐροῦνϑρ : μεὴ αἰδικία χρῆοῳ τῳ Θεῷ ; μοὐ ϑροιτο. 
χα, 395 ὈΟὐκριώ οὐδ ἐφ᾽ ἡμδῇν, καὶ ΥὟν᾽ Ἰουδαίων. Εἶτα ἐπάτι ἕτερον τέτε" ἀσαφέςε: 

69ν. ἡ ποίοι; 
12 Τῷ γὺ Μωυσῃ λέγει, ἐλεήσω ὃν δῤ' ἐλευ, καὶ οἰκ]οιρήσω ὃν αὐ οἰκτείρω. 
Καϊ πάλιν αὐξει πίω) αἰτίϑεσιν δὰ μέσυ δζκότήων αὐτίωυ, καὶ λύων, ἡ ἐτέρριν πάλιν αἰ. 

πορίϑω ποιων. ἵνα ὃ σωφέφερον 3 μη.) Ὁ λεχθνθνον, ἐρμιζυυ σοι δῷ λϑαγκαΊον. Εἶπέ, 
40 Φησιν, ὁ Θεός, ὅτι ὁ μείζων δουλθύσει ῷ ἐλοίοσονι πο τὴς ὠδἔνος, τί δέχου» μὴ ἀδικος ὁ 

χὰ Θεός ἐδαικός. Οὐκοιῶ ἀκϑε ὺ Μέξης. ἐχᾷ ὥ ΡΝ κἀγή ρετὴ, "κὰν ἡ κακία διέ- 

κρινεν ᾿ οὐνζοὶδ ὃ ὃν ὃ αμδϑτη μα ζω αἰπαντων]ουδοίων͵ ὃ τῆς μοορποιΐας ὁ ὅμως (ὦ) υδὺ 
ὀκολοίαϑησαν, (ἢ ὃ Οὐκ ὠκολοίεϑησαν. 89 ἔλολμ, ἐλεήσω ὃν δμ' ἐλεώ, ὶ οἰκ)φρήσω ὃν αὐ 
οἰκτείρω. οὐ 2} σὸν ὅξιν Εἰδίνωι,, ὦ ἹΜωύσῃ, τίνες ἀξιοι φιλαν,ϑο9πίας, δλ᾽ ἐμοὶ πα-- 

χῆπ,, 44 φοιχώρει, τῦτυ, Εἰ 5 Μωυσέως Οὐκ ζω Εἰδέναι, πολλῷ μάλλον "ἡ δ, Δ τῦτο 
λὐμδ, συ ϑδ' αὐπλώς τέθηκε τὸ εἰρημϑμον, θα ᾧ τοῦς να Εἶπεν, ἐμφημόνθυσε. » )ὃ Μωύσῃ, 

Φησι,λέγει'ἥα ἡ ᾧ ἀξιώματι αὖὸ πσροσώπου τὸν αἰτιλέγϑντα «ντρέψῃ. Εἰπὼν τούνμων 
τίωὐ λύσιν δ" ἀἰπορϑυνϑύων, δχρὶ μέσου Ὁ. ακότει, παίλιν ὑτέρφιν αὐτίϑεσιν Εἰἰσείγων, 
γαὶ λέγων, 

40 16 Αδα ὅξιυ οὐ τῷ ϑέλοντος, σύ ὲ τῷ “φξέηοντος, ἀλλαὶ τῷ ἐλεοιῶτος Θεού. 
17 Λέγει » ἡ γραφή τῷ Φαρριὼ, ὅτι Εἰς αὐτὸ ττο δξηγειροί σι, ὅπως ὐδείξω μαι 

ὦ σοὶ τίω διωώαμίν μῦν, κὶ ὅπως αἰ 9 ήελῃ Ὁ διομω μιν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ὩὭασερ 

Ν ὠκᾷ φησι, Ὧ ἅ ἐσωϑησειν, ὦ ἢ ὠκολροϑησαν ᾿ οὕτω ὼ οὐ ύϑα, εὐ Εἰς ἰὐὔφ' - 

“ ἐτηρέτο, Εἶτοι πάλν ὀὐτίθεσιν ἐπάγει, ᾿ 
18 Αορμ 

͵ 



4: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

18. Αδαᾳ ὅζζυ ὃν θέλει ἐλεῴ ̓ δ᾽ ̓  ϑέλει σιιληρεούει. , 

1:9 Ἐρέϊς δξωυ μοι, αἰ τι μέμφεται ; ᾧ γὰρ ϑολη ματι το τίς ὀρ ϑέτηκεν: 

Ομρᾷς πῶς ἐασούδεουσεν ἀΐ' ποίησαι ὄζρὺ τόπων ἀπορϑνὺ φυ ϑδ' τί λύσιν θύϑέως 
ἐπαίγει, συμεφεροντως [ αὶ 162 ποιοῦν, αἰλλ᾽ Ἰχιφομίζει ποοῦτον (ὃ ζοτοιῶτα, λέγων ὅτω, 

20 Μειοιῦγε, ὦ ὁ ίϑοοπε, σύ τις Εἰ ὁ αὐτοιποκρινόνϑμος τῶ Θεώ; Ποιὰ ὃ 5 

πἴτο, τίω ἀχαιρον εὐτν κὐθιεργίὰν ὀϑαφέλλων, ὁ τίω πολλίω πολυποραγμμοσιιώζω, καὶ 
“«αλιγὸν «ὐδατιϑεὶς, ὼ “πτουδόύσων Φ ἰδέναι τὶ δ Θεὸς, τι ἢ ὀβ,ϑοφπος, ἡ πὴς ἀκατάλητγῆος 

αὐτϑ ἡ πσοϑνοιω, ἢ πταἷς χἰ χυβ οαίνουσου (δ) ἡμέτερον λογισμὸν, ἡ πως ἀπόντα αὐτῷ πεί- 
ϑαϑ6: οἡφ᾽ ἵν ὁτὸμ πὗτο καιτασχθυασῃ -ϑῷ τῶ αἰκρρατῇ, ἢ χαταφείλη, χ λειαγη τίω 

γνωμώιν ) τῦτε “ὦ πολλῆς τῆς θυχολίας ἐπάγων τίω λύσιν; δαυοαδεκ)ον [ αὐταῖ Ὶ ποιή. το 

δῃ Ὁ λέγθυϑμον. ἡ δὶ λέγ, ὅτι αἰδευύωτον ὃ Οιαῦτα λύειν," ἀλλα' τί» πα δοίνομον ὃ τις. γ.. ὠνὶ τη 
αᾳ ζητῷ. δᾷ ) πείθκιϑαὶ τοῖς ( ασὸ τὸ Θεοῦ" λεχϑώϑοις, ν αἰϑιργάζεοϑαι, καν φδάνομωνη 

(δ λθ)ον αὐτὖ αἀγνοοίνϑμ, 89 φησι, σὺ τἰς Εἶ ὁ ὀῤταποκρινόμϑμος το Θεῷ; ΕἾδες πὼς ἡρνλθμαι 
δξρυτέλισε, πῶς και τέωνείκα ὃ φύσημα; σὺ τίς Εἶ, κοινωνὲς ΕἾ τῆς Φίργῆς ε υλαὶ δικα.- 
εὴς ὠκάϑισας τῳ Θεῷ; “οϑς γδῤ τίω ἐκείνου συγκρισιν σσεῖδ 4) Ἢ δυωύασοι" ὶ τόδε, τ5 
ἤποδὲ, δλ' σσεὶ ἐγ ἃ: τῇ» Εἰπῷ, οὐσὶὲν ΕἾ, πολὺ ὃ εἰπεῖ, ἔ τίς ΕἾ, ἀδαμνέ- νῷ 
φερϑν. χαὶ ἀλλὼς φρλιείονα τίω αἰγδμακησιν εἰὐγδείκρυται, τὴ ἐρωτήσει. ᾧ οὐκ Εἶπε,σὺ 
τίς ΕἾ ἀἰποκρινόυϑμος τω Θεῷ, αἰ ν᾽, ὁ ὀυταποκργόνδνος, τυ τές]ν, ὁ ὀῤτι λέγων, ὁ οὐγανπου. 
μϑνος. ὃ "ᾺΡ Εἰπεν, ὅτι ὅτως δσὴφ, ὦ ὀυχ ὅτως ἔδει, Αὐταιποκρινοψδμου ἢν. Εἶδες πῶς 

ἐφόξησε, πὼς κατόπληξε, πτῶς τρέμειν μᾶλλον ἐσιοίησεν, ἢ. ζυτῴν ᾧ αὐἰθεοργαξεοϑαι ; τού- 1ο 
“» Ὡροίφου διδωσκαίλυ, ὃ μεὺ τῇ Τὴ μα δε Ὡπϑύκια ἔπβοϑαι πϑυταχοῦ , ΑΛ αν- 

(ῶο “σοϑς Ὁ οἰκεῖον ἐγ ϑέλημκα., ἡ ζμῷ ἀχϑύθας " Ὀπθαταῦ, Ἰὸ τότε καταράλλεν (οὶ 
ασέρμουται, ὶ (αὶ ἐυθέως πσοὸς ῷ ἐρωτώμϑμὰ ϑιπυκρίνεοϑαι πὸρταχου, 

Μὴ ἐρᾷ ὃ πλάσμα τῷ πὰ ἄσαντι, τί με ἐποίησας ὅτως 
21 Ἡ ὑκ ἔχᾳ δξοισίαν ὁκεραμιίς 8. πηλοῦ, ἐκ Ἔ αὐτϑ φυροίματος ποίῆσοω ὃ (δ εἰς ἐς 

τιμζω σκεύος, 3 Εἰς ἀτιμίδν ; Εγζωθων ζ αὐτεξούσιον αὐαιρών ὅτο λέγη, Δα 

δεικρεᾷ μέλοα πόσῳ διᾷ πείθς θαι τῷ Θεῷ. Εἰς γὰ ζὴ ᾧ Θεὼ ἀπωρτῷ ἐυθυύνας, ὁυ- 

δὲν μάλλοι τῷ πηλοῦ ὑχρκεῖαϑαι σἹξ. υ δὲ γδ μόνον ὀῤτιλόγν ἐυ γον, Οὐδ᾽ ζητεῖν, δι 
Ογεῖδ φϑεήεοϑε ὅλως, Οϑεῖδ' οὐνοᾷν, ΔΛᾺ ἐοικέναι ὀκείγῳ τῷ ἀψύχῳ, ἢ τος χερσὶν ἐπο-- 
μένῳ Ἐ χερκμέως, ᾧ αἰθιαγουϑἕῳ ὅπου ῇ» αὐ ὠκῶνος᾽ ἐδέλῃ. Εἰς τοῦτο γὰ μόνον Ὁ ὑ-- 39 
πὐδειγμα ἔλαξεν, οὐκ Εἰς τίω τῆς πολιτείας (χίδειξιν, δον Εἰς τίω" ζχετεταμϑμίω 6. ὡσπ 
αὐτο ἀχοζου καὶ σιγά, αὶ δη» πϑυταηοὺ σ᾽ ἢ αὐοατορεῖν, ὃν τὸ “ἰ ααοδείγματα ἐν πόμ. ἡ γα 
ᾳ καϑύλυν δέ λαμθϑυθν ᾽ λα ὃ γρή σιμὸν αὐὦὝ7φἉ ἐκλεξαρϑύοις, ἡ Εἰς ὅπερ ̓ κλεῖν ἐγὶν 

ληγῆαι, ὦ λοιπὸν ἀΐχϑῳ ἐάν. ὥασερ ὅδ ὑτὸν λέγῃ, Αναωστεσῶν ἐκϑιμωήϑὴ ὡς λέων, ὃ ἐ;- ἰδ 
μαχον τὼ Φούερϑν ἐχλαμιόρονϑυ, αὶ Ὁ ϑηολώδες, συϑὲ ἀνλοτι “ῳ Λέοντι τδόσον.. 33 

τῶν ̓αὶ πάλιν ὅτὸμ λέγη, Απὸρτήσο μαι ἀὐζ;ς ὡς ὠρκῖος ̓ διτορϑυμδῥη, ῶ πιμωρητικὸν" καὶ 

στὸν λέγῃ, Ο Θεὸς ἡμδυ" πὺρ κατὸμαλίσχον, δ᾽ ϑωπθμητικὸν Ὁ ἐκ τῆς κολοίσεως  ἵντως 
κ᾿ ὁ οὐζωοϑω τὸν πηλόν, ᾧ τὸν κεραμία, ἡ ζα' σκεύη ὀκλαμιξλμειν ὀμάγκη. ἢ ὅτὸμ 
5] ἐπαῖγν, ἡ λέγηνν οδκ ἐἰχᾷ ἐϊδοισίαν ὁ κερφιμιδι Ὁ πηλοῦ ἐκ τῷ αὐτῷ φυροίματος ποι- 

2: αὐκαῷ, 

ἥσοι! δ (( Εἰς δι μζυ σκενος, ὃ καὶ Εἰς ἀτιμίαν; μὴ Εἰς δορμιεργίας λόγον νόμιζε φῶτα, 49 
Θἴργοϑαι τῷ Παύλῳ, μὴ Εἰς γρώμης ὀμαίγκζωυ, δ ολ Εἰς οἰκογομιον ὀϊξοισίαν ὰ |5ᾳ- 

φοράν. Εὐγδρ μη υτως ἐκλιαίξοιμν, πολλαὶ τὰ ἄτοπα ἕψεται. καὶ γὺ εἰ αἴδὲ γνώμης 
ὠνζῦϑῳ, ὁλέγος, ᾧ ΔΨ ἀγαθῶν καὶ ἿΨΜ" ον ποιούτωνἔςαι αἱντὸς δυμισρχθς. τότων καὶ ὁ 
ὀν,ϑφφπος ποίσης αἰτίως ἐκῶς ̓  , φόρνζτω δὲ ὁ Παύλος δυτῶς αὐτὸς ἑαυτῶ; μαηθυϑμος, ὁ 

᾿ ππλωταχου 

“(. φαΐ 
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πόρτα ή τίω πσϑϑαϊρέσι σεφλυζῖ. Ουσὴν τοίνιω ἕτερον ὠζῶνα τατασκβυασαι βέλε- 

ται, ἢ χ. πεῖσαι ᾧ ἀκροατίω Τ:: χαβθοληρα ἀπασης Εἴχεν τῳ! Θεῷ, κα αὶ μηδενὸς μηδὲ- 

σοτε ἀἰποατῶν ἐυθιωίας αὑτὸν. χαϑούπτρ γδὸ 0 χερριμεις, Φησῖι, ὧκ πα ᾧ εἰντῷ Φυρρί ματος ὡ 

βούλες) ποιῷ, ἡ ουὐλὶὶς ὁ 0 λὐτιλέγων᾽ οὕτω ἢ (ὼ Θεὸν ὧκ τῷ εὐτοῦ ὅροις γ᾽ λυ ϑούέπωι 
ς ὧν ἃ ᾿ολάζοωντα, (ὖ (ὧν ὃ. ,τιρδέντα (Μὴ ̓αὐξειργαίζου, μηδ πρλὺ τόκγμονι, ὄρλα; τῷσ- 

κεώώει μόνον, ἡ μεμοπὸν πηλὸν ᾧ χαούπερ ἐκᾷος ἕ ἕπεται ταὺς χερσὶ τῷ κεραμέως, οὕτω 

δ, σὺ τῇ γνώμῃ τὰ β ζυῦτα ὀὐχϑνομοιῦτος. Οὐδὲν τὸ “πλοῖς, συοδδ ὡς ἔτυχει, ὀργίζεται, 

καν αὐτὸς. ἀγνοᾷρ ᾧ τὴς σοφίας Ὥθῤβητον, σὺ 8 ἐκείνῳ ἅ ̓ συγχωρᾷᾳ ἐ ἐκτϑ αἰτεῖ φυρα- 

ῥίϑτος Οἰφφορα ποιᾷν, κ᾿ ν οὐκ ἐγκαλέ!᾽ τῦτο ἢ ἐυθεύας ἀπτοατεῖς ἕβινο κολβίσεων, ὃ ταῖν 

19 τ μδν, ὦ οὐ ̓ αἰ Ῥαχωρής ἀπῳ ἰδίαι, ηἰς ἅ ̓ἀξιο, τὶ τίς ἢ οὐ ὁ ποιούτος, δλλ᾽ ἐπειδήπερ τὸ αὺ.- 

τὸ φύρνμια τῆς αὑτὴς ὀισίας 18], κὶ Ὁ ῳ «ὐᾷς πϑϑαιρέσει ἀξιοῖς ἔῃ). ὰ πόσης ζωτα, 

αὐναπληξίας. ; καίτοιγε ς σοὶ ὑχὶ τὸ κεραιμέρι ἐκ τὸ ̓φῳράματος τὸ ἀτιμῶν ὶ τὸ ἔντιμον, 

Δ, Ὡσ, τῆς ς χρήσεως τῶν μεταιχειειζοιδμων, ὦ ὡασερ δζωυ υ ὁ ὠΐαϑα, τὸ τῆς “σϑϑαιρέ- 

.. ἐδ δὴ στως.. “πλίω! ὅπερ ἐφϑίωυ Εἰπὼν, 'εἰρὲ ἐν πἶδτο λφρμιδλνειν δὲ!, μόνον τὸ  οὐσούδειγμα, τὸ μὴ 

᾿ς Μρβαῤειν τὸ ἃς δὲν δῤπιλέγεν τῳ Θεῷ, ἀλλεὶ αὔϑαλω ρῷν ἐσ ἃ ῷ  ἀκαταλητῳ τῆς " σοφίας. Δ δ τὼ 

μϑτ τ" ϑαδείγματα μείζινα ἢ δεῖ τῶν τσφϑκοιϑύων, α Ὁ Δ Ρ ὧν εἰς μέσον ἀγε) ὦ ὡςε μᾶλ- 

χδιῦ ον" «νεργεῖν τὸν ἀκροατίωυ, ἐπεὶ Εἰ (μὴ μεῖζον Εἰρρὸ πλώνωθ ! τίω ᾿ὐυβθολίω, Οὐ 

Ἀμέμν 6. δ ὡς χε" ᾿ καιϑικέοϑαι διιυηϑείη, ἡ - οὐντφέσψαι τὸ ΤΟΥ. ὀῤτιλέγονται. τίω ἅ ἅ δὰ ἀχαιοῦν αὐἷἶἅἍΝΨΤ 

φιλονεικίᾳ οὑτως ἐπερόμισε μα τῆς “δϑσηκϑύσης αὐπρ(ολῆς. ὁ ἐπαγει ἢ θετὸν ὶ τίω 

20 λύσιν. αἷς δὰ δζχυ ἡ λύσις; 

2. Εἰ: [ὃ ᾿ϑόλων ὁ Θεὸς ὠδείξαοϑαι τίω ἐργάυ, αὶ γνωξίσοι τὸ δυυωατὸν αὐτῷ, ζώφγ- 
ἱρὴ κίν ὧν πολλῇ ἢ μακροϑυμίᾳ σκϑ,η" ὀργῆς χατηρτιδιδνα Εἰς ἀπυλειδυ". 23 Καὶ ἡ 

γγωράσῃ Τ᾽ σλιϑτον τῆς δόξης αὐτὸ Ὶ σκθϑη ἐλέους, ἃ «αξληποίμμασεν εἰς δόξαν; ; 

4 Οἰξὴ ὁκώλεσενήμαξ. Ν μόνον δ ἰχδαίων, ἀλλὰ ὼ ἐξ ἐθνών. ΟΚ, λέγει τοιῦ- 

25 τὸν 681" 'σχβθος ὀργὴ ζῶ ὁ ὁ Φαφᾳώ᾽ τατέσίν, ὃ αὔϑερπος τῷ Θεού τίω ὀργάω αἹαϊ. 

“ων [σ᾽ τῆς οἰκείας σχληρϑτήτος. πολλὺς γὰ 9 ἀσολαύσας μιακρυϑυμίας, οὔκ μι 

τὸ βελήων, ΣΝ λ' ἀδίδρθωτος ἢ ὄμειγε. δ᾽ στὰ σκβῦος ὀργῆς αὐτὸν κάλεσε μόνον, 

Ἢ κριτηρτισμεένον. εἰς ἀπώλειδι" χουτές!, τὸ ἀπηρτιομέϊον, οἴκολεν υδύτοι Ὅ ὁ ἢ ἐ ἑαυ. γ- 

χα. Ἐ »»ρὸ Θεὸς ὠέλιπε τί ἣ Εἰςτίω ̓ γόρθωσι Εἰκόγτων τίω οὐκείη, ὅτε αὐτὸς ονέλιπε ἃ 

ἰόντων 20 ἽΜ ὡὶπολλωύτων αὐτὸν, πάσης ̓ὐποφερφιευτῶν συγνω "ώμηφ. ΠΝ ὅμως χα ῶᾷ Εἰδὼς 

ὃ ὁ Θεθρ,δωῤεγκεν ωὡ πολλῇ! μακροϑυ μία, βουλόμδιος αὐτὸν Εἰς μετθμοιαν αἱ ἀγαγεῖν. ΕἸ δ᾽ 

μὐτούτο ἤλαλο, ἐδ αὐ ἐμακροϑύμησεν, ἴχ ἥ "οὐκ ἠλέλησεν 5 εἰς μιατϑῴοιαν τῇ μα- 

χροϑυμείᾳ, γείσαοϑαι, ὠλλ᾿ αἰπήρτισον ἑαυτὸ Εἰς ὀργά, ἐχρήσατο αὑτῷ Εἰς τίω ἐπέρων 
δίθρθωσι, Αἱ δ᾽ τὴς Εἰς ὠκῷον κολέσεως ἐτέρϑες ἀπουδουοτέξρες ποιεῖν, χαὶ τίω διαμα 

χα ρδηνωρμ- 35 αὐηῷ ζτι δεικψύς. ὅτι Ἂ υ ἐβυύλζ) ὁ ἢ Θεὸς ὕτως αὐτῷ γγωράζεοϑτῳ ὦ διωάτοι, αἰλλ᾽ 

ἥω ἑτέρως δὼ ὧν δὐεργετέ, δ᾽ ὧν 8) ποι, ὁ τῶτο δζρ πλύτων ἐδέδλωστν αὔωϑῳν. Εἰ γὸ Πα. 

͵ αὐτω 

29, ὐχϑ ὅτω βούλετω Φαίνέοϑτι διατι(Οὐ ΨΥ "γα ἡμς δίκεμωο φόνω δύ, φησιν, ἄλλ᾽ ς. Κορ, γιζ: 

Ἔδυμοι ρα- ἡα ὑμεῖς Ὁ ὃ καλὸν ποιρ τε) πολλῷ μάλλον ὁ Θεός. δ᾽ ΡΝ ἐμφκροθύμεησε ἐζ Ζ ἴα Εἰς 

"πὶ μωτϑμοιὸν ἀγάγν, ὁυ μετενόησε ὃ  ὀκῷος, ̓δώεγκεν αὐτὸν δχὶ πολεω χεῦο, ὁμοῦ ἅ τω 

49 αὐτοῦ γοσοτ γτῆτὰ Ὀπειδωικψύμδρος, ὁμμϑ ἣ ὺ τίω διώαμι, Εἰ (Μὴ βουληθείη. τί κερδϑβαι ἐ 4- 

Χο ὅντα κεῖνος τιστο τῆς πολλὺς ζμύτης μφχροϑυμείας. ὥσπερ δξιυ τῷηον αἰδῤρϑωτον' μαίνδντοι χ9-- 
᾿χιτολοὶ λάσας ὀδειξο αὐτῷ τίω δυυίαμιν οὕτω (ἄν" " πολλα' αὐ μδοτήσαντας καὶ Χ) μιετλμοησοίνῆξ 

" ἐλεήσας, ἐδήλωσεν αυτῷ πίω Φιλανϑενπίδμ. ΕΝ φἕα Εἶπε τυ Φιλον.ϑερπίόν," ἐγ 

δι λοὶ τίω δῦξὸμ, δεικνορι ὅτι τῶτο μώλιςα δῦξα, Θεοὺ, ὁ " τῶτο τ τὴν" ἄλλων ἀπόμτων 
ἐασουδωχεν. 



«, Κορ. 4.1. 

ὥσῃ. δ. κ᾿» 

144 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
ἐασούδακεν. ὅτθμ ὃ λέγῃ, ὦ πσοϑητοίμασιν Εἰς δέξαν, ἐ τῷ Θεού ὦ πὺρ 4) φησιν. ἐπεὶ 
Εἰ τοῦτο ι, συσὲν ὠκώλυσεν ὠπϑμίᾷς δωξζεαϑοὼ "ἄλλα πάλιν εν πίω παδϑγνωσιν 

" 
δείκνεσι, ᾧ Ὁ μέσον Ἰουδαίων καὶ ἐθναν ὀμαιρᾷ, ἃ κὶ μιιχρ ἂν [ ὼ) ὠτεύθεν τω ὅδϑγώ καὶ - 
τασκίυάζει παλιν Ὁ-πολογίων. ΟΥοὰ' Ὁ μόνον ὅχι ΤΟ) Ἰουδαίων (Ὁ (ὦ α'πύύλοντο, ὦ 

ὃ. ἐσώϑησεων, ἀλλα αὶ ἐπὶ ΔΜ δνωῖν τῦτο γέχϑνε. δίόπερ σὲ λέγει τὰ ἔϑνη παντα, ὁνν, κα 
δξ ἐθνωδν, δυσὶ, Ἰουδαίους πανία, δλλα, ὧν δ Ἰουδαίων. ὥασερ δὼ ὁ Φωυραὼ σκθῆος ὁρ-- 
"9 ἐγνζϑγεν ὐπὸ τὴς οἰκείας πο βανομίας" ὅτω ἡ ὅτοι σκθίη ἐλέους οἰστὸ τὴς οἰκείας ϑύγνω- 

μκῷ υης: εἰ δὴ τὸ πλέον [6] τῷ Θεού, αἰλλ᾽ κος ὺ ἀδί τι μι ὃν “ Εἰσίωέγκα- ΧΩ 

αϑυ. δ)ο' συοϊ εἶπε, σκϑ )ὴ ἀφᾳτορθωμίχ, Οϑεῖδ, σκεύη ϑ ρισίας, ὁιλα,, σκευὴ ἐλέοις,. δει- "Ὁ 

κρὺς ὅτι τὸ πὸϑ 41 ̓υ Θεοῦ. ᾧ ,ὃ τὸ, δὶ τῷ ϑελογτος, συοὶὲ τῷ πρέχοντος, Εἰ χαὶ ὦν πί- 1ο 

ξει λυ ιϑίσεως εἴρη: ΤῊΝ ΠΣ ὠ "ωϑα ὅ Παυλουϊλέχόρϑιον, συδὲμίδν Ὡπορίων Φέ.-. “ζιαδὶ 

μει. ὅτ γὰῤΕἴπη, οὐ τῷ ϑέλογτος, Πρῤοὶ τῇ τρέχοντος, αὶ τίω δξοισίδν ὀμαιρᾷ, ἀλλὰ δεί. 
κψεσιν ὁτί ου τὸ πτλβ αὐτῷ ὅθι, αἰλλα' δάταυτης ὀὠωδαν χυρίτος, " σῷ (δ γὸ αὶ ϑέλωιν αὶ κἴδι 
“πέχᾳν' ϑαρῥῷ ὃ μή τοῖς οἰκείοις πόνοις, αἰλλαὶ τῇ τϑ Θοοῦ φιλαν,ϑοφπία, «ὅπερ δ᾽ ἡ- 
λουχοδ ἐλευ, Οὐκ ἐγὼ ἡ ἀλλ ἡ Ὑδρις τῷ (θεό αὶ (ωἱ ἐμοί, ἡ καλὰς Εἶπεν, ὦ Ὡροη-- 

ἡοίμασὴ Εἰς δύξων. ἴρτη Ν᾽ τῦτο ὠνείδιζον; δτ 25 ιτί ἐσωϑησαν, τὸ καταιμγουύει, "ὠφιρ,. χι γημζω, 

οὐόμεζον, ὧκ ποδλὴς “τῆς αἰδεοισίας ζυτίω ὀμωρεῖ τίω «ἰ αὐύγοιὰν. Εἰ γὸ τῶ Θεῷ τὸ αὐτὺ δ 

πράγμα δύξα ζώσγκχε, πολλῷ μάλλον ἐκείνοις δὲ ὧν ὁ Θεὸς ἐδοξαί,ϑη. σχόπτι Ἀ᾽ αὐτν 

ἐυγνωμοσιοωύΐι ἢ σοφίαν ἀφατονὶ διωναΐνϑμος Νὴ μη Φωραὼ χέδενεγκεῖν Εἰς ὃ πε- 
εὐ τῶν «λαξομϑρων Ἅϑορν, αλλ δξ Ιουδαίων ςβν' ἡ μδοτηκόζας, καὶ σαι φίλ ε 9) μῶλλον 29 
ποιῆσαι 1: λϑχϑνρὸ δεῖ ξαι,ὃτι ἔνθοι (ὦ) ἀδθὶ πατέρες, ϑο τὰ αὐζῷ αἰ μδοτήμαγα, ὦ μϑμ «.-- 

πωλογ», ὦ ἢ ἠλεήϑησαν, ἃ πεῖσοι μηκέτι δζοι' πορᾷν, εἰ ἡ ἐξ ἐθγών τινες ἐσώϑηΐ,, Ινδαίων 

᾿ισολλυῤθύων, ἵνα μιὴ ποιήσῃ ᾧ Ἄθορν Φορτίκόν, τίωυ μϑρ τῆς κϑλάστως “δισύδειξιν οἰπὸ τοῦ 
βωρβαξου θα γ4, ὧζφε μὴ ὀμαγχαοϑίιῶαι σκθύη ὀργῆς εὐὲὺ καλέσαι "(φὲ Ὁ, ῥλεου- 

υϑους ὠἰσὸ τῷ δήμιν Ὑῦν᾽ Ἰουδαίων πο οἰγεὶ. χαίτοιτε ἰχθ μος καὶ αἷδρ τὸ Θεοῦ »ἰπολογεῖς ᾿ς 
χαὶ, ὅτι καὶ σφρόδρω αὺ τὸν ξ ἰδοὺς αὐττουρτίξοντα ἑαυτὸν σκεύος αἰτωλείας, ὅμως Οὐ ἀδὴ ἑαυ" 
Εἰσήνέγκε, τίω ὀμογέω ξηροὶ μαικροϑυμίαν, ὼ ὐχ αἱπλώς μακροϑυμίδν, αἰλλα πολλζω" 

μακροθυμίδν, ἀλλ᾿ ὅμως Οὔκ ἡδέλησεν δχὶ ΔΜ Ἰουδαίων ἀδζ' γνμνασαι. ποϑεν δ (ὦ 

ψϑβ,, σκεύη ὀργῆς, (Ὁ) 5 ἑλέοις; ἰπο αὐοϑαιρέσεως οἰκείαξι. ὁ ἢ Θεὸς στρόδρα αἰγαϑὸς ὧν, 
ἐπ᾽ αἰμιφοτέρων τίωὐ αἰτίων ᾿ξχιδεύωυται γουφότητα, καὶ γῈ ϑχὶ (διὺ σωζομδῥους ἠλεῖσε γο 
μόνον, ἀλλὰ ὶ τὸν Φωρα ὡς τόγε ἀντυιιόρος. τὴς γ αὐτῆς μακροθυμίας κακῷοι ἡ ἐξ ἀν 
ἀπήλαυδαν. Εἰ δὲ μὴ ἢ ἐσώϑη, κρδυὶ τίω αὐτο γνώμίδυυ ἃ πὸβ΄ ὡς τίγς Εἰς “ὁ Θεὸ ὁ μῶθ 
ἥκον, ςυνὶν ἐλαῆον ϑζασωθέντων ἔογεν. Σἰποδοὺς ποίνιοῳ τίου λύσιν ᾧ ζυτήματι τω δ. 

Ῥ αραγμῖξ, ὧξε χαὶ ἑτέρωθεν αἰξιόπιφον ποιήσαι τὸν λόγον, (ἦν. πρροφίζς " Εἰσαά- Χ' ταρινερ] 
γεἰ ζᾷ αὐτὰ ποδϑαιαφωιοιως. ἢ κα ὙΣΡ Ὡσηὲ, φησιν, ὀῤωϑεν" δὲ ζμῶτα ὄγραφεν, 35 λοι ἡθαί 
ὅὕτω λέγων, φησ, ΠΝ 

28 Κλιέσω ᾧ' οὐ λαόν μϑ, λαὸν μα" ᾧ τέο σέκ ἡγαητημδῥίω, ἡγαπηρϑμίω. ἄμα 
ἵνα γὸ μὴ λέγωσιν, ὅτι αὐραλογίζη ἡμας ζαύτα λέγων, τὸν Ὡσηὲ ἐκώλεσε μὔϑτυ- 

δ9ι, βοαΐγτα ὁ λόγϑντα, Κα λέσω τὸν οὐ λοιόι μία, λαόν μι. τίς γδ  ἑωῶ ὁ οὐ λρός, (οὐ ἔϑγη 
δῆλον, ἡ τίς Οὐκ ἡγαπηρδμη ; Οἱ αὑτὰ πάλιν. ἀλλ᾿ ὕμως ἔφησεν αὐςδυν ὰὸ λαὸν, ἠγα-- 40 
πηρϑμίω, καὶ ἡὲς Θεού ἔσεοϑαι. 
26 "Ἐκζγὺ κλοιϑήσονται[ φησιν, οὶ Θεοῦ ζεὗντος. Ἐἰδὲ λέγϑιεν αὐθὶ ΤΥ “2 Ἰσδαΐ- 5. Αὐνὶ 

ὧν πιφευσαντων τ» Εἰρῆεϑαι, ἡὶ ὕτως ὁ λόγϑς ἵξαται. Εἰ γὰ δχὶ Τὴ ἀἰγγωμονησαγ.-. 
τῶν μ(Γ) πολλαὶς δὐερτισίας, ἢ αὐλλοτοιωθέντων, καὶ ὃ λαὸς Ὁ) δἰπολιωλεκότων" τοστευτη χ. αἴη 

γ υὸν 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ ΒΠΙΣΊΤ. ΛΟΤ. ς: Ἰ4ς 

χὐρβεὺκ “έγϑνεν ἡ μεταξολὴ, τί ὠκώλυσε καὶ (ῶν᾽ οὐ μΩ' τίω οἰκείωσιν δλλοτειωθενζαε, δον δ" ρ- 

ἀνεχέπν τις, οἧς δλλοτοίοις ὑγζᾳς, κλονϑίεζαι,, ᾧ ὑπο ακϑυσοινζας Ὑῦν" αὐ δῦ ἀἰξιωθίωαι . οὔϑαγα- 
ΒΗΡῊ »γἀν τοίνωυ (ὃ Ὡσοὲ, οέκ ηρκήται τύτῳ μόνον, ὄννλα! κῷ (ὃ Ἡσαΐαν μετ᾽ ὀκᾷον Ε ἐσαίπι 

κὶὶ ἡ! (ἰώᾳφδα τύτω φϑεήόδυϑιον. ; 
7 ᾿Ὶ ε᾿ φω . "ε , 

4 27 Ἡσαΐας γὼ κρῳύζει, φησὶν, ιἰπρ τῷ Ἰσραήλ Ἴοντες!, γϑερησίας αγα-- 

ἰἡϊαλέπν φωνῷ, ὼ ἐχ αἰασοφέλλε ἢ). τί τοίγεωυ ἡμὴ "ἐκαλᾷται; τὸ, ὥὐκφιοι σοίλπήος λαμασοότερον 

ζαῦτα πυδϑλναφωνώσι; τί δξίω κραίζει ὁ Ἡσαΐας; Ἑαλ ἢ ὁ ριομὸς Ὦ αν Ἰσρᾳὴ 

χαλιοῖρν ὡσεὶ ἀΐμιμος τὴς ϑυυλοίοσης, δ΄ ἐγκαταλειμμα σωθήσεται... ᾿ 
Ορᾷοῦτι κὶ ὠκῴνος οὐχὶ πϑυζῳς λέγει σώζεοϑαι; αἰλλαὶ ἐδν' ἀξίοις σω ϑίωῶαι » αὶ γδ 

ε΄ ο αἰδόυμαι Ὁ πλῆθος, φησιν, Θολεδ' δυσωτπτεῖ μ4 τὸ ὅρος ὅτως ὠκκεχυρϑμον, αλλ ὠκεί- 

γς σώζω μόιον (ὧν: ἀξίους ἑαυζᾶν' πϑόχονᾷε. χα ὀυχ ἀπλῶς ἄμμου θυξλφίοσὴς ἐ- 

μνημὀνδυσιν, αλλ δα μι μψήσκων αὐςῶν' παλαιὰς ἐπαήελίας, ἧς ὁβαϊξίοις ἑαυζν: κϑυτέςη-: 

σον. τί τοίνιων ϑορυδῴοϑε, ὡς τῆς αἰασοϑέσεως “ι[ 6 πεσύσηρ, Ὁ φημ ἀἰπάντων δ᾽.- 

λοιώτων, ὶ παγίς ἐὴ ν: σωζοίϑμοις ; Εἶτα ἡ {ὃ (δ6πον τὴς σωτησίας λέγει. ΕἾ- 

χαιήμηῳ, ν5. δὲς ἀκρίθειαν πσοϑφητικίω, αὶ (ἀμύεσιν ᾿πἰποσοληείευ!, οἷδν μϑρτυείδν " ἐπήγαγε, πτῶς 
σφόδρα Ἐχιτηδείαν » ἐυ γῈ μόνον ὅτι τινές Εἰσων ὦ σωζόμϑδμοι ᾧ ὀυχὶ παντές, δείκνεσιν 

ἡμῖν αὕτη, αἰλλα' χαὶ πῶς σω,ϑήσονται πρϑλ φησι. τγῶς δέζυ σωθήσονται ; χαὶ στῶς αὐ-- 

τοῖς ὁ Θεὶς αἰξιωσει τὴς ἐνεργεσίας 28 ΔΛύγον (μὐ τελῶν ἢ ζμωτέμγων, φη- 
σὶν, οἰ» διχφιοσιωύη, ὅτι θην σιωντετ μηψδμον ποιήσει Κύριος ἔχὶ τῆς γῆς. ᾿ 

29 Οἥλέγι τϑτ ἔςιν᾽ καὶ αἰξιόδου γρεία, ὶ πόνων, ἡ ταλδιπτωείας τὺς πὸ ΦΜ ἔργων 
Ψ νομίμων, λὰ μα πολλῆς τῦς (ἰωτομίας ἔςαι ἡ σωτηρία. τοιοῦτον βὴ πίς!ς "ὦ βοοι- 
ω;ῆ 2 

λ Ησ. εκ, 

χέσι βρη μῖσιν ἐγγέ! τίω σωτηφίαγν. Ἑαὶ Ὁ ὁμολογήσῃ, φυαν, ὧν τῶ! σύ ματί σπ Κύριον Ῥω, 
Ἰησοιωῦ, ᾧ πιςεύσης οὖν τῇ κουρδία, σῳ, δι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεχρωῦ, σωϑήσῃ. Εἶδες τί 
ζβ], λόγον ((μωτετμυηνδῥον ποιήσει Κύριος γα τῆς γῆς Ἐ ἢ τὸ δὴ γα μαφῦὶν, ὅτι ὁ βραχὺς ζξ 

1: λόγϑε οὐ σωτηρίθμ μόνον, αἶλλα καὶ διχφιοσιοδίω ἐκόμισε: 
29 Καὶ καθὼς πυδϑείρηκεν Ἡσαΐας, Εἰ μὴ Κύριος σαξαὼθ ἐγκατέλιπον ἡμῖν ασερ-- 

μα, ὡς Σόδομα δὺ ἐδιήϑημϑυν, ἡ ὡς Γομοῤῥα δῤ ὡμοιώθηρδμ, Πάλιν εὐ ύϑα 
ὠλλὸ τί δείκψεσιν ὅτι ἐσ), ἀὐοὶ (Ὁ ὀλίρρι οἴκοϑεν διεσώ ϑησαινο"»ὁ ὙῈΥ ἢ οὗτοι α'πώλοντο [δ] 
ὲ τα Σοδὸοι ἔπαϑον, τατέσ!, πϑμωλειϑρίαν λξασέμεναν αὐ (ὁ γρὸ ὀκῴιοι σσολβριζοι 

, 35 πόρτες απἰώλοντο, ἡ σϑεἰὰ Ὁ τύχον απέρμα αὐ Ὁ κουτέλιηπον ) ᾧ οὗτοι )ϑιωῶ, φησιν, ὡς ἐ-- 

κῴιοι δῤ ἐλμονη», εἰ μεὴ πολλῇ ὁ Θεὸς ἐγοήσουτο τῇ ἀγαθότητι, κὶ διετέρησε ὄχ τῆς πίφεως 
ὠδους. τϑτοῦ ἃ Ἰλὶ τῆς αἰϑϑητῆς γύγϑνω αἰχμαλωσίας, (ὦ (ὦ γ᾽ πλέίοις ὠπήρϑησαιν 
ἡ αἰπώλοντο᾽ ὀλίγϑι 3 διεσώθησαν " μόνοι. 

χιμόγεγ. “ων “͵, 
30 Τί δῶν ἐρφδμδμ, ησιν» ὅτι ἔϑνη τὰ μὴ διώχοντα διχαιοσύγζωυ, χα τέλαζε διχοηδ-- 

34 σιωυζωυ, σγιχαμοσιωύζω ἢ πίω ὡκ πίφεως 41 Ἰσραὴλ ὃ διώκων νόμον δικᾳοσιωὴς, 

Εἰξνόμον διχαιοσύνης ΟἿ ἐφϑθασίν. Ἡ σαφεςάτη λύσις εν ζιυϑα, λοιπόν. ὀπτειδὴ 
“ΝΕ γὺ σ᾽ πὸ Τὴ “πεανμῖν ἐδειξεν ( ὁ γ πϑύτες (ὦ ἐξ Ἰσροχήλ οὗτοι Ἰσρφῆλ ) 

ὑδῳ Ὅν Ὁ Ἂν “) πσεϑοριὼν τα Ἰαχὼθ αὶ τό Ηστωυ, Ὁ πο τὰ ΟΦ, τίω κυριωταάτίωυ 

ἥἰλχυειω.. ἐπάγή λύσιν ὧκ τῷ Ὡσιε, καὶ τῷ Ἡσαΐου, πσοότερον τίω ἀἰποοίὸν αὐξήσας. ἡ γὰρ ϑυο 6) 
τὶ 49 ῷᾳᾷ ζητύρϑμα, ὅτι χα “πὶ ἔϑγη ἐπέτυχε ̓  χα μὴ διώχόντῶ ἐπέτυγε, τῦτες!, μῆ ασου-- 

ἐθτο δείσαντα. καὶ πάλιν ἔχε Ἰουδαίων ὁμοίως ζῳ δύο ὥπορα᾽ ὅὍ{ι Ἰσοκὴλ έν ἐπέτυχε, 
καὶ ασυυδαζων Οἕκχ ἐπέτυχε , δ χαὴ ταῖς λέξεσιν ἐμιφ αὐδικώτερον κἐγφη)). ουδὲ ΡῈ 

Ἂὺ 2 . ͵ 2 ͵ “ “ 
Εἰπον ̓ ὅτι ἔα δικφιοσύνδιο,, ὠλλαὶ κωτέλαξε. τὸ γ)δ χανὸν μάλισα, χαὶ τ ορίδὺξον 
ων 3 ε ς ᾿ : .« ν »), 

το ἐς], οὐκ ὁ διώκων οὐ καιτελοιξεν, ὁ ὃ μὴ διώκων καιτέλφξε. χαὶ δυχεῖ κα αὐρις 

Οβεγίοίξ. τοπλ,3, Ν λβείζεϑα 

θ, 



πὸ σπααα“ασσνθνι 
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»σοίξεοϑαι τῳ" λέγειν, διωκων᾽ ὕςερον ὃ καιολδῳ ἐπάγει τίω! πληγάυ. Ὧ,3)) ἔχει ἰ- 

οὐφαν λύσιν ἐπαγαγεῖν, οὐθὲν δέδοικε χαλοπωτέραν ποιοῖν τίω λύτίϑεσν. δζρὶ τῦτο Οὐδὲ 
αἰϑὶ πίςζεως δζμλέμτα, χα) τῆς ογτόῦϑεν διχαιοσυνης, αλλά διύψισι “(ϑ3 τὴς πίςεως,χαὶ οὖ 

σοῖς οἰκείοις ἡ"Πηϑενζως ἀδζις,, καὶ" χαταδεδικασμδύοις. σὺ ἅ γὸ, ὦ Ἰουδο)έ, φησιν, συ ϑϊἢδὴΠἠ᾽᾿ "κιλαταδῃρ 

τίω ὧκ τϑνόμν διχφοσιούζω ϑδρες. “ϑρέξης δ) αὗτον, χαὶ αἰχυϑύϑωυος γέρρνας τῇ Ὡρά. ς Ν 

ὅτι ἣ ὧ μὴ ΓΝ τῷ νόμν ἐλϑύντες,αἰλλ᾽ " ἑτέρρις ὁδοῦ, μείζονα ζωτης δον διχαιοσιωυζω, λεότίμν ̓ 

τίω ἐἰπὸ τὴς πίςζεως. ὅπερ δΐῶ καὶ λϑώτερον ἔλελν, Εἰ γ᾿ Αὐρμαϊμι δξ ἔργων ἐδεχᾳιώϑη, ᾿ 

ἔχει καύγη μ(ϑι,αἰλλ᾽ οὐ ασοϑς τὸν Θεόν δεικψυᾷ ὅτι αὕτη ἡ διχαιοσιούη μείζων ἐκείνης αν. κι-- 

ασθϑοϑεν Κα δ ἐλεηϑν ὁτί δυο 60] (αὶ ὐἰπορόυϑμα μυνὶ ὃ ὼ τρία (ᾷ ζητήματα γέσρνεν᾽ ὅτι 
τὸ ἔϑυη[ὶ δὖρε διχαιοσύνην,ὺ μὴ ϑιώκοντα θὴρενὺ μείζονα θὅρε“ὃ ἐκ ϑνόμιν (αὶ αὐζ δὴ ζωὗ- χο " 

τὰ ὼὸ ὅχὶ ἢ Ἰουδαίων δζρεπορήται πάλι δξ οἰγλρτίας᾽ ὅτι ἰσφριὴλ ὅχ δὅρε,ὁ ατουδοίζων ὃχ 

δζρο, καὶ τίω 'μα να εχ θῦρεν. ἐμξαλὼν τοήνεω εἰς ᾿ὐποράδῳ τὸν αἀἰκροωτίω, ἐπάγει λοιπὼ 
(ώτομον τίωυ λύσι, χαὶ τίου αἰτίϑν φησὶ δ Εἰρηνϑῥων αἰὐπόμτων. τἰς δίωυ ἔξ ὶ αἰτία; 

δῇ, οὐκ ἐκ πίςεως, ἰλλ᾿ ὡς δξ ὀργωννόμα. αὕτη ἡ σαφεςτύτη τῷ χωρίου πόυτὸς λύσις, ἰώ 
ἐυνθέως "ἐκ ποολοιμκίων εἰ εἴπεν,οίκ λὺ οὕτως ἐυχοδοίδεκτος ὀγερόνει" ὯΦ 3 μζ πολλᾶς 15 Κ. ἐν φρο 

ὐποοίας, καὶ κοαιτασκθυα καὶ οἰποδείξᾳς αντίω τέθήκε, καὶ πσφϑδιορθώσισι μυρίαις ἐχρή- Μίμε 
σουτο, ἐυμαϑαφέρλν το αὐντίωυ λοιπὸν χαὶ ἐυχρ δοίδιοτον μᾶλλον ἐποίησε, πτῶτο γὸ αἰτίον τὴς 
ἀπωλείας αὐἿμὟ φησιν, 

35» Οποίν ἐκ πίζεως, ἀλλ᾽ ὡς δὲ ἔργων νόμιε ἡϑόλησαιν διχαω ϑίωαι. Καὶ ἐκ 
Εἶπον ἐἷξ ἔργων, δλλ᾽ ὡς ἀξ ἔργων νόριν, δεικγυξ ὅτι σε (ζιωτίω ἔδχν τίου ϑιχχηοσυύνζων. 20 

Πρρσέκοιαν » γὴ τῶ λίϑῳ τῷ πσδϑσχόμματος, 

33. Καϑως γόγρωσδαι, ἰδοὺ τί ϑημι ἐν Σιὼν λίθον πσο»σκόμμάτος, ᾧ πέτολν σκϑω- 
ϑαίλυ" ὑ πᾶς ὁ πιςζεύων ἐπ᾽ αὐτὸν, οὐ καιται δ, ϑήσεται. Εἶδες παλιν πὼς πὸ 

ὃ πίςιως ἡ πρυσία, ἢ καϑολικιὴ ἡ δωρεαὶ ;οὐ γδ αἰϑὶ Ἰουδαίων Εἴρηται μθγον, δὰ ὐθὰ 
πυρτὸς ὃ ἢ δι, ϑοϑΐπων ὅοις. ́ στᾶς Ὁ}, φυσι, κἀν Ιουδαῖος, καν Ελλίω, κανΣι κύϑηφ, λς 

καὺ Θραξικαν ὁς]σοιο ἕτερος ἢ πιφούσας, πολλῆς Ὁ πολαύσε!) τῆς πϑερησίας. ὦ ἣ θαυμα- 

φὸν τῷ αγοοφήτε, τι οὐχ ὃπι΄ πιςεύσωσι μόνον Εἶπεν, δ, ὅτι ἡ " ἀπιξήσυσι. ὃ Ν᾽ Άσ-. χ' πριύρα 
χένθαι, ὃ ἐπιςῆσοαι ὅδιν. ὥασερ δέω λυωτέρω τς τε δ᾽'πολλυμδύους, τὺς τε σωζομϑῥοις χιάπερύε, 
ἐδύέλωσεν Εἰπὼν, ΒΔὺ κὶ ὁ “δ,ριθμὸς "Ψ ων Ἰσραὴλ ὡσεὶ ἄμμος τὴς ϑοιλοίηης, Ὁ ἐγκα- 

πέλωμμα σωδήσε.) ἐΚ»Εἰ μὴ Κύριος σωξαὼϑ ἐγκατήλιστον ὑμῖν απέρμα,ως Σόδομα αὖ 20 

ἐλνήθηνδυν" ᾧ, Ἑκαάλοσον οὐ μόνον ὅξ Ἰουδοίων, δλὰ ἢ ὅξ ἐϑνων ̓ ϑπτωδ αὶ ὠζῦϑα. οἱ, 

λέγει, ὅτι (ἢ (ὦ πιφεύσουσιν, (ὦ 3. πσρόσχϑοισι᾽ Ὁ ἢ ασοϑσχό τειν ἐκ τῷ μὴ πγοϑσέχειν 
τ, ὧκ τῷ αὐδϑς ἕτερα καχηνέναι ἐπεὶ δῶ ἢ οὗτοι ῷ νόμῳ παϑϑσεῦχον, ποοϑσέκον ἐν τῷ 

λίθῳ. πυρλσκόμμιατος ὃ λίγον, ὦ πέτροϑυ σκανδούλι Φησὶν Ὥστο τὴς γνώμης ὼ τὸ λους 
μὴ “πιςευστώντών. 35 

ἩΘΙΚΟΝῚ Αραύμῇ διλα γέρρνε (ἱ Εἰρηνϑρα, ἢ πολλῆς ἔτι δεῖται τὴς σωφξευείας ; ἐγὼ (ὦ οἵων! 
τοῖς πολσεορικόσιν ἐυσιωύογῆα ἢ). Οἱ δέ τινας διέλαϑεν, ἔξες! καὶ ἰδία (ὑμυτυγόνζῳις ἐρωτῆ- 

σου μισεῖν. ὀζρ γὰ} τον Εἰς μιφχρότερϑι ὄξίώεγκα Ἐ λόγϑυ τίου ἐϊξηγησιν, ἵνα, μή «- 

ναϊκᾳοϑῶ, αἰ στον (ὐωοχὸς τὴς ἃ κολϑυθίας, λυμζιϑαεϑαι τίω σωφζωειαν Ὁ λε- 

λϑυϑίων. ὃ 9 δὴ αὶ ον ζῶϑα καταλύσω (ὃ λόχϑν, συν αὐθὶ Ἢ ἠθικωτέρων ὑμῖν 2|9.-49 

λρϑεὶς (ὑπερ ἔθος ἡμιῖν ποιᾷν) ὦφο μὴ πάλιν Ὀχισχοτίσοι "τῇ μνήμη, ζὰ πλήϑη ὙἉ λεγο. χϑ μυήμω 
δίων. ὥρᾳ δὴ Ἄριπὸν κουτουλύσαι εἰς ὃ πυοόσηχον τέ λος,κφυτουκλοοίσοινζζις “᾿ Ἄθηϑ᾽ ̓  δοξζολο.- πιῇ σλήϑει 

οἱδω Ὁ ἢ ὕλων Θεοϑ κοιγὴ τοίνιω ὁβαποιυσοίϑμοι ἡμιᾷς τε οἱ λέγοντες, ὑμιᾷς τε (Ὁ αἰκούοντες, 

αἰαπόμοψωμϑυ αὐζῷ δύξὴν ὅτι αὐ ἡ βασιλεία, ἡ δυυύαμις, ἡ ἡ ϑύξα, εἰς τὸς αἰώνως, Αμήν. 

᾿ ᾿ Λογ, 
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Λογ. Ζ. τ ΑΔΕΛΦΟΙ, Η ΜῈΝ ΕΥ̓ΔΌΚΙΑ ΤῊΣ ΒΜΗΣ 
χαρδίας ὃ ἡ διησίς μὲ ἡ πσϑϑς Θεὸν, ὑπὸ αὐτὴ θιν Εἰς σωτηοίον. 

ν΄ Ἐλλεὶ παλιν αὐῦμ καϑαίαηνοῖ σφοδρότερον, ἣ κατρότερον᾽ δἰΘ πύίλιν 

Ψ ποσί τὸ τοῖς λόγϑιρ, φησὶ μηδὲ ταῖς κατηλρείαιο, δον ὑτι (ὅν 

γα “. Ὁσὸ Δ ξ θυοίας εϑρώς τα φϑεηῦμαι. οὐ ) [5:1 τὸ εἰστύσω, 85. 

ΥΩ δ) ναί τὸ αὐςᾶν' δπιθυ μιεῖν, ἡ μὴ μόνον ἐχιϑυμιῷ,, ϑιλαὶ ὑξυχεοῖ, ὁ πάλιν 
3» μισεῖν ὸ Σἰπογρέφεο,. ὼ γὸ ἐυδυκίλν ὠαύϑα τῶν σφροδραν ὄπι- 

ϑυμίανς φησί. ὀῦξα χαὶ τίω δέησιν πῶς “ποιᾷται “δπὸ αἰ ϑιίας. οὐ γδ  ὦξε ἐπαλλα- 
γάωαι κολάσεως μόνοι, δλ ὡςε χαὶ σωϑίεζαι ἀδριὸ, πολλίω καὶ ἰπίὼ ἀπουδύω) ποιῇ- 
ται, αὶ τίου ἐνχζώ, ἡ Οὐκ ογτθῦϑων ὃ μόνον, ἀλλαὶ "ᾧ ἐκ τῶν ἐξὴς δείκψυσι Γ᾽ ξυνοιδρ ζωὼ 

ἐχὰ τε ἀδϑις. ὐπὸ γὸ τονὲ ἐγχωφϑεώτων, ὡς οἰὐρει, βιαζεῦ καὶ ὼ φιλοκέί ζυτῶν 
15 ἕν )ϑωὦ ἦννα “ὡ᾿ολογίας ὠύζις ἐυρᾷν᾽ ὺ Οὐκ ἰδώει, “ἰσωὺ τῆς Ον ὐραν νικώμϑμος 

Φύσεως. , 

» Μαρτυραῖ »ὰ ἀδοῖς, φησι, ὅτι ζύλον Θεοῦ ἐ εγέσιν, δον ̓ καὶ ̓φχίγγωσι. ! 
Οὐκοιωῦ συτνω γώμιης τα, καὶ κατηγϑείας. ἄξια, Εἰ μὴ Ὁ} δὲ οὐ, 969 πὸν Εἰσιν 

εἰπερᾳομένοι, ϑλὼ αἰ ζὺ ζῶλον, ἐλεεϑαι μάλλοι αὐκᾶν;, ἢ ᾽ κλλοίζεοϑαι δίκιο. δ 
20 δρϑι πωςσοφώς ΧΩ  ἐξαρίσαν τῷ! δὴ ρύῥθιτι, . ὃ ἔδειξεν αὐδῇ τίω ἃ ἀχφηθον Φιλονεικίδν, 

2 Αγνοοιοῦτερ γϑνβ, φησι, τέ τῷ Θεοῦ διχαιοσιούζωυ. Πάλιν ὃ βόμα συϊγω. γὼ 

μης᾿ ὥλλα Ὁ ἐξὴς χατηλϑείας Ἰλιτεταμδί, ᾧ πᾶσαν ν αὐαιρϑύσης ̓ ὐπολογίδρ, 
Και πίω ἰδίαν γοῤ, φυσι, δικαιοσεωυΐωυ ζυτοιώτες φῇ φῆσοι!, τῇ διχσιοσιωύμ τῷ Θεοό κὶ 

αὑτετάγησαι. Ταῦτα ὃ ἢ ἔλεγεδεικρυ ὁΤί “δι τὸ φιλονεικίας ὺ φιλαρχίας μάλλον, ἢ 
"ς ἐδ αἱ αἰγνοίας ἐπλλμήγησαιν, ἡ αὶ ὅτι θδ᾽ αὖ τίω ζουτίωυ τέω ϑιχφιοσιεύζιο τω ϑἰπὸ ΤῸ νομέ- 

μων! ἔφησαν. ὃ Ὁ Εὐπῷ, ξητομεῦτερ φῆ φῆσαι, τῶν ἐςιν ἐμιφαξοντορ: ὁ σαφώς εϑὲ ἀὐφ' ἰ τε 

ϑεικαν (οὶ “ Εἶπεν, ὁτι ἐκωτόφροις τὴς ϑισιοσιωης δξύπεσοι) ἡνξα» ἢ ἀρ, Ομ: 
τῶς σφόδρα, ὺ γὼ πῆς ποεϑσηκούσης αὐτῷ σοφίας. "εἰ ὃ ὠκείνδιν ἔπι "ζητῇσι φὴ φῆσαι, 
δύδηλον ὁτί ζῴκ ἔφησειν᾽ Εἰ ζωτη ἐχ αὐαν επέγησοιν, αὶ ὃ ζωυτης ἀξέπεσον. ἰδίον ὃ  διχαηο- 

ὁ σιυξω αὐτίω καλᾷ, ᾿γρὶδ μιηκέτι ζρ νόμιν ἰχύεν, μδῴᾷ Ὁ πόνων ἐδ Ὕ ἱδρώτων᾽ ζω. 
τίω: ὃ τῷ Θεοῦ δικαιοσιεύίωυ τίω ὧκ πίςεως, δὶ Ὁ ὀλόκληρον αὐτίω ἐκ τῆς ἀύωϑεν ἐρ 

χούντο, κὶ Ἂ ἐχί πόνοις, αλλαὶ Θεοῦ [διιούοϑαι δωρεῷ. ἀν ὦ «ἐἰ ῷ πνθύματ. ᾧ ἃ αἰγίῳ 

δὐτιπίὔοντες, φιλϑνοιχριώυτες δῷ τϑνόμν ϑικαιω ϑέεϑαι,ε σπεοῖλϑον τῇ ἢ πίςῳ μὴ σσρϑσ-- 
ελϑύντες ἢ τῇ πίςῃ, μηδὲ  λαιξίντες τίου ἐϊξ αὖντὴς δικαιοσιωύζωυ, ἢ Στὸ αὖ νόμαν μὴ ὃ Ν 

44 ϑέντες δυσιωϑίεζαι, πλῤτοθεν δέπεσον. 
4 Τέλος» νὸ γα Χοιεῖς, Εἰς διχαιοσιαύζευ πόρτὶ ᾧ “ἀἰςεύογηι. Ορᾳ Παύλε 

(ιώεσι. Ὁ ὃ Εἶπε δικσιοσιωύευ κα τὺ διχαιοσεούζωυ, ἵγα, μὴ δόξωσιν Ὧ πιφεύσαιντες ἐξ 

Ἰουδαίων, “ἰὼ Κ ̓ἔχῳ, τῆς ὃ αἰ πεφξερηοϑοι ἡ φὐ ϑανομίας κρίνεαϑαι( ὺ Ὁ" τέτυς ὑχ 
ἤῆον δεδοικέναι ἐγρίω ἔπ νεήλυδας ὀα) μηδὲ Ἰουδαῖοι πάλη ̓αϑελσδυκήσωσιν αὖῇ νας 

49 πιρϑοιώ, ὦ ἀπωσι, δι εἰ ε ὴ μη γε υὑπληρώσειρϑ, ἀλλὰ πϑύτως σδληρώσομϑμ, ὁρφ. τύχα. 
τασχθυάζει. δεύκψεσιν ὁτί μία, δθὴν ἡ διχαμσύνη, ὦ ὠκείνη εἰς ζωτίω λθακεφγαλϑιούται, κα ὑ 
ὅτι ὀμδὲ ζαυτίωυ ἐλόμϑυος τίωλ οἰϑ' πἰφεωρρεἐκείνδω ὀσληρωσιν" ὁ ὃ ᾿ ζαὐ τί αἰτιμαίσεις, 

κακείρης μῷ ζαὐτης ὀξέπεσει. εἰ Κι τἶνόριν τέλος ὁ Χοισς᾿ ὁ τὸ Χελςον οἰκἔχων, 
καὶ ὠκείνζωυ δυκη χά, Οὐκ ἔχει" ὁ δὲ “ ΣΚριφὸν ἔχων, κἀν μὴ ἢ Ἶ καιτορωκοὺρ “ὃ νόμον, 

Ομεγίοί, [ΟΠ1.3, Ν 2 ᾿ 

. μαι ᾷ πά πασης ἀπεβθείας ὑπόνοιαν, κ πολλὴ ἡχέ) 6) τῇ ἢ φροδιορθώσᾳ, μὴ. 

σ᾿ 

Χχ 4. 
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πὶ πὸ Εἴληφο. ὡ ὦ τέλος ἰατρικῆς, ὑγεία. ὥασερ ἔζυ ὁ δουναΐϑμος ὑγιὴ ποιᾷν 3 
1Ὰλ.» “ 

κρὶν μὴ Ὁ" ἰἸατορίω ἔχῃ, Ὁ ποῦ ἔχει" ὁ δὲ μιν Εἰδὼς ϑεραπτάζειν, καὶ μετιέναι δυκῦῆ χιλαηύω 
πίω τέχνζωυ, τῷ πϑμτὸς ἤξέπεσεν' ὅτω ἡὶ Ἐχὶ τῷ νόμν καὶ τῆς πίζεως " ὁ νϑρ ταυτίω ἔχων, 
ἡ τὸ ὀκεύου τέλος ἔχει "ὁ δὲ ζαύτης ἔξω ὧν, αἰμφοτέρων δὴν αἰνλλότοιος. ἃ ΝΣ ἐξούλε-- 

τοὺ νόμος ; δίκφῃον ποιῆσαι Τ' ἀν ϑέϑπον. αἰλλ᾽ Οὐκ ἴχωσεν᾽ Φδοεὺς γοβ αὐτὸν ἐπλήρωσε. 4 
τον δι τίλος ἰωῶ τῷ νόμν, καὶ Εἰς τῶη» πϑβῥτα ἔολοπε, κὶ ὀζρὺ τῦτο πόρτα ὑϑμετῃ, καὶ αἱ ἐορ- 
πα, ὁ αἱ ὠντολαὶ, ὶ αἱ ϑυσίαι, ὦ ζ(ῳ λοιπαὶ πώντω, ἵνα διχωθῃ ὁ ὔϑερκες ἴρλὰ τοῦτο Ὁ 

τέλος ἑώνσεν ὁ ΧΧολφὺς μειζόνως οἱῷ τῆς πίφοως, μιὴ τοίνωωυ Φοξηϑῇς, φησιν, ὡς“ νόμον 
αἰολθαίνων, Τὴν τῇ πίςῳ ασϑλσηλϑες. τότε 2)» αὑτὸν πρϑκξαψεις, ὅτο δὶ αὐτὸν τῳ 
Χεις-ᾧ μή πιςεύσῃς. ὡς αὐ πιφεύσῃς αὑτῳῖ͵ κακᾷγον ἐστλήρωσοις, ὶ πολλῷ πλέον ἢ ὑκέ- ε"» 
λβυσε, πολλῷ γ) 5 μείβονα διχαιοσιωώίω ἔλαξες. Εἶτα θη) τα ἐπίφασις ἐὐ οπὸ 
Γν} »φαφον πάλιν αὑτὰ πιφούται. 

ς ΜΜωῦσὴς φάφει, φησὶ, πίω ἐκ τῷ νόμν διχαιοσιωζω. Ο 5) λέγη τούτοξει, 

ἹΜωυσὴς δείκψεσιν ἡμῶν τίωὐ ὧκ, τὸ νόμι διχανοσιωζωυ, ὁποία, τίς 681 ὼ ποταπτή. ποία τοί- 
γιων, νὴ πόϑῳν (μωΐξαωται! ἀπο τοῦ πληρωϑέώῶα, (αὶ ὡντολοίς. Ο ποιήσοις αὐτοί, φη- κ᾿ 
σικζήσεται ἐν ἀΐζς Καὶ ἄἴχλως Οὐκ ἔνι δίκαιον διμέαϑει εἰννόμῳ, δλλ᾽ ἡ πόῤτα πλη- 

ρώσειντα. τούτο ὃ συ ελινὴ γέχονα δυυνατόν, Οἰκοιὼ πύπηωχεν καὶ διχαμοσιωώη αὕτη. δλλ᾽ 
Εἰπέ τίω ἑτέραν ἡμῶν, ὦ Παῦλο, διχφιοσιοωύζωυ τίω ὡκ τὴς ϑῤιτος. τίς δίυ ὅδην αὕτη, 
ᾧ πῦθεν ((μυίςαται » ἄκουσον εἰυτϑσαφοἧς αὐτίω οἰ ασογφαφοντος. Ὁ γὺ ἐκείνω ἡ- 
λόγξο, μεταξαμει λριπὸν ἐχὶ ὠτίω, κα: φυσιν, 80 
6 ἩἨἘ ἐκ πίφνως διχαγοσιωη ὅτω λόγφ,μ᾽ ὥπης ον τῇ καρδία, συχτίς ὁμαιξήσεται Εἰς 

(Ὁ ὑεανὸν ,τοτές!, ΧΧοιφὸν χαταγαγεῖν. 
7 Ἡ τίεκα ποθήσοτω Εἰς τίωὺ ἀϊδυοσον τατές!, Χ οιφὸν ἐκ νεκρῶν αὐαγανγεῖν. 
8 Αλλαὶ τί λέγη; ἐήυς συ Ὁ βήμα ὕβην,οὖν τῳ τό μιατί συρὸ οὖν τὴ καρδία, σν᾿ τυτές!, 

ὃ ῥῆμαι τὴς πίφεως ὃ κηρύοσοιϑρ. ὃ: 
φ Οπ ἐδ ὁμολογήσῃς εἶν Ἂ γυύματί συ Κύρμον Ἰησῦν, ἢ πιφεύσῃς οὖν τῇ καρδία συ ὅτι ὁ 

Θεὸς αὑτὸν ἤγειρεν κ νεκρών, σω,ϑήσγ. ναι γὰρ μιὴ λόγωσιν Ἰουδοῆοι, πῶς δ οϑν 
μίδονα διχαμοσιωύίω (ὦ τίω ἐλρύῆω μὴ β οθντες, λέγει λογισμὸν λύθλμτιβῥήτον, δτί χϑυφο-: 

Ι τε» 4 δ «λ ἃ ! ᾿ “! “ δ Ι! ! τέρα αὕτη ἡ ὁδὸς ὠκείνηφ. αὐτὴ ῥα γὸ πλοίρωσιν αἰ πουτεῖ πάντων ( ὅτὸμ γὸ ποιήσγις πάντα, 
τότε ζήσεις) κ8 ἐκ πίφεως διχαγοσιωώη υὶ τούτο λέει, δλλὰ τί , ῥαν' ὁμολογήσῃς οἷν τῳ. 
φύματί συ Ἰζύρλον Ἰησῶν,  πις΄ θύσνες ον τῇ καυρδίᾳ, ὅτι ὁ Θεὸς αὖ τὸν ἤγειρεν ὧκ νεκρωύνγ,σω- 
ϑήση, Εἶπε ἵνα μεὴ δόξῃ παλιν" αὐτίωῦ θὐχαταφρϑνητον ποιῷ, ῷ ἐυκολϑν ὦ ἐντελῇ δεικψύγαι, 5 τὸ ἕνω, 
ὅρα πῶς πλατύνει() λόγον (δ αἰϑὲ αὐτῆς. ὶ τὸ ἐυλέως Τὴ τοῦτο ἤλϑων, ὅπερ Εἰρήκα- ἔσαν 
αϑι, δλλα τί φησιν ᾿ κὶ σλ᾽ ὧκ πίφεως διχαιοσύνη ὕτω λέγη, μὴ Εἴπης ον τῇ καρδία σν, υτεϑ 
τἰς λῤαθήσιτω Εἰς (Ὁ) ἐρδυόν , τατές!, Χολοον καταγαγεῖν, ἢ τίς χαταήσεται Εἰς τίω 44 
ὠδυοσον; τυτές!, Χοισὸν ὧκ νικραΐν ἀῥαγαγεῖν. ὥασερ ὙΡ τὴ ϑροτὴ τὴ δζρα γ᾽ ὀργῶν 
ὀρϑίςαται ῥαϑυμία, ἢ ὄκλιυσις, (βν' πόνους ὐκλύουσο, καὶ διᾷ σφόδρα αγρυπνούσης υχὰφ, 
ὧξε μεὴ Εἴκεν᾿ ὕτῳ ᾧ ὅτὸμ πιφεύσου δέοι, Εἰσὶ λογισμοὶ φορυξϑντες ᾧ λυμαμόμϑνοι τέ 
Υ) πολλων ὀζρνοιαν, ὶ διζνελμικωτέρρις ψυχὰς, ὦςε αὐκξιὶ δχακρουσαοϑα!. ὄχ δὴ ὅτο, 
ὑ᾿αύςδὺ τούτυς Εἰς μέσον ἄτει" ἃ ὅπερ Ἐχὶ τοῦ Αὐρααὶμ ἐποίησε, τούτο ἡ ἐν ζιϑο ποι- 49 

ἀκ ΝᾺ ὀκᾷ δείξας αὐτὸν ἰποὶ πίςεως δικαιωθένται, ἵνα μὴ δοξῃ μοί τίου ᾧ Εἶκη τοσῦτον 
Εἰληφέναι φέφῥνον,ως Ουπῖνν τοῦ ποραγματος ὀγτοῦ, ἐπαίρων τίω τῆς πίξεως φύσιν, Φη»- 

σίν" Ος “Ὁ ἐλπίδω ἐπ ἐλπίδι Ὠχίςευσεν Εἰς τὸ διμέοϑαι αὐτὸν πατέρρι πολλωΐν ἐθνων' ᾧ 

μὴ αἰαϑενήσοις τῇ πίςή, ὁ κατενόησε μϑὲὺ τὸ ἑαυ σώμω νενεχρωμϑῥον, καὶ πίω νέκρωσιν τὴς 
ἢ 

μήτρας 
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μήτρα Σαῤβας, Εἰς" τίωὼ ἐπαγίελίαν τῷ Θεοῦ α διοκρίϑη τῇ απιεία, δλ᾿ ονόδιωά.- 

ἀιϑὴν τῇ γ πίςή, δου δόξαν “ Θεώ, κὶ ᾿ πλνρϑφορνεὶρὺ Τὶ ὃ ὃ ἐπήπελται, διιυατός 661 καὶ ποι- 

σοι! Κ᾿ ὸ ἔδειξεν. ΟΤί νὴ διινάμεως γρίαρὺ ὁ ψυχὴν ὑψνλῆς (ἡ κὺρ ἐλπιδὼ ϑυγομθιηρ, καὶ 

μὴ «φουσπήαιουσης τοῖς ὁρώρδιοις, τοῦτο τοί ̓  ογζῦλα ποιᾷ, Ζ δείκογεσιν ὅπ Φιλοσύ- 

4 Φου φζονοίας χρεία, ἡ γνώμης ϑρλνομήκοις τὸς μεγαίλη. ἡ Οὐκ εἶπ, μή ἐἰπῃ: ἁπλῶς, 

λα ὰ Εἰπῃς ον τῆκανρδίᾳ, σθ᾽ τατέςί, μηδὲ Φὐνοησῃς αἰμφιξάλλειν ᾿ Εἰπῴνκν, 
σε χυτὸν, ᾧ “πῶς τούτο δυυνατον; ὁρᾷ ὅτι τῦτο μάλιςα “πίςεως ἴδιον, ὃ τέο κάτω πᾶσαν 4- 

χϑλουθιαν" ἀἰφένζας τὸ ἘΝ) Φυύσιν Ἐχεζητοῖν, καὶ ὁ λογισμιοὖν αἰαϑενειὰν ὀκθαλλονζας, διπ 

τὴς ἢ Θεϑ δυνάμεως [] ὥπόμτα αὐ δαδύχεοϑαι, ; καϊτοιγε οὐ ζωώτα ἔλεγον Ἰουδοῦ- 
1Φ οἱ , μόνον, δλλ᾽ ὅτι αὶ διωατὸν ὧκ πίσεως ϑικσιω ϑέωαι. ΦΛλ᾽ αὑτὸς ἐφ᾽ ἕτερον ὐὐζ' ἀγει 

ὃ γεϑνηνϑβοι, ', ὅτὸμ δείξι μέγα ὅτως δ), ὡς ὃ κα’ ὃ ϑεῦνιοϑοι πίφεως ἴδ᾽ δέίοϑαι, 

διχαίως ϑύξη τότοι ῷ φέφανον. πλέκειν. (ἃ χέγρηται ῥήμασι τοῖς ον Τῇ παλαιᾷ κδιμϑμοις, 
απουδιύξων αἰ ἀεὶ (ὑ τὴς κανοτομίας ὲ ἔτὴῆς ́ ῦϑϑς ὠκείνδωυ μοίχο ἐγκλήματα ἀζεφόυγν. 

90 γὸὺ  αὐϑὶ πίςεως ὐγζωθα φησι, «ἰδὲ τὴς «τλῆ αὑτοῖς λέγη Μωύσῃς, δεικρις τί 

Ὶ πολλῆς εἰπήλαυσαν "«ἰξὶ τῷ Θεοῦ τὸς ἐυεργεσίαρ, ὧν γδῤ ὅφην Εὐπῷ, φησιν, ὃ ὁτι Εἰς ῷ 

εἰρρινὸν αἸαξίιαι Δφἀ πέλο!γϑ9 ὀζμθίῶαι μέγα, ὺ τὸτι λαξε ζὼ ὠντολας; δαὶ (υ- 
τῷ μεγαῖλαι καὶ Ι ὑαβοίκα, ἐ ἔυκολα, ἡμῖν ἐποίησεν ἢ ὁ Θεῤ, τἰ δὲ ὕβιν,ίήις συ Ὁ ῥὴ ῥὑμὰ 
τυτέςγν, υκολόν ὅσην. ὧὐ »Ρ τὴ ἢ δχρενοία, συ ἢ τῇ γλώοση ἢ ἱΟτιεία. . Β μίριχρ οἷν ὁδὸν βα. 

δίσανζαε, οὐοὶ πέλανος πλεύσειγίε, δὸς δρὴ χϑεελϑύζα, ἡ ὅτω δὲῖ σωϑίωυων, δ λ᾿ Εἰ 

20 μηδὲ. αὐτον βουληθῇς αὐεϑθίώῶαι τὸ ἫΝ δον, δβεεί δΌ! Ὀ οἴζωι καιϑηρϑέῳ σωϑέεδαι.᾽ ῳ )Ὲ 

τῷ «ὖ «όματί συ ὃ ὧ τῇ καρδίαι δὶ τῆς σωτηφίας ὴ ἀφορμή. Εἶτα τα ἐτέρωλεν! εὐκολθὸν 
ποιαΐν τὸν τῆς πίςεως θγϑν φησὶν ὅτι ὁ(Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ᾧκ νεκραΐν. εἰγίδησον Ὁ» ζω «ἘΓ 
ὡμα τῷ ποιήσαγτος, ὁ οὐκέτι ὀψέ δυσολίλν οὐδὲ μιὰν τῷ πρλίμαπ, Οἴχοιὼ ὑτι 

Αδδω Κύριος, ἐκ τὴς ὀἀΔαφάσιως δήηλον᾽ ὅκαι ἰ ρηθαϑμος τὴς ὀχιφζολῆὴς Ε ἔλετε , Τοὐὲ ὁ- 
23 διαϑέντος Ω Θέεου υ δ ἀὐαφαίσεως μεαραδ, ὃ ΟΥἹ ὃ " ἡ α)αΐςασις ἔυχϑλος, ἐκ τὴς Τῷ “ποιήσουγ.. 

τς ἰχύορ, " Ὡἰποδέδεικ. κα Χυ τοῖς σφόδρα δ[οπι σούσι. ὁτὸρ δ ὀὰω ἡ ὁ μείζων ἡ ἢ διχαηοσιωθη,ὺ 
ύφηνκαὶ ψωλθαδεκίος, κα ὦ ὠδλὼς δίκαιο ϑέῶαι μὴν ἡ οὐκ ἐλάτης φιλονεικίας δ τοῖς αδυ-.. 

ναϊτοις ε Ὀβηχερφία ἐυκολᾷ «φίγζᾳς καὶ ῥᾳδίαν νυ ἐγ ἐχοιὲν αἱ ̓Εἰπείν, ὅτι ὡς Φορτίκὸν δ᾽ 

“οράγμια, αϑϑητήσαντο. εἶδ τος πάσης αὐτοὺς Σ'ποςερᾷ συτίνω κως: ποίας δὴ 
10 εἶν ̓οὐπολογίας ἀξιοι,τὸ δ “ " φορτικώτερον ἐλόμϑμοιὶ αὐήνυτον, αὐ δαιδραμώντες ὃ ἣ τὸ κῷ.- 

Φον, ὁ διωναά νϑμον αὑτοῖς σῶσαι, κάχῴα ἴα εῖν ὦ περ ὀγόμος Οὐ ἰδωσε: ζαῦτει γὰρ 
συ εν τερον, ΣᾺ ἢ φιλονεικύσης γνώμης ἴω μόνον, ἡ “τος πὸν Θεὸν ξασιαξοὺ οὐσης, ἐ 

γδυνὸ γόύμος ἐπαρθής, ἡ ὃ ΧΩ ῥᾳδία. ὀγόμος, κἀν μυρία Φιλονεικήσασινν ἰσίζει:κ ἡ χα 
ΠΝ τέων δ ἑαυτῆς καὶ τίωυ' ἐκ τῷ νόμιν πἰέχει, διχαιοσιωύζωυ. ὡς δξζω αὐγτοις “παρ. 

45 σῦται λόγος. πσϑός ΓᾺ Τυτίω φιλονείκως ὀζοκειμδμοις, ὠκείνου ἡ αὐπεχονθροίς Εἰκῇ καὶ 

μιώτίω; Εεἴζ, ΤῊΝ μὲ μέγα Εἴρηκι, πάλη τυ τῆν γραφῆς αὑτὸ πιφούται. 

11 Λέγή ἴω ἡ »φαφή, φησι, γτεὶς ὁ πισεύων ἐστ᾽ αὑτῳ, καταιθρευ δρήσεται. 

17, Οὐγ 61 ἀζασολὴ Ἰουδοιίου καὶ ἕλλζωος. ὁ ̓γὸ αὐτὸς Κύριος πϑύτων, πλε- 

τ Εἰςπόνίᾳ ᾧ ὑλὶ πόνς τι ; Ὡπκαλφίοῦμοις αὐτῶν, 

4 13 Πὰς γοϑεα Ἰππκαλέσν) τὸ τὸ θιομα Κυρίν, σώ,ϑησιται. Εἶδες πῶς ἡ Ὁ 

πίσεως, Ρ τῆς ὁμολογίας ΩΝ αδοτυρίας: ; τὸ (ὦ ἅν Εἰπεῖ, ὁ ὅτι γγᾶς ὁπιξεύων, τίω 
πίσιν ἐδήλωσε" τὸ  Εἰπεῖν, ὃς ἐν ̓Ὀληχαλέσηται, τίω ὁμολογίαν οὑεφέωρ. Εἶτα πλν 

τὸ Κρινὸν τὴς ἄρϑιτος αὐακηρύήων, καὶ τὸ κείνων Φύσημαι χαταφέλλων, ὦ δῷ πολλοῦ ἢ ἐμι- 

πσθλοϑεν ὠπόδειξε, ζωῦτα οἰ θμελέαι αὐαμεμψήσκει, πάλιν διεικψυὰ ὅτι φυ εδν τὸ μέσον τῷ 
Ομεγίοβ, 101), 3 Ν 3 Ἰουδαίου 

Ρὼω. «. ', 



“149 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ 

[ουδοωίν ᾧ τῦ ακροξύφου. Οὐ ΟΡ ὅθι ὀζᾳφολή, φησιν, Τουδωΐν τε ᾧ ἐλλζωος. ἡ ὁ αϑὸ 
παΐος ἔρηκεν οὐ τῇ ἰδ." τύτου στοδεείξει͵ “το καὶ ὠὐζχῦϑα ἰδ τὸ "Χραςοῦ λέγ. Χο πότων 

Ῥωμ. γι κθ. ὡασιρ γΣΡῬΗ (σόϑαϑεν αὐτὸ κατασκθυαίξων ἔλοδν,Η Ἰουδαίων ὁ Θεὸς μόνον; ἐχὶ χαὶ ἐθνών;; Γ΄ το 

, γα! ὸ ἐογών, ἐπεί περ Εἷς Θεός ὅτω ᾧ οὐ ζιυθα' φησιν, ὁ ̓Ψ αὐτὸς Κύριος πύμτωι, 
ἰ πλουτν Εἰς" πὸρζᾳ ὴ ἔχι πὸμζα τοῖς ἔχικαλθμϑροις αὐτὸν. ὁράς σῶς δείκψισιν αὐ- ς μιπώω 

πὶ σφοδρώς ἐφιέμϑμον υμδμτὴς σωτηρίας, εἰζε καὶ πλούτον οἰκεῖον ν γεῖται ζωυτίω ; ὧςε μη.-- 

δένων αὐτῶν αὐἰπογνοῦναι, μηδὲ νομίσει, Εἶν γα βουληϑοῖον μετλμοῆσου, αἰσυτνώςοιυς ἐἢ. 

ὁ) πλούτων οἰκεῖον ἡγδύνϑμος Ὁ σώζειν ἡμαξ, δ" παύσεται πλου Μ᾽ ἐπεὶ αὶ ὃ» πλυ- κι πάΐετω 
τὸς ὃ Εἰς πόμῷς ὠκχεῖαῖ, τίωυ δωρεϑμ. ἐπειδάπερ ἃ τῦτο μάλιςα αὐ 1 ἐϑορύζει, Φ᾽ κμεἰξεϑορ. 

ἰ παοϑεδρίας Σ πολαύογζαις αὐ τίω οἰκυμδμίω ὧπασοιν,νιοῶ εἰκ τῆς πίζεως διτὸ Μ᾽ 9ρ6- 1ο ““ 

Ι γῶν κατα ξάζεοϑαι ὠκείνων, καὶ μευ δὲν πλόον δ᾽ λοιπῶν ἔχεν Ὧωρῶς" ὃ ὧν αυδοφή- δ, δὲ 
ζμ Εἰσώγή (φὐτίω ἐπ δονζῳς αὐθις τίω ἰσοτιμίαν. πῶς 2,5} ὁ πιςεύων, φησὶν, ἐπ᾽ 

Ι «τῳ, "αὶ καται ακιυδήσεται, ἐ ̓ πᾶρρ αν Ἐχικαλέση") ῶ δγομ(ϑ Κυρίου, σω,ϑησεῖ). κ τ χαο ἐκ αἶμν 

Ϊ πϑμταχοῦ ζὸ τᾶς τέ), ̓ νώ μὴ ὀντιλέγωσιν, ϑήσεται. 

Ἵ ἥθιῖκον λὐλλ θοὴν κενοδοξίας χεῖρον. αὕτη γδβναὕτη μώλιςα, πόμτων αὑζᾶᾷν" ἀπώλεσε. δ δ 1 ς 
Ἰσάννα. μδι καὶ ὁ Χολφὸς αὑτοῖς ὄλετι ᾿ Πῖς δυυύαοϑε πις΄ θύειν, δύξαν 15» δλλήλων λαμιξαήοντες, χαὶ 

πίω δύξον τίων αὐολ τῷ μόνου Θεοῦ ὶ ζητοιῶτες ; αὕτη «(Τ᾽ τῆς ἀπωλείας πολιω αὶ (ὃ 
Ἶ γέλωτα ἐπάν 4 ᾿ " τσοϑ τῆς 9 λάσεως τῆς ὠκὰ, μωρίοις ὠὡζϑα ὐἰδιξάλλει δεινοῖς. χαὶ 

| Εἰϑουκᾷ ἵνα τῷ» μάθης, τις ἐροινοις ἀφέντες τέως, ὧν ἡμας δξαγή, ἡ τίω γέονον, Εἰς 
δι ἐμράλλει, τὸ πράγμα εὐντόῦϑεν ὀξετοαίσωμδν ὥπϑν. “ἰτοίνων ζιύτης δωπθμηρϑτε- 20 

β 69»: τί ὃ αἰογρότερον Ἄροιτ᾽ δι), ὶ δυσχλώτερον: ὅτι 2.5} ϑαπόμηρϑν τὸ γόση μια τῷτο, 

, 
δῆλον ἐκ τὴ" δῥαλισχόντων Εἶκῃ  μάτίω ον γααϊξοις, κὶ ἱππαοδρομίαις,  ἀδλας τοῖι- 
«ταις αἰχαιοϑις φιλοτιμίαις" ἐκ δἥν' (ὠ οἰκίας οἰκοϑὺμοιωύτων ις λαμπσρας καὶ πολυτε- 
λῴρ, καὶ πὶ ἄλλα πόρτα (α Εἰς αἰϑιοισίαν κα τασκϑυαζόντων ὀέδνητον, ἅπερ οὐκ ἔςν ἐπελ- 
ϑεΐν τον λθγω νιοῦ, ὅτι ἢ δουπτθμηρϑν ὄὐπο ἡὶ πολυτελὴ (4) ὅτω νοσοιώτα, ἢ αὐὐπαγα ἢ 2: 
πλεονέκίδυ δῇ αὐαϊγκή, πὸμτί που δῆλον. ἥω δ ἔχη τ. ϑηφίῳ πϑρέχειν ᾧ φ,ω, Εἰς 

᾿ τίου ΜῊ ἄλλων ἐσίὸν ζις ἑαυζ' ρίπῆει χεῖφρις. αὶ τί λέγω ζῳ' ὀυσίας συυνὲ γὸρ χοήμοτα 
μόγον,δλλαὶ ἡ ψυχας χατεοϑήει τοτὶ τὸ πῦρ, αὶ ὁ (ὃ) χϑρόνζα μόνον, δλα αὶ ᾧὃ μέλλοντα 

Ἶ ἐργάάξοται ϑούνατον, μυύτηρ ὙδΡ γεόννης, κενοδὺξία, καὶ τὸ πῦρ ανατήει σφοϑρώς ὠκεῖνο, ἢ 
; σκώληχᾳ () ἰοξόλον, ἰδὸι σγ᾿ μ' ἂς αὐτίω αὶ ἐννεκροῖς κρῳτῶσαν᾽ κὶ τί χᾷοον ϑμοιτ᾽ αὐ", 2 

᾿ β "ὰὶ οὺ ἄλλα πϑμτα" πα» καταλυύεῖ) τῷ θανάτῳ ᾿ αὕτη ὃ καὶ κα πλϑυτίωυ βιαζε- γζ. ταϑήμιπ 

ται, αὶ Φιδογεικεῖ τίου αὖ τὴς ἐηχιδείκρυοϑιῳ φύσιν ον ᾧ τεθνηκότι σώματι, ὕτὸμ γδῤ' σή- 75 σώμαῃ 
᾿ ματα λᾳ μέσο καὶ πᾶσαν αὐ »ὴΜῈἢΒΡδαγαλίσχοντω “των ὀεσίλω ᾿δχισκήτηωσι πτελθυτῶντες αὐ.- 

Ν πῖς ανις“ ὧν, ᾧ" ἐν ῳ φῇ ἀσωτίλν πολλζω" ἀσουδοίζωσι πρρϑαποτίθεοϑαι, ὶ ζωνγτες ὦ γὼταρο 
ἈΠ. ὁδολού καὶ αὖτυ ἐνὸς ὑξοίξωσι ποιῷ παδϑσιονζως πένηζζρμ, τελθυτώντες ἢ δαψιλῆ ῷ 25 

Ν σκώληκι ϑρέχωσι τφρώπεξλμ, ποίλυ ἑτέραν ζυγτᾷς κιἰχυῤῥολίω τῆς τῷ νοσήμοτος τυραννί- 
δὸς τ ἀπὸ τέτο καὶ ἔρωτες ὥτοποι τίκῖον) τῷ διενού, πολλοις ὙῈ ἐχ ἡ τὴς ὅψεως ὧραι, ἐ- 
δὲ ἡ τῆς μίξεως Ὀχιϑυμία, δλλαὶ τὸ βούλειϑαι καυχάοϑαι, ὁτί τέω σγφνα "ὑπο ἐσκέλισα, 
ἢ Εἰς μοιχαίδν ὡρέξαλον. ὼ τ δέτὰ ἄλλα λέγὴν ὁσου εἰγτεύθῳν βλαςαῖει κακοί; μυρίων 

)Ὁ αὐ ἐλοίμδι ἡ μέεϑα) βωρθωρων δοῦλος, ἢ κενοδοξίας ἁπαξ. Ουϊῖξ γορ ὑχιταάῆοισιν 4ο 

κῶνοι ποιωυΐζῳ, τοῖς αὐχμμαι λώτοις, οἷα, αὕτη κελθυᾷ τοῦ ὑπηκόοις. πόμτων Ὁ ἐσο δυύλος, 

φησι,κάν λφιμνωρότεροί συγκν δυτελέφεροι τύχωσιν ὀντεσ' καϊαφρόνῴ ψυχυο,α μδλησον ἀρε», 

" καταπέλασον ἐλδυϑερίας, κατάθυσόν σῳ Ὁ (τηολανικαν αἰγαϑόν τί ποιήσῃς, μιὴ ρὸς ἀἰρέσ- 
κήαν ὦ Θεδ, δαὶ πρὸς ζχήδειξιν Ἐ πολλοδν, γα εἰπολέσῃς Τὶ ἔχτ τώτοις ξέφϑε ον κἀν ἐλ εἶσ, 

καν 

] 
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καιγηζεύης, Τ' ἐκ πύνον τ πρότηϑι, τὸ ὃ κέρδος δ πολέσαι αὐσούϑευσον, τὶ τούτων “ν᾽ ζχιταῖ.. 
μ᾽ ὠμότερϑν δροιτ᾽ δ; εὐτῦϑον καὶ βασκουία, τίου ἔρχίω ἔχει, ὠντίγεν ὦ φὐσνοια,., 

ντούθεν ὦ ἡ μήτηρ Εἶν κακδ ἡ φιλαργνελα. ὁ ΝᾺ ἐσμκὸς Μ οἰκοῦν, Ἂ Ὁ) γθυσοφο- 

χιἐργίν» Θβεώτες βωρόωροι, ᾿ ᾧ πὐδασιτοι, ἢ ( κόλακος, ὼ τὰ, ργυρένδυτα ὀγι ματα, χα 

ὡπ ς τὰ ἀλλα ζῷ τὐτωνχᾳτατελριφότεροι, ἐχ ἡδονὴς ἕνεκεν σσοῖδ' χρείας τίγὸς γένεῖ), ὥσλ᾽ ἡ χέγο-: 
δυξίας μόνης. γα! φησιν ἀλλ᾽ δἷι (ὦ κακὸν τυτὶ τὸ πάϑος, πϑωτί που δὴλλθι 501 πῶς δ᾽ δὼ 

δ᾽ Δ! φφυγϑιμϑν, τούτο Εἰπεῖν γεύ, μάλιςα νϑρ, ἐν πείσῃς σού τὸν χα λώςς,στι χαλε- 
; ᾿ ΙΝ ᾿ 3 ἢ Ι ! 2. 2 ἘΠῚ  ε "» ! 

χλόβϑα πὸν τυτί τὸ γυσημ(αι, “ῬΡγ λήψῃ δίορθώστως Φριφιζωω,. ἔπει χαγ ὁ γοσῶν ἴχεως 

Ἐχιζητήσει (δ ἰαΐξον, αὐ τούτο μάϑη ασο9 Μιώλλων, ὅτι νοσεῖ, Εἰ καὶ ἑτέρου ἔχιζη- 
το τεῖς ὁδὸν τῆς οντόῦϑεν φυγῆς, ὅφϑε πσοϑς “' Θεὼ δεζινεκῶς, κὶ ἰρκοὐ τῇ χἱῇ ἀντ δόξη κὰν 

ἴδῃς τὸ ποαῖϑος γδργαλίζον σε, ᾧ διεγεῖρον Εἰπεῖν τοῖς ( ἐωδούλοις ζὰ κατωρθωμϑῥα, σοι, 
λογεστοίμϑμος παλιν ὅτι μ᾽ τὸ Εἰπεῖν σὐσὴν ον κέρδος, σξέσον τίου ἀτοπον Ὀχιϑυμίδμ,ρὸ 
παρὸς τίω ἦν γίω! σὰ Εἰπέ' ἰδοὺ τοσῦτον ὠδινεφ χρόνον Εἰπεῖν συ τὰ καιτοργώματοι, καὶ 

χ»ὴ οὔκ ὠκαρτέρησας σιγὴ κατασχεῖν, , ΩῚ εἰς πόμᾷς δξίωργχᾳς. τί δζζω σοι σλέον γέλϑνεν 

ις οντεύλεν; πλέον ὦ σεν, ζημία ὃ ἐσαύτη, καὶ τὸ κενῶσοι ὠπτωτα κῷ πολλοῦ συλλελῥἐ- 

χήν το πόνου. μ(Υ ὃ τη κακᾷιο οὐνόητον, οἷι διεφ ϑαυρυϑμὴ τὴν" πολλῶν ἡ ψλφος νὰ ἡ κρίσις 
δὴ αὶ ἐν διεφϑαυρυϑρὴ μόνον, αλλ ὅτ ἡ Φαχέως εδοωνεῖ). κα Ν᾽ πσϑὸς ὥρφιν ϑαυμάσωσι, 

τὰ καιοοῦ χοδελϑόντος, πλύτων εἰσὶν ἔχ λελησμέγοι, ὶ (δ ὐὖοκὶ τῷ Θεού σοι διδομϑῴον ςέ- 
Φϑυον ἡρπασανχὶ (δ) πϑὉ ἑαυ! οξα ἰογυσοίν σοι 1 ὁ; τηρῆσαι. χαντοι τὴ εἰ ὦ ἔμδμε,πολ- 

1ο λῆς ἀθλιότητος ζω ὠκείνου τοῦτον ἀλλώξωοθαι" ὁτὸμ ὃ αὶ ὅτ: Δ αβῥέη, ποίλυ ἐξονϑν 

υὐπολογίδμ, τῷ τῷ μὉὶ ψϑβοντος (δ) μϑῥοντα πρϑϑδιδιογτες,ὑστὲρ τῆς Τὴ} ὀλίγων ἐυ- 

ἵοΐτω φημίας τοσαῦτα δἰ πολλιώτες αἰγαϑαί ; καίτοι εἰ καὶ πολλοὶ (Ὁ) ἐπουμοιῶτες εἶον, δ" οὔτο, 
τῷ (ιλονίξεοϑαι ὦξιοι, αὶ τότε μᾶλλον, στὸν πλείος ὧ τοῦτο ποιοιῶτος ὦσιν. Εἰ δὲ 

κὸν ἐς 

ϑαυμαίζεις Ὁ Εἶρηρϑῴον, οὔχϑυσον τῷ Χελφοῦ φῶτα ψηφιζομδῥου" Οὐαὶ γὸ ὑμίν,φησιν, δ.α Λακιτιατο 
25 τὸν καλώφυμας Εἴπωσι παγτες (ὦ) δ, 869 ποι ὁ μοαΐλοι Εἰκότως. εἰ γᾺ ἑκαίξης τέ- 

χζιπῖρ  ϑὴθ (δν δημμουρηϑὲς΄ διά ζητφνκρίζο,, πῶς τῆς εἰρετὴς τίωυ' δυχιμασίαν τοῖς πολλοῖς ἐ- 
πιτρέποις, ἀλλ᾿ ἐχὶ ππθϑ παγτων ὠχήνῳ τῳ μάλιςα πάντων ΕΥδότι, ᾧ συγκροτῆσοι χα 
φυφϑναΐσοι δευναυδῥῳ ; τῦτο τοίνεω ὄν μα ἐγζοοίψωϑν ὁ τοίηϑις ὁ ϑύρρις κὶ δχρινοία, ἡ 

(ἀωεχῶς λέγωρδν ασδϑς ἑαυτοιᾷ, θα) ἡμεῖῦ στὸν καλως Εἴπωσιν ἡμας πότος (ἢ δ ,- 
30 ,ϑορποι καὶ γῈ}ὶ ὁ οὐρὶ (ὦ λέγοντες, ὕφερον δε αἰλλούσιν ὡς κενόδοξον,» Φιλότιμμον,κὶ ἐρωόν- 

ᾧῳ τῆς τϑ» αὑτῶν ἐνφημμίας αἰλν᾿ οὐχ ὁ Θεὸς οὕτως, αἰλλ᾿ ὑτὸμ ἴδῃ σε ἐρώνταω ὃ τ ἀδρό 
δόξης, τότε σε μάλιςα ἐπτωνέσεται, ᾧὶ ϑουυμώσεται, ᾧ ὀμακηρύξει.ὁ ἢ ὀῤ,ϑοφ πος ἐχ ὕτως, 
ἀλλὰ λαξων σε δοῦλον ὁ τ᾽ ἐλέυϑέρυ, ᾧ δζῳ ψιλούδῥηματος πολλάκις σοὶ ἀϑοισοίμϑμος 

ἔπαμον ψϑυδή, ἥρπασεν ἰποὶ σῦ μίοϑὸν ἀλη, ϑη, ᾧ “ιργυρωνήτυ μᾶλλον ἰπσέταϊο, ἐ- 
44 κείνοις νϑρὺ γὰ ΚΟ  Ἐχιτάγματα ὀχοίσιν “ἰασακϑύονίας (ὦ δεασόται, σὺ κ᾽) καὶ χωεὶς 

Ἑχπταῖμῶν δυλεύεις, συ γὸ ὀβαμϑμεις αἰκούσαί τί “πὔ5 αὐν δ, αἰλλ λμὶ γνῷς μόνον δὲ 
ὧν οὐδις λ96.᾽, συν ἔχιταΠόγτων αὐὴδὃφΖζπαντὰ ποιῴς, “πόσης δίωυ Οὐκ αὐ Εἴηνδν ἀξιοι 

Ἁ μένον γεέννης (δ΄ μδιὺ μοηθηρφες τέρποντερ, ἢ ωρὶν Ἰπχιτάξοισι ϑερατππάλογτες, τῷ ὃ Θεούκαϑ᾽ 
ἐκοίφιζω ἡμιέροιν ἐγκαλθυομϑῥου καὶ κροφωνούγτος, μηδὲ ὅτως αἰκϑύοντες ; καίτοιγε Εἰ δόξης 

49 ᾧ ἐπαίνων ἐρῶς, φεύγ (Ὁ) 49) αὐνιϑοθίπων ἔχταρον,ἡ τε Ἐχιτεύξῃ δυξης᾽ ὄ'οςράφηϑι ζς 
Χ ἐδ -Ἶ δὐφνμίας, ἣν τοτε μυρίων ̓Χπολοιύσεις τυ ἐπαίνων ἢ ποϑα Θεῷ, ἡὶ μὮἢ αἰ ιϑεῴποις.  κὶἰ-. 
ον δινα ἊΝ ὅτω δυξαζειν Εἰώθωνϑμ, ὡς ᾧ) αἰ αυϑοραΐντοι δόξης, Φσοῖδ' ὀπαινῷν ὁ ϑαυμαζεν, 

ἔσω. ὠἐφ( καταφρονοιῶτα τῇ ϑωυμώξεοϑοι ᾧ ἐπαινφωϑαι. Εἰ 8 ἡμιᾷς, πολλῷ, μάλλον ὁ γὴν!" 
"τα ὅλωι Θεός, ὅτθμ Ὁ ὠκεννός σε δοξαζῃ χϑὶ ἐπα, τίς συ μοικϑιελφότερος ἡ μϑοιτ᾽ δὐὐ καὶ ὃ 

σῶν 

ας τῷ τισιν - 



.Ν 

κὰν αν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ. 
ὅσον δύξης κὶ ἀτιμίας τὸ μέσον,τοσῶτον τῆς ἀρώϑεν δόξης ποὺς τίου αὐ, 9. πίνζω τὸ δζμφο- 
Θϑν᾿ μάλλον ἢ πολλῷ πλέον καὶ ἀπείρον. Εἰ γ)Ὲ» καὶ μηδενὶ τ ῬκΟαλλομϑυη αὕτη αἱ» 
«(ὦ τίς 51 καὶ δυσειδὴ,ὑτὸρ καὶ τατος ἑτέραν αὑτίω ̓ λύτεξετάζω μϑρ,οὐννόησον ὅσον Φα-- χἰξρνζς 

γδιγτα τὸ αἰορς. καϑάπερ γὼ ἐταιοιζϑμϑμη γυνὴ ὦ ὅΧῚ τῷ πἰρρὲς ἐςώσοι πᾶσιν ἐαστίων ὥκ-- μῷ, 
δίδωσιν, ἕτω ὶ (ὦ κενοδοξίας δοῦλοι" μάλλον ὃ καὶ ἐκείνης αἰοάοις ὅτοι. ἐχᾷναι ζ γὰ 9 

πολλαχοῦ κατοφρϑνησοίν φινων ἐρφιαϑέγτων αὐ" σύ ἢ ἅπασι στεύτον πσοϑυϑηχας, κὶ δρα.--: 
πέταις, ἡ ληςαῖς,ὸ βαλλαντίοτομοις ( ἀστὸν τύτων ᾧ ΥἿΜ ποιούτων ζο' ἐπομνοιώτα ὑμας 

((ωέζηκε ϑέατρα ) ὦ ὅς καϑ'᾽ ἑαυζᾶν ὀγζῳς συ σενος εἰξίοις 4 νομίζεις, τύτος συλλελμίς 

τῆς σιαιῖν ασοϑτιμᾶς σωτηρίας, καὶ πλύτων ἐκείνων ἀτιμότερον στεύ τὸν Θἰσπτοφαίνεις. τσ ὡς 
 βοίκ ἀλιμότερος ὁ τὴς τ΄ ὀκείνων δεόνϑρος ἐυφημίας, αὶ μὴ νομίζων Ἔὐρκῷᾧν σεαυτῳδ, ιο 5, ἐτίμν 
Εἰ μὲ τίω δὴ ἑτέρων δόξαν λαΐδοις ; οὐκ οὐνοξς, Εἰπέ μοι, (τ δ᾽ Εἰρημϑύων, ὅτι πε- 
οἰδλοαῖος ὥ ὧν ᾧ πᾶσι κατίδηλος, αὐ αἰμδστης, μυνοίους ἔχεις κατη ϑρϑὲς ᾿ ἀγνωφος ἢ, 

"καὺ οὐ αἀσφαλεία μϑνεῖς; γα! φησιν λα κατορθῶν μυοάίους ἐχὼ ὄν θαυμαφας, τῦτο .,.ὦν 

ΡΝ ἔξ τὸ δεινὸν ὅττί οἱ μυύγον αεδοτόμοντά σφ,ιδνλα ᾷ χαιτορθοιοτοι βλαοιτύλει τῆς χενοδὸξί- 

ας ἡνόσος, τῦτε δὴ μυρίος «ἰασυσκελίζουσου, νι 5 πόρμτω σὰ κεγοίσα, ᾧ μιαϑον, δεινὸν 

δὲ δέυ,ἀ πάσης ἀτιμίας αὐαίμεςον, τὸ καὶ ἐν πολιτικοῖς ποραγμασι δόξης ἐράν. ὕτὸμ 
᾽ὶ καὶ εἰν τοῖς πνθυμιατικϑῖς τὸ ἐδ τϑη» παίσχης, τίς λείπεταί σοι συγίγω μιν λοιπὸν, μιγδὲ 
τοσοιύτίω βουλομϑῥῳ αὐ΄Ῥσαῖν Θεῷ τιμυζωυ, ὅσην αὑτὸς αρ δαὶ Ὰ οἰκε νμ ἔχεις » καὶ 
)} 6 δούλος ασοὺς ὧν ὀφθάμμους ὁρά τοῦ διασότυ, ὶ ὁ μιαϑωτὸς ασρϑς τὸν τῷ ἐργν κύ.- 

δον τὸν μέλλοντου Ὡτοδιδόναι μιιαϑοιςὶ, ὁ ὁ μιαιϑητὴς πσοὺς δ) ϑιδοίσκαλον. σὺ ὃ τόιωα»- ἐο 
σίον ἀπὸμ᾽ “' μιαϑωσοίμϑμον σα Θεὸν ἀφὲϊς, καὶ δ δεαούτίωυ, πσοὸς τους ὁμοδούλες βλέ. 
πεῖς, ἡ ζωῶτα Εἰδὼς, ὅτι ὁ νϑμ Θεὸς μέμφηται, καὶ Εἰς Μ᾿ τα, ν᾽ σῶν χατορ-: 

ϑωμῖχ᾽ ὀὐ,ϑ69πὸς αὶ Εἰς τὸ παρϑν᾽ καὶ οὖν ἐρρινῷ το ϑέαϊξον ἔχων χαϑήρϑρμον, τους ἘΧῚ γῆς 
ϑεαζιἐ(Ἰωα γής. καὶ ὁ μδν ἀθλητὴς ἔϑα αἰγωνίδε), ὠκῶ βούλετω δύδοκιμφν᾽ σὺ ὃ ἀγω- 

νζόνϑμος ὀϑω, χάτω ζεφόνοδοϑαι ατουδώξεις. χαὶ τί ζωτης χάᾷρον μοιτ᾽ ὁν' τῆς «- 

γοίας ; ἰδωνϑν ὃ, Εἰ δυκεῖ, ᾧ τους ςφεφαύγοις ὁ μϑργοβδξ ὡἰπονοίας σύγκειται» ὁ 5) ἐκ τῆς 
πσοϑοθτερον βασκλυΐας, ὁ ὃ ὅΖ Εἰρωνοίας καὶ χϑλοικείας, ὁ 5 τὸ χθημαίτων, ὁ δὲ τὸ 

δηαλοωρόποις τ ϑνονίας, καὶ κοι ϑάσπτερ ζῳ πεδία, τὰ παίζοντα χύρτῦ φεφόνον ἔχττι-- 

θέα σιν δλήλοις, τῷ φζεφαγωθῴντος Οὐκ Εἰδῦτος κατατελώσιν ὅπιοϑεν πολλαχις ᾿ «ὑτὼω 

δὺ δνωῦ ᾧ ἐγκωμια ζοντές σι, χα, ἑαυτοῖς πολλώνις ἐχλθύασοιν, ῷ Δθρτον "μὴν ἐ- 

πιτιϑέντες, καὶ Εἴθε Δϑρτο μόνον " μιωὶ δὲ χα πολλῆς “ὄμει βλάζης ὁ «ἐφανγος, καὶ 

πντα ἡμδὴ" ἰπέλλεσι ζὰ κατορθώματοι. «ὐνοήσοις τοίνευυ εἰντω Ὁ θὐτελὲς, φῶῦγε ᾿ 
ζημίδμ. πόσοις γδὺῤ 47) βούλει σου τοιῪ ἐπανέζῃς , ἑκατὸν, ἢ δὶς Τοσούτοις, καὶ 
ταὶς, καὶ τετραΐχις ; μᾶλλον ἢ, Εἰ βούλει, πίϑαι δεχόίκις τοσούτοις, καὶ Εἰκοσοίκις, 

᾿ χα ἔζωσαν διοίλιοι χαὶ πετρακιοάλιοι, Εἰ βούλει, καὶ μινείοι (ζ) κροτοιῶτες᾽ εἰλλ᾽ Φϑεὶν χς 
οὗτοι κϑ λριών ἀϑώωϑεν κραθόντων δζαφέρϑισι, μᾶλλον), ἐν οὐνοήσης ὦ τῶν ἀγίέλων)έα- 
Ὁ», καὶ σκωλήκων οὗτοι φανοιῶται ἐντελέφορϑι, χαὶ “δράχνης αἰσϑενεφέοοι αὑτοῦ κὶ ἐνφν.- 
μία, χαὶ καπνοῦ, καὶ ὀνειροίτων. ἀκϑυσον γϑιυώ πῶς ὁ ΤΠαῦλος ὁ ζρωῦτοι" διεσκεμερδύος α΄. 0, δικάσ 

Τλτο δος χριξαύς οὐ μόνον αὑτὰ σύν, Ὠχιζητεῖ, ἰλλὰ καὶ αἰπά χεται λέγων Ἐμοὶ ὃ μή ϑροιοχαυχᾶ- σμίνο 
οϑωι, Εἰ μή ον ῷ φαυρῷ «8" Χριςοῦ, ζαύτίωυ τοίνευ κα σὺ ζάλωσον τιὼ χαύγεσιν, ἥα, 4ο χιΚυοίον, 

μὰ “ϑροξιώης τὸν δεαυότίωυ. καὶ Εἰς τὸν Θεὸν ὑξρίξεις τῶν ποιών, οὐχί σναυτοὶ μεό- 
νον. συ οἱὲ γ5)6 Εὖ ζωγράφος ὧν μαϑητέοωυ τινα Εἶχες, Εἶτα ὠκῴνος ἀφεὶς Ὀχιδείξααϑαί 
σοι ζῷ τῆς τύχνης, Τ' πίνακα ἔξω" ποροτιϑεὶς τοῖς. κυ ρφυτηρϑύσιν αἰσλιώς, ραάως αἢ ζύεγ. Ἷς, ιπϑὶ 
χα. Εἰ Ὠπ τῶν ὁμοδουλων τϑτο ὕσοις, πολλῷ μάλλον Ἐλὶ τὸ διασυτα, Εἰδ αὶ ὁτό- χχιπαοῖαν 

ρωΐζαν 

9 
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ρωδεν βούλει μαϑεῖν τῇ ποράγματος καταφρονῷν, ὑψηλὸς “μμοδ' τῇ ὀδχρμνοία, καιτωγέλα- 

σον τοὖν ὁρωνϑῥων, αὐξησον τῆς ἀληθοῦς δόξης τὸν ἑγωτα, ἐμπλήοϑητι φρονήματος σγθυμα- 

τιχοό, εἰστὸ ασο3ς τίω ψυχέω ὡς Παῦλος εἶπεν, Οὐκ οἷδευς οι αἰγίέλους κρινῦ μὃμ ; χα! ἀύα-- α Κορ -.7' 
ςήστις αὐτίω οὐ τίῦϑεν, (χιτίμιησον λοιπόν, εἰπὲ, αἀἰγίέλυς κρίνουσα, οἰ χυ καϑωρμῖν 

κρίνεοϑαυ βούλει, μΦ' ̓  ὀρχιφῶν ἐπαρᾷοϑαι,καὶ μίμων, ϑηρλομαγων,καὶ ἑωϊόχων ζαὐύ- 

ζι γὸ ὅτοι (αὶ ἐνφυμίας διώκουσιν αἰλλαὶ σὺ ὑψηλότερον ὃ τύτον κραυγὴς Ὁ΄ πΐερϑν χα]α- 
σκθύασον, τὸ ζήλωσον ᾧῷ τς, ἐρημίας πολίτίοωυ Ἰωαξίω, ὼ μαΐ)ς πῶς ἰσυῥεωροι πλή- 

90ις ὠκάιος, ᾧ κολακθύονζς ὁροὸν οἵκ ἐπεφρέφετο, δλλ᾽ ὁρών ὠπϑμίᾷς «ὦν, τίωὐ ΠΙαλαιτί- 
γζωυ οἰκοωυΐας αἰϑὶ αὐτὸν ὀκκοχύρϑμοις, ὁϑαυμώζονζῳ, ὁ ὠκπληπῆομθρους, Οζι ἐχοωνθ- 

τὸ τῇ τοσαύτῃ τιμῇ, αἰλλαὶ ὶ καιτεξλμίςατο αὐτοῦ, χαὴ ὡς ἑνὶ μειρακίῳ, δύμῳ τοσύτῳ 
αἰφλεχόνϑνος, οὕτως ἐπέπληῆε λέγων, Οφεις, δωνήματα ἐχισ)γών, χατοιγε δὲ αὐ-- ματῦ νι, 

πὸ (ἀωέδραμων, κα ζμὲ πόλᾳς ἄφηχὸμ, ὡςε τί ἱερϑὶν κεφαλζοὺ ὠκείγίυ ἰδεῖν, αὐλλν ὅμως 

οὐδὲν αὐτῶν τῶτοι δξέλυσς. πόῤῥω γὸ ἀῶ δόξης καὶ τύφου πϑωτὸς ἐλεύθερος. οὕτω καὶ 
ὁ Στέφανος ὁρων “ἢ αὑτὸν δὴ μον παΐλιν οὐχὶ τι μδέντου, αἰλλαὶ μαινόμδμον καὶ τοίζοντα (ἂν ὁ- 
δέγζα, ὑψηλότερος αὐτοῖν δ μόμϑνος τὴς ὀργηε έλεγε, Σκληρφτράίγηλοι, καὶ αἰαἴθέτμη- πιραξιζια. 

“» ! ῳ ᾽ς ’ ! ! , , ν 
Ὧι ταῖς κούρδιωις. ουὐτῶ καὶ ΟἩλίας, τῶν φςρατοπέδων παρόντων ὠκϑίνων, καὶ ΤῸ βασι- 

λέως, χαὶ τῷ δήμυ πϑρτὸς, ἐλελιν, Ἑως πότε γωλανέτε ἐτ' αἰμφοτέραις τας ἰγνύαις ὑ-- Ὑ "Βασι. 

ἐδ: αλλ ἡμάς ὡπϑμίς κολακεύουϑυ, γαροισγάομϑν, τῇ δυυλοωρόπει. αἰ ϑρονίᾳ ζω τη 

πἰωὶ ὠκείνων τιμέυ ὠγούμϑμοι. 2. οὶ τοῦτο πάντα αἴω καὶ κοίτω γέχϑνε, καὶ τὴς χσῤιτος 
ύτης πολδίδο.) ( τῷ  οιςιανισμοῦ ποραγματα, ὃ πρώτα ἡμέληται “σ᾽ τίω δ 
πολλῶν δέξθμ. δξοοίσωμϑμ τοίνων Ὁ πάθος, καὶ τότε Εἰσό θα καλώς τίω ἐλθυϑεοίου, ὼ ᾧ 
λινϑύαρὸ Ὁ γαλζωζω.ὁ ὥ νν κενόδοξος τοῖς χάμαξορϑβοις ἔοικεν αἰεἰ τρέμων καὶ διδοικώς 

μωθίοις ϑρραηγάψων διασόζς" ὁ ἢ ζωυτης τῆς τυρφνηΐδὸς ἔξω ὧν,τοῖς εἰν λιμέσι καϑηρδῥοις 

χαὶ ὀλθυϑεοίας Σιἰπολόύοισι καϑουρος. δλλ' Οὐκ ὑκ νος, ΔΛλ ὅσοις 681 γγώραμος, τοσύτους 
ἔχει δεαυδζᾳς, πᾶσι δουλθύεν λῥαγκαζόμϑρμος, “πῶς δξζο ἀπαλλαγησύ ῖθα, τὴς χαλεπῆς 
ζωύτης δουλείας , δῦ ἑτέροις ἐρκιοαϑῶνδν δὺξης, τὴς οὐτως δόξης. χαϑεύπερ ὙΝ «ἄν, γὴν" 

σωμῖν ἐρώνζᾳς λαμισϑϑτέρᾳ ἑτέρρι φόνήσα ὕψις τὴς πγϑοτέροις ἀἰπέσησεν᾽ οὕτω δ ὃ 
(ἦν ϑύξης Ἐχιϑυμοιῶξ τὺς χἷἶ ἡμῖν, αὶ ἐκ Ὑ) οὐραναῖν λάμψασα δόξα ἀπαγαγεν 
Φώτης δευνήσετωι. ἰϑωρϑυ τοίνωυ ὠκείνζω, ᾧ χατα μαϑωμδν αὐτίω ἀκριξωΐς, ἥα Ὁ καὶλ- 

λος αὐτὴς θαυμάσαντες, φύγωμϑυ ζωτης τίω αἰδγρύτηται, ἡ πολλῆς δπολαύσωμϑυ ἡδογὴς, 
ἐνπυφοῖντες ὀκείνῃ δϑιμινεκῶς ." ἧς Ἄβοιτο ποϑίς ἡμας ξχιτυχᾷν, γδύιτιχαι φιλαι- 
εϑεφ πίω. 

Δογ. ἡ. 14. ΠΩΣ ΟΥ̓ΝΕΠΙΚΑΛΈΣΟΝΤΑΙ ΕἸΣ ΟΝ ΟΥ̓Κ 

Ἐχίςευσαν; πῶς 2) πιςζεύσοισιν οὔ οὔκ ἤκϑυσαν ; πτῶς ὃ αἰκούσοισι χωεὶς 

χκηρύοσοντοο; 14 Παίς χηρύξοισιν, ἐδν' μὴ δπυςαλώξσι, χαϑὼς γές 
γραῖαι: 

 Αλν ἀύαιρῷ τίω "συήγνωμζων αὐτῷ. ΩΦ Ὰ» Εἴπυ, ὅτί εὗδτυ- 

ἿΦ ρα αὑτοῖς, ὅτι ζέλον Θεοῦ ἐχοισιν, Δλλ οὐ κατ᾽ δχίγνωσιν ὧν 1 
αἰγνοοιεῦτες τέωυ τῷ Θεοῦ διχφηοσιοωύξων, οὖχ ὑπο ἐτάγησαν, δεί- 
κρέσι Ἄθιπον ὅτι ἡ αὐτὸ τὴς ἀγνοίας δίκην ὁφείλυσι τω Θεῷ. καὶ 
οὐ λέγ ' οὕτω, κατασχθυάζει ) τοῦτο χτ' ἐρώτησιν ασθ9α;- 

λ,! Ι δ 2] λ ; ἢ 

γῶν (ὃ λθγϑν, ἢ σαιφέςερρν ποιων ( ἔλεγχον Κ᾿ αἡτι)εσιν 
! 

δλυσι 

! 
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λύσῳ ἁπθῳ ὕφλῥαι τοτὶ Ω χωεῖο. σκόπει δὲ" αὐωϑθαν , Φησῃ,, Εἶπεν δ σῶφι- 

της, ὅτι σᾶς ὃς δαὶ ἸὩπχαλέσηται δ ὄνομα Κυείου, σωϑήσε,). δλλ ἴσως ἦκι πς 
δ Εἰπεῖν, καὶ πῶς ἐδυωύθμτο Ἰθηικαλέσαιοϑαι τὗτον, ῷ ἢ οὐκ ἔχίςευσαν; Εἶτα ἐρώτησις 
πὸ ἀὐν Κι τίω ᾿ αἰτίϑεσιν, ᾧ Δ. 9 τί οὔκ δέουσαν κα ὦ πάλιν ἀντίθεσις πλϑτωρι εἴχει 
τις Εἰπεῖν, δ πῶς Εἶν πικούσαι μεὴ αἱ αἰκούσοιντερ: ὃ μόιὐ ἤκουσείνφησιν, Εἶτα ἑτέρᾳ 9 

παλιν ἀγτί)κσις' ὸ πῶς ἡδγύδντο ἀκούσει χρεὶς κηρύοσοντος. , Εἶτα πάλιν λύσις" Ἂ ὺ μέ 

ὀκήρυξλυρὸ αἰπεφαίλησον Εἰς αὑτὸ τῦτο πολλοί. .) ὁ πόλει δῆλον ὅτι οὗτοί Εἶσιν ὠκῇῆνοι Ὧ) 

Ὄσοςα λέντες ; τότε ἌΡΙΤΟΥ Εἰσάγει (ὃ πυοηφήτίοωυ λέλυται, Ὡς δκοι (ὦ πόδες 

ΔΜ ἐναής λιζομϑβων εἰρήνέωυ, ἿἝ ἐυαήλιξορδμων τὰ ὶ αἰγαϑαί. Ορᾷς πὼς πὸ τῷ 
Ὅπου τῷ κηρύγμιώτος διίκψεσι (δ κή κήρυχφα: Οὐ τὴν γδ ἀλλο «ξξείεσαν ὅτι πλιυταυχόϑον 
λέροντες, ΔΛ ἢ " ἃ ἀγαϑεὶ ὀκᾷ "α ζα πἰπέῤῥηται,᾽ τίωῦ τῷ Θεοδασϑϑς αἱ, ϑεϑίπυς γερη- 

μδνην εἰρδύξω. ὧξε ἀπιροιώτερ,ὐχ ἡμῖν ἢ ἀἰπιζεῖτέ, φησιν, δλλὰ τῳ Ἡσείᾳ τῶἹ (9 ἡ πολ 

ἐτμ 1 Εἰ πόντι, ὅτι ὦ ὁ Ἴἴπορα λησθ μοι, κ ὴ κηρύξομδῳ,ἡ ὀρθωϑν"ὸ οπτρ Εὐρήκαιδν. Εἰ τούνω γ.. ῷῳ 

Α φϑιῶαι ὧκπῦ α Ὀηπιχριλέσειοϑαι τώ, ὧ 5 θπικαλέσαιϑαι ὧκ τὸ ὦ πιςεόσοι, τὸ ἢ ᾿ 

πιρεύσαι ὧκ τοῦ αἰκούσαι, τὸ δὲ ἀκοῦσαι ἐκ κοΐ κηρύξαι ̓  τὸ ὃ ὁ κηρύξαι ἐκ τοῦ πο- κ5 
᾿ ᾿ σσλίεῦαι, αἰπεραίλησειν Ἧ,, ὃ κήρυξ, αὶ μετ ̓ αὐδ ὁ ὃ πε» Φήτης «ὔϑεηει δεικρυ 

5 ἀζος , ἴδ ; ἀθακηρύῆων, χαὶ λέγων ὅτι οὗτοι Εἶσν, οὖς, ἴω. ) πολλώϊ ἀὔωθεν ἐδηλϑιωω 

ὄνων, ὧν καὶ ὧν πόδεις ονεκωμείαξον οῇ ὦ τοῦ κηρύγματος (ξφπον " ἔνδηλον 
ἰ ὅτι τὸ μιὴ πιφεύσαι, ὠκθίνων ἔγκλημφι γέλϑνε μόνον, καὶ ὙῈ Οἱ ρα Θεοῦ πόῤτα 
] ὠπήρτίςαι. 20 

1ό Αλλ οὐ πάντες αὐ ἤκουσαν πο βαπελίῳ. Ἡκωΐας γδ β λέπι, Κύριο, τῖς ἔχί- 
φευσα Τῇ ἀκοὴ ἡ μὴν 

17 Αρν, ἡ πιο! ἐξ ἀκοηρ᾽ ἡ ὃ αἰχϑὴ ΚΑ ῥήματος Θεοῦ. Ἐπφδ παλιν ἐτέραν 

ἐπήγϑν» ὀρ τίθεσιν λέγϑντες, ὅτι κα Ὁ μάν εἰ ἐφ δ ὅτοι οἱ ἀπεκαλρδύοι οὐδ Θεϑ πεμφϑώ- 

τερ δ παγζκ ὑπακοῦσαι σχϑγτὰ Ὁ ᾽ Παύλν τίω ((μεσιν πῶς αὐ Ῥηο ᾧ “ύρυζον ἐ ὃ- 
ποίει, Ἐλορύζου ὑ σελ δείκψυσι, ὃν αὐαιρότικόνγ. (ἱ γϑέσι σκανδαλίζει, φησὶν, ὦ Ἰω- 

τ' πσοιύτίω ᾧ τηλικοιυτέίωυ μϑοτυρίαν κα πηραίμῷ Ὡὐσύδειξν ει ὃἱ πάντες ὑπή- 

δα μᾷ, ϑαγξλίῳ, τῦτο δὶ δῶ ἀΐδ' κῷ τ' ἦι « ἄλλων ἱχδμὸν σε πιιςώσαιοϑαι αν 
Θἠρμδέων, Ὁ μὴ παϊζῷς χα αυύεν. ΙΝ ἡ τῦτο ὀψωϑαν ἀεϑήπεν ὁ πσοφήτις. χα 
σκόπει “' ἀφατον σοφίαν, πῶς πλέον διίκψεσιν, ἢ ποζϑσεδῦκων ὦκῴνοι χαὶ Ἡλπιζον αντερῇν. 

αἰ ὙΣΡ̓ φατέ φησιν; ; ὅτ υ πάντες υπυἡκουσον τῳ! [βλαγξε λίῳ; ̓ λα 5 τούτο αὐωλεν τῶ- 

, πεν Ησαΐας. μᾶλλον ὃ τ τῦτο μόνον, ἀλλὰ ὦ πολλῷ τότυ πλίον. ὑμεῖς ἃ “δ έγ- 

| καλᾷτο, αἰ τί μή παντες αὐτσ ἠκουσοιν᾽ ὁ ἣ ᾿ Ἡσαΐας πλέον τύτὰ λέχει, τ δ β φησι, 

Κύρις, τίς ὕπίξευσε τῇ τῇ ἀκοῇ ἡ ἡφϑδῶν Εἴτω Ν᾽ ῷ λέρυξον. τῦτον ξαλε ηϑδεμθαλὼν τὶ πὸν 
| ποοφήτίωυ, πάλι ἔχεται τῆς. πεζστέρας αἰκολουδίας. ΩΝ Ὁ» Επεν,δτι τι ἔπαχαλέσο- 33 

ον οϑεῳ ἔδει, τοιῷ 5 Ῥλιχριλουιδύος πιφεῦσαμμτοις πιζεύονς αἰκοῦσοῳ πνεῦτον, τοις ὃ μέλ- 

λείας ἀἰχϑύσειοϑαι τοι κηρύοσοντας ἐχῷ, τὸς ὃ κηρυοσυνζαι, ἀπεςα λϑαι ὺ ἐδιάξεν ὅτι «.- 
περάληστεν, καὶ ὅτι ὀκερυξαν" ὁ ἔτοσαν παλιν Εἰσαάγεν μέλλων δλὐτίλεσιν, αἰφορμόωυ) λά- 
ζων πυοότερον Ὄσὸ ἐτέρας εδρτυείας τῷ πυοηφήτυ, καθ᾽ ε ἔλυσε τίω μικρῷ “69. ) ζω. 

τῆς ἀῤτίδεσιν, ὅτως αὐτίω πιλέκᾳ καὶ » (ἰωείροι τοῖς ασεϑτέροις. ὨΪ' Ὁ» πϑρήγαπ ᾧῷ 49 

᾿ “σϑοφητίω λέγοντα, Κύριε, ως Ἰλίφδυσι τὴ ἀχῇ η υρδν; δὐχσίρως τῆς εἷδοτυοίας ἔχι- 

λαξόνϑυός φησιν, ἀρᾳ ἡ πίς!ς “2 αἱ ἀἰχοῆς. τὸ ὃ δχ ἀπλως τέλεικεν" ΓΝ ἴω χαθ᾽ ἐ- 

ἈΦΦΌΥ σηοῦν σημέια ἐξήτων Ἰουδεῦοι, χα! τί ψοτ τῆς ὀμαςάσεως, καὶ" πολλοὶ ̓ ατϑὶς ζυ- "ἡ φοδίμα 

τὰ χοχηνῦτες ἡσείν, φησιν ὅτι χρὴ Ι κἄμ Ἷ ποϑλφήτης ἢ Ν ἐπηγίλᾳτοδη ἐἷ ἀκοῆς ἡ ἡμαξ ", “""πῶπ 

“πιφεῦσοι. 

8 

[ 3 

Ὁ 

ἴς. δὶη 
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πιφεδῦσοι. δ[9 παρότερρν. ὠ κατασκίυαζξει, καὶ Φησιν, ἄδρᾳ καὶ πίσις δὲ « αἴκοὴς. ΕἾταν 

χὡέγυ" ΓΝ ἐδόκᾳ τούτο ἐντῥίς ἐῃ) εἰ ὑ)δρα πῶ; αὐτὸ ̓ λύαπει. υ γὰὴ ἀπλώς ἃ αἰκούειν Εἰπόν φησιν, 

δὲ ὅτι δι, ϑεφ πίνων δὲ ρημᾷ μὖὲ αἰκούσαι,ὶ ̓ πιςεύσαι, ΩΝ αἰκϑζιὼ μεγάλέωυ λέγω. ἡ ̓γοῤά.- 

κοὴ ΓΝ ῥήματος 5 Ὁ Θεοῦ. 2) τὸ αὐἷἶῶὭΤΔ«ε ἐλέϑρν, αλλαὶ ω «οὐρα τὸ τὰ Θεοὺ μιλυθείγοντες «- 

5 πήπελλον᾽ ὃ ̓ σημείων ἐβ!νυψηλότερ ΟΥ, τῷ γὃ Θεώ κὶ λέρϑιτι τα γα τυργϑεῦτι ὁμείωρ 

πιφθυειν ναὶ  πείϑεοϑαι δεῖ. ἔπει ἰφ ἔ ἔργα Ἂ τα ομκοῖα Ὄπ ̓ “9 ὧν 6615 ὀκείνου. χα) 

»δδὴ Ὁ ὁ ὀνρανὸς, ἡ τὰ ἀλλὰ πϑώτα ὅτως ἔφη. δείξας τοίνιωυ ὅτι δεῖ πιςεύσοι τοῖς τγο- 

Φύτας αἰεὶ τὰ τῷ Θεοῦ λέχϑεσι, ὦ ακροάστως μηδὲν πλέον Ἐχιζητήσαι, ἐπάγει ἌΡΤΟΥ 

αὐτίϑεσιν, ζεὦ Εἴπον,αι Φησιν, 

Ιο Ἱ Αλλα' λέγω, μὴ οὐκ κυσαν; τί γδύίφησιν, Εἰ αἰπεςυίλησεαν (Οκηρύοσον- 

τες, Ἢ ὃ ὀκηρυξὸῳ ἃ ὧπερ ὀκελβϑεϑησαν, ὅποι ὃ οὐκ ἤκουσαν; ΕἾτα (ἴθ᾽ αὐροολῆς παΐσης ἡ 

λύσις Τῆς ὀὐτιϑάσιως᾽ Μενοιώῶγα Εἰς πᾶσαν τί γάῦ ὄξῆλϑο ὁ ὃ φλύηο ὁς αὐν!, καὶ “ἢ 

Εἰς τὰ πέρριται τὴς οἰκυμϑύης ΟΥ̓ ῥήματα αὐ. τί λέγεις, φησίν; κ ἠκεῷ; ἡ οἶκος 

᾿,ϑμη καὶ ͵ᾳᾷ πέρατα γῆς ἤχϑυσαιν' Ὁ  ὑμῴο, τὴν οἷ οἷς τοσῶτον Φ ἡ κήρυκες διέταυψαν γϑθο, 

τις ὅϑην ἤσαν, οὐκ ἠκούστυτε; " πῶς αὖ ἔρ ! λόλρν; εἹ "Ὁ τὰ πέρατα τῆς οἰκύνϑμης ἢ ἤκυ- 

σε, πολλῷ μάλλον ὑμιᾷο, Εἶτα πὶ ἐτόσφι ἀὐτίδεσιρ" 
χαἶγυσν 19 Αλλα λέγω,μὴ Ἰσραήλ ἐκ ἔγνω; ; Τί ρεὶ ἤκυσειν ΑΔ οὐκ" οὐγόμσοιν ὃ ̓ 

Εἰρημδμα, συοῖ' (υῆχὸμ ὃ ὅτι ὠκένοι ὅτοι ἦσαν (ὦ “ ποςαλέντες ; Οὔκ ὠξιοι συω νώμης 

τὴς ἀγνοίας ζωωτης ἕνεκεν ; ἀδαιιῷς. ὁ γὸὺ ὁ Ἡσαΐας ἐγδρακ]ήσλσεν ἀύζες, εἰπτων, ὡς ὦ- 

20 φφίοι (ὦ) πόδες τὴν" β)αγελιζουδῥων Εἰμωω" ὺ ᾿ το τῦτο πώλιο γομοϑύτης αὐτί. 
δ 8  ὐπήγαγε, Πρώτος Μωύσης λέγει, ἐγὼ «ὐδαζολώσωυ ὑμας ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ; 
Ἑλὶ ἔσνγει ἀσιυέτῳ αἰδοργῶυ ὑμαξ . Ως ὦ οντδῦϑεν ἐχοίω᾽ γνωρίσει «ἄν' κήρυς 

χϑή, οἵκ ἀφ' ὧν ἠπτίφηστων ὅ1οι μόνον, οὐκ ἀφ᾽ ὧν Εἰρώύων ὀκήρυῆιον ὀκᾷϑοι, οὐκ ἐφ᾽ ὡν 
τὰ  ἰγαϑεὺ ὀκῴα δυηγίελίζοντο, Οὐκ ἀφ᾽ ων ἣν πϑρταχοί πὴ τῆς οἰκο υϑμὴς ὁ υ λύγθε ἐαυείροτο, 

24 ὅλα κα Ἢ ἀφ᾽ ὧν ὧϑ κρυτοιδεεφέρρις ὐἷἕμ τὰς δ ἐθναῖν Εἶδον ἐν πλείονι διζῷς τιμῇ. 
ὡὼ ἊΣ μηδέποτε ἤωσοιν ὅτοι ᾽ μηδὲ τύτων Φ πσδϑλϑιο! , δξώφνις ἐ ἐφι- 

λοσόφοιυ, ὠκέώνοι. ὅπερ ὕχετετουμϑίης ζεῦ τιμιῆς, ὐϑακοιζούσης αὗτοις, ὁ Εἰς ζῆλον 

αἰγρύσης, ἡ Εἰς μνήμέν. τὴς πξηφητείας ἹΜωυσέως τῆς λεγϑύσηρ οὐ μαξηλώσω ν ὑμῶς 
ἐπ᾽ οέκ ἔόνει. ὐγδὺ δὲ μόνον ὦ μέγελορ τῆς “ιμὴῆς ἱχανὸν ζω ̓ αὑτοις Εἰ ζῆλον ὀμᾷξα- 

40 λέν, λα ᾧ Ὁ οὕτως θὐτίας ἐἢ Ὁ ἔογος δ τύτων Ἰὐπολαιύσοιν, ὦ ὡς μηδὲ ἔθνος ὠξιον 5) 

λογίζεσθαι, ἐγών αὐδαξυλώσωῦ ὑμας ἐπ’ οὐκ ἔϑνει, Φησὶν, ων ἔϑνεις ἀσιονέτῳ πει- 
ΩΝ ὑμας. τί γὰρ ἐλλίώωύων ν ἀζμωετώτερον ἐ ἘΠ ὃ ἐυτελέτερον" δρφι πῶς ὀζμ ποῥτων 

Ἀν γϑευμή: "γγωρίσμαῖα ἢ σημεῖα σαφη ΠΝ καιραῖν τὐτων ἀδωδεν ἔδωκεν ὁ Θεὸς ἀζοῖς, ὦ ὡςε δ 

γοῖξαι αὐ τίω πώρωσιν, σΥεῖ' ΝᾺ οὖν γωνίᾳ μικρᾷ τ δ σμνόμϑρμον ζω, ΩἹ οὐ γῇ “ὲ 
33 ϑευλοίῆη 2) ̓ πϑυταχοῦ τῇ τῆς οἰχϑυρϑβης ̓  χαὶ χαὶ ἑώρων μυρίων ὐπολαυονζῷς αἰγαϑῶν τοιρὶ 

ππρήτερον χϑ αὐ μ᾽ χαταφρφονουμϑίοις. ἔδει τοίνωυ οὐνοῆσαι!, ὁ7| 135» κεῖνο 541 Ὁ ὃ- 

νοξ, πἰξλοῦ οὐ Φησιν ὁΜωύσν, οἴ δαζηλωσωὺ ὑμας ἐπ᾿ οἕκ ἐϑγά, Ἐχὶ δ9γ4 αἰ μυέτῳ πα- 

εγργιαδὺ ὑμάς. ὥρᾳ δΐχυ Μωύσης μόνος ὅτο εἶπον ᾿οὐδαριϑε,ἀλλαὶ καὶ Χ)0 ̓ Ἡσαΐας μέ κεῖνον. 

δ[9 καὶ ὁ ὁ Παῦλος ε ὄλεπι, φέῦτον Μωύσηᾳ, δεικρερ' ὅτι χαὺὶ δούτερος ἥξει ῳᾳ αὑτὰ λέγων 
49 ὁ τρλνότερον ἡσωφέφερνν. ὥασερ ὃ δίωυ «ὐωτέρω Εἶπε, κράζει Ἡσαΐας " ὅτω γαὶ ο»- 

ζώϑα, 
210 Ἡσαΐας ὃ Ὡποτολβία αὶ λέχει, Ο ὃ ὁ λέτε ποιοῦτ ὅν" ἐξιάσατο ᾧ 

ἐφιλονείνησε μηδὰν ((μμεσκιασμόνον Εἰπεῖν, αλλα καὶ γυμνα, “το ὀφϑαλ δῇ ὑμδν 
είναι πὶ ϑάγματα, μάλλον" Ό , ἐλόνϑιος χαδυώθλεν ἐκ τῷ ὃ φλνερως Εἰπεῖν," " τίω οἷ- 

χειδ 

δ 



146 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ. 

κείλυ ὑφορώνϑμος σωτηρίαν, σκιαν γϑιιῦ ὑμῖν καταλιπεῖν αἰγγωμο( μοΐης, χαίτοιγε τσ 3- 
φητοίας οὐκ ἐω τῶτο ὀυτως Εἰπείν σειφαῖς᾽ αἰλλ᾿ ὅμως ὥξε ἐκ «ὐἰθιοισίας ὑμδ" ἐμι- 
φραάξαι τὰ φύματα, σφας "πόβυ αὶ αἱ οῥρήδών πϑότα “δολέτι. πόρτα, ποῖα: ὁ 

πίω ὑμδ ὀιπῆωσιν, χαὶ τίω ἐκείνων Εἰσαγωγέω, ὅτῳ λέγων, Εὐρέϑίωυ τοῖς ἐμὲ 
μὴ ζητῦσιν, ἐκιφλυὴς ἐδινόμιέωυ τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι. Τίς δὼ (ὦ μὴ ζῆ δν- 
τς; τίνες ῶ μὴ ἐπερωτῶντες εὔυδηλον ὅτ Οἦκ Ἰουδιαίρι,αἰλλ᾽ οἱ ὅξ ἐθγων οἱ μηδέποτε αὐτο 

Ἐχιγνώτες. ὥασερ δἶζυ Μωύσης ἐγαροικ]ήφασιν ἀδρις' Εὐπων, οὔκ ἔϑγει, αὶ ἐϑγ4 ἄσυνέ-. 

τῶ ὅυτω χαὶ εν ώϑω σε τὴς αὖ τὴς αἰ πυυϑέσεως αὐΐζους δηλοῖ, τῆς αἀἰγιοίας τὴς ἔχι.- 
πιταρϑβης. δ΄" μεγίτη " κατησρθία, Ἰουδαίων ζω, ὅτι (ὦ μὴ ζητόντες ἕυρον, χαὶ Φ ζι- 

σοιῶτες αὐτήωλέσοιν. 

21 Πρϑς ἡ Ἰσραὴλ λέγει, ὁλῶο τίου ἡμόραιν ἐϊξεπέτασοι ζικ' χεϊῤφς μα «οὶς 

λαὸν ἀἰπειϑοιῶτα καὶ ἐν τι λέχϑντα.. Εἶδες στῶς Ὁ ὠπορον ἐκεῖνο χαὶ ὩᾺ πολλόν 

ζητύμδνον ἑυρίσκεῦ) αὔωϑεν χα! οὖν τοῖς (ασδϑ Φητικ9ὶς βἥ μασι χείνϑμον, καὶ σοιφαῖΐς λυόμε- 

γον; τί ἢ τῦτο ἔςν"; ἤχρυσας Παύλῃ ἐμισσοϑαϑεν λόγθντος, αἰ δξζυ ἐροόμϑν ; ὅτι ἔϑγη τὰ μεὶ 
διώκοντο διχαιοσύγζωυ, κατόλοιδε δικαιοσιωώ ζω" Ἰσρκὴλἢ διώκων νὔμον δυκᾳμού"εϑης, Εἰς 

νόμον ϑικαιοσιωύης οὐχ ἔφθασε ὅτο καὶ ὁ ΗἩσουΐας ον ζυὔϑο φησι, δ 25, ἐυρέϑίω τοῖς ἐμὲ μὴ 
ζυτῶσιν, ἐμφανὴς ἐδνόμωδωυ τοῖς ἐμὲ μὴ ἐαϑρωτῶσι, ζω τόν ὅ81 τῷ εἰπεῖν, τι ἔϑνη ζ μὴ διώ-. 

κοντα διχαιοσμωζωυ,κατέλφρε διχαιοσιωύζου, Εἶτα δεικγις ὅτι οὐ τῆς Ὁ Θεῦ μιόγον τϑβιτος 
τ Ὁ γινόνϑμον, διαὶ ᾧ τῆς γγνωμως τὴν" «αϑλσελϑόντων," ὥασιρ δῶν ἡ ἡ ἐκείνων ἐκπήω- 

σις ὃ φιλονειχίας ΨΩ ἀπειϑησοίγτων, ἄκουσον τί ἐπήγαγε ̓ “τοῦς 3 ᾧῷ Ισραὴλ λέγει, ὅλην 

τίω ἡμέραν δέεπέζα σα ζᾷς χεῖρας μὰ αὐδὸς λαὸν ἀπειϑοιωΐζῳ χαὶ ὀῤτιλέχοντα.. ἡ-- 

μέραν ἐνζῦϑα, (δ πόύτα “χρόνον λέγων (ὃ ἐμασοϑοϑεν. Ὁ ὃ ὀκπεπίσαι Τὰ ὶ χεῖρας, 

ὦ καλέσαι, καὶ Ἰχιασάσαοϑαι, ᾧ αὐ Ῥακαλόσοαι δηλοῖ, Εἶτα δοιψιᾷ ὃ ἔγκλημα ἅπὸμ 
ἐκείνων ὃν, φησι, “σοῖς λαὸν ἀπειθοιώτα ὡ αὐτιλέγχϑντα. Εἶδες πέση ἡ κατησρελα ; ὅτοι ὥ 

δν Οὐδ το σδακαροιῶτι ἐπείϑϑησου, δλλα καὶ ἀὐτέϊπον, ᾧ ζζώτω ἐχ ἁπταΐ, ὁ δὶς, ὦ τοὶς, 
δλλαὶ αὶ δζρ πλωτὸς τῷ γφύνου ζμῶτα. ποιοιῶτα ὁρωντες᾿ ἔτερφι 5 (ὦ μωυιδύποτε αὑτὸν 
ἐγνωκότες ἴουσαν αὑτὸν ἔχτασάσαοϑαι. δλλ᾽ αὶ λέτι ὅτι ἀδοὶ ἴχωσαν αὐτὼ Ἰχιαστίσα- 
οϑα!, δλλαὶ χαϑυιρον ἡ δξ ἐθγων ῳ φοονήματο, ἡ δεικνυῤ Ὁ αὐτο σριν ὃ πο ἐργα.- 
σανϑῥέωυν φησὶν, ὅτι ἐγὼ ἐμφανὴς ἐδμρόμιόων, καὶ ἐγὼ ἀὐρέθίυυ. οὐκοιοωῦ κενοὶ πϑύταν ὠκ- 

5 

20 

Ε 

»οπίνω 

Ὡς ͵
 

“,. “φιας 

γοί, φησιν; ὅδω(δ6. λά Πᾳ θύρεϑέντον λαξῷ καὶ (αὶ φόνώτα ὄχιγναδαι, τῦγο ΧΟ ἐαυ δ 3. κιτὶ 

Εἰσήνεγχαν. Εἶτω ὕω μὴ λέγωσιν ὅτοι, δχοὲ τί δξωυ καὶ ἡμῖν ἐμιφδνὴς Οὐκ ἐλμου ; τὸ πλέον 
τότε τί ϑησιν, τί δὲ μόνον ἐμφανὴς ἐβμμόμδωυ, δλλα αὶ αϑρέμεινα Κρ ὶ χεῖροις ὁῥαττοτομνὺς, 
παρακαλῶν, παΐξος φιλοσύργ ἡ δος φιλόσοιδὸς κηδεμονίὸν Ἐχιδεικγύμδμος ὅροι πῶς 

σαφεςαίτίωυ γ᾽ ἐμισϑλαθεν πορηϑεντων αἰπόμτων τίω λύσιν ἐπήγαγε, δείξας “τὴς 

γνώμης αὐτἊ τίω αἰπώλειλω γμνομϑμζωυ, ἢ ὡς πάγτοϑεν αὐαίξιοισυτγωμης Εἰσί, καὶ γο 
ἢ αἰχούσαντες, τὺ νοήσαντες ζοὶ λεχϑρᾶνα, σδεδ' ὅτως ἐξουλύθησειν ταφϑσελϑεῖν. χαὶ τὸ 
πολὺ στλλέον, ὅτι ὲ μόνον αἰκϑύσοαι αὐτδν ζωῶτα ἐποίησιν, συ νοϊὲ μόγον νοῆσαι, διλλαὶ δ μεί- 
ζονα ἰαωὼ ἔχει ποὺς τὸ διεγέῖρφαι, αὶ φιλονοικοιοῦζοις ἡ ὀῤτῳλθχονζις Κλχιασάσαοϑει,, καὶ 

τη ἀσϑσέϑηυκϑ. ποῖον δὴ τῶ» ; τὸ χρμφικγίσαι αὐῶῶν ὁ" ὐοαζηλαΐσαι. ἔχε γὰρ τὸ 
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πεϑους τίου τυραννίδα, καὶ ὁσίων ἔχᾷ τίω ἰκκω τῆς ζηλοτυπίας ἡ φύσις ασοϑς ὁ λῦ- 4. 
στ φιλονεικίλν ὥπασαν, καὶ ὥν αἰναπεγῆωκόζας Οἱ αναφήσαι. Χ) τί δ4 λέγεν ἐπ᾽ αὐ- 

,ϑεΐπων ὅτο, ὅπουτε ᾧ Ἐπὶ αἰ λόγων, ἡ Ὀχὶ τῆς ἡλικίας τῆς ἀὠρου Μ᾽ παίδων, “πολλίω 
τίω δυυύα μι ἐπιδείκνυται » καὶ γὉ} παιδίον πολλαχις χρραχαλούμϑμον ὦ οὐκ Εἶξε τω 

πατεὶ, δυλ᾿ ἔμεινα φιλονοικϑιοῦ ᾿ ἐτέρν ὃ ϑερρισγάγθεντος σταδίου, ᾧ μοὶ χαλούμϑμον ὀπα- 

γῆλϑο 

" ι 
ῤ6, τὸ Τί 

2. ζυλῦαι 



ΠΡΟΣΡΩΜΑΙΒΠΙΣΤ. ΛΟΤΙ. Ν. 157: 

νπλὴὲ πτϑὸς οὗν κόλπῦς ζυς πατοιχοὺς, ὼ ὅπερ οἵχ ἴμωσῳη  φἶδκλονσιο, ἔ το ἐπρίν. 

σεν ἢ ̓ αὐϑαζηλωπις, Ττο οζοίνμω καὶ ὁ 0 Θεὸς ἐποίησιν, Π ΝᾺ “πἰρεχάλεσι μὸ μόνον} ἡ ὡς χείρα 

δέοπετασεν, δλλα καὶ ἡ Ὁ τῆς ζωαλοτυπίας ὦ ὠ ἀὐζὶς διήγειρε πάθος, ὧν πολλῷ καζαδιες 

Ἔρις «αὐδὴν (ο μάλιςα ποιᾷ αὐραζήλωσν᾽) Εἰἰσεύγων, οὐκ Εἰς ῷ ὀκείνων ἀγαϑεὶ, δον ᾽ 

4 ( πολλῷ μεῖζον ζιὼ ἡ τυρὸμνικωτερον ποιθ! ΤΌ πείλορ)εἰρζα πολλῷ μείξοια ὠκώνων,ᾧ αἱ ἀναγ 

χσιότεροι, καὶ ὦ μηδὲ ὄγουρ ὡδί ποτε ἐφαγτάοϑησαν. ΔΛ φὐεῖδ' ὕτως Εἶξαν. τίγος δῶ 

αὐ᾿ Εἶεν συήνω νωμιης ἀξιοι, μῷν τ' Ὁ σοαύτης αὐβοολὰς τίω φιλννοικίμ. Ἑχιδάξα μϑνοι» 
πε μιῶς. ἀλλὰ ἕτοιζ δ ωδ, ἐὶ λέγεϊ, καζαλιμπόμει : ἢ ὁκ ἢ συμπεφοίσμαςτος “δ! 
Εἰρηνϑέων, τῷ (μειδότι Μ᾽ αἰκουόντων ἀῤ᾽ συλλογίσοιοϑεῃ, καὶ πάλη εὐ. ὑα ϑ ἦΨ 

μυ πε 19 ἑξης χαζασκδυαζι μῷ τὴς Εἰωϑθύας. αὐταὶ σοφίας. ὅπερ δ. "Οἷς ἐμσφθιϑενέ ἐποίησῳ, 

ἀντιϑέσεις εἰ ἐἰσανγων Ὁ! , Κχὶ ἀν νόμυν,ὴ ἐπὶ . Φ λαοῦ, μείϑονα κατηλϑείδῳ ἐλούσεις χῆς οὐσμρν 

εἶτα οὖ τῇ ἡ λύσει τὴ ἀνατρεπούσῃ ζαὐτίω. Ὀσαῶτα ὁ σωγχωρῶν ὅσαι ἐζούλοτο, σῇ, ζᾳῳ ρό- 

γμαΐᾳ ἐλίϑου , ὦςε ἀγεπαχ,ϑη ποιῆσαι (ὃ λόχον Ὅυτο τ 1 ὠζοῖλε “ποιὰ οὕτω 

γραφῶν" 

Καὶ αὔμα Δἰ θιπορϑῦντος Εἰσείτει, ὡς ἐκ Μ᾽ Θέρηνδῥων λαῦων τίω φρχίω, καὶ » ῷ 

χιαϊμίσῃ 
ἐμιτθεϑεν πλωτῶν ἐασούδαοισε δάξαι ξτο χα) ᾿ οϑ]αῦθις καζασκῴαζων. ποῖον δὰ τος 

δηικῷ ὀλίρϑι ὦσιν (ᾧ ὀξασεσωσμένοι, τα τῆς ἱπαγβλίας ἔφηχε. ΓΟΥΣ ὕτο σστδ' ἀπλῶς εἶπε; 

29 Τ' λαὺναλλάὰ «αοσέϑηκεν, ὃν φέϑίγο. τα ἐπαύγων Ὡὐσεδωξι Φ' μὴ ἀπῶλθ ῷ λφόν, 

Φησι, Καὶ νοὶ ἐγὼ ̓Ισερηλίτης εἰμὶ, ἐκ απέρμαῖος. ΑΘρραὶ με, φυλῆς Βενιαμίν ον 
Ἐγώ, φησιν, ὁ διδοίσκαλος, ὁ κή γνξ. ἐπεὶ δώυ ἐδῦχει τῶτο οὐνλμπίον ἐξ) τοῖς ὀμυαροεϑεν 

εἰρημένοις τοῖς ἷς λέρρισιχτίρ ποθ τῇ τῇ ΠΡῚΝ πη} "δνδλδωυ τί ἡμέρὸν ἀξοπετασει αγοὴ 

ἊΝ ιά. 

ΙΞὲ Λέγω δὲ σώυ, μὴ ἀπώσατο ὁ Θεὸς ἣ λαῦν αὖθ ο ΙΝ πσξϑέγνω 4 ̓ ύοτο, - κα 

Φοξερϑν δ ὥ τοϑεὶς, τῇ, ᾿αγαμρέσει ἀὑτεῖ Ὁ μετ᾽ ὠκῷο λοιπὸν ϑυκυα διζον ποιᾷ, « ὃ δζρὶ Μ 

λαον » ἀπειλούν καὶ Ὁ δῤπιλέγϑιζα, καὶ ὺ αἰϑαζυλώσωύ ὑμας ἐπ᾽ οὐκ ἔϑγει " ΟΥ̓Χ ἠρχέοϑη. τῇ. 
29 ἀπειγορεύσει, ς σϑεῖς' τῳ! Εἰπῷ μη ᾿ Ἄθοιο, λα ; χαζασκθυαζει ἀ' πάλιν λέαλαμβα!. 

γῶν, ὼ λέγων, Οὐκ αἰπώσευτο ὁ Θεὸς Ὁ' λαὸν αὐτῷ. Φλλα τὸ Οὐκ ἐσι καζασκθυή, Φησιν, 
ΣΟ λ' Ὀἰπέφασις. ἀθὶ δΐω τίω καζασκβυ τω τίω τε «πρητέραν, ὡ τω τ ὠκενίων 

«οολτέρῳ ΩΣ ὅθι τ ̓ λῴξαι οἷ, αὐτὸς ὀκᾷλων ἕω ζω. ὑούκ ὁ ὃ, Εἰ ἀπωϑεῖαϑαι "αὖ 
εν ἔμϑηρν, ᾧ φῶ μήρυγμα πὸ, ὁ πορβγματα τῆς οἰκουνθμης οὐνεπίφδνσι, ὑὰ μυ- 

49 σήεια τθύτα, αὶ τω οἰκογομιίδν ὅλζωυ, αὗτο ἂν ὀκήλεν ὀζελέξατο. αὔτη Κ' δὼ μίακα--: 

χασκβυή" δοὐτέροι ἢ μετ᾽ κείν, ὃ Εἰπεῦ (ὃ λαὸν ὃν κσόϑέγνω᾽ τυτέσγν, νἤδι σαφεῖς. 
χἰδιξέμρον, ἔχιτήδειον ἢ τὰ ὦ τίω πίςν" δεξομϑμον" τὰ ὺ γὺ τειράλίοι, [5 ποιζακιράλιοι, κ) μινείοι ὅξ ε-. 

χείνων ἦσταν πιςεύσαντες. ἥα γὸ μὴ λέγῃ ὡς, σὺ δέω ὁ λαὸς ΕἾ; καὶ Τὴν σὺ ὀκλήϑεο, ὦ ξ- 
ϑνος ὀκλήϑη ἐπήγαλμ, 

23. ἃ Οὐκ ἀπώσατο λαὸ αὐτῷ ὃ «ερέγω. Ὡσανὲ ἔλενν, ὁ ζ με ὁμοῦ 

νὴ τερᾳλίοις ἔγω πωτακιρελίοις, ἔχω μυοίοις. τὶ δι; ὁ λαὸς. “Θίς τοιλάλίοις, ̓  “πετῶ. 

κιρᾳλίοις, ὑμινείοις πἰϑεέςη ὃ απέρμα κι Ἰο ὦ μιμούρϑμον ἰὼ ἀςρα τῷ ϑρανοδπτῳ) πλλ-: 

οὐ, ὁ τίω ἄμμον τίω )ολαήῆϊαν; ; ὁ ὅτως ἡμας ἀπρτάς Ὁ αἰδαλογίξε; ̓ ῷ λαὺὼ ἃ- 

χλυνπιΚ πϑμΐζῳ σοωτὸν ἡϑεὶς, ὁ «(2 ." ὀλίγϑες, ὥν τ σϑ κεναῖς ἡμας ̓ φυσᾷς ὀλήήσιγτίωυ ἐ ἐ- 
λήρίνσαρ, 0 παχελίου πεπληροίοϑα! λέγων, πϑύτον ̓Ἀτολλυμδνων, κα ὁ Εἰς ἀλίλϑες τῆς σωτήρίας πεϑ' 

οιςαίσης; κόμπος ἤούτα τύφορ, ὼ ςύκ αἰα λοίμιεϑο, Ὁ συφισμίνι “ὐτων.. Ἡ δῶν μιὴ 

ἴλας λέγωσιν, ὅρα πώρα ΠΟΙᾺ ̓ὀξηοτίω λύσῃ, ,ἐπτίπι, πέρ Δ λύτίθεσιν. νϑὰὶ “ε" 
8 τὴς δλρτιϑέσεως, τίευ' λύσιν αὑτὰς πὶ παλφιάς ἱφηρίας υζραβμαζων. σὶς δίζω ἡ 
Δύσις Ὁ ) 

γ. τὴν 

ΟΠ γίοιϊ οτ.,3. " Ὁ Οὐκ ᾿ 

[4ε 



χὸν 4: 148 ΧΡΥΣΟΣΤ: ΕἸΣ ΤῊΝ 
Οὐκ οἴϑουτι ἐν Ἡλία, φασὶ, 4ἰ λέγει καὶ γραφηὴ, ὃς ἐγτυγχόῤει πω Θεῷ κατὰ τοῦ 

ἴσραύλ᾽ 
3 Κύριε, 32 οοφήζᾷε συ αἰστύζηειναν, ῷῳ ϑυσιαφήφμαί σν κατέσκαψὸν ᾿καγὼ ὑπία 

λέφιϑίωυ μόνορ, κὶ ζηττῶσι τίω ψυχέω μιν. 
4. Αγλὼ τί λέγη αὐτῷ ὁγοηματισμόρ εχᾳτέλιπονἐμφυτω ἐπακιοαλίοις ὀῤδρας, οἵ. 5 

«ες Οὐκ ὄκαρεψαν γϑιὺ τῇ Βαθ. 
ο- Οὕτως δξωυ καὶ ἐν των καιρῷ λέμιμα κατ' ἐκλιογό γοβιτος γόχονυν. 
ΓΟ" λὲν Οιούπον ὅδην "ὦκ ἀτώσευ». ὁ Θοόρ δ λαόν. εἰ γὸ ἀπτώσωτο, οὐονα δὺ ἐδίξατο" 

Θὲ καὶ ἐδέζατό τινως, ὐκ ὠκπώσοωτο. καὶ μιζυυ φησιν εἰ μιὴ αὐπώσοι»», πείνζοις δ ἐδίξατοι ὅδα- 
“6. καὶ γι  Ἰχ  ΗἩλίω" ἐν ἑπβανιομλίοις αἰθεέφη ζὰ τὴς (᾿τηρλας. νιῶ ὃ. Εἰκὸς πολ- το ἴσ ἐ " 
λοις 4) ὧν πυπις υκέζι,. Εἰ ὃ αγνοξτε ὑμεῖς, ϑαὼ μαφὸν συν, ἐπεὶ ὁ πποοφήτης ἐ- πανὶ 
κοῆϑς, ὁ τοσῦτος ὸ τηλικϑύτος Ἀϑὴρ,ἠγῥόοει. λλ᾽ ὁ Θῤὸρ ὠκονόμᾳ ταὶ ἑαυΐν, καὶ τῷ ἀσοοφήτου 
αἰ νγοοιώτοφ. σχϑπτει ἢ ὠτυ(ώεσιν, πὼς ἐν τῶὐ χρωτωσκέναζον Ὁ ἀσοοκείμϑρον, λαιθα.-- 

! ἢ ιν» ΗΝ ᾿ ᾧ ν΄! “ ᾿ ὡ . γόντωφ τίου κα τηλϑρίλν αὐ δ αὔξει. Ὁ. φ γὸ Ἐτο ᾧ πασος ἐμνήσθη τῆς μδοτυρίας, ἵνα αὐ.-- ὦ 
ΨὋκποριπτάσῃ τίωὺ ἀγνωμοσιύίω, ᾧ δείξη τοιούνος ὀρώϑενὀγζᾳς, Εἰ γὺ μὴ τῦτο - ας 
ὅφλεν, δ ἢ μόνον δὴ ΐξαι ἐανουύδαζει, ὅτι οὖν τοῖς ὑλίονις ὁ λφὸς, Εἶπεν δν ὅτι ν ὨΔΉΗ. 

᾿λίᾳ ἐηβαχιοάλιοι ὑπ ελοίφιϑησει. νιωὶ 8) ὀῤωνγον ἀἰαγεοώσκει, τίω μϑοτυρίδυ ἁπασαν. 
αϑνπκυχοῦ γὰρ ῥαυῤύδακε δεῖξαι Οὐὐσὴν ξένον ποιησουζᾳς ἔχὶ τῷ ΣΧ ολτού αὶ τυ" ὠἰσοτῦς 
λὼν, δλλα τα (λωήϑη ᾧ μεμϑηοτηρδύα. ἴα δ) μὴ λόγωσιν, ὅτι ὡς πλιαΐον αὐεϊλομδν 
Χρασὸν,ὼ ὡς ἀἰπατεώγας διώκοιδν δν ἀὐσοφόλυς, αὐ γῇ τίω οὗ τυρίλυ τίω λέχουσαν, το 
Κύριε, (ἦν αυφοφήζως συ ἀπέκννν, Ὗ ζιϑυσιαφήφια, σὰ κατίσκα αν. Εἶτα, ὧξε μὴ 

ποιῆσαι (() λόγον ἐπῆν, ὁπέραν τῇ τῆς οδοτυοίας αροαγοχῇ “ὐθετίθησιν αἰτίαν, νὶ γα 
ὡς προϑηγϑυμϑύως αὐ Ὺδδἅηχατηλϑρῆσαι βονλόμδροφιροίγε, δλλ ὡς ἕτεροί ἵνα ϑἰσυδεῖξαι 
ασουδοίζων ᾿ ἢ Φυτοσυρᾶ πασης ἀϑθιὴ συν μυηφ ἡ οὐτὸ τ᾽ ὀμιανθϑεϑεν γυδλμηρϑνων, 
ὁρϑιγοῤ᾿πῶς Ὀχντεταμδμη ἡ χατηνργία, κὶ εἰσὶ τῷ κρροώπου ΜΓ Ὁ. Ονοϊὲ γὰρ Ταὐλός ὅ9ιν ὁ5 
ἐχμτηγϑρών, συν! ΓΙ ζ.ν, καὶ Ἰώκωδος, ἡ Ἰωυαδης δλλ ὁ μάλικα παύτοων πάρ ἀδϑῖς ϑαν.- 
μαιϑεὶς, Ν᾽ ρϑο φημ ὃ κεφ λαιοι, ὁ Θεῷ φίλος, ὁ ἷὰῷ αν ὅτῳ ζυιλώσοας, ὡς 
χαὶ λιμῷ αὐἰονιδοιϑζωῦαι, ὃ μένα σήμεθφν μηδέπο τυτελϑυτηχας. τί δῶν ΟἾ' φησι {Κύ- 

ομε, (ὄν πσοοφήας σν ἀπθζειαν, αὶ (οὶ ϑυσιαςήφλα σω καιτέσκα αν, ἡ ἰπσελείφ ϑών 
ὀγαὺ μόνος, ἃ ζυτῦσὶ τίω ψυχίω μϑ. «αἰ τῆς ϑηϑλώδιας ζιυ της ὠμότεῤην Ἄροιτ᾽ αὖ κ δέον 30... χῖον 
γβῥαγβλκαλῷ να ΘΜ ἦδη πλημμεληθέντών, (0 ὃ ὦ αὐτὸν ἐξουύλοντο αὐολῴν" ὥ- 
περ ὦπαννα πασηφ, απεδεροι συϊνωμης αὐτός, Οδσὲ γάρ, τὰ Αιμοὺκρ φιὙϑιώτον, ὡνλὰ δ΄ γευρμ 

θὐετηρίας βμομδίης, καὶ τῆς αἰαυϑης λυϑείσης, ὶ Νὴῥ'ϑ" δια μιύνων χουν μουνθέγτων, κι τῆς τὰ 
Θεού διρϑείσηις δυνάμεως, ἢ τῦ βασιλέως οἰ τσοκύνψαντος, ἐτόλμὼν ζρῦτα εἰκῶιοι, ὐπὸ 
φόνων Εἰς φόνοις ματα α νοντες, ὧν διϑασκαλυς ἢ δορϑοιώζ οὐν νδῶωΗ γἱωὺ γνώμυζωυ «ἰ - 39 

ναιφφωῦτες, τί γὰρ ἂρ ὄχοιεν Εἰπεῖ γε μον καὶ τὐκόῖνοι" τόμον μὴ οὐλοίνοις οὐκ ἧς ΠΟ ὡπαπῦ 
δέασαν πόθεν ἦσαν "ἀν Δ᾽ ἐλυποιω ὑμαξ λα χρηφα ἔλεγόν, 415 αὶ νὰ ϑυσιαφήφιαη αὐ κνῶ 
αὶ τϑυσιαήοια, ἐλύπει! με καὶ αὐτὰ γδρώξωωεν νόραι πόνον φιλονεικίας, πέσης ὕξρόως ἐξ. 
μώογχϑν ὠεὶ διίγμαΐζᾳ. ξηὶ τῶν καὶ δλλαγνδ φησι ὁ ΠΑόλος ᾿Θοουτολονικεύσι γραίϑων, 

“,Θειν β. 13, Τὰ αὐτὰ ἐπιίϑυτο ἡ ὑμᾷς εἰ αὐϑ 0 ἰδίων συμφυλοῇμ, καϑαὶ καὶ ἀὐδοὶ σον ΟΜ Ἰουδαίων, 49 
ΤΜ καὶ (ὃ Κύρον ἐποζιειλότων αὶ δὶ ἰδίους νρϑφύζαι, ὁ ὐ μας ὠκϑδιωξόμτων, χοῦ τα 
Θοῷ μὴ τὐουσκόντων, αὶ πᾶσιν ὀρ, ϑ 9. ποὶς εἰγλρλἠων᾽ ὅπερ δϊῶο αὶ ἀγῦθα φασιν, ὅν ᾧ τὰ 

ϑυσιακήφλα, μι τέσκάκῥαν, ᾧ του αγεσφήζα αἰῶλον. ϑρλι π( λέν αὐτοῖ ὁ γρυμάτισ- 
γιβασ. δ ιν: μθρῃΚατέλιπον ἐμαντῳ ἐα)ακιοαλίας λέδρας, οἴ Ἥνες Οὔκ ἔκαμαν ϑιυ τῇ Βα δ. τι διῶ 

ἐχετα " ζ «(ιν 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠῚΙΣ Τ. ΛΟΓ.Ι. 149 ΧΟ ἰα. 
ἐχεινὰ τς ΟἿ πρώτα, φησί νὰ σφόδρα ἅ δ “εν ᾳ πἴρατα. δείκφεσι γοὺ 

οὐντεύθον, ὅτι τοῖς ἀξίοις αϑ ̓σώζεν ὁ ὁ Θεὸς Εἴωλι," κάν πξς ἀπὸμ ὦ ἔϑνος ἡ  ἐπαγίελία 

κοιμϑῴη. ἃὰ τῷ»» λύωθεν ἐδεῖξε δὲ ὧν ἦν ἐλεὴν, Βλύὴ ἢ ὁ ϑριϑμὸς ζν}} ων Ἰσρφὴλ ὡσιὶ ἀμ- Ρωμ 9. κἢ 

μος τὴς λευλῴοση, ὃ ἐγκατάλειμμα (ϑυσεῖ). χρὴ, Εἰ μη Κύριος σαξαωβθ ἐ ὑγκαπίλι- 

ς πὸ ἡμῶν πέρα, ὡς Σιοδὸ 9. δμ ἐ ὑλνήϑηρϑμ. δείκψεσι ὃ ὺ οὐτεῦλεν' δ κα Ὁ ἐπάπι λέγων, 

ὅτω " ον τωι χδιρῷ ᾿ λῴμμα κατ᾽ ἐκλογῶν Ὑδύιτος γέγονον. δρφι ἐκοίφ- ἕω λέξιν τέων 

οἰκφίαν θλλύοιων {9 σώζουσα, κα Ἂω τίω τῷ Θεοῦ ἔων τω ὙΦ σωζομϑμων δὐγνωμοσύ-: 

ὕζου ν» ἐμφαίνουσων. τῶ 5» Εἐπεῖν,ὐκριογάω, ὀδειξεν ὠκοίγων τίου δυκεμιζων᾽ " τῷ εἰ- 

πον, δριτος, ἐδειξεῖξ ᾿ Θεο τίω ϑωρεαν. , 
ιο 6 Εἰ ̓ϑηϑριπι, οὐκέτι "11 ἐργων᾽ ἐποὶ ἡχάεις οὐχέτι βἼχάεις. Εἰ: ἧ ) ὀξέργων, ὁ 05 

ἐπι δβ] χα εἰς ̓ ἐπεὶ Ὁ ἔργον Οὐκέτι ὅν ἔργϑν. Παλιν "' Ὠγηστηδιᾳ τῇ φιλφνεί-: 
χία, ἫΜβμ Ἰουδαίων μ᾽ Ὅ" Εἶρηνδρων, χη ̓ογζῦϑα οὑνανπιούταμ, καὶ Ὄ, οντεῦ εν αὐπει "στο. 

φυρᾷ συτγω "ωβμῆς. συ ον γϑορέχετι, Φησιν, Εἰπεῖν ὅτι πυξρφῆται ἅ ὠκάλοιω, ὼ ὁΘεὺς 

παρόχρίλει, - ὸ τὰ ράγματα ἐξα, κὶ Ὁ ἢ ̓οἰδαζύλωσις ἱ ἱκανὴ , ἡμαξ ἔλπατασακϑαι ζῶ" 

15 Φορτίκα ὃ Ὁ Ὡθπταῆόμδμα “ἰδ Ἔτοούκ ἠδυεήθηρμδν ϑϑσελλεῖ, κε ἔργων ἔχί- 
διξιν ἀπητώρίθα, ἐ κατρϑώματα ζχίποια. ὼ γδ τοῦτοῖ ἐφν Εἰπεῖν. πῶς γδῤ ἐν 
" (τα αἰπτήτησεν ὁ Θεὸς παρ ὁ ὑμδέυ,ὁπύτε κ ἡ τίω χουν ἀυτύίτοτο ὁχισκιαζειν ὑμδηοζῳο- 
τὰ ὃ ᾿ Εἶπ, βυλόμϑρος ὠνδείξαοϑαι ὁ ὅτι σφόδρα ἐδούλετο αὐτοῖς ἐ  ϑίώαι. Οὐ γ ρὴ 
σωτηρία ἀὐύζις" πσέϑεχφρει μόνον ϑυκόλως, δὰ Ὁ ᾧ " Θεῷ δόξα μεγίφῃ ζωὺ, ὦ τίω Φιλαν. 

20 ιϑερπίαν ἔχιδείξααϑαι τίω ἑαυ. τιτοίνωυ ἐφοζήθης πεσελϑοῖ, οέκχ αἰπαιτουμδιὸρ 
ἔργα; τί ὃ ) σασιαζεις χα φιλονεικής »χαίελτος «σευχειμδύης,ὶ νόμον μι ποθ αλλὴ εἰκῇ ἱ 

μώτίω,ετε γάρ ἐκεῖ εν ϑήσῃ,και ζαυτίω λυμανῇ Υ̓ δωροὸ. εἰ γάρ φιλονέκᾳς ἐκεῖθεν σώ- 

ζεῖ, ὀῥαιρεὶς τῷ Θεοῦ τίω χάῶν ζὐτίω. ἧττα λα μὴ νομίσωσι ὅτο ξένον ἐδ) ασφϑλαθων 
ὼ «ὧν ἐπήακιοκλίοις ὠκείνοις ὐπὸ ̓χούπος ἔφη "σεσώοϑαι. ὑτὸν ὸΡ Οἴπῃ,᾿ ὅτί ὕτω καὶ ἐν 

25 τῷ γεοῦ ἡ χαίρῷ γλῴμμα χά ὀκλογάὼ δ γιτος γέγϑνο, δείκρεσιν ὃ ὁτι ἃ ὠκῴϑοι ἀβύιτι ἐσωδοῷ. 

Ὁ 9 Τῦτο μόνοι, δνλα ὃ ἐπε, κατόλιπον ἐμαυτῷ. τϑτογδΡ ὀμιφαψμοντόρ ἐβινὸ ὅτι Ὁ 

πλέον αὑτὸς Εἰσίώενγκε. ὃ Εὶ ρῥιτί, φησι οι, τί μὴ πόρτες σωζο ῖϑα,, ὃ ὅτ Ἰμα ἡβῦλε- | 

οὅ:. Ἁ χὰ χοριορκν “Οριφή, «(ὧν ἐθέλονζᾳς σώζει, υ ὧν μὴ! ̓βουλοῳϑίοις αἱ αὐ, καὶ πολε- 

μοιώζᾷς αὐτῇ ἡ διευεκὼς,ᾧ Ὁὐποφρεφορϑισο,ς ὡγαντιύμϑέος. εἶδ πῶς δὲ ὅλ ὠκᾷο χᾳτα,- 

0 σκβυαϊξᾷ, ὧ »ουχ δ δῇ 5. ὅτι ὀκπεηηωχενὸ λόγος  Θεῦ, δεικιβῦ ὅτ εἰς (ἂν' ἀξίοις ἤλϑω ἡἐπαΐὰ 
δία, κα ἢ δῆ, οὗτοι, Εἰ ἢ ὀλίρι ἰδ, ν δυυύδν.) τὴ λαὸς τῷὸ Θεοί, καίτοιγε ὦ παξϑοιμίοις 
τὴς ὑλχπτολήῆς, τ᾽ πλείονος αὐτὸ τῆς ̓αὐαβθολῆς τερέκαν Εἰπων, τί Ἂ Εἰ ἠπίφησαν τι- Ῥω γ.γ: 
νες νὰ μηδὲ μᾷθὶ τότο ας, δυλαέ ἐπαγαγων, Γινέοϑω 8 ὁ Θεὸς αἰληϑηρ, σᾶς ὃ ὁῤ,.869- 
“πος ψάτι. ᾧ νιωῦ ἢ πώλιν ἐτήρωρ αὐτὸ "κουτασκθυαξᾳ ὶ τῆ τῆς ἡδέος. δυίκνεσι τίων ἰχωὼ, 

24 ἢ ἀεἰ ἰῶν ἅ σωζορϑως, ἐν ὧν ὃ ̓ ἰπολλυμθμες. Εὐχαριφώμϑῳ τοίνιου ὁτί Ὑ σωζομϑύων 
γελόναρϑμ» »ἡὁ μή ᾿ δευυηλέντες Ὡσῦ ΤΜ ἐβγῶων σωϑίεψαι, ἐσώϑηρμϑυ ὄσπο τῷ Θεοῦ δωρεάς; 

ἐμ σρισοιιοτος ὃ, μὴ ῥήμασι τῶτο ποιώίμϑμ μό μόνον, δλὰ καὶ Ὁ ἐρηϑιφ ἃ δἰανριείαις ᾧ οράξε 

σι. αὑτηγδρὴ θὲ ̓γφράξία ἡ ' ἀχριζης, ὑτὸῳ τα πραῆωρϑν, δὲ ὧν ὁ Θεὸς δυξαζεοϑώ 

μέλλει, ὁτὸρ ὠκᾷνα φύγωμϑρ ὧι ων ὠπηλλάγηιδν. ἊΝ ὟΧ εἰς βασιλέα ̓ὑδείσαντος, αὐτὶ τῷ 
ο δοιῦαι δικζωω ὀτιμίδημδμ, Εἶτα πολιν ὑδείσειμϑμ, ὦ αὐτὰ ἐοτης ἀχαριείας αἰλέντερ, πίω 

ἐλαύτίων δικαίως δὺ ἐδώκαυδν δικίω, ᾧ πολλῷ μείζονα τῆς παρστίρον. ΟΥ̓ δὶ γοροὗτως 

ἡμας αὐχαρίφοις ἡ -πῶτίρᾳ ὕδειςε ἐδείκψυ, ὡς ἡ ̓μζῷ' τίου) τιμάυ ὼ τίν πολλζιυ ϑηρφυττεί-: 
αν. φύγωδϑῳ τοίνωω ὠκᾷνα ὧν ἰπηλλάγομϑμ, κα αὶ μὴ ̓ φ᾽ ̓ φόματι μόνον ἐυγαφιφώμϑρ, ἥα 
μὴ ἰδέ δι λέγη.),Ο λαὸς ξντ' τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, τῇ ὃ καρδία, ποῤῥὼ αἰπτέχει αὐπ᾽ σαθιύγ. 

Οεγίοῖ, τοΠ1, 3. ῶν: ἐμοί, 
[ 



καὶ Ια, ιόο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

ἰ ἐμοῦ, πῶςγοῥούκ ὦτοπον, στὸν (ὦ ἃ οὐρανοὶ ϑεηγώνται δύξὰν Θεοῦ, συ ἢ, δὶ (ὦ ῳ- 
ρανοὶ ὡ δοξα ζοντες ἐϑϑοντο, τοιαῦτα ποραἤεις ὡς βλοαστφημειοϑαι 9. σὲ (ὃ ποιήσαν-- 

[ τὰ σε Θεὸν ν δζώ τοι τῦτο σέκ ὠκῴνος μόνον ὁ βλασφηρδμ, δυλὰ σὺ λοιπὸν «ἰπυιθύϑεωος ᾿ 

. "61 τῆς κολαίσεως, στ )ῈΡ (Ὁ οὐρανοὶ φωνζωυ' αἰφιέντες δυξαίξοισι (δ) Θεὸν, δλλ᾽ ἑτέρας 3: " 
δζ τὴς ψκιως Εἰς τῦτ ποδασκθυάζοντες, ᾧ δικος ἀδοὶ λίγϑν") διηγείαϑαι δόξαν Θεοῦ. ς 
οὕτω καὶ οἱ πρεβνϑμοι βίονϑαυ μκαφον, κα σιγῶσι, ᾧ Θεὸν δυξαζοισιν, ἑτέρων δὲ ἀὐδις «ὑτὸν 

δυξαζοντων. ν ΣΡ οὕτως πο τῷ ἐρφινού ϑαυμεξες), ὡς Ὅσο βίου χαϑευρφ, ὁτὸμ ,ϑ0ν 

“σοὲς ἕλληνας ϑζμλεγω θα, οὐ (ὃ οὐφαινὸν Εἰς μέσον ὐραίλρκδν, δυλαὰὶ «ἦν δύ, ϑοϑίποις,. 
" οι ϑηρίων χεῖρον ὀζρκεινϑβους ἔπεισε δνέδι, ἐφαμίλλος ἀγίέλοις ἡ ζωτον λέγοηες ἕμι-ὀ κού 
ταζοληὴν,ἐμφραἤονϑμ αὖ ζῷ ςόματα. καὶ γ» πολὺ βελτίων τῷ οὐρανοῦ αὐ, ϑοφπος, καὶ το 
διωα:) λομιαοθτέραν τῷ καλλυς αὐτοκεκτήοϑοῳ ψυχέω. ὧι Δ γὁ ὁρώμϑμος Ἰχὶτο- 
στον γκούγον ἡ σφόδρα, ἔπεισο᾿ Παύλος ὃ ὀλίρον κηρύξας χρόνον, Ὁ οἰκουμϑύην ἐφειλκύστετο 
πᾶσο.ν. καὶ ΝῚ ὠκέντητο ψυγίω τῷ οὐρονοῦ οὐχ ἡπονα πόροι ἐχιασάσαοί, δυωυαμϑένν. κι ἶῆον, 

ἡ ἃ ΝῚ ἡμετέρφι Οττὲ τῆς γὴς ὅν ἀξία" ἡδ ὠκείνου, καὶ ΥἿΨΜ οὐρᾳναΐν αὐταξία. ὅπ 

"ὃ ἕφηχκα () οἰκεῖον φυλαῆων δρϑυ, καὶ {ὃ κδυύα" τῆς ὃ κείνου ψυχὴς ζ ὕψος ὠπόνζμ"υς 

αἰπρέξη (ὔδν οὐροινοὺς, καὶ αὐτῶ ὁμιλᾷ 5 Χοις-ᾧ᾿ καὶ Ὁ κοίλλος ἢ αἰντὴς τοιούτον ἐν, ὡς 

καὶ (ὃ Θεὸ ὀμακηρυῆεν «υτό, τὰ ὺ ἀςρα (ᾧ ἀγίελοι ἐθαύμασαν ὅτε ἐϑμεν " τῦτον 

πραξ. θ.. δὲ αὐτὸς ἐθαύμασον Εἰπὼν, Σκόῦδος ὠκλογὴς 661 μοι ὥπ!. ᾧ τῦτο ζ ὁ οὐρανοννεφέλη 
πολλάχις ἐκάλυψε" τίω δὲ Παύλν ψυχίω σπεϊεὶς ἐκαίλυνα πειρρισμὸς, δλλ᾿ εἰν τοῖς 

“ειιῷσι Ἀρβεστθότερ9ς ἐφαίνετο ςαιϑηρίς μεσημίδρίας, ᾧ " ὁμοίως ἔλᾳμπεν, ὡασερ δξίυ 10 ν,. ἔμ; 
αὶ ποῦ δἰβνεφών, ὁ νὰ οὖν αὐτῷ φαίνων ὕλιος οὐ τοιαύζμ ἡφίω ζιὶ αἰκῆνας, ὡς συσκια.. 

δ Κορ. ζ.0. ζραϑαι τῇ ΨΜὋ' πειροισμον (ἀωϑρομῇ, ἀλλα αὶ τότε μάλλον δξέλαμιπον. δ καὶ ἐλεὴν, Αρ- 

κεῖ σοι ἡ “ϑῤὶς μ᾿ ἡ γοῤ δυυύωμίς μὲν ἐὸν αἰαϑενείᾳ τελειοῦται, ξηλώσωμϑμ τοίνιωυ αὑτὸν, ὃ 
θδὲν ἔςαι δὲ «σοὺς ὑμας Οὗνῃ ὁ νρανὸς, αν ϑόλωμδρ,θτι ὁἥλιος,ὑἶτε ὁ κόσμος ὥπας. ζωῦ-- 
το γδν δ) ἡμιας οὐχ ἡμεῖς αἱ αὶ ζωτα. δείξωρθ δι ἀξιοί ἐσψδν τῷ γοϑρῆιϑαι ζω δὶ ἐς 
ἡμαξ «αὐ Ν᾽ τύτων ὀμαΐξιοι φλνοδωδυ, πῶς βασιλείας ἐσὺ θα, ὠξιοι; ᾧ' εἰ αγαίξιοι πόύτες Ὁ κοᾺ 

ἥλιον ὁρῶν,ϑσφι εἰς βλασφημίαν ζαῖσι Ὁ Θεού" αὐαξιοιζέκτισ μδ πολαύφν ἢ δυξαδόγντων 
εὐτὸν, βλᾳσφημοιῶτες αὑτὸν. ἐπεὶ ὼ ἡὸρ πατέρᾳι ὑσράζων,λϑαΐξιος οἰκε νῦν ἐυδοχι-- 

μοιτων ᾿ὡπολαύειν δζμκονίας, ὄρ τοι τῶτο ζώτα (ζ ἡ πολλῆς ἀσελαύσε!) δόξης ἡμᾷς 5 
κόλασιν αὐ ασοςησόίβα. ἢ τιμωρλλμ “πόσης δζω ἀθλιότητος δὼ Εἰη,τίω ὥ κΊίσιν δ δὶ σὲ 35 

λνορδβην Εἰς ἐλθυϑεοίον τὴς δόξης δΨ' τέκνων τῷ Θεοῦ ογημιατίζεοϑεη, μας 5 (ἦν τέκνα 
τὸ Θεβ ἡνομϑρους,δζρα τέως πολλὴν ῥαϑυμείλυ εἰς ἀπώλειθμ πέμπεοϑαι ἡ γέενναν, δὲ ὥς ἡ 
κτίσις τὴς μεγάλης οὀἰπολαύσε) ἐνημεφλας ὠκείνηφήν δῶν μὴ τῶτο λμηται, Ὁ ὦ καϑαραν 
χεκτηρϑῥοι ψυγδοὺ φυλοίξωμδν αὐτίω τοιαύτίωυ " μᾶλλον δὲ ὸ Ἐχετείνω νϑμ αὑτῆς τίω 

σι Ν. 1 λαμπηδῦνα" (Ὁ δὲ βυπῶσαν ἔχοντες, μὴ ἐπογνώμϑρ. Ελυ γὰ ὦσι, Φησιν, αἱ αἰμϑδτίαι 35 χιλεμπλ' 
ὑμδμως φονικοιωῦ, ὡς χιόνα λδυχβρ ὧδ! καὶ ἐλν' ὦσιν ὡς κόκκινον, ὡσεὶ ἔσκον λθυχφμω ὃτὸμ ὃ ὁ 

Θεὸς ἐπαιξλλη.), μὴ αἰμφίξαλλε, δλλ' ὠκᾷια, ποίει δὲ ὧν ὑχιασαάσωοϑαι ζις ἐπατελίας 

(ωυύζᾳ διωήσῃ. μυρίᾳ σοι Εἴργαςαι δεμαὶ δ πεπλημμέλη") "οὐ τ τῦτο; συθέπω ΡΝ 

Εἰρ( δέω ἀπῆλϑες, ἴϑα ουτεβεὶς ὀϊξομολογήσι.). σὐυδπω συ Ὁ ϑέαίξον λέλυται,αλλ᾽ 
Εἴσω τῷ σκαίμματος ἕφηκαι, καὶ δυυίασαι καὶ δὶ ἐχαύτης πάλης πασας" λὐαπαλθῖσαι (4. 45 κοαφν 

λυκλξικον ἥτίας. ὕΐπχω γέγονας ἔγθει που ὁ σδλούσιος,ἵγα αἰχϑύσης,Οτι χαίος 56] μεταξύ ἡμδία ὑμδμ" 
οὔπω ΡΝ ϑρεμετο ὀνυμφίος, ψα φοζηϑη τίς μοταδοιοῦαη ἐλαίου. ἔτι δυωασοι αἰχοοῤ- 

Ματθικειθ. σαι, ὡὀἰποθέοϑαι " καὶ Οὐκ ἔςιν σε τω ὁ λέγων, Μήποτε οὐ μὴ φρκέσῃ τὸ ἡμῖν ἡ ὑμῖν, αλλ 

Εἰση (ὦ πωλοιώτες πολλοὶ, (Ὁ γυμνοὶ, (ὦ πεινωντερ, (ὦ) αῤρωφοιῶτες, (ὦ δισμωτήφμον 
᾿ φῃ 

οἰχϑιυτές. 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠῚΙΣΤ, ΛΟΓ.{. "". τότ 

οἰκοῦντες. «ϑρόψοντύτοις, ἐνδυσον ἐκείνοις, ὕλήσκοηαι ὧν κειρῦῥους, καῇ "ὑ φς πη- 
», ἥξει ὁ ἐλφρίον. οὔπω τϑ λνγϑ)εσίου ὀφέφηκον ἢ ἡμέρᾳ. χόσαι χα! Εἰς δέον τῶ] καιρῷ, 

εαἷν “Σἰποκοπᾶς ποίησον, Κῶ ̓ πολ ὀφείλοντι (ἄν ἑκατὸν ’ βάτοις τῷ ἐλαίου, Εἶπε, 

δίξα σου ὦ γφαμματαῖον, καὶ ποίησον πεντήκοντα. αὶ ἔχ χρημάτων αὶ (πε ῥημάτων ἡ δχὶ 

4 Μώλλων αἰπόρμτων ὁμοίως πρίει, ῷ οἰκονόμον ὦὐκχάιον μεμούδνορ' Ὃ ζωτι ν σναυ τῷ 

ὑτῖς συγίενέσι τὐραίνει. κ᾿ τί Ὑ» Εἴκύριος τῷ ζωῦτα λέγωι ̓ σὐϑϊπω κατέφης οἰρά- 

γαϊγχήν τῷ ν «ὐδακαλῷ ἕτερον πὸ τότων, αλλ ̓ὀἰοισίαν ἔ ἔχεις καὶ σεαυτῷ καὶ ἐτέρριρ 
συμιζουλθύειν. ὅτὸμ 2 ἀπέλϑης κεῖ, Ουὐσέτερον πότων διωνησῃ ποιεῖν Εἰς δύον. Εἰἰκό.. 

τῶφ. ὁ γδῤ τοσειύτέωυ λαίων ασοοϑεσμίλωυ, ὦ μήτε στεύτον, μαΐτε ἕτερον ὠφελήσους, πῶς 
το λοιπὸν" κί ασο Ἢ χερσὶ τῷ διχαισοῦ ρουῦνος, δυωωήσῃ ὥστς Ἐμιτυχεῖν ὃ χϑύιτορ: ἢ ζοτ 

Ὁ) ὡπόντα συλλέλϑντες, ἐλθιῦβα σφοδραῖς τῆς σωτηείας τῆς ἡμιετύρια, ὲ ΜᾺ ' πσολδωμνϑν 

τίμι ἐυχαιρίαν υχ ᾧ πόροντος βίν.Ὶ ἐς! γδριὐσι “ Εἰς ἐοαίζας λύαπνοας. ἐυαρεφησθιι ᾧ Θεῷ, 

ἔξι ᾧ ἶσο ̓ δίριδηκηρ ἐυδυχιμεῆσου, οὐ οὐχ, ὅτω ὡς ζωνπε,Ε ἐς] ο ὅμως. πῆς ὑ τίνι ὥπῳ: 
αν ̓ἐἰοοψ αἱ αὐτὸν « δ σὼ σῶν κλοιρονομῶν, ὃ μοῖραν ο αὑτῷ τῷ τὰ πϑμτὸς " Ῥπονεί μη κλ-- 

15 ον. οὔκ ἐθρεψας αὐν τὸν ζώ; καὶ ἀπελθών, ὃτι οὐκέτι κύφιος Εἴ, μιπίδος ἀνπῇ τὴν" 

σῶν. Φιλαν, 69 πὸς ὅ01ν, Οὐ, ἀκριξολογεῖται “εὶς σέ. μείζονος δ ΚΝ ποθου σρλείονος 

μιαϑού, ὃ ζωντα σε τρέφειν αὐτὸν" εἰ ὃ τῦτο ̓αὑτὸν μὴ πεποίηκας, καὶ ὑπ ζὸ δεύτερον ἐ ἐλ- 

94 συγκλοιρϑνόμον αὐτὸν ἀφες τοῖς παρ τοῖς σοῖς, ἢ ὃ ὃ τϑτο ὀκνᾷ;, εὐνέησον ὅτι ὁ πατὴρ 

αὐτῷ συγκληρονόμον αἰντῦ σε ἐποίησε, ὡ καπίλυσον τίω" ἀπὸν,ϑε»πίαν. ἴα Ὑ ἕξεις 

20 σπολογίαν, μηδὲ ΔὴὋ) παίδων τὴν σῶν κϑινωνὸν αὖν τὸν “ποιοῦν, τὸν κοινωνὸν σο ποιήσαιντο 

οὐρρινεν, κα ὼ σφαλμτα [ω σέ; γφτοιγε αὑτὸς πόρτα ὅσαι ἐποίησεν, ούχ ὀφειλέω Ὀὐποδιδρερ, 

ἐποίησιν , ἀλλὰ ̓ ΔΡ»ν Τπδωκφύνϑμος ὠϑ ἢ μα τοστιθζᾳς ἐυεργεσίας καὶ ὀφειλέτης 
καςίςης. Γὼ ὅμὼς ὦ τύτων οὕτως ὀλόντων, ὡς ς ἀδῥν λαμθόμων, ὁ ουχ ὡς ὀφοιλέω ἐ-.- 

πω, οὕτω σι φεφανοῖ" καὶ ωρ (ῷ τῷ μιάδλων αμύανεν, δὸς τοίγιωυ αὐταῳῖ 

14 χρήματα ζῷ σοι λοιπὸν ἄγρια, καὶ ὧν οὐκ Εἴ κύριος, κὺ δώσ αὶ σοι βασιλείαν τίω 

σοι χρισίμιόιν δημοεκώρ, ὃ μετ᾽ ὠκείνης ᾧ ζ ονζῦδα ς ΣΩΣ παι. ὙΡἼμν.) συγ- 
κληρϑνόμοφ ΥνἙ παίδων, Ἐχικυφίζει τίω ὀρφϑνίὰν αὑτοῖς, λύε Μὴν ἐπηρείας, ὩσΙδο 

χρούεται ᾧς Ἐχιζουλῴς, ἐμιφροίῆἑται ᾳ στόματα τυ συκφανι καὶ ἀρ! μὴ ϑδυ.- 

νωνται πσθλφίωαι ἱ ἀζεϑηκδι, αὑτὸς ροζήσεται, ἡ Οὔκ ἀφήσει οἰ σἠ αγάζαι εἰ 
29 ὃ ὁ τῦτο συγχωβήσει, ὁραστληρϑι Ϊ πὖν ἑαυ ᾳ ἐήεγραμμῴα ἁ ἄπόμτα μτ "πλείονος 

φιλοτιμίας, δηγ᾽ ἐτιμήν ῷ ὀγεαφαῦαι ὡπαξ. ἀφε τοίνιωυ αὐτὸν κληρϑνόμον᾽ «γὶς 

»ὺ αὐτὸν ἀπιέναι μέλλεις, αὑτὸς σι δικάζει τίων δίκζιν δ ἐγζωϑα, γελνημθμων ἃ ἀν. 

πϑιύτων. δλαὶ νὰ Εἰσί τινὲ ὅτως ἀθλιοι ζμλαίΐπωροι, οἱ μηδὲ παίδας ἐχοντές οὔκ 
αὐέηρνται τοῦτο ποιῴι, αἰλλα' πῇ βασίτοις κα ἡ κόλαξι, ὑτῳ. δεῖνι, καὶ τῶ δῴι μάλλον χαῖα- 

45 δύχονται ζᾳ αὐτὰ οἰφρόμει, ἢ τὸ " πισαισζο, αὐξες' ες ἐνερυτήσειντι Χειφιῷ" ὧν τί )4- 

γοιτ᾽ ὺ ἀλογώτερον: Η ὧν ̓  τοιούτοις, καὶ δγοίς, κἀν λίδοις σις «οὐ κθαλοι, σϑοὲν ςσοὶ- 

πῶ τῆς αἹοίας αὖ τ χαὶ τὴς Δἀύαμϑησίας ἀξιν ἐρᾷ δ᾽ λυ ὅδφρι τίς Εἰκόνα πίω μϑνΐ- 

ἐν αὐ πρ θα φήσαι διωυαμδμξωυ, χαὶ τίωυ «θα φορσιωώζω. ποίας "Δ τεύξονται συγ-- 

γέμον οὗτοι καῇ τῷ μὴ ̓ ϑρέψαι, αὐτο ν ζῶντες, ὦ στὸν χα) ἀπιόαι μέλλοντ᾽ ἐς δὲς αὖ.-- 

49 τὸν, Ὁσὸ χρνμάύτων τούτων, ὧν Οφκ Εἰσὶ κύριοι λοιποὶ, βουληϑώσιν αὐταῖ 

μαρὼ τ τι οίνιιθα, δλλ᾽ οὕτως ἐϑρώς δζκενται χαὶ ᾿πολεμίως, ὡς μηδὲ τὴν «- 

χεύσων αὑτοῖς 'γνομδύων αἰτω μετα δοεεῦαι ; οὐχ ὁρεῖς ὅσὸ! τὴν αὐιϑεθίπων οὐ 

τούτου κατηξιώϑησοιν τοῦ τέλους " ΓΝ αὐπαΐυτες αἰπῆλϑον ; σὲ σγε' ὁ Θεὸς καὶ 

Ὠπισκήήαι τοῖς ἀσοϑσήκοισι, καὶ Εἶπεν οἰθὲὶ ΥὯν᾽ ὄντων, χαὶ κι τὶ τί οἰκίαν ὡ- 

Οεγίολ,τοιι, 3. Ο 3 πόρτα 

Δικφιφ 



χὸν αν τόν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

“πόρυταὰ Δἰαϑείναι ἐποίησε κύφλον. ποίαν δῶν Σιπολογίαν ἕξεις, στὴν καὶ (ῳτίω λᾳ-. 
ζων τὸρ αὐτὰ τυ ΣΡ, παδόδιῷς τίω δυεργεσίδυ, καὶ ὥασερ ὧκ οἰοαμέθυ ὥπε- 

γαίας φῆς τοῖς τῆς ᾿πίςεως συ πσϑϑλϑιοις Ἢ ὠκῷᾷοι ὥ᾿»» χαὶ ζώντες ἐπδλοιου ἀπόρ-. 

ζᾳ, ἡ ἔφερον κρῖδῳ τὸς πόδας “ἢ υὐποσόλων᾽ σὺ ὃ σὲ πελάυ μ᾽ μοίρας “νὸς μεταδὶ.. 
δὼς τοῖς δεονϑβροις, Ὁ μϑμ δίζω ὠμοινον ἡ πολλίω ϑερησίδυ αϑρέγον, ζώδντοι δϑρϑοιῦ πε- 5 
νίμν. Εἰ ὃ ὀχᾷο μὴ βουληϑῆς, αν τελϑυ Ὁ ποίησον τι βρνάνον. αὶ πολλῆς ψδὲὶ γὰγ 561, 
αἰγαίπης τῶτο τὴς αὐϑὸ (δ Χοιςόν᾿ ἀγάπης σὺ δῶν ὅμως. Εἰ γῈρ ὦ μὴ τίωὐ " ασδϑε-.- κχιφοσιδν. 
δίδω ἕξεις τίω κμῷ' τ ριων, ΛΒ μικρὸν ὦ καὶ μοτ᾽ " ὠκείνοις δινέαϑα;, ἡ μὴ φἢ- αν 

ναι μα ΔΨ ἐοίφων, μηδὲ δξ β)ωνύμων. ὁν᾽ ὃ μιὴ τ ποιῆς, τὶς σε δωρήσεται λόχϑό, 
στὸρ μήτε ὁ τῷ " Θεού φέξος, μὐτο Ὁ ἀἰγοηςα σοι λοιπὸν γολυνήοϑαι (ἃ χούματα, μιῆτε το χ. ϑεγέτι 
ὦ ἀσφαλειὸν χαταλιημιπανειν τοῖς τόκροις, μήτε Ὁ πολλι ὦ στεύτῳ! ασοϑαποτίϑεοϑω ἐκᾷ 

συτνωμζων, ποιῇ σε φιλαν,ϑόϑπον; δ 9 «οὐ δικαλώ μάλιρα ψϑὲ ζώνζς ππρϑίεοϑαι τοῖς 
διομδύοις ἐκ δ᾽ ὄντων τέῳ πλείονα, μοῖροιν. Εἰ δὲ ὅνες Εἶον ὅτω μικρόψυχοι,ὡς μὴ ἀ- 
νέχεοϑτὴ τη», κανοῦ τῆς αϑάγχης " γηνέαϑωσεοιν ὅποι φιλοίν,ϑοηποι. στὰμ μϑρ Ψ γι Ἀνδ᾽ ἡ 

ἔζης ὡς αϑοίνατος, ὕτως λὐτείχου Δ ὑντων᾿ νωυὶ ἢ, ἐγ), ἔκιαϑες ὅτι ϑνητὸς γέχϑνας, κῶν τ 
γι ὦ δόγμα χατάλυσον, ὃ ὡς ϑνητὸς αἷδὲ μ᾽ σαυτοῦ βούλθυσο " μάλλον ἢ, ὡς ὀφεί-. 
λὼν αὐανάτο ζωὴς διϊουεκῶς Ὄστολθίύειν. Εἰγὸ ὦ Φορτίκον δ μέλλον ῥηιϑήστοϑοι, καὶ 

φρίκης γέμον, αλλ ὅμως ὀῤωγκαῖον Εἰπῷ. τὀρίϑμησον μ᾽ δούλων σν (δὴ δεασό.. 
τίωυ. ἐλϑυϑεοϑῖς τὰς δύλυς; ἐλϑθυϑέρωσον ᾧῷ Χρλφον λιμοῦ, καὶ ὀῤαίγκης, ἊΣ δεσμωτηρά- 

ὧν, ὦ γυμνότητος. ἔφραξας αἰχούσας; Οἰκοιῶ φρικωδέςερον, σὴν μηδὲ εἰὐφ' τοῦ το 

ποιῆς. ἡ ἐγζωῦϑα μδμ Ὁ ρῥημά σε νουρκᾷν ἐποίησεν᾽ ὕὅτὸψ ὃ ἰπέλθης ἐκεῖ, καὶ ῷ πολλῷ 
χαλεπώτεροι τϑτων αἰχϑύσῃς, καὶ ζῷ ὀῥήκεξα βλέπῃς βασανιφήρλα, τί ἐρᾷς » ἀγϑϑς τίνα 
καζαφόξη ετῆνα χα λέσεις σύμμαχον ὼ βοηϑόν;“' Αὐδααμε: ΔΛ Οὐ ἀκούσεται. δυλὰ 

Φςὶ χϑρϑανου ἐκείνας , δλλ᾽ φυτὰ, αὗται σοι μιετοιδωσοισιν ἢ ἐλαίσ. λα , πατέροι; δυλὰ 
τὸν παίσσον ; αλλ σὰ τύπτων συνὲὶς ἔςαι κύριος, καν σφόδρα ὧγιος ἡ, ἰλόσοι τίω' Ψψη- ὃς 

Φον ἐχεήώω. ζωῦτ᾽ ὃν ὥπθμτα λογισαίμϑμος, τὸν μόνον κύρλον ὄγτα Ὁ χειρϑηφαφον 

ὀξολᾷψαι ὃ σὸν, αὶ τίω' φλόγα. ἐκεί σξέσαι, τοῦτον ἱκέτϑυς ἢ πολοακοίλει, ὴ ποίησον 
ἵλεων, ἤδη, τρέφων χαὶ ογδύων διζωνοκῶς᾿ ἴα χαὶ εὐντεύθεν μα γουφὴρ αἰπέλϑης ἐλπίδος, 

ᾧ ἐκεῖ λμόνϑμος δῇ αἰωνίων Ὡσολαύσῃς ὠγαθῶν᾽ ὧν Ἄϑοιτο πανζῷᾳ ἡμαξ "Κχιτυχεῖν, 24. μετελᾷ, 

χαίελτὶ καὶ φιλαν,ϑερπίᾳ. 30 

4, ἐκείγευ 

δὴ 

Λογ. 8.70. ΤΙΟΥΝ; Ο ἘΠΙΖΗΤΕΙΙΣ ΡΑΗΔ, ΤΟΥΤΟΥ͂ 

οὐκ ἐπέτυγεν᾿ ἡ ὃ ἐκλογὴ ἐπέτυχον, (Ὁ ὃ λοιποὶ ἐπτωρωϑησοιν. 

ΣΝ [πὸ ὁτι Οὐκ αἰπώσοτο ὁ Θεὸς ᾧ λαὸν αὐτῷ "ὁ δεικρυς πῶς Οὐκ ἀπώ- 35 

: στυτο, πάλιν ἔχὶ «ἂν: πσϑοφήζας κατέφυγε. καὶ ϑ αὐννὖι᾽ δηλώσοις 

ὅτι ὦ πλέον μέρος τῦν" Ἰουδαίων δΣἰπθλωλεν, ἵνα μεὴ δῦξη πάλν οἰ!. 

κοδον φέρειν τέο κοιτηγϑοίδ, καὶ ἐπαρϑή (Ὁ λόχον ποιῷ, καὶ ὡς 
" ἐϑρὸς αὐϊέχᾳϑοπηεοῦ, λὶ ᾧ Δαξιωη κα τὸν Ἡσεεΐαν χατοιφευγά χ. ὑχϑϑὶ 

Ὡς λέγων, 8 Καϑὼως γέγεατῆαι, ἔδωχεν αὐῖς ὁ Θεὸς πνεῦμα 49 

κατϑμύξεως, μάλλον ἢ ὀῤωϑεν ἡμῖν “Φρκ)έον "πῷ λόηγϑυ. ὺὐ "ΣΡ Εἰπὼ κὉ ῷ “Ὁ μέγ 

Ηλίδυ, ὁ δείξας τἰ ποτέ ὅ61 χαίολφ, ἐπήγαγε, τί δώ; ὃ Ἐχιζηπᾷ Ἰσραήλ, τῦτυ οὐχ ἐπί. 

τύχα. πὔτο ἢ οὐκ ἐρωδϑτος μαλλὸ ὅδην, ἡ ἐγχαλϑιώτος, ἑαυτῳ γὸ μαϊχεταί, φησιν, ὁ 
ἰγδιῆος, ζ Μ διχριοσιούζου ζὼ ὀυ βουλέ λφῦῷ. Εἶτα τὐποφερον ἀδδις πάλιν συγνώ- 

Μ"φ4, 



ΠΡΟΣΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ. ΛΔΟΓ., 163 τς ἰα, 

μη, πὸ τ Εἰληφότων δείκνυσιν αν τίω αἰγνωμοσιουΐω, ὅτω λέγαν ̓ἡγὸ ἐκλογή 
ἐπέτυχε, καάκφιοι τύτος καταχρινοίσιν. ὑπερ δώ καὶ ὁ Χριφος ἔλεΐν, Εἰ ὃ ἐγὼ ἡ Βεῇ.- Δεέι αν 40. 

ζεζοὐλ ὀκϑαλλω ῳ δαιμόνια, (Ὁ ὁδοὶ ὑμδέε οὖν τίνι ὠκθάλλοισι ; ὀχ! τί ἐδ) κριταὶ ὃ ε- 
σϑνταὶ ὑμῶν. ἵνα γὸ μηδεὶς τῇ τῷ ραγμαρς φύσει ἐγκαλῇ, ὅλα τῇ τῇ ὠκείνων γώμη, 

4 δείκνεσι ὑῶν Ἐλιτυγνζας. δ. ἡ σφοδγρα, ἐμιφδυτικὼς τῇ ἢ λέξει κέχυται, κὸ τίω λνωϑαῦ 

χάον» καὶ τίω αὐννά͵ἔ ασουδϑω εἰγδεικγύνϑμος. σε ον νὰ “κα λϑέλη Ω] αὐτεξούσιον, Φησιν 

ὅτί ἐπότυγον, Ἀλλ ἢ 'νὰ δηλώσῃ τυ ἀγαϑαὶ δ μέτεϑο, καὶ 1 61 δ πλέον τὴς χέέιτος ζώ, ἐν 

"κα τὸ πὸρ. ἃ Ν᾿ καὶ ἡμῖν ἣν ἐϑος λέγήν, ὁ ο δα ἐπέτυχεν, ὁ δεῖνα, ἄρον, ὁτὸν πολὺ Ἢ κέρδος ἡ ἥτο 

γενόμδρον. ουδὲ 'γὸ δὐ,ϑ69.πῆνοις πόνοις, νλὼ λίᾳ δωρεῷ τὸ πλέον γέγϑνον. 

’ο Οἱ λοιποὶ ἐπωρώϑησοιν. Ομᾳ πότε ἐθώρρησιν Εὐπῷ οἰκεία, Φωνῇ τίωυ τὴν 
λοιπῶν ἐκξολζώ. Εἶπε ὃ αὐτέων ᾧ ἤδη, λα τὸς περνᾷ Εἰσανγαν κατνλϑ- 

οϑιώζα᾽ εν ζῦϑα, ὃ. ὁ αὐτὸς λοιπὸν Φισοφαίν4:). δλλ ὁμῶς Θϑ᾽εἶξ' ον ζοιῦϑα, Ῥγρκεῖται 

τὴ οἰκεία ̓ δι΄Ήοφασει, ἀλλὰ πάλιν (ὃ) Ἡσαΐὰν Εἰσεγᾳ ( «πποοφήτίω. Οἰπὼν γὰρ, ἐπω- 

ρώϑησαν, ἐπήγαγε, καϑωῶς γέγφατῆαι Ἔδωκε ἀΐοῖς ὁ 0 Θεὸς πρῶ μα κοιτϑμυξεως. κα ἡ πὸ-- ἨΣ ἢ.“ 

15 ὃν ὦ ἡ πώρωσιρο αὕτη; εἶπε ζ' ὠ ἐμικυφϑεϑεναὶ αἰτίας, αὶ τὸ πϑῷ Εἰς τίω αὐ «ὗξι- 

ἐφρεψι κεφαλίωῦ, δεικψες οτι δξ ἃ αἰχαϊοϑυ φιλονεικίας τῶτο. εασέ, (μεῖναν. λέγ ἢ νὰ νιώ. ὃ- 

τὸμ ΡΨ Εἴπ, ᾿Οφλολριὸς τοῦ μή ᾿ βλέπειν, αὶ ὦτω τῷ μὴ ἀκόύειν, 

Οὐδὲ ἐτιρον,ἢ τίω γωώμέω αὐ ὴὙϑ πίων Φιλῤνεικόν δἰ ϑθαῦλει, ἡ ὁ γ. ὀφθαλμωις ἐ- 

χέντες ὡςε ἰδεῦ ταὶ λαιύμαιτο, ΠΟΙ κεκίηρδμοι ὦ ὧςε ἀἰκοῦσοι! τῆς ϑαωμᾷςης διδοισκαλίας 

20 ἐκείης, οὐθενὶ τάτωι ἐχρύσοντο Εἰς δέον. τὸ ἢ, ἔδωκεν, οὐντοιύθαι μ"}" ̓ὠνέργειὰν νόμιζε 
χεὐνεργεῖας ΔΝ ΜῊ ὅρ,. ἄλλα συγλώρησιν.. κοτόμυξν δὲ ὠνταύλω κἰϑὶ τὸ χεῖονν ἕξιν τῆς ψυχν φὴήσι, 

αἡιαΐτως ἔγρυσων Ὁ ̓ αἰμετοϑέτως. ἐπεὶ ὼ ὁ ἀγλαρρ Φησινο  Δαρὶο), Οπως δυ ̓ψαῦλῃ σοι ̓ ψλμικθογ. 

δξα μϑ, χαὶ ἐυ μη ̓ κατὸνυγώ᾽ τυτέρ!ν,υ μὴ μεταφώ, υ Μὰ ἱ μεταληϑαῖ, ὥασερ γα ὃ 

ὡ δὐλαξείᾳ καιτλμουγμμύνος Οὔκ αὐ θύκόλως μεταφαίη" ὅτω ἡ ὁ οὖ πονηρίοι κατομυγεῖς, 
295 πάλυούκ οὐ ῥᾳδίως μεταιξίλοιτο. κρυτθμυγάσαι Ὁ ΟΣ οὲν ἕτερον δην,ἢ τὸ ἐμιπαγέμαί 

ποὺ χα ̓ πσοοσηλαΐοϑτῳ. τὸ τοίνυν λμίατον τὴς γνω μος αὐἦἶΝὄο χαὶ ) δυσμετάϑετον δυιλών, 

πνεδμωχῳτὸμύξεως Εἶπον. Εἶτα διοικψυς ὅτι τὴς ἀπιεῖας ζαύτης τίω ἐσχάτίω δώσυσι 

δίκωυ, παλιν ἐπάγει (ὃ ππουφήτίω ζῳ' αὑτὰ ὠπφλοιωζο,, ἧπερ. δζέρη γα! τελοςελοξε. 

9 Τοηϑήτω γάρ, Φησιν, ἢ "τράπεζα αὐδῶ εἰς παγίδει, χα Εἰς θήραν, χαὶ ̓ Εἰς σκόμ'- 

30 δωυλον᾽ Τυτέςιν, ἡ πυφὴ, αὶ εἰγαϑεὶ πόύτα μμετοιβὀγχέαϑω ὁ Ὀὐπολλύοϑω, χ) )νε- 

«ϑώσουν ἐ ἐνχείρωτοι πᾶσι. καὶ δηλαΐν ὁτι αμοτημώτων τὶ χιοῖσι δίκζω ζα ὑτα παοκντές, ἐ- 

“πήγαγξ, Καὶ Εἰς αὐτου πύδομο, αὐθις. 
1ὸ Σκοτι ϑητωσεοιν (Ὁ ὀφλευλμμὶ αὐτὴν τ μιν βλέπειν, καὶ τὸν νῶτον αὐτἦἕΖἝὍἉΝ«Ἢ [θα παν- 

τὸς σύγκαιιψον. Ἰαῦτ᾽ δξὰυ ἐπ ϊ ἑμάιυειας δεῖταί ἕμνος: ὐἰχὶ καὶ τοῖς στρόδρα. ανο- 

22 ἥτοις δέλϑ ωῶ; ἊΣ θ9 Μὴ ἡμετέρων βημί Ταὐτὰ κὼὰ πραγμάτων Ἦ  ἐκθασις ααξολα-ς 

Οοῦσα, αδρτορᾷ τοῖς Εἰρνρδροις. πῦτε γαρ ὅτως ἐυχείρωτοι γεγθασι; ; πότ ἐνάλώτοι; 

πότε ὅτω (δ νώτον αὐτὴ (ἰωέκᾳ μεψα , πῦτε ζυιαύτίων δουλείαν αἰπυέφησαν ; χαὶ τὸ δ 
μεῖζον, ὅτι σϑ᾽εἰξ λύσις ἐξαι “ἿὝὦ δεναΐν τιώτων "ὃ καὶ αὐτὸ 9 πρεοφήτης ῥνίξατο. οὐοῖὶ 29 
ἀπλώς Εἶπε ᾧῷ ναῦτον αν ἦν σύγκαιμψον, ὠνλλαὶ χαὶ [αἱ απϑμτός. Εἰ δὲ φιλογεικεῖς, ᾧ 

49 Ἰουδογε,αὐϑὲ τῇ τέλους, ἀπὸ ὐπὸ ΤῊ φ)ασείντων μιανδπινε χα ζᾳ ποτα. κα τίζης Εἰς Αἴ- 

γυαῆον λλ᾽ ἐμετο δχρικόσια. ὁ ἔτη, Ὁ ὑ χίως τὴς δυυλείας ἐ ἐκείνης σε ἀπήλλαξεν 5Θε- 

ὃς, ἡ ζῦτα αἰσεβοιεῦται, ὃ ὺ πορνεύοντα τίω' χαλεπωτατίωυ πορνείαν᾽ ἀπηλλαΐγης Αἰγύ- 
γῆου, ἡ πσξλσεκωύησας τὸν μόρᾳν, ἔλυσας τοὺς υούς συ τῷ Βε Φεγῶρ, τὸ γα ἐμόλιωυας, 

πὸρ Εἶδος ἐπῆλϑες κακίας, πίω φύσιν αὐτίιυ ἠγνόησε, Τὰ ὀρη, ῷς γαΐπας, τὲς βουνὸς, 
᾿ 

Ως 
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(ςὶ πηγαὶ ,(δυ ποταμοιὶ͵, (ὄν! κόποις ὙἿὉ] θυσιοΐν ογέπλησας Ὑν" οὐαγαίν, πυδοφήζος 

" ἔσκατψας, θυσιαφήολα," κφυτέσρενψας , πάσοιν κ᾿ χροολίω " εἰγεδείξω πονηρίας  ἀσεβξεί-. Ἰσοΐσραξε; 

«ς. δολ᾽ ὅμως ἐ(δὺμυήκοντα σε ἔτη αὐ ϑαδοις' Βαξζυλωνίοις, πάλιν ᾿φχὶ τίωὐ “πτοο τέροιν πόνο 
ἐπ ρήγαν ἐλδυϑεοιδν,ὺ (δ ναῦν, τίω πατεοίδα, ἀπέδωκε, ὁ Ὁ παλαιὸν τὴς " πσο9- γιἀπνλίξν 
φητιίας οὔμαν ὦ πσόόφῆται πάλιν, ἢ πνθύματος ψϑρὶς. μᾶλλον ὃ σοὶ εἰν πῶ] χαιρῷ Ὁ ς λρπολιπίᾳ 

ἢ .“-"} ᾿ Ι Δ ᾽ ; δ. ΝΡ Ὰ» 
αἰχιαλωσιας ογενοατολεὶφ ϑης, διλλαὶ ᾧ ἐχφ Δανιηλ χαὶ Τεζεκιὴλ, ὁ ὦ Αἰγυπῆῳ Ιερε- 

αἰας, ὦ Οὐ ἐρήμῳ Μωυσῆς. μετ᾽ ὠκᾷα παλιν ἐχὶ τίω ποτέρου ἐπόμῆλϑες χαχίαν, Ἃ 

ὀξεδακιχευίϑης, ἡ πος Ὁ ἑλλίωυικζω μετετάξω πολιτείαν Ὁχὴ Αντιόχε τῷ ασιζοις. ᾿ἀ- 

λοὶ χαὶ τῦτε, ἔτη τϑία μόνον ῷ μικρόν δι ασοῦς, Λυτιόχῳ οὐοαϑδοϑέντες, αἱ σ' ΜΜα- 
καθαίων τὰ λαμιαοδαὶ πάλιν ἐφήσουτε ὥπαια., λα νιω τοιοῦτον Οὐ οὲν, δαὶ κο 
τὸμυλντίον ὡπὸν γέγονεν. ὃ αὶ μοίλιςαί 51 ϑιωυμιοίσοι, ὅτι τὸ ὦ τῆς κακίας ἔληξθ, 
πὸ ὃ τῆς “μωρίας Ἐχιτέταται, ἡ συσδ' ἐλπίδω τινα ἔχᾷ μεταξολῆς. σευ Ὁ ἐό- 
δομήκοντω ἔτη χέρηλϑε μόνον, Τ᾽ δ᾽ ἑκατὸν, οὐ οὲ δὶς Τοσαῦτα, ἀλλα “' ποιακόσια καὶ "ὺ 

“πολλῷ " πλέον, αὶ τε σκιλύ ἐλπίδος τοιαύτης δὴν ϑρᾷν᾽ ᾧ ωδζῳ, ὅτε Εἰδωλολατού- χιαλέυ, 
τῶν ὑμδυ, ὅυτε ζῷ ἄλλα, ποιοιώτων ὥπερ ἔμαυολαϑεν ἐτολμάτε. “( ποτ᾿ δζυ ὅδ ὃ ςς 
αἴτιον ; διεδέξανο (δὲ τύπον ἡ ἀλήγφα, ᾧ (δ νόμον δξέκλιεισεν καὶ γδύις᾽ ὥπερ δῶν λύωθεν 
“φοϑναφωνών ὁ πσρηφήτης ἔλεγε, ὦ ᾧῷ νωώτον αὐ «ἰαπὸρμτὸς σύγκαμνον. Εἶδες 

πυρϑφητείας ἀχρίξειδν, “ως ᾧ τίω ὠπιείλν ααοϑλνεφώνησε, χαὶ τίωὐ φιλονεικίον ἔ- 

δυΐζε, ἡὶ τίω ἐψομδμίω δίκίω ἐδέάλωσε, καὶ ὦ αἰπῆῥόμτον τὴς κολασιως οὐρεδιίξατο; 
ὯὉ 9} πολλοὶ Τὴν" παχυτέρων τοῖς μέλλοισι αἱ φπιφούντες, πὸ Ὑὔυ “ϑρόγτων ζῷ 20 

μέλλοντα ἐξούλοντο ἰδεῖν, οὐντόῦϑεν ἦδο ἐφ᾽ ἑκάτεροι τῆς ἑαυ δευνάμεως τίο ᾿ἀἰπίδιι-. κΔτίμῳ ἢ 

ξν ϑρέοαν ὁ Χριςὺς , ὧν Φ ἐξ ἐθνων πιςευσοινζῷς ὀχόίας ἰῷ πον οὐρανὸν, ὥῳ 

δὲ Φξ Ἰουδαίων αἰπιζήσανζις Θίς ἔσχυτον ἐρημίας χατωνεγχῶν, χα ἀλύτοις καικοῖς 

ὀὔοαϑοις, καϑανψαμϑιος τούιω αὐτὴν" σφοδρως, καὶ ἐφ᾽ ὧν ἡπίφισαν, καὶ ἀφ᾽ 
ὧν ὑπαϑὸν τὸ χα ἐμφλλον πείσιοϑω, πάλιν δα μυϑεῖται ῳ Εέρημϑμα, »φάφων ΓΤ] 

οὕτω, 

11 Λέγω δῶ, μὴ ἐηίαισαν ἵνω πέσωσι ; μιὴ “δρθϊ»». Οἷσι ἔδειξε μυρίων ὃν--: 
κε κακϑῶν “ὑπο βϑυϑιώοις, τότε ποὐϑαμυϑίον Ἐχινοί. καὶ σχόστει τίω ((μύεσιν Παύλου". 

τίοῦ ὦ κατηρρολὸν ὐπὸ Ὑ σοφη μ᾽ Εἰσύγαγε, τέο ὃ τοι μυϑίον Ὁ) αὐτῇ σί- 
ϑησιν, ὅτι μϑὲ Ν᾿ αὐτοῖς ἡμῦϑτηται μαγοίλφι, Φησὶν, Οπεδεὶς αὐτερᾷ ̓ ἴδωρδν 5᾽Ε τοιοῦ. 19 

τοῦ ὃ π]ώμα, ὡς ἡ ὀρίατον δ), ὁ μηδεμείαν" ἔχεν δθρθωσιν. δον Οῴε ἔς! τοιοῦτον, εἶδες γι. ἴον 

“πῶς αὐνὦ παλινχαϑοίχηεται,ὶ εν αὐϑοσδοχία θα μυϑίας ὑπ θωύοες ποιᾷ αἰμδότης 

μάτων ὁμολϑηϑυνϑμων εἴδωμδν 8. τίνα ὠδοῖς ὁ αὐδαμυϑιὰν Ἐχινοᾷ, τίς ὅξζυ ἡ χἶδα- 
μυϑία; Οτὸν 3 δ᾽ πλήρωμα τοὖν ἐϑγοων Εἰσέλϑη, φησὶ, τὸτε “πῶς Ἰσραήλ σω,ϑήσεται, 

κι (ὃ χαιοῦν τὴς πϑροισίας τὴς δευτέρας, ἡ τὴς ((ἰωυτελείας. δλλ᾽ θύϑέως μϑὺ τῦτο 15 
᾿ λέγ. ὯΦ δὲ σφοδρώς αὐ χατίδραμε, ἢ χα τη ϑρίαις (μωῦα χατηγϑρίας, προ 9 Φή-- 
ζι Ὡλὶ υφοφήτως Εἰὐσώγων κωταξοοϊνῷις αὐδὦἋω (ὦ Ἡσαΐαν, (ὃ Ἡλίαν, τὸν Δαξίδι, πὴν 

Μωυσέα, τὸν Ὡσηὲ, ὶ ὥταὮ , καὶ δὶς, ἢ πολλαίκις᾿ ἥα μὴ ζιύτη ᾧ τύτους Εἰς -ὠπίγνωσιν 
ἐμξαλὼν,ὐἰποτειχίσῃ τίω ποὺς τίω πίςιν ἐπόμοδὸν, ᾧ (ἦν; ἐξ ἐθνωών πάλιν πιςευσαγίῷς 

Εἰς ὑὐπέγοιλυ ἐπείρη, ἡ φυσηϑέγτες ἡ αὐτοὶ βλαθώσιν Εἰς (ὃ τὴς πίςιως λόρνν, χρῖδα.-- 40 

μινϑεῖται πολιν «κἄν λέγων, Αλλαὶ τῳ αὐνὖὅὍὝ οὐ δατήω ματι ἡ σωτηρία, ἐν τοῖς 
ἔογεσι, ΔΩ ἡμας ἐχ ἀἑπλαῖς ἀκούειν αν" λεγονϑμων, δλλα' τίω γνωμέω Εἰ- 

δέναι ὶ (ὃ σχοπὸν τῷ λέροντος, καὶ τί χατορϑῶσοι ἐασούδωζιν᾽ ὁπτρ «εἰ πρξδακαλώ τίω 
ὑμετέραν ἀγάσίω. αν γὰ β κΟ τὴς οἰ σνοίας ζαύτης ϑυξωῶθα (ῷ Εἰρηνϑῥα, ἐν ὑδεὶ 

τέτων 



χιγνδυΐω 

γιἢ ἐκείν. 

Ι ᾿ . 

Ι δοιὴ πὲ 
᾿ς φβθατπι, 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ἘΠΙῚΙΣΤ. ΔΛΌΓ.. Ἰός κυρ ι, 

τατῶν ὀψθάθα δυσχολίαν ὅσαν. ὃ γὺ ἀσουδαζόνδμον αὑτῷ γιοῦ, τίω ἐκ ὔν' Εἰρημέ- 

γῶν "οἰ νομϑμίω πὐπύνοιδν τοῖς δὲ ἐογαν καϑελῴν, ὁυτώ Ψ ὡ οὗτοι ̓ ἀσφαλέςερον εϑϑῳ 

ἐμυλλον οὖν τῇ πίᾳφᾳ, μετεκαζειν μαϑέντες ᾿ν Ο δ 5 Ἰουδαίων τὴς οιἰπογνώστως ἀπαλλα- 

μτες, τῇ γϑριτι πυρϑϑυμότερον «κατ σιένα!. «σός τούτον τοίγιον τὸν σχοτῦν ὁρώντες, παν-- 

ς τῶν ἀκουωιδυ ἦν" ὧν τῶ χωρίῳ τότῳ λεγρῳδύων. τί δϊχυ φησι; ἡ πόθεν δείκγεσω ὅτι Οὔκ 

λὐΐατα ἔπεσον, σέο Εἰς τέλος Φξεθληϑησαν; δἰσρ ΝΜ ἐθνων, οὕτω λέγων, 

Τῷ αὐδὦἊῪὝἍ,οι," Ῥατῆωματι ἡ σωτηρία εἰν τοῖς ἔθνεσιν, Εἰς ὃ ὐδαζηλώσαι ἀὐδοις. 
Οὗτος ἢ σέκ εἰντῶ μόνον ὁ λόχνς, δλλ αὶ κὶ εἰν τοῖς ἐναγίελίοις τῷ το βούλονἢ) αἱ κοὐοχῦο-: 

λαΐ. ἡ γ5 ὁ ὧν" γαίμοις ποιήσας ᾧ υἱῷ, 4 (Ὁ κεκλοιμόβοι οὔκ ἠθέλησαν ὀλϑεῖν, τότο Ματϑικθ. 8. 

το (ὅν οὐ ταῖς τριόδοις ὑκαίλεσε, ὁ (δ) αμπελώδνα ὃ κατωφυτθύσοις, ) 7" ἐσφαΐξον ὦ ΩΝ 
γεωργϑὶ (2) κληοονόμον,τότε ὄξεδωκεν ἑτέροις ' αμκπελώγα. χωρὶς ὃ πὐ αθολῆς αὐτὸς ᾿ 

ἐλεὴν, Οὐκ ἀπεξαιλζώωυ,Εὶ Μή εἰς ᾧ πυοόξατα (ῷ ̓ ἐἰσολωλότα οἴκου Ισρφιύλ, καὶ τὸ 

Συρφφονικίοσ ἡ ἢ Ἐχιμϑμούσῃ πλέον τι πάλιν ἐλελν᾽ Οὐ 2)» 661 χα λέν, φησι,λαξῷ αρ- μωτβιμ, κδ. 
τον ἢ τέκρων, τὴ δοιέῦαι τοῖς κιοναρίοις. ἢ ὁ Παύλος 5 ασοϑς «ὄν ςασιαϊζονζᾳς ῬΨἜ1]ουδαίων, 

15 Ὑμῖν νωῦ ποτὸν, φησιν, ὀμαγχαῆον ἑωῦ λᾳληϑέεζαι τὸν λόγϑν τῷ Θεοῦ" ζ) 4) 3) ὀῤαϊξίος τιραξυγιμε, 

"χρίνετε ἑαυτοῖς, ἰδου φρεφόμϑα Εἰς ἔονν. δ ϑζοὶ πύρτων δηιλούται, ὁτι κα Δ ὠκολυϑία 

υ πραϊμῖὰ αὕτη ζω κείνους πσοϑσολην τοοϑτυς,ὺ τότε -ἢν' δξ ἐϑγαΐν. δ, 3 ἠπιφηῷ, 

λύτιςράφη ἡ ζυ ξιφ᾿ ὁ ἡ ἀπιρία αὐνὸμ ᾧ ὦ οὐρισήωμα τύτυς ἐποίησεν Εἰσενεηθέιαι 

ασδϑτέρφις, δ9. φησι, τω αὐ Ὁ! οοριτηώλκατι ἡ σωτηφία, τοῖς ἐϑγέσι. Εἰς ὃ ζη- 
20 λώσαι αὑτὸς. Εἰ 2, ὃ δ ἀκολουθίας ὠκίων ὡς πσοϑηγϑυνδῥως γολμηνϑέον λέγη, μὰ 

ϑυιωμασῃς᾽ βούλεται )Δ} αὐ ὋΜὙ αρῆδοιμων ϑήσωοϑαι πεπληγύας ζ, υχαξ, ὃ 5 λέγει 
τοιοῦτον ὅδν. ἦλϑε πσδὸς αὑτὰς Ἰησῦς᾿ Οὐκ ἐδέξον"» αὑτὸν μυρία ϑαυ ματυργϑιῶτα, δον 
ἐξαιώρωᾧ ἐπεασείσαι"» λοιπὸν ζα ἔϑγη, ἵνα αὶ εὐκϑίνων τιμὴ δάκγυσα αὐτὴὖὃὦἂ ἢ ὁραιεϑησίδν, 

καὶ ἐκ τῆς πσόὸς ἑτέρας φιλονεικίας αὑτὸς πείσῃ πσφοσολθῷν ἔδει ζ γὺ δειϑίώω ὀκεΐ. 
ἀξ γνοὺς σοῴτον, αὶ τότε ἡμᾶς. δ[9 αὶ ἐλεγο,Διώώα εις γδ)γ Θεού ὅδην Εἰς σωτηδίαν πϑὸρτὶ Ν Ρωμιανεν 

πιφεύοντι, Ἰουδοίῳ τὰ ἐροόπν, ὁ ὀλλίωι. Ὁ 5. αἰπεσκίρτησαν, (ὦ δυὕτερϑι τούτο γε- 
ϑνανϑρ. Εἶδες τοίνεου ποσίω ἀΐζις (ναγει καντεῦϑεν πμέω. ἷδρ (δὲ, ὅτι τῦτε φησὶν 

ἡμας κλϑίεαι, ὅτε ἐδ Οὐκ ἠγφλησαιν᾽ δοίτέραν 5, ὅτι Ὁ. οἱ τ τὸ φησι κλυϑίωαι, νχ 
ὕα ἡμῴς σωθῶνϑρ μόνον, δλλ᾿ ἵνα καὶ ἐκεῖνοι δζρὶ τῆς ἡμετέροις σωτηρίας ζηλώσαντες, βελ- 

28 τίους “ϑῥωνται. τί δξώυ φησιν» Εἰ μὴ δχρ τὸς Ἰουδαίους, Οὐκ αὖ ἐκλοϊϑημδν ἡ ἐσώϑηυϑῳ ; 

οὔκ ἀρ «οϑϑ ἐκείνων, δλλ᾽ εἰν τῇ αυξλσηκούσῃ τάξει, 89. ᾧ ὅτε τοῖς μιαιϑηταὶς ἔλενῳ, 
οὐκ Εἶπεν αἀπλοῖς, Πορεοὃςε πορϑς τὸ παολξαΐζᾳ τὰ δὀἰπολωλότα οἴκου Ἰσρᾳὴλ,ἀλλα, 

πορεύεαϑε μιάλλον ἢ, δεικρυς στί ᾧ τὸς ἐκῴα διᾷ κ᾿ ζώτω ἀπελϑεῖν κα! Παῦλος παί-- μα τθ.ιε. 
λιν οέκ Εἶπεν, Αναγκαϊονύμίν λαληϑίναι (δ) λόγον, ἀλλ᾽, ὑμῖν ζω αἰαγκαιῖον πορϑ-- Πραξυιγιμὲ. 

δ δ λόγν, 15 τὸν λαληϑέεναι Ἦν, δεοῴες ὅτι χαὶ ἐκ δυυτέρφυ καὶ ἡμῖν. ζώτα ὃ. χαὶ ἐγίνετο χα 

ἐλέγετο, ἥα μηδὲ ὀϑαίφγουυτον ἔχωσιν ὠκῷοι πσοόφασιν ὡς παϑλοφϑῳτες, χα αἱ σα, 

τοῦτο μιὴ πιςεύσαντες. ὀζχ' δὴ τῦτο χα πόύται τροϑειδεὸς ὁ ΧΧολοῦς, ὁμώς τρὶς αὑτοιᾷ 

γϑρολμετο ποοϑτοις. 
1: ἘΠῚ ὃ οὐ αοῆωμα αὐνδμ πλούτος κόσμου, καὶ ὃ ἥῆημα αὐνγδὍἶἕωἔ. πλούτος ἐθνών, 

40 πύσῳ μᾶλλον ὃ πλήρωμα αὐ, Ενζυϑε τὐδϑς Δ» ν ἀύζις αἰ 9,λέτεται. ὼ 
δ» Εἰ μυολάχις χϑρέπεσοι ὅτοι, οὔκ δὼ ἐσώθη πὶ ἔϑγη, Εἰ μὴ πίςιν ἐπεδείξατο᾽ ὡ- 
ἀττρ δῶ (ὦ Ἰουδαῖοι Οὔκ, ἂρ ἀπώλοντο, Εἰ μὴ ἠπίτησειν ἡ ἐφιλογείκησειν. αἶλλν, ὁπερ 

ἐφζωυ, δα μυϑεῖται αὐτος κειωϑβοις, ὧκ, τοϊθεοισίας τ ρασκθυαΐξων ϑωρβᾷν Αἰ τὴς 

σωτηρίας αὐ, ΕἾ μετείθογτο. Εἰ γὸ ὅτι » Φησί, τρολσύχρουσοιν , τοσῦτοι σωτηρίας α;- 

σήλσιυσαν, 
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πήλαυσαν, ὦ ον τῷ ὀκθληϑιίώωι ὠκείνους τοσῦτοι ἐκλήϑησοιν, οὐνόησον τἰ ἔςαι, δτὸρ 
Ἐχιςρόψωσι. ὃ Ν᾽ εἶπε πύσῳ μάλλον ἡ ἔχιςροφὴ αὐ Ὁ, σεν καὶ μεταξολη «ὦ Μ᾽ συοὶ 
πὸ κατόρθωμα αὐ, αλλ πόσῳ μιῶλλοι τὸ πλήρωμα αὐ, τατέςην, ὅτο πόρτες Εσι- 
ἑναι μέλλουσι, αῷἴτο ὃ Εἶπε δεικγυς αὶ τότο τὸ πλέον τῆς χοῥιτος ἐσομϑρον, ἢ τῆς δωρεῶς τῷ 
Θεοί, αὶ γεδὸν τὸ πόΡ. Ὶ 

13 Ὑμῶν γὸ λέγω τοῖς θιϑνέσιν, ἐφ᾽ ὅσον νϑμ Εἶἦμι γὼ ἐθνοΐν υὐτύφολος τίου Δ, 9.9: χ.9 
γἱὰν μυ δοξαξω" 

14 Εἰ πως κρδαζηλώσω μὰ τίωὐ (βκα, σώσω τινας ὃξ αὐδῶ," 
Παάλνκ ασονίας πινηρᾷς ἑαυτὸν ἀπαλλάξαι ἐασούδωικα. ἡ δυκᾷ μϑιὺ Ὡιπλήῆφ 

τοῖς ΖΖ ἐϑγών, ᾧ ζαπεινοιῦ αὐ Ἷ ἋὉΨἽ τὰ φορνήμαΐζῳ, ἠρέμα 5 αὐ δακνίζει Ἰουδοῦον᾽ ᾧ το 

κϑξιέρχεται μδρ ζὥιῦ τἰβεςελϑι ὁ τὐραμυϑησαοϑοι τίω τοσαύτίω αὐνὴἶἭΜ αἰπώλειδν" 

συν ὃ ϑυοίσκει δρὴ τίω “δ πυραγμῶν φυύσο. καὶ Ν᾽ δΖ ὧν Εἴρηκε, μείδογος ἤσαν 

κατηγϑολας ἀξιοι, στὸν τὰ ἀΐεις βυτρεπισμένα ἕτερϑι σφόδρα αὐ δῥ ὐἰποδίοντες Εἰλη- 
Φότες ὥσι. χ᾽ δὰ τθτο, αὐτὸ δ)Μ Ἰουδαίων ἐχὶ (ὧν ὁξ ἐγών μεταξαννει,ᾷ μέσον γϑρεντί, ϑη.- 

σι τὸν αὐϑὶ τύτωι λόνρν, ὐδείξαοϑαι βουλόνϑρος ὅτι ζωτα πόρτα λέγη νια αὐτῶν μετοι- 15 

αζων παιδυῦσῃ. ἐπαμώ ὃ ὑμαξ, φησι, δχρὶ δύο ζωτα. δὲ ἕν (᾿, ὅτι ὀῤώγκέω ἐχω τίω 
ϑχακονίλυ ὑμων ἐγκεχειρασμένος ᾿ δὲ ἕτερον να δὲ ὑμκωών ἑτέρφυς σώσω. καὶ ἐ λέγη, (ὦν ἀ.. 

διλφους μι, τὸς συήονᾷς μϑ, λα τί σαρχᾳ. Εἶτα τίω φιλογεικίδν αὐ εἰνδεικψύ.- 

μδρος, ὁ λέγη," Εἴ πως πείσω, δρλα, αὐ δαζηλώσω καὶ σώσω, ὦ οὐδὲ ζῶϑα πὸρζᾳ, »κεὗπω: 

λα ἕνας δξ αὖ δ᾽" ὅτως ἦσαν σκληροὶ. ᾧ εἰν αὐτῇ τῇ δχιτιμοήσει 5 λαμανρα δείκγυσι 10 
παλνΐζῳ τῶν ἐδνών," εἴγε αὶ ὠτίοι γον) (ὁ τηρίας ἀδοῖς, ἡ ν δὶ Ἢ αὐνὖμ. ὁκῶιοι ΜΕ 
οὐ τύτοις ἐξ απιρίας, ὅτοι ἢ οὐκείνοις στὸ πίφεως ἀπ λξενοι γίνονται Μ᾽ αἀγαϑών. ὅ)εν δυκᾷ 
ὶ ἰσαδειν, ὶ στλιθονεκν τὰ Μ᾽ ἐϑναίν, "Ωἱ γδ αὐ Εἰποις, ὦ]ουδοῆε; Εἰ μὴ ἤξεδληϑημὸν 
ἡμεῖς, Οὐκ ὁ ἐκρυίϑητε θύλέως ὑμ(ς. τῦτο δὲ λέγη χὶ ὁ ἐξ ἐθνών, Εἰ μοὶ ἐσωϑίω ἐγὼ, Οὧροο 
ἂν ἐδήλωσας σύ. Εἰ ἣ ὃ “πἈεονεκ)ούϑν βούλει μαϑῶν, ἐγὼ »ϑρ ἐκ ὃ πιςεύσευ, σὲ 25 

σωζω᾿ συ ὃ αὐδϑσκεκρουχῶς, ηϑβοδὸν ἡμῖν δίδωκοις συ πσδ»τέραν. Εἶτα πάλη αἰαϑύνϑμος 
ὅτι καιϑήψατο αὐ, Ὁ πσοότερον ἐμαλαμύόμει, καὶ Φησιν, 

1 Σ Εἰ γὰν κἡὶ ἀιποζολὴ αὐ ἦΜ, χαταλλάγὴ κόσμου, τίς ἡ πσδόσληις, Εἰ μεὴ ζωὴ ἐκ 
νεκρῶν; 

Αλλὰ ἢ τη ὐδις καταδικαζει πάλιν οἶκ ἄλλοι δὴ ὧκ ἂν αἰ νδοτημῖὶ αὐ» 3. 

ἐκέρδιλυον, ὅτοι 3 ὠκδιν ἑτέρων κατορθώ μούτων Οὐκ ὠφελήϑησων. ΕἰἈ ὃ “έεομάνγκης 

συμραὴ,τῶτο κ εἶνων 41) φησι, μυὴ θαυμάσῃς. ἵνα γὸ καὶ τύτυς (ὃ πολλάκις Εἶπον )κα- 
ταςείλῃ, κακείοις πσοϑτρένψῃ, ὅτω ολιματίξει (ὃ λόνρν. ὅπερ γὰ} ἐφϑίω Εἰπων, 

κα μυρλάχις αἰ πεθληϑησαν Ιουδαῖοι, πίςιν 3 μοὶ ἐπεδείξον.» τὰ ἔϑνη, Οὔ δὺ ἐσωδησείν 

ποτε, δλαὶ τῳ ἠοϑρνκότι χϑοίςαται μέρει, βοηϑεῖῷ πυπογηκότι. ὅρα δὲ αὶ ὦ οἷς χα- 35 
οἰζεται ΥΡῚ ῥημῶ ἀὐδριεὶ κοὐ δαμυϑούμνϑμος μόνον. Οὐ ΡΝ ἢ Ῥποθολὴ αὐ", φησι, κα-- 

σαλλαγηὶ κόσμου. ᾧ τἰ τοῦτο πσϑός Ἰουδαίους εν πσοϑσλη ς. Εἰ μὴ ζωὴ ὀκνεκρών ῥ 

δλλλ᾽ οὐδ τῦτὸ ὧι ασοὺς ὀκείιους, Εἰ μοὶ ασοϑσελήφϑησαν, ὃ δὲ λέγή ζριοῦτόν ὅβ1ν" Εἰ 
ὀργιξονϑμος ἀύζις τοσοῦτο ἐχσράσωτο ἑτέροις " ὅτὸρ "ἰὐοῖς καταλλαγῇ, ὧι εἰ χορκεται: 
Ἄλλ᾽ ὥασερ κὶ ὁμαΐσασις Ὑ" νεκρωΐ κὶ δχζρῳ τίω “σοόσληνο αὐτἶμ, ἅτως συν γιὼ ἡ (φῷτη-- 4Ὁ 
εἰᾳ ἡἡμοτέρρι δὲ ἀὐδοις', δλλ᾽ ἀξεθληίϑησαν Ζ ἐκ τῆς ὀὠῥοίας αὐνῦΕὖδ!, ἐσωϑημϑμ δὲ οἰστὸ 
τὴς πίφεως ἡμιῷς, καὶ τῆς αἴωϑεν χαίρλτος. πύτων δὲ σϑοδὸὲν ὠκεύνοις ὠφελῆσαι δεήσει"), 
εἰ μιηὶ τίωυ πγολσήκϑυσαν ἐχιδείξαιντοπίςιν. πλέω δλλὰ (ᾧ αὑτῷ (μού ϑὴ ποιὰν αγϑ9- 
“γνῷ λθγϑν εἰς" ἕτερον ὀγχώμιοι, Οἕρο ὃν ἐγκώμιον, αὐλλὰ δοκϑεὼ 41) μόνον, ὥσ ὡρί- κα ὁτίρμη 

φοῖς 



χε μὴ 

χ ἐρᾷ 
χιμμλϊτω 
» ἐγ! 

Χιτρέητες 

Ἀ πητε 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΕΠΙΣΤ, ΔΟΓΙΓ.β. 1.67 

τοῖς ἰατροὶ μιμεύμϑμος, οἱ Ὀσαῦτω κρ θα μυϑοιώται τοιὶ χα μγογζ, ὅτα ἡ τῆς ὡρῥω- 

εας δίδωσι φύσις. “{γδ Φυσιν; 
τό Εἰ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία, ἃ Ὁ φύρφιμα᾽ ὶ Εἰ ἡ ρίξα αἰγία, ὁ (Ὁ κλάδιει. 

Απαργίω οὐζαῦθα καὶ ῥίζὸν χαλών, τις αὐθὰ τὸν Αὐρφιὰμ, ἡ ̓σετὰκ, καὶ Ιαχώζ,τὰς 
4 πἀὐφοφήζε, τὰς πατειουύρχας, τοις ἔχὶ τῆς παλᾳαιώς θὐδυκιμηκζᾷς ἁπόνζωκ᾽ κλαδῶς 

᾿ὶ τὰς δδ αὐ ]΄ πις΄ ϑυσανᾷς. Εἴζα ἕηζ) ὀρ τέπιγῆεν αὑταῖ Ὁ πυλλοις ἡπιςηκέναιν ὅρᾳ 
πῶς" αὐτὸ πάλιν ἰανοτέμνεῖ), χα Φησῃ, 

17 Εἰ δὲ ἴνες γ᾽ κλάδων ἤξεκλαίζϑησαν. Καὶ μάυ ὀζω ὄλεγας, ὅτι ὼ 

στ εἰοις αἰπώλοντο, ὸ ὀλίφρι διεσώθη , «σαῖς δίζυ οὐζωθϑα ἐλὴ τϑ" Ὀἰσολλυμϑϑωὼν 

1ο τὸ, ἀνὲν, τέθειχας, ὅπερ ὀλιλϑτητός ὅθ1ν ἐμφὸντικὸν ν Οὐκ ἐμαυΐῷ, Φησι, αὐδισπί]ων,αλ- 

λᾷ ϑερφιγγέσοι, ἀσεύδων, καὶ ἀγακ) να «ὅτι τις πτεκονηκόζᾳς. Εἶδες τος ΟῚ “πϑρυτὸς 

τὸ ρίου δείκψυ") το καιτασκθυαζων, τὸ βούλεοϑαι Ὡἰθαμωϑήσιοϑεω αὐτοῖς ἢ καν 

αὐέλῃς αὐτὸ, πολλαὶ ἔψαται ζοὶ ογλυτιώματα. σὺ δὲ μοι σχόπει αὐτο τίω) σοφίαν, πῶς δὺ- 
κδὺ αἰ αὐνόΖ λέγφν, καὶ ὐϑαιμνθίαν αὐτοῖς ϑλπνοᾷι, ἢ πλήῆει λονθανόντως, ἃ παδος ἀ- 

ι5 πόλογίας δείκψεσιν ἐξερηνϑβοις, ᾿ϑἰστ τῆς ῥίζης, Ὡστὸ τὴς, ἀπαρχῆς. «ὐνόησον γ)δν) ποννρίαν 
ΥἹ κλαΐδων, τὸ μηδὲ ῥίζαν ὄχοντες Ὑλυκᾷαν, " μιεμοιώται αὐτάν" καὶ τέωω κακίαν τῷ φυ-- 

φϑίματος, στὸν μηδὲ »σὸ τὴς ἀσῆχος μωταξ αλλ). Εἰ δὲ ἕνες ΟΜ κλάδων ὄξε- 
κχλαϑηῷ. Καὶ μάὼω τὸ πλέον χολώδν "ἀλλ᾽, ὅπερ ἐφίω, βούλεται αὐτὰς πα-- 

οαμυϑείοϑαι. ΓΝ τῦτο σελ χἷὸ ἑαυ) αλλα ΔὉὉ ἐκείνων Εἰσοίγ τὸν λόγον ἢ ἐς τϑτω 

20 Αδυθευνόγτως αὐνὴδἶἅ καιϑικρούμϑμος, ἃ σγεικνις τῆς τῷ Α(ρααὶμι συγίονειας ὠχτπτετηωκέζῃα. 

τούτο γδῤ ἕω οἐασευδὰν Ε ἐπ ψν, ὅτι οὐον κοινὸν ἀστῆς ὠκόννον ἔχοεσιν. Εἰ 2} ἀἰγία κἡ ῥ- 
ζα, ὅτοι ὃ ὃχ ἄγοι, ἄρα πύρῥω τῆς ῥίζης ὅτοι. Εἶτα δυκδν «οἷ δαμυϑήσαοϑαὶ (0 1ου. 

δαῆον, πτόλιν πῆς “9 τῆς κατηγϑέλας τοις ἐξ ἐθνών. Εἰπὼν Ὁ», Εἰ δὲ ὑμες  κλά- 

δὼν δξεκλαίεϑησαν, ἐπήγαγε, Συκὶ αγρκέλσιος ὧν ἐγεκεντοιοϑης. 
2ς Οσῳ δρ' ϑὐτελὴς ἢ ὁ ὁ ἐοναίν, ποουτῳ μᾶλλον ὃ Ἰουδαῖος ἀλγεῖ, τοῖς ιν τον 

οὐντζυφώγτα ὁρών. κακείνῳ ἢ κὶ Τσαύτη Σἰτὸ τῆς θὐτελείας ἡ αὐομουύη, ὅση ὐπὸ τὴς μλσῶ- 
λῆς τιμή. ᾧ σχόπεισοφίλυ᾽ σέκ Εἶπεν, ρεφυται ϑης, δλλ᾽ οὐνεχυντίϑίνθης, ὦ τύτω 
πάλη διώκγων τὸν Ἰουδαῖον, ὶ δεικνις ἐν τῳ δύνδρῳ τῷ ἀντι τὶν δξ ἐθναῦν ἐγηκόνα, καὶ τῦσον 
κείυϑμον χαμαί. δίόπερ Φὐεῖὶ μάγοι τῶν ἔφη, συ εδ Εἰ ἰποὺν, εἰρεκεντθίθϑης, αἰπηλλάγη 

10 (καίτοι ὃ πϑῦ ἐδήλωσε τύτῳ) δλλ᾽ ὅκως ογδιαντοίζει τῇ ἐνημεοία τύτα,ὸ ἐυρωύει πίω ἐυ- 
δοκί μυγσιὴ, λέγων, Καὶ συυγκοινωνθς τῆς ῥίζης καὶ τὴφ΄ πιότητος τῆς ἐλαίως ζῴου. 

Καὶ δοκεῖ ὦ αὑτὸν ον ταῖξει αφλεϑήκης τερήκόναι᾿ δείκνεσι κὶ Οὐὐοδὲν αὖ τὸν ζω τῇ οδον- 
ζλατόνϑμον, δλλαὶ ὃ πϑξ ἔχοντω ὅσον. Εἶχον ὁ κλαδὸς ὁ ὧκ τῆς ῥίζης ὀμαίξας. ἵνὰ γλοῤ 
μὴ αὐκϑύσοις, συ 3 εὐοκεντολϑης, "λοι αἴοϑει αὐτὸν νομκίσῃς “τοϑἧς τὸν ἔμφυτον κλιαΐδὸν συΐ. 

74. Χρίνων, δρρι πῶς «ἰντὴν ἐϊξισοῖ, λέγων ὸ συγκοινωνὸφ τὴς ῥίζης ὁ τῆς " πιότητος τὴς ἐλφιίαρ 
ἐγβου" τύτέςν, Εἰς τίω αὐτίων χα τέτης ϑύύειαν, Εἰς τίω αἷντέιυ φύση.. εἴζ ἔλχι. 

πλήξας, ὡ Εἰπὼν, 

18 Μέκαζακαυγὼ τὴ κλαΐδων, Δοκεῖ ἅἢ πραμυϑείοϑαι τὸν Ἰουδαῖον, δεί-. 

κρεσι ὃ ἀντ ὃ ἐυτελὲς ἡ) τίω πολλίω ἀημίλυ. ᾿ϑδὰ αῦτο συ Εὗπε, μὴ χαυχὼ, ἄλλα, 
45 μὴ καιτακαυχώ, με κατ Οὐκ δίγων καυχὼ ὧξε ἀὐοιὶ Ὄσηβρηζαι ὃ γὃ Εἰς (ῷ ὠχείνων ἐφηχαθ, 

Ψ'Ἕυὐκείνων ὠπολαύεις. ὁράῶφ ἡτῶς δοκεῖ ἡ ἐχιπλήῆεν τύτοις, δαίκρει αὶ ὀχείας, 

ΕΓ χατακαυχάσαι, φησιν, οὐ σὺ τυ ῥίξου βαςαξζεις, αλλ ἡ ρίζα σε. Τί δ 

«δὸς ὧν χλαδὸις Τθ,9 (ἄχ ὐγυιοπρίνζος,, δυοῖν. ὑπερ 2} ἐφϑίω Εἰ πῶν, σκιδρ ὅγα, 
πολοι μυϑιας ἃ )ογὴ δυκϑν Ἐχοοᾷν, ὶ ἐν τα τῷ] ασολς τὸν δξ ἐθγαΐν ουποτείνεοϑεῳ, χφὰἐ-- 

ἐν 

͵ χιΐ ια, 
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ἂν ἀὐοῖς δίδωσι πληγώδ, Εἰπὼν γοβ, μυὴ κατακαυχῶ, ᾧ ὅτι Εἰ κατακαυχάσαι, οὐ σῷ 
τίω ρίξαν βαφάζωας, ἔδειξε τῷ Ἰουδαίῳ ὅτι καυχήσιως ἀξιὼ ζῷ γελμηρϑβα, εἰ χαὶ μὴ 
"κατακαύχάεϑαι δῖ, χαὶ διεγείρων αὐτὸν, χαὶ παρφξύνων Εἰς πίςιν, καὶ ἐὑ τάξω (ωη- 75: 9υχῖδο 
γ90ν βαΐλλων, καὶ δεικψυς αὐτο τίου ζυμείθν δ ἔμενε, ἠδπ ᾧὶ ὀχοίγων καιτέχοισιν 

ἕτερϑι. 3 
19. Ἐρῴς δίωυ, δξεκλιαίεϑησαν κλαδοι, ἵνα ἐγὼ ἐγκεντελοϑῶ, Πάλυ ὡζάξα 

ὀρτιϑέσεως Ὁ οὐγδυτίον Ὁ ποτίμῳ χατασκθυαζει, δεικρες ὅτε ἡ τὶ μιαρῷ ἔμασοϑϑυ ΕἾ- 
ρημδῥα οὐχὶ ασοϑηχϑυμδῥως ἔλεδν,, αἰνλαὶ ἐφελκόγϑμος ἀὐζες, οὐκέτι Ν᾽ ῷ " ρωτῳ σιν 
αὐ ρατηωματι ἡ (ῷτηρία τοῖς ἔογεσιν, δυνὲ ὃ τὐρω]ωμα αὙἋἿΝ πλούτος κόσμου ̓ ρυνὲ 
ὅζ" τῦτο ἰσώϑηϑρ σὴ ἔπεσον, αἰλλαὶ τονωυαντίον. ἡ δεύψεσι πσοϑνηγϑυμϑβμίω ᾧ τίω Εἰς το 
τὰ ἐϑγη πσοσιοιαν, Εἰ ᾧ δοκεῖ ὁτέρως οσιμφιτίζειν τὰ Εἰρηρδμα" αὶ ὁλον δ᾽ χωφίον δὲ αὐτιϑά- 
σεως ὑφαίνει, ἑαυτὸν ἀπειλλάῆων τῆς τὶ τίου ἀὐπήβϑειαν ὑπσονοίας, ἢ εὐ χρϑοίδυκτο ποι- 
Οὗ πὰ λόγι. 

20 Καλώς. Ἐπήνεσε ζὴ Εἰρηρδμον᾽ ΕἸπι φοοίπώλν λέγων, 

Τῇ ἀπιεία δξεκλιάοϑησαν, συ δὲ τῇ πίςᾳ οὐγεκεντοίοϑης. Ἰδοὺ παλιν ἕτερον ἐϊ:. 15 
κώμιοι, ἡ ἐκείνωι χα τηορρία. αἰλλαὶ πάλιν αὐ Μ" χα ταφλει ὃ φύσυ μα, ἐπάγων καὶ λέ- 
γῶν, Μη ὑψηλοφρόνει, αἰλλεὶ φοθού, Οὐγὰβ φύσιως ὃ ραγλαϑϑην, ἐλ- 
λοὶ πίφεως ὁ ὠπιςίας ὁ δυκοῖ ὦ πάλιν Ἐχιτομίξῳ ὦ δὲ ἐθγών, διδώσκει δὲ τὸν Ἰουδια)ον ὅτι 

οὐ δεῖ τῇ τῆς φύσεως συήενεία, προσέχειν δ 9 ἡ ἐπαγή, μὴ ὑνηλοφρϑνει. καὶ οὐκ Εἶπε, τει- 
πεηούῦ, αἰλλαὶ φοζού, ἡ γὰρ ,ἰπθνοία χαταφρϑϑησιν ὀμυποιᾷ ὶ ῥαϑυμίλν. Εἶπε μέλλων ὠκ-- 19 
παγωδεῖν αὐ δ᾽ τίωυ συμιφοροὶν, ὧξε αὐεπαρϑέςερϑν ποίισοι τὸν λόλϑυ, οὖν τίξει τῆς ἀσοῆς 
ἐκεῖνον ἔχττιμιήσεως αὐτὸ τίϑησιν οὕτω λέγων, 

21. ἘΠ)» ὁ Θεὸς ΤΨ' χτ' φύσιν χλάδωνζκ ἐφείσωτο, Καὶ οὐκ Εἶπεν, ουνίὲ 
σοῦ φείσεται, ἀλλά, Μήπως σου συ φείσεπα᾽ Ὑποτερλγόυϑμος τῷ λέ- 
“ϑυ Ὁ φορτικὸν, ποιοΐν οἰγανγώγιον τὸν πιφὸν δῇ) καἰχαίνοις " ἐφελκόφϑμος, ἢ τώτοις κατα. 25 χρολί 
ξύλλων. . τ.» 

2. 1δὸ δῶν χγρυφσότητα καὶ σποζομίαν Θεού. Ὡχὶ ὦ δὶ πεσόνζι,, οἰπετομίαν (λὶ δὲ 
σε, γρησότητο, ἐδρ' Ὀχημείνης τῇ γρησότητι. ἐπεὶ ᾧ (( ὠκκοπέσῃ, Καὶ οὐκ ὦπων,- ! 
δὲ δξυ κατόρθωμῳᾳ σὸν, ἴδε δίζυ πονῶς σϑς, αἰλλαὶ Θεού φιλαν, ϑοφπίων, δεικψυᾷ ὅτι ὃ 

᾿πὸῤ τῆς χρῥϊιτος τὴς ὀθωνον γέχϑνο, ὃ παρ ισκϑυαίξων τρέμειν. ἡ γδβ αἰσαύθεσις τῆς" καό-- 39 γυστεχί ἢ 
σιωῶς ἀντῇν ἵ 

ἐποίη τὸ ὦν 
γἴσεως αὕτη σι ποιᾷ δεδοικέναι. ἐπεὶ γὺ ἡφὸς αὐδὶ σὲ γέγϑνον ὁ διασότης, δζρτῶτο Φο- 

(δ. οὐ )Ὰ» αἰχίγητα σοι μὅβμει (ᾳ αἰγαϑα, ἐδ ῥαϑυμῆφ᾽ ὥασερ δξὼν συν ὠκοίνοις (κακὰ, 
ἑαὴ μεταξωλων). ἃ δ (Οὐ, φυσιν, ἑαν' μιὰ Ἰχημείνης τῇ πίῃ, ὀκικογτήσνν᾿᾽ 

23 Καὶ ὠκφϑοι δὲ, ἐδιὶ κυὴ ζχτμοίμωσι τῇ αἰπιρία, ἐγκεντοιοϑήσονται. Οὐ Ν᾿ δ 
Θεὸς αὐτοις ἐϊξέκονψεν,αλλ᾽ αὐδοὶ ἐἰξοκλαίοϑησοιν,ὺ ἔπεσον. ᾧ χαλωῖς ΕἾπει, Ζξεκλαί,ϑησαν. κα 

Οὐδέποτε γὸ οὕτως αὑτοιὶ ἀξέξαλο καίτοι πολλαὶ πολλάχις ἡμδοτηκέζᾳς. εἶδες ὅσον τῆς Ἁ.ἷπι 
πυϑαιρέσεως ὃ κόρος, πόση“ γνώμης ἡὶ ἀξοισία, οὐδ γὸ τύτων αἰκίνητον, οὔτι Ὁ σὸν καλὸν, 
ὅτε τὸ ὠκένου κακὸν, εἶδες πῶς κὶ ἐκ φιον ο'πογινώσχθντα αϑέφησε,ᾧ ὅτον ϑώρβϑντα κατίς - 

λε μήτε ρσυ πἰ ποτομίλυ αἰκούων,ἰπαχορθύσγς᾽ μύτε (Ὁ χρηφότητα, ϑουβῥήσυς. ὀρ 
αὐτὸ σι ἢ ἀποτόμως δξέκονψαν, ἵνα ποιϑήσῃς ἐπθμέλϑεῖν δῴβῥτϑτο αἰθὲ σὲ γουσότητα οϑε-- 45 σὐκ 
δείξατο, ἕα ἸὨεμείνῃς. ἢ ορρς Εἶπε, τῇ πίφῃ, δλλαὶ, τῇ χοησότητι, τυτέςιν, αὐ ἀξια τὴς τῷ 
Θεοί φιλαν,ϑερ»πίας ποδαῆης. οὐγδρ πίφεως δεῖ μόνον. ἐρᾷς πτῶς οὔτε ὠκείγοις α φῆκε 
χεΐοϑαι,οὐτε τύτους μέγα Φαϑιήν, διυλαὶ αὶ πϑρεζήλωσε τῦτοις, πάλη δὶ ἐκείνῳ δὸὲς ᾧ Ϊν- 

δαὶῳ φίνω Εἰς (ὃ τέτυ τόπον, καϑούπερ ὠκῆνος πσορκατίλαξε Ὁ τότυ χά οἰον; ἡ τὸν (ὦ 
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δ ἐογοωῖν ἰπο' δ" Ἰουδαίων φοξῴ, ἃ ὙὮ ὠ κείνοις συμι( εἰρηκότων, ἵνα μὴ ἐπαίρωνται κατ᾽ 
αὐνἶμ᾽ τὸν ἢ ̓Ιουδαῦον, οἶπο πο ΔΜ τω ἑλλίωι ἴϑαλέλέντων ϑαβ «ὐδκσκθναζει, κα) ὁ ὃ 

ω ῳ Τκκοπήφῃ, φησὶν, ἐδρ ᾿ἐαϑυμῆρ(ὺ γὺ9 ὃ ἰσδορος ὀξεκόπη) ὦ ὁ ὀκᾷρος ἐγκενπριεϑήσεται, 

ἐδῳ ; ασουδαίξη" Ὁ ὸ γὺ ΤΩ ονεκεντοάαϑης. πόρυ ὃ ᾿ (μετὼς ὁ δλον' τὸν λόγον ασδϑς τὸν δ ἐβ.- 

5. γον τρέπει, , περ ἀεὶ ποιφν Εἴωλο, ἐν τῇ ΜῊ 'ἰονυρϑτέρων Ἰχυπλήξει «δὸ αἰαϑενάς δϑρλού- 
ἀϑιος. τῦτο ὦ ὦ Φ τέλει τὴς Ἰχιτολῆς ἐργαζε}), αἰϑέτης ὙΜ σιτίων Αἰ αλεγόμδμος 

χπαρισν. «ἰἴ δατηρήσεως. εἴτα ᾧ ἐκ ΟΜ πϑρελλόντων ἀδὼ" κατασκβναΐξει, καὶ ὦ σύν οἰσπὸ τῆν μελ- 

5: χινῆν Δλόγτων μόνον᾽ ὅπερ μῶλλον ἔπειϑε τὸν ναἰκροώτέευ. ὸ μέλλων λογισμών ἀκολυϑίον' “τρῷ 
αἰδυτίῥῥητον, πέλτερον τὸ τὴς τὸ Θεοῦ δυωάμεως τίω Σἰπιδειξιν τίϑησιν. Εὶ [ἡ καὶ 

19 απεχόγησουν, τ ἐς ϑϑ φ ϑησον, ἄλλοι (αὶ αὐνδὖῪο προοχατίλαζον, μοδὲ οὕτως ̓ ἰπογνῷρ. 

Διωνατὸς γὰ 1, φησι, πάλο ὁ Θεὸς ἐϊκεντοίσοι ἀὐους, Οὐκ ὺ ῳ ἰαϑέ ἐλπίς- 
,ὔπταῖμα δὰ ποιών. Εἰς ὃ “ραγμῇ ΓΧ γαξν ζητᾷς, καὶ λογισμῶν ἀκχολυϑιλν ἔχεις οἴκοθεν Ὁ "εν σὰ 

δυγμα μτ' πλείονος τῆς «ξιοισίας. 
2:4. Εἰ Ν σύ, φησιν, ὧκ τῆς κο ̓ φύσιν δξοκόπης κἀγφελαῖα, ὑφδνὶ Φυσιν οὐγεκον- 

23 τοίϑης Εἰς χαλλιέλαιον πίσῳ μάλλον οὗτοι, ἐὰρ χχ φύσιν ἐγκεγτοκαϑῶσι τὴ ἰδία ἐ ἐλαία; δ 

Εἰ "»δ»ὸ ΧΟ φύσιν ἴλωσενν καὶ πίς!ς, πολλῷ μᾶλλον [ κῦ' Φύσιν. Ε: ἰγϑῤ. ὅτ ΚΎ 

ΚΤ φύσῳ εἶστε πατύρῶν ὠκοπεὶς, ἦλϑε αὐραὶς φύσιν στεὶς Αὐφμαμ, πολλῷ μαλλοι συ 

"Ἂν Ὡὐπολαθᾷν δυυυήσῃ. τῷ γὦ ἐθνικοῦ ὃ ἅ. χακόν κῷ φύσιν (ἀγριέλαιος τυ δ φύσιν 

μ)Ὁ 3 καιλϑὲ, «Ὅκ Φύσιν ( ο᾽δὰ φυύσῳ νὸ ὠὐφρκμντείαθν" “ὦ Αὐρααμ) σὺ ὃ ταμανη 

λο ογ ὦ χαλϑὺ κῦ φύσιν. οὐ γὰρ δλλοτρίᾳ ῥζν,ὦ ὡαυέρ ὁ ἐθνικὸς, Δλλλ᾽ οὖν οἰκείᾳ πειγήσῃ, 
ἐὼν ᾿ βουληϑῆς ἐπ ρλϑεῖν τίνος δὼ οὐ εἰν ἄξιος συγγω νωρκήξ, ὅτὸμ τὖ ἐϑνυρ ΡΟΝ 

φύση ϑεωνϑέντορ σὺ τὸ Κ'' φύσιν μὰ Ἰοώσῃρ, λα ᾧ τῦτο “φόρος } εἰτω ὩΝ' Εἶπε, 

ΩΝ φύσιν, ὼ ὀρικεντοίοϑην, ἵ ἐγα, μή. πλέο Ἵ φδιωδεῆον ἔχιν νομείζῃς, πάλιν αὖτ  δ[9ρ- 

χοῦ  ϑούτω λέγανᾷ αὐτὸν  ἐγκετοίξιοϑαι. πῦύσω μάβλον οὗτοί, ἡσιν, ζ ἊΣ φύσιν ἐγκώτει- 

25 εϑήσον") τῇ ἰδίᾳ ἐλαίᾳ, ὑ πάλι, διρυᾳτὸς ὁΘεῤς ἐ ἐγκαντθίσοι ἀύζις!. ὺ πε’ πὐτι δὲ 
φησιν, ὁ7| ἐδρ μιὴ Ἰθαμείνωσι τῇ ἀπιείᾳ, ἐγκεγτριιϑήσον"), αὐ φύον ὃ ἢ ὡχν ̓ Φύσιν ὑτὸν 
αἰκούσῃς ἀντι ̓(Ομερῶς λέ ϑίτος, μὴν ἀκίνητον ζυτίω Φύσιν ς λέγειν αὑτὸ ̓ “λα 

Ἄη. ἘΠῚ Εἰκὸρ [ ἀἰκόλυλον, χὰ τὸ ὠπεικὺ; πάλη τύτοιρ δηλοῷ τοῖς ὀνόμασιν; οὐ 

Ὁ φύσει πὶ καλῷ ὁ μὴ 'ακΐχο, δολα. γηώμης ὶ αξϑαιρέπεως μόνης. σχόστει ἢ ᾿ ἀν 
39 ὸ τὸ λὐεπαρϑες. Εἰπώ δα ὑ σὺ ὀκκοπήσῃ, ἑαλ μὴ Ἰθεημείνης τῇ πῇ, ὼ οὗτοι ὀγκεν- 

τέκαϑήσον.), ἐδ μὴ ᾿ Ἰγπιμιείνωσι τῇ τῇ ἀπισίᾳ, τ: σκυϑεαπότερον ἄφες τὸ χρικοτερον ΝᾺ 
χιύσοραί- ταισκβυάζει, ᾧ Εἰς αὐτὸ τελῴυτα, μεγαίλοις τοῖς Ἰουδαίοιρ. ἐφαϊνων: ονὐλπίδεις Εἰ βυληϑοι- 
ω “. δ|9 ἡ ἐπα γή λέ) γῶν, 

25 Οὐ γῤβλω υμας ; αἰγνοίν, αἰδελφοὶ, τὴμοκήριον εῦτο, ἥα μὲ ἦτε “ϑ ὲ εαυτοῖρ 

35 Φρθνιμοι" Μυςηεμο εν ζμῦϑει, τὸ αἰγνούίμδμῳ κα Χ Ὡἰπεββηΐῳ. λέγων, ὼ πολὺ ΖΦ π 

δαώμα, πολὺ 3 δ αἰρλϑοξον ἕ' ὀλόν΄, ὥασερ ἊΝ ὁ δυλαχοῦ Φυσιν, 1δυὺ μιυφήξλον ὑλεῖν ᾧ λέγω" 4 Κορ. γα. 

πόρτες ( Ὥ ου , χϑιμκη,ϑησθ ῖθω, πόβτερ: ΟῚ ̓ἀλλαγασύβδᾳ. ὦ δζωυ ὅ61. τὸ μυφήξιον: ̓ν 

Οοτ πώρωσις ᾧ ᾧ Ισρφιὴλ Ὥστ μέρες γέλεννν.. -Ἐνζυῦλαι πάλνηληηει( ἰνδα]- 
ον, δοκῶ χαταφέλλειν Φ. δ ἐϑνανν.ὃ ὃ ὃ λὸ πιρδεῖν ἔβην, ὕπερ Ὁ] ἐμιασέϑεϑοι ἐλελν,ῃ{τι σἐκ 

ἧο δὲ ὁ ὀλοκἈΥρδ. ἡ 4πιπα, ἀλλα ὧκ μέρυς, 'ὥασερ στὰμ λῶγ, Εἰ δὲ τις λελύπηκε, οέκ ἐμὲ Φ Κορ. ὁ 1. 
λελύπηκον, αλλ αἰσπο  μεέρυς (ῥα μιν ζμζαρῶ) πϑρζμρὺ ὑμαξ. ὁ Βαν ὑμδ} αρεῦτον ὡπὸ 

μέρας ἐμπληοϑώ, οὕτω δὰ ονζῦα, ὅσ τῶτο ὁπερ αἰωτέρω ἔλθου, Οὐκ απωσο» ὁ ἢδμ'". κι 

Θεὸς τὸ λαὸ αὐτῷ Ὁ πφϑέγνω" ὼ πάλη, τἰ δζω; ἐτόαισειν ἵνα, πέσωσι ὁ ΜΉ "λέοιο. τὸν» 

δ ὸ ὠζωϑα λέγει" δὴ οὐ ουχ ὀλΡκλΙθϑν λμαασάται. ζω ἔϑγοφ, αἰλλα ὼ ἤδη πολλοὶ ὶ Ἰχίςευ. 

Ομεγίοί, τοπ, 3, Ρ σαν, 
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σαν, καὶ μμέλλοισι παλιν πισεύειν. εἶ Κη μόγα ἐπηγίίλαιτο, φέρει εὔϑτυρα᾿ ὃ 

πο’ Φητέω οὕτω λέγϑιζα. ὅτί αδρ "» πωρώσιρ γέγονεν, οὐ , αὐονγει εϑοτοέίὰν 

(ὶ ).} δόλον ὦπασιν ἰώ ) ὁ 7 ἢ πιςεύσουσι, χαὶ σω,ϑήσογται, (ὃ ΗἩσαΐλν πάλυ Εἰἷσ- 

αἷγει βοώνγζᾳ, ὁ λέρρντα, 
16 Ἦξει ἐκ Σιων ῥνόμϑμος, καὶ Σὐποφρέαψη ἀσερείας πο ̓Ἰαχως. β 
Εἶτα ὃ τἶϑάσυμον τῇ τὴς (᾿ῳτηῤίαρ τιϑεὶς, ἵνα γυεή τις Ἐς «ἦν ἐμασολεϑεν αὖ τὸ χρόνος 

ἑλκύσῃ ἡὸ συξάξῃ, φινί, 
27 Καὶ αὕτη αὑτοῖς κἡὶ 2)» ἐμοῦ Δ [9 ϑήκη, ὑτὸῳ ἀφόλωμαι ἄς αἰ εδτίας αὐ. 

, Οὐχ στὸμ αἴδετμοϑεῖσι, οὐχ στὸν ϑύσωσιν, οὐχ στὸν ᾳ ἀλλα νόμιμα ποιούσῃ, ἄλλ᾽ 

στὸν αἰμδοτημῶξ ἀφέσιως τύχωσιν. Εἰ τοίγιω τῷ ἐπήηελ(), γίνε ἢ ἐδ ̓αὐὖὦ σϑοὺ- 1ο 

πώ, Οὐδ ἀπήλουσαν “τῆς αἰσ τῷ βαηβίσμιατο ἀφέσεως, τόύτως ἐςαι" 89 χαὶ ἐ- 

“τῇ 
"- Αἰμετοινϑήηζῳ ΣΡ ῷ ούσμαται, κα ἢ κλύσις πὸ γΘεοῦ Καὶ Οὐδ τώτῳ 

μόνοι αὐΐοιρ' «ὐ δαμυλεΐται, ἀλλα "ἃ νῷ ἤδη συμβεβηκότι, ὦ ὁ ὑπερὸξ ἄκολυϑιας (ωέζη, 

τϑ ὡς ππρνηγρύμϑρον τί ϑησιν, τὼ λέγων, . ις 
.λ8 Καπὰ μϑρ ὦ δϑατἴ ίον, ῳϑροὶ δὲ ὑμαξ, ᾿κοὶ ἣ "τω ὀλοῶ αἰγαπντοὶ δρ τος 

πατέρας. ἵνα γβ μὴ Φυσεῦται 0 δ ἐϑνον λέγων ὀγω ὁ ἐφήχα, μή μοι λέπ, τί 7) Ἰὄλρετο, 

ἀλλὰ τἱ γέσ»νε, ἡ εὐτεύδεν αὐτὸν καταφέλλοι λόγων, τ μδὸ πο ϑυαήέ λιον, ζϑροὶ δὲ ὑ- 

μᾶς. ὯΝ: "»»» ὑμᾷς ὀκλήϑητε, φιρθθνεικότερὶ γέγϑνασιν ὠκῷοι. αλλ ὁμῶς ὁ Θεὸς 

συτνν ὅτως λύέκονψεν ὑμδίυ τέω κλῆσιν, ἀλλ λϑαμδμει πϑρίᾷς τὸς ἐξ. ἐθνῶν μμδλλονζᾳς πι-- 29 

κύειν, Εἰσελλῦν, ὁ ́ὔπι κακ οι οἐσίις. Εἶτα ϑόϊξεταιὶ Ὁ. ἑτέρου ᾧμγα! : ἐδ ἀὐφις λέ- 

γῶν, κὉ ὃ τίω ὀκλογάώ, ἀγαπητοὶ αἰ ϑὸ τος παρέρας. πὶ ̓ἄδτο; ἔϑο μὴ ἡ ἀθροὶ, ἡ 

κόλασις αὐνδι" ὑϑα ἢ εἰγαπητοὶ; "ὀγοὶν" αὐθλετετνς ἡ ἡ τῶν πρέϑγϑων ϑρετι, ἐδμ' 
μσ' πιφευσῶσιν. ἀλλ᾽ ὁμώρ ὅπερ᾽ ἐφϑίω Εἰπων,οὺ παύεται ἡ ἥἥμασιν αὐήους παϑαμω- 

φούμϑμος, ἥα ἐφελκύσιναὶ, δ|9 ὦ ἐτέωϑοι ἐξα σκμεζων πὸ ΤΙΣ ἐμφφιϑὸ Θἰρδί, 23 

Φησὶν, “"ϑ 

᾿ 30 Ωασερ οδθύ ὑμεῖς ποτὴ ἡπξιϑήφειτε κι δι, νου ὃ ἠλεήϑητε ΤΆ “οὐτων ὡ- 

πειϑεία᾽ " 

31 Οὕτω καὶ ὅτοι γεωυ"  ἡπεῖδναν παρὸ ἡωνηϊβ ἐλέει Ῥαρυ λάδι, ἐλοϑῶα, 

325 Σιεωυέκλεισε »Ὁ» δ πόῤζῷκ ὁ Θεὸς Εἰς αἰπείγψω, ἵνα τὰς πόρῳ ἐλεήσῃ. 40 
Δείκρεσῳ οὐ το του ἐξ ἐθνώῦ ἀρἰοὐτερργκεκρνημδίίους" εἶα Κη) 3) οὐκ οὐπεἠδέληῷ, "" Ϊν. 

δας ὀκλεγ νερὸ ὃ ἐὐζ' πάλη. συμ. Φ" Ὅτι. ὍΝ δὰ Οὐκ᾽ ἡϑολήσουἼουΣ 
δοῖοι πιφεύσο, παλιν περσήῃϑη Ἢ ΟΣ ἔϑγη. δλ᾽ . μίῷθα τῦτα ἵσαται, στ υἱὲ Εἰς τέων ὠκ- 

ζολώω αὐ καταφρέφει ὦ πϑρ, νυ Εἰς ὃ καὶ ἐδώ : ἐλειϑέωαι πάλιν. ϑξρφι πόσον δὲ- 
δῶσι τοῖς ἐἷξ ἐογαύν " ὅσοι ἐμισόϑοϑον τοῖς. Ἰουδαύοις. ὯΝ "Ὰ ὑμφρἠπειϑυσατί, φυσι, (ὦ) 45 

δ ἐθγών ποτε, αρεϑσῆλθον ὦ Ιουδοηοι. πάλιν ὯΝ ὁ ὅττι ἡπείϑηναν, ἐσξούλλετε ὑμᾷς. 

1 μά Εἰς τέλος πολϑιώται. (ἰωύφχεισε Νὰ ποὺς πανᾷς Εἰς εἰπείγδῳ ὁ ν Θερ, 'τοῦ- 

ἐσιρἤλεσξον, ἐπέδειξεν ἀπειϑοιώζας ἐχ ἵνα μείνωσιν ἀπειθοεῶτες, ΩΝ, ἥα τὸς ἑτέρας δζὲ 
τῆς θτέρων σώσῃ φιλονεικίας, τῦτυς δὲ ὠκείνων; καῤκεί κερ αὐθ' πούτων. σχϑπει δέν ὅπει- 

᾿ ιϑήσωτε ὑμᾷρ,ὺ οὗ οὔτοι ἐσώϑθησαν᾽᾿ πάλιν ὅτοιήπεϊϑησεω, ἃ υὑμῆῤ ἐσώϑητει ' τῷ μά ὅπως 40 

᾿ ἐδώϑητε, ὡς πάλιν δξελϑεῖ, καϑούπνρ (Ὁ Ἰουδυῦοι᾽ ὦ 46. ἀὐζεὲ ̓ Ἰδτασείσαοθαι Ὁῳ 

᾿ ζήλῳ μϑβοντες. ᾿ 

33 Ὁ βάθος πλούτυ χαὶ συφίας ̓  γνώσέως Θεού᾽ ὡς δὐεξερθύητα ὁ ψίμαεα 
εἰσιν. Ἐγζωϑα. Ἰχὶ τοῖς ; ππφοτίρος χρόνους ἐπθμελϑω, ὃ τίω ὀἤων τῷ Θεοῦ 

ἐσεῖς  μογθυοήστις 
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χβτειαϑον κριτθλμοήσοις οἰκονομίδν τίω ἐξ οὐ ὁ ὃ κόσμος ἔλυε μέσα τῷ αὐρόντος, ὲ λογισά.. 

μϑνος πῶς ποικίλως παῦτα φκονομεήσε, δξοπλάγην χὰ ὀϑεξύησε, πιφούνϑμος τοῖς ̓αἰχούονζᾳς 

ὅτι ἔφαι παντως ἀκ ὐπον. Ὁ» αὖ  δὐεξόνσε ᾧ ὀξοπλάγη, Εἰ μὴ πάντως ἐμϑιονὲ ἔσε-- 
κὐδ' εϑὼ τῶ». κυ, » ̓βαϑος ΕΝ οἶδε" “πῦσον ἢ, ἔκ "Ἴδε" ϑαυμοίξοντος γλ ἢ ὅθι ἡ ἢ βῆσιρ, 

χιέδ᾽ , οὐκ Εἰϑυτος ὃ πὸρ. λαυμάσας ὃ ὺ ἐκπλαπεὶς τίου γεησοτησο, ἀκ ζὶ ἐγχωφφιῶ 

αὐτῷ ΟῚ δυοΊϑ" Ἐχινωτικδὼ ὁ ὀνομαιτων αὐ τίω Δἀὐεκήρυξε, τῷ πλούτου, ᾧ τῷ βαθοις. 

χα ἐξεπλάγη, ὅτι ἡ ἡγέλησε ἡ ἰδώσε ζώτω, ὶ ἐγ’ .}} οὐναντίων ζὰ ὠδλυτία χατισκθύ.- 

ασιν. Ὡς αϑεξερθυννΐζᾳ, ζᾳ κρίματα εὐτν. Οὐ »»» μόνον καταληφ ϑίωαι 

αὑτὰ ἀἰδυωϑατον, δον σγεῖὶ ἐρθυννιδλέεαι. Καὶ λὐξξιγίατοι αἱ ὁδοὶ αὐτΥ, 
ι.ο Τυτέςιν,αὶ οἰκονοβείαι. ὑγὸ αὖται ὃ μόνον γνωοϑέιδαι, ΩΝ οὐον ζητηϑέεαι διυλου.ἅ 

. δ ται. σσσὶὲ “ ρὲ ἐγώ, Φησιν,δῦφον ἀπόμτα, δνλα μέρος μικρὸν ἰὦ πϑῦ. μένος " αὐ-. 

σὸς οἶδε τὸ αὐτοῦ σειφεῦς. δ 19 κὶ ᾿ ὀπήγατι, 

34. Τίς γ5 ἔγνω γοιω Κυρίου "Ὰ τἰς σύμζουλος εἰστν ἐλμετο; 

35. Η τίς χυρϑέδωχεν αὐτῳΐ, κἡὴὸ ὀμτωποδυοϑήσεται αἰντ; Ο κ᾽ λέν τοιούτο 

15 61» ὑπ οὕτω σοφὸς ὧν, σϑ οἶδ' “χὖλ ὀτέρυ συφόρ ὅν, διλλ᾽ αὐτὸς 641γ πηγὴ ὦ ὠγαϑῶν 

ἃ ποσκκῦτοω ἐργάσα ψϑμος, ᾧ ϑαισαίμϑμος ἡ ἡμῖν, οὐ γον ἑτέρα δλμεισάώνϑμος ζωῶτα ἔϑωκει, 

ξὼ οἴκοθεν λϑαθλύσεις, συτῖς αἰμοιζίω ὀφείλων τιὴ ὡς πὴ ἐυτν" Εἰληφώρ ῳ, Ων αὐ αὐ -- 

τὸς κα]ανῥγων αεἰ κω δυεργεσιών. τούτο ΝΣ» μάλιςαί ὅ41| πλούτῳ, δ ἡ αρχεῖ 

ὁ μὴ ᾿ δίῴεϑαι ἑτέρα. δ ὀἐπήγανιν, οἷ δξ «ὐτνν ἡ δὶ ἀντ; Ὁ! Εἰς αὐτὸν τὰ 

20 πάντα. Αὐτὸς δὗρεν, αὖτις ἐποίησεν, αὐτὸς συγχρατᾷ. αὶ γὉ ὺ “πλούσιος 61, καὶ οὐ 

δεῖται “ἢ ὑτέρν λϑοψν᾿ χαὶ σοφὸς ὅφι, ὸ οὐ δεῖται συμξούλου, τί λέγω συμι(ουδλου; 

ΟΣεῖδ' Εἰδίαι τς διυύαται τα ἐστε, ἀλλ᾽ ἡμόνος αὐτὸς ὁ πλούσιος αὶ σοφός. ὑ γϑπολ- 

λοῦ πλούτε,τὸ τὸς δ ἐθνών Αὐ πόρος ὅτω ποιῆσαι" ἡ πολλῆς σοφίας, τὸ τοις Ιουδαίων 

κοιτοιδεεφέρφες, Ἰουδοων ϑιδουσκαιλϑὲς κατασκένανσοι,. Εἴτα, ἀξεπλάγη, καὶ θύχα- 

25 θλεῖλν αὐα φέρει λέγων, Αὐτῳῖνη ἢ δξα Εἰς ἄν αἰώνας. Αμάυ. 

,Οτὸμ γδῤ ᾧ, χοιούτον λέγῃ μέγα χαὶ ὭΠΌρβηΤΟν, δεωμάζων Εἰς δξαν καταλήγει, 

τὗτο χα! Ἐχὶ τὸ , ἠοδ πποιᾷ. ὑγ α ὀκᾷϑαυμασας ἀφ δὰ τϑ Ὁ ὅπερ χαὶ οὐζυῦϑα, 

ἐπήγαλν, δὧξ ὧν Χοιφὸς Ὁ χτὶ σαίρκοι, ὁ ὧν Ἰητὴ πόϑτων Θεὸς δ) λογητὸς Εἰς ὧν 
αἰαδνας. Αμάυ. 

9 Τούτον δὴ ἢ ἡμᾷρ μειρφ᾽ θα, πϑυτεοῦ (Ὁ Θεὸ διξαξωμὴν ὀχῳ τὴς ἊΨ τ ᾧ βίον ιθι ΚΟΝ 
ὑπαμδιείας, μηδὲ φφϑηιων ἰρεταμ ϑαρράμμδυ, ὄχ (ἦν Ἰουϑωίοις Εἰδύτις τρθα- 
διρμα. ν Ρ ὅφην, οὐκ ἐφ αὗτη χον φοισιδνοῖςη νήσυθλμωα, Δ λ ἡ Κτ' πνεύμια Ν 
χιφεία. ὅτωκὶ ὁ Σκύϑυς τῷ ὦ Αὐρᾳώμε ἈΛΝ παῖς καὶ ὁ ὀκείνου παῖς, τὸ Σ Σκύδου πάλιν 

χὐπῆς ταὶ δλλοτθιώτερος χαϑίξαται. μὴ τοίνιου  κατηϑαίμανι πατέρων ϑαῤῥαίμϑι, ἀλλα, κἀν 

ἐπνον κατε. 18 λαυμασὸ ἐχῃςφῷ γελννοκότα, μὴ νομίσῃς ϑρκῷ σοι τούτο Εἰς σωτηείδν, ἥ εἰς “Ὁ 

Ἀν ν μδωὺ καὶ μ᾿ δόξον, ἐ ἐαν' μη ὶ συβδρμής αὑτῷ νη κῷ' τοῖς  Ὥσποος, ὥασερ δζωυ κὦ φαῦλον ἔχῃς, 

ὕπιν. μὴ 1 γόμιζε κατα δικαζεαϑει οὐντεύ)ο, ἡ ,αἰχουύεοϑαι, Εἴμ πὶ ὶ κτὶ σοιὐτὸν Δἰοϑῖς κα 

Ἃ. Δὲ ἐγὼν λώς. ἡ γὰ τὴν ἐϑνων αἰτιμότερον : ὧν ὁκίος τῇ ἢ πίςᾳ (αχίως " “ἀλϑνασι συζῆμᾷ:. 

γόνασι ἡ 1) Ἰουδαίων οἰκειότερον: αἰλλ᾽ ὅμως ὅω τίω αἰπισίὸμ ἠλλοτριζγησαιν. ὀκείη ' ᾿μ γὸὺ 

49 ἢ ἡ συγίρεια, φύσεως ὅθι λὐαγκηρ, καθ᾽ (ὦ πϑώτες ἐσμὼ συγϑυ. σὺ τῷ Αδὶβε 
Ὁ παΐντες γεγθνάμϑμ, οὐκ δῤ ἀη μᾶλλον ἕτερα ἐπέρα συγδινής, καὶ Κων ̓Φ τὸ Αϑα, 

ὼ χ ὃ ΝΝωώε λόχον, ὃ κ' ὃ τῆς γῆς τῆς κοπῆς ὠπάντων μιητέρος. ἡ ) ΤῊ φεφαύων 
ἀξία συγλῥεια δἰ ϑιεοό σοι ἡμας σὺ ΤῊ φαύλων ὅθ Ίν. καὶ γοῤ 561 ἐῃ ἐθ συγ- 

ΚΜ ὠζωώῶϑα, ἀἰνλαὶ ποις ; ὁμοΐοποις ᾿ Οὐδ ἀδελφοὺς καλούνϑμ τοιὶ Τὶ αὐ λύ. 

ΟΒεγίοι, τοιῖ, 3. Ρ»ν» σαγΐζς 



τ α; 

Πεσξς, ἄἅ- 

Ματῇ. 4: μὴ. 

Ματϑ. ε με: 

Ἐφιδ' τ. α, 

ΡῬομ. "4. “4 

Ν΄, 

1725 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

σαγζᾳς ὠδἔένας ἡμίν, ἀλλὰ τοι (Ὁ αὑτὸν ζῆλον Ἐχιδεικγυμϑμοις. οὕτω καὶ τέκψα, Θεοῦ 
καλᾷο ὃ Χατοον οὗτο καὶ ἡοοῷ Οὐλν πάλιν 2 οὐγαιντίας " οὕτω καὶ ἰπειϑείας, οὗ- 

τὰ καὶ γεύνης, οὕτω καὶ αἰ'πωλείας. οὕτω καὶ Παύλου Τιμόεος παῖς μι δξ " Ὅγε- 

τῆς, καὶ γνήσιον τόψον ἐκαλᾷῃ᾽ τοῦ ὃ ΓΙ τὴς αἀδιλφῆς αἰτν Ουοὰ ἐ ᾿ὥομια ἰσμϑι. 

και ζριγε ὁ μδὲ κατα φύσιν ζω αὐτῷ «πρρσήκων ̓ αλν ουνὶν ὀφελος ὁ δὲ καὶ φύσει καὶ ὦ- 9 

πῳ διοσυκω(ᾧ νὴ Λύφρων πολίτης ἐωὦ ) αὐλλσμως 'πϑμτων ὀξύτερν γίγϑνε. δυώδθα 
ζνιω καὶ ἡμιᾷς ΤΨΜα αγίων παῖδες, μάλλον δὲ δνωῦβα κ᾿ Θεοῦ παΐδις. ὃ 0ΤΙ ζω ὅ61 καὶ, ; Θεού 
λυάοϑαι παΐδους, ἀ ἄκουσον τί φησι Γύνεαϑε δ οἰὼ τόλειοι, ὡς ὁ πατὴρ ὑμδ ὁ ἐν τοῖς φρανοῖς. 40, 

τὸν κ πατέρᾳ χαλούμδυ [ἢ ἡγένϑροι, ἡ ἐχὶ τὴς χοΡίτος μόνον ὀϑαμιμιγήσχοντες αὐςἂν,, ἀγα 

καὶ τῆς Φρυτῆς, ἥα μιηδὲν ὀψαίΐξιον τὴ τὴς τοιαύτης συγίεγείας “ποιοῖ ϑμ. καὶ σπως 66}, Φησιν, ὦ 1ιο 

ἐῇ Θεού, πλϑτων ἀπηλλαγμένον ΝΜ παϑο, ἔλπείκειδ Ἰθχιδεικφύμϑρον τὐἰϑὸ τοὺς υδεί- 
ζονζοε ὑαδυριώζος. ἡ δ» ρὸ ὃ πατὴρ ὁ σῦς, Οιούτος αἰϑὸ τος ; βλασφημοιώζαι ὅδ. δζῳ 

Το: πολλὰ πολλάκις Εἰπωὼν, ἐδὰ μού φησιν, ὑπτως Ἄρηοϑτ ὅμοιοι τ ῦ παρ ὑμδι" ΔΛ ὅτη 

Εἶπον, ̓Εὔχεοϑε χαῷἍ τὸ ὧν ἐπηρεαζώντον ὑμαξ, καλοῖς ποιζτε τοῖς μισῶσιν ὑμαξ, τότε 
τούτο ὃ ἔπαϑλϑν ἐπήγανμ. οὐ νγὸν ὕτως ἡμαξ ; ποδόσαγά Θεῴ,ν ὁ ὁμοίους ποιῶ, ὡς τυ- 15 

πὸ χατύρθωμω. ΤᾺ ὅτο ν Παῦλος στὸν λέγῃ, Γύνθος μιμηταὶ ΤῈ Θεού, κο' ὅτο »-- 

"εοϑα λέγη. πόμτων (ἃ “ ̓ γ χθείαν ἐχομὸν ,} κατορθωμῶνχ  μάλιφαι ἣ  φιλανϑο» πίας κα [Ἢ 

ἡμερϑτητος, ἐπτοὶ καὶ αὖ τοὶ πολλὴς δεοκῖθα φιλαν,ϑεφπίας. ὴ ϑῤπολάὰ χαϑ' ὑκούστλυ 

πλημμελούδιδν τέο ἡμέραν δ ὑ πολλοῦ κ ἡμῖν σὰ τ υ ἐλέοις. ὃ 5 πολὺ καὶ ἔλρῆιον ε τῷ 
μέτρῳ {4} λιδοιϑῥων χρίνεταμνς αἰλλα' τῇ ἢ διυυαμά τῆς ὁ δεσίας Μ ἴδεμντων. μὴ τούνιων μήτε 1ο 

ἢ πλου δ μὲ (γα Φοννείτω, μεῦτε ὁ πένης καταπιω]ἷΐτω ὡς ὀλίγα πϑέρων. πολλαχις 7» 

ὥνβ κείνου πλείονα δίδωκεν. Ὁ τοίγωυ ζαλμίζεινς ἑαυτοις' γα , δα τίω πειδν" τ » 

βὐκολωτέραν ἡμῖν ποιέῖ τίωυ ἐλευμοσιωξω. ὁ δ Ὁ» πολλα, κεκγημδίος, α τὐπονοίᾳ υ 

ἘὨγαϑυμία πλείονι κατέραται Μτων" 68 ὀλίγα ἔχων, ἑκατέροις ζωτης ὠπήλλακαι τῇ τὴς 
τυραννίδος 29 ᾧ πλείονας ἀἰφορμας δ οίσκει τῷ 6) ποιῷ. ὦ »ὰ} καὶ Εἰς δισμωτήξιον 25 
Ὅν οὗττ' βαδιῴται ϑύκόλως, ἡ αἱ Πιωτοιωζαρ᾽ Ἰππισκέψιται ἃ ποτήριον υγο οὗ δωσει ̓  ὠκένος ἢ 

οὐτὶν σύτων καταδέξεται, ἃ ὡτει οὐ τὸ πλούτε φλεγμανων. Μὴ δὼ λύμη ὀψὶ τέω 

πενίαν. καὶ γὰρ ̓ τίω "ἐμεπορίαν ὟὋ Ἕἐρμνων θὐκολωτέραιν σοι ποιᾶ ἡὶ πονία. καὶ μηδὲν ὃ 6. ὃ. ὶ 

ΧΗ, (ἰωωρρνἐσανδ ὀχ ψυχίω, Ὁ ὃ τοὐτὸ σοι μιμοϑὸς Ὡπυχείσεται. 9. τὔτοὰ Παῦλος 2" ἐνπνΐσ 
ἐπέταξε κλαίειν μ(τ' κλαιόντων, ἃ τοῖς δεσμίοις ὡς ((ωδεδημδβοιςξἢ ὠκέλδυσεν. δ γαρ 39 
τοῖς κλαιρέσι μόνου φέρει" φγὰ πἶϑαμυϑίαν Ὁ πολλοὺς τῆς (ἄν: (ωὰ σριώζᾳμ, Σλὰὶ καὶ τοῖς 

ἐν ἀδλας τὐθεςαΐσισιν σι. ᾿ δ ὅζην ὅπου γον ΣΧ οὐκ ὑρν λόγϑε αὐακησαιοϑαι 

διούαται ῷ ! πετηωκότα, δ, γὺ τῶτοκ γοήματα διδόναι ὠκέλέσω ὁ Θεὸς τοῖς δεομέ- ποὺ 
νοὶ, ἐχῚ ἵα τίω ὠκεύίνων πενίαν δίοργωσιι μόνον, δ να ὼ ἡμας ς διδοίξῃ ((μωδηγεῖν τοῖς τῷ ΩΝ 
πλησίον σιν δζῃ τοῦτο τα ὁ φιλάργυρος μισητός, ὅχ, ὅτί αξωρᾷ δον «Ἰωχείᾳ 21 

μόνον, ΦΧ ̓ὅτι ὦ αὐτὸς Εἰς ὠμότητα ἰἀλάφε κα Ὁ ἀἰπϑυ,ϑερπίδυ πολλζιύ" απ ὀΐω υδὶ. ὁ 

λομθ δον δὲ ὠκείνοις, ᾿ χω τοῦτο πολκινὸς, ὁπ ἐλεήμων οὐκὶ ὼ Φιλοίγ,ϑοφπος, ὦ 
0 Χειστρ: ο ) στὸν μϑιχϑιρίξητ τοις ἐλεήμογας ἢ υ τοῖς ̓δχ χρημάτων ἐλοοιῶζα μόνον, δλλαὶ 

ἡ τοῖς '}9 παελαιρέστως τϑο ποιοιουζῷα μαχφιοίξει καὶ ἐπαρᾶ. ζω τίω ποίνιω ““πέχω- 

αϑῳ Ἐχιτηδείαν τεὴν ἔλεον, ἀ πϑίζᾳ ὑψάται ῷῳ ἀγαθε. ᾿ ) φιλάν,ϑεφπον γνωμόιν 40 
ἔχων . ἐλεήμονα, καὶ χούματα ὄχη, παϑήσυται, καὶ ὧ συμφοραῖς ἰδῃ τινά, κλ αὕσεται ἀ 

οϑρίωοησει, κα ἀἰδικυμδίῳ «ἰδετύχι, «πεσε, καὶ ἐπηρεαζόρδμον᾽ ϑεάσηται, χεῖϑφι ὁ- 
ρέξει. ᾧδ γὰρ ϑησασρϑν ε ἔχων τ ἐγαϑών, τιὼ φιλρί ϑεϑπον ὃ ἐλεήμονα ψυχέω, 
πόμα ὀκῶῦϑεν ὀψαδλύσει (ῷ ὑπὸ ἿΨΜ ἀδελφον, ἡ πόῥτων ὐἰπολαύσετω δὙὲ δαὶ τοῦ 

.ἿἹ: Θεοῦ 

4{ ἀρχέ, 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΆΑΙ. ΒΠΙΣΤ, ΛΟΙ.κ. 1793 κι β, 
Θεοῦ κειμδβων μιοϑῶν. Ἱν δζζυ καὶ ἡμιᾷς τύτων (χιτύχωμδυ, πολ πόρτων τίωὐ ψυγζὼω ἡ- 

μερον χατασκθυασωμϑμ. ὕτω γορ ὁ ον ζιῦϑα ὄντες μυρία. ἐργα σύ ἴθα αἰγαϑαὶ, καὶ τῶν 
μελλόντων ᾿ὀἰπολαυσόμεθοι φεφαίών᾽ ὧν Ἄμοιτο πϑβζῳς ἡμας Ἐχιτυχεῖν, χαίρλτι χαὴ 
φιλαν,ϑοφπία. 

45 . 

Δογι κι ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥ͂Ν ΥΜΑΣ, ΑΔΒ ΛΦΟΘΙ, κεν β, 
[9 ΜΝ οἰκιρρδι" τῷ Θεοῦ, οοὐθϑαςῆσαι ζῷ σώματα ὑμὰν ϑισίλν ζωσαν, 
αγίαν, θϑευρεφον τῷ Θεῳ, τίω λογικίω λοιτφείαν υὑδμ. 

ΜΝ Ολλὰ αἰδὶ τῆς τὸ Θεοῦ φιλαν,ϑο9πίας δἀκλφϑεὶς, ὴ δείξας αὐτὸ 

4 τίιὐ ἀφατον κηδεμονίαν, ἢ τίω Ὑσθρρητον αἰγαϑότητα, καὶ συ ἰδ" ἐ- 

ρϑυνη ϑίεσαι δευναμϑμίω, αντίω! λοιπὸν ζωὐτίων πποϑξαΐλλεται,εἰς 
ὃ πεῖσαι τοις θϑερτετηϑώζος ἀξίαν τῆς δωρεάς Ἐχιδείξαοϑαι τίωὶ 
“πολιτείδμ. ἡ Ὄσωτος ὧν ἡ τηλικοῦτος, προ οι τεῖται προ δαικαλάν᾽ 

ἡὶ Οὗτω ἐχ λαῷ ὧν αὑτὸς ἔνϑηεν δ ιπολαύεν, δ αὐ ρρ ὧν ἐκεῖ- 
"κα . ΨΦΈΨΆΚΙΝ . ΡῊΝ ἬΝ 

γο! χέρδϑλμειν Εἰχον. δ) “ἰ ϑειυμαίζεις Εἰαυτοςυ ὐϑαιτεῖται αὐ δακαλεῖν, οπουΓ χά) τὰς 

οἰκθρμοιὶ τῷ Θεοῦ -ρϑξαλλεται ; Ν᾽ γὰρ τὰ μυοία ὑμῶν οἰὐντεῦϑέν, φησιν, α'γαθοὶ ἀἰπτὸ 
ΥἫὟΜἝοἰκθιρμδ τὸ Θεοῦ, αὐτοις' αἰδέαϑητι, αὐτοῖς ϑυσωπήδϑητε. ἢ γαρ ἀὐζὶ τίω ἱκετηρίδν 

φ,ϑέασιν, ἵνα μηδὲν ὀμαΐξιον αὑτῶν Ἐχεδείξηοδς, δὲ αὐταῖν δωυ “τύτων; φησὶ, ὐρακαλώ, 

20 δὲ ὧν ἐσώϑητε. ὥασερ ἀῤ ΕἾ ἐς) μεγαίλᾳ θϑερτετηλέντα ᾿οὐντφόψψαι βουλόμϑμος, αὐτὸν 
(Ὁ ἐνεργετήσαντω ἱκέτίω αἰγαγϑι. χαὶ ὦ ὐδακαλῴς, Εἰπέμοι; κρδαφῆσωι αὶ σώμα- 
ζᾳ ὑμδιωϑυσίλν ζαῖσαν, αἰγίαν, ἐνωῦδοτον τῷ Θεῷ, τίω λογικίω Ἀφτφείλν ὑμῶν. Ἰηΐ 
γἀρ Εἶπε, ϑυσίλρ, ἵνα, μιή ις νομείσῃ, ὅτι κουτριστραξαι κελεύει σώματα, (αχίως ἐπή- 
γατε ζῶσαν. Εἶτα 1 φιρῶν αὐ τίου στὸ τὴς Ἰουδοιϊκῆφ, φησιν αἰ γίλν,ἐναῥεφον τῷ Θεῷ, 

ἃς τίω λογικίω λᾳτφείαν ὑμδ: ὠκοίγῃ γαρ (᾿ μωτικὴ, κὶ ὶ σφόδρα ἐυαῥετος. Τίς γαρ ὅξε- γα, “4, 

| 

ζήτησε ζωτα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμδν, φησι, ᾧ πολλαχοῦ δυλαοῦ φαίνεται ὀζχκρουόνϑμος 
αὐζῳ(. δον ἐχὶ ζωτίω, δλλὰ καὶ ὀκέίνης δϑιδονϑμης ζωτίμ ἐζήτει, 9 καὶ ἔλεγε, Θυ- “ομιμθικον 
σία απέστως δοξώσει με. καὶ πώλν, Αὐἰνέσω ὦ ὄγομαι τῷ Θεοῦ μεν μετ᾽ φδῆς, καὶ “Σ,ρέσει Ὑλμιξθιλς 
τῷ Θεῷ αἰ μόορννέον κέρριτα ὠκφέροντα χαὶ ὀτλαῖς. χαὶ δλλαχοῦ ὠκξαλλων αὐτὶ, 

β 30 χαὶ λέγων, Μη φαΐγϑμαι κρέα ζζωρων, ἢ αἡμα τραίγων πίομαι "ἐπήγατε,ϑῦσον τῷ Θεῷ ϑυσί.-. ψόμ μϑειγ: 
| ἂν αἰνέσεως καὶ δὀἰτύδὸς τῷ ὑψίς'ῳ ζᾷς ἐυχαίς συ. ούτω καὶ Παύρος οὐδ κελεύει κρϑαςή- 

στυτοζῳ σώματα ϑυσίαν ζωσον. ἢ πῶς δμ Ἄβοιτο τὸ σῶμά, φῆσι,ϑυσία; μηδὲν ὀφϑειλμὸς 
“πονηρὸν βλόπετω, καὶ γέλϑνε θυσία, μιηδὲν ἡ γλώοσω λφλείτω αὐρεφὸν, ἢ γίγϑυε ασιοοστορα,, 
μηδὲν ἡ “αἷρ ωραπέτω οὐδ ανομον,ὺ γίγϑνέν ὀλθκαύτωμα μάλλον ὃ ἐκ αῤκὰ ζύτα, μα ἧ. 

35 ῬῈ ἀγαθῶν ἡμῖν ἐργασίας σὴ ἵνα ἡ ( χεὶρ ἐλεημο( ζω ποιῇ Ὁ ὃ φόμα βὐλογῇ ὧν ἐΞ 
πηρεαζογτας, ἡ ὃ αἰκοὴ ϑείαις ορλοίζῃ διζενεκῶς ὠκροαΐσεσιν, καὶ γορϑυσία Φυ τῆν ἔχει ἀἰκα- 
ὍαΡτον, ἡ θυσία, ἀπαρχὴ ΜῈ ἄλλων 661. καὶ ἡμεῖς τοίνεου χερῶν, Χ) ποδῶν, ἐ φσύματος; 

αὶ ΛΜ ἄλλων ἀπόρτων ἀπαρχω ῖθα ᾧ Θεῷ, αὶ τοιαύτη ϑυσίᾳ βαρέος, ὡς γ.γ 4 ΤΟ Ἰου- 
δαίων ἡ ἀκαίϑωρτος ἑωώῶ, Αἰ ϑυσίαι ΝΣ αὐδῇ, φησιν, αὐτὸς πόνους αὑτοῖς᾽ δ θΧ ασᾷλ 
«ς ! » " »οἣδ ᾿ ! ᾿ν» ) .ὦ ἣ ! , ) “ΔΑ «ι “ 

40 "ημετέφοι. ὠκενη Ὁ πϑυνϑρον νεκρὸν ὐγαππέφηνεν᾿ αὐτή ὦ τεθυμϑρον ζώ, ἀπεργαζε). ὃ- 

τὸν δ πκρωσωρϑρ ἡμμ πὰ μέλη, τότε διυνησύ θα ἥν, χαινὸς ΝᾺ τε τῆς θυσίας ὁ γό- 

μος. 86 ὼ πραδοξος τϑ πύρϑς ὁ ζζπος. σδεῖὶ ὃ ξύλων δύται ταὶ ὕλης κἰ ασοκεινϑίης; 

δλλ᾿ δ᾽ καϑ'᾽ ἑαυτὲ ζῃ ὃ πῦρ ὃ ἡμέτερον, καὶ σ εϊδ' χαταχαίοι Ὁ ἕερῴον, δλλαὶ μᾶλλον ἀἰὐ' 
χιζωογνεὰ "ζωοποιζ, , Κι πίω λύωϑεν ὁ Θεὸς τίου θυσίδν ἐξητῴ᾽ δ ἔλεγαν ὁ προφήτης, Θυσία τω ψῃ. γι 48. 

Ομεγίοι, τοπ,, 3. Ρ3 Θεῷ, 



ἐν κ 
Δαν. λη. 

βτιμ. δι. 

174 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
Θεῷ, πνεύμα (ὑωτετειμμένον. ἡ ὦ παῖδε, ὃ πῇ ζὐτίω σσξϑσηηϑν λένε Οὐκ 
ἔςιν αὔχαν, συσὲ πσϑφητηφ, Ουϑὲ τόπος τῷ καυρτῶσοιῃ [2] "δρᾷ ἔλους, δδλ ᾿ ὦ ψυχὴ 

(ἰμτετειμμέηι ἡ πνθύματι ζῳᾳπεινώστως πξησδιρϑείηρδι. σκόπει ἢ “τῶς ἐκοίφη λέξει 

μ᾽ πολλὺς χέγγ) τὴ τῆς ἀκριβείας. ου "γῈ» Εἶπε, ποιησουτέ ᾳῳ σώματα ὑμδν ϑυσίαν, ᾽δ- 
λαὶ οὐρα φήσετε, ὦ ὡς ὦ Εἰ ἐλε)έ, μηδὲν Λϑιπὸν Χχοινὸν ἔ 'χετε Ὡρὸς αὐτὰ, ἐπὶ ῳ αὐτο “ἄξε-ς 

δωώκατει. ὼ»» τυρὶ ἱπῶτες (ὗν πολεκμιφηρίοις πϑριζώντες, ΘΟ εϊδν λουπὺν χϑνὸν παϑὸς 

«ὑ(ἦν; ἔχουσι. ᾧ συὶ τοί “ϑρέφησος τῷ πολέμω τῷ χκτ' τῷ 3 οὐαφθόλυ ( μέλη, κα - τῇ 

πἴϑατάξει τῇ φοφερᾷ᾽ ΜῊ ἰχαλολχε “ρὸς ἰδιωτιχος αὐτὰ Αἱ ϑινονίας. ὦ ἕτερον δὲ ἐκ 

τότ δείκψεσιν, ὅτι ἡ δύκεμιᾳ αὑτὰ σὴ ᾧ ποιᾷν, αἵνς αι ᾧν μόλλομϑν. οὐ ἜΣ ὧμι τ ἐ ἐ- 
πιπίων όϑεσπων, δ αὐτῷ αὐμφώρδν αὐτοὶ : τῳ βασιλῷ δ ὅλων Θεῷ, ὀυχ 10 

ἥα πολεμῇ μόνον, δλλ᾽ ἥα αὐτὸν ὕπικαιϑήκδιωον ἐ ἐχρ ᾧ βασιλέα. σὐοϊὲ γοῤαΐδαι- 
τῇται "ζλικαδθοϑα; τοῖς μέλεσιν ἡμδῇ!), ἄλλα καὶ σφόδρα τῷ βουλέ!). ὺ ὀπορί βασι- χὐπρδα 
λάκ οὐκ ΄ ἂρ «λρι ὁμόδουλορὴ ἡμῶν, τῦτο χὰ ἀγί λον δεαυύτης αἱρῆται. ἐπεὶ δξω καὶ 

ἀαίαϑαι μέλλει, αὶ ϑυσίαᾳ ὅθ᾽, πόρτα μῶμον «ἰξίελε" ὡς ἐὸρ ἔχῃ κϑιμον, οὐκέτ᾽ αὖ 

Εἴ ϑυσία. συν γὺ ὀφϑειλμὸς διωύαται τοϑέωϑαι πορνικα ; βλέπων, ὁ ὃυ χε οὐ θαφίαι τς 

αὐβπαζουσαι ἡ πλεονεκτούσοι, ἐυ πύδὲς χωλῷ βαδίζοντες ὁ ἐλὶ λίαπα ὀμαξαίνοντες, οὐ 
γαφήρ πυφῃ δουλδύουσα ἢ Ὕ᾿ήδονών " ῥα τῆουσει ζ Ὀλιϑυμίας, υ καρδία θυμὸν 8 ἐ- »ιῴπωῆα 

ἦϑυσω ἐρωτα πορνικὸν, εἐἰγλωώῆα αἰαφα, φθεγίονϑμη. δ γῷ ' πόρτα γόϑεν μωμεσιοπεεῖ- 

εϑα, ὦ σῶμᾳ Ὁ ἡμέτερον. εἰν Φ ζμ' παλαιάς ὀναφέροντος θυσίας ὀκελθυον 

“πόρτα αὐξισοπεῖ, ἡ ὑτεὼ ὠτότμητον, ὅτε κϑλϑθόκερκον, ὅτε γωεκγοιώντα, ν δπ λε- 2ῷ 

χίωυα ἔχοντα, ἐπετφέποντο λἴάφέροιν᾽ πολλῷ μώλλον ἡμας τοῖς αὶ ὡρόξατα ἀλογαν 
ἑαυτοὺς ̓αἰαφέφονζᾳ, “πλείονα ἀἰκρίξειλ Ἰθειδείκυνοθαι χον ἡ πότοϑον τῇ καθαιρεῖ, 

ἵνα διινηλώρμδ καὶ ᾿ ἡμῷς κΚΥ Παύλον λέγω, Ἐγὼ γὰὴ ἤδυ απὐδυ μα ὦ ὁ ὁ χά 699 τῆς ἐμῆς 
λὐαλύσιως ὀφέρικε. ὃ γὺ ϑισίας πάσης καϑαυρωτερορ ζω, δ καὶ απονδέρ ἑαυτὸ ἐ-. 
"οίλει. ἔξαι ὃ ᾿ τοῦ», ἐ ἐω ̓ αἰέλωμδμ (ὃ ταλαιὸ αἴϑερτοι, ἐδυ' πεκρωσωρϑυ χὰ μέλη ὡς 

φ ὯΙ γῆ, δ ̓ αυρώσωμϑῳ (ζὺ κὐ κόσμιον ῥαυτοῖς. οὕτως συ οϊδ μαι μιαιχαίρᾳις δεισο θα λοιπὸ, 

Οσὐνὲ ϑυσιαρηράν, Οοδδ' πυρφῦς μάλλον ὃ τυτων ἀπόῤτων δεησύ ῖθα, πλέω καὶ [Ἴ χειερποιήτων, 

ΩῚ αὐωλαν γεν ὠπόρτω ἡξει,ὺ ὃ πῦρ λύων, καὶ ἡ ἡ μαάχαυρα, ἡ ϑυσιαφήξιον ἡμῖν ἐφαι! 
ἐρανοῦ ὃ πλάτος, Εἰ γολτῦ Ἡλίου ϑισίδῳ αἰαφέφοντος αἰεϑητίω, λϑμπας ὀύωθῳ 

κατειεηϑείσοι πόρτα αἸάλωσε, ὃ ὕδωρ, χαὶ τὰ ; ξύλᾳ, ὁ τὸς λίθοις " πολλῷ μᾶλλον 25 

Ἰχὶσυ τῶτο ἐςαι, καὶ ἔχης ζ ἀζαῤῥέονὶ βιωσικὸν, πρελσαιγείγης ὃ ἣ ϑεσίὸμ κα γνώμης ὁρ- 

δηρ,κατελϑὸ ἢ! πγθύματος ὦ τὸ τυρ»ᾧ ὃ Ὁ βιωτικὸν ὠκέννο δωωπϑμήσει,ὶ Ὁ Υ̓ ̓ ποσφοραν "υύ- κχχ' αὐοίπι 
σει πᾶσαν. τί δὲ 561 Ἄρχεκηὶ λατρεία ε" πγϑυματικὴ ὀζωονία,κ πολιϊτία ἡ κῦ Χοισο. κα-- 
ϑεύπερ δ δχυ ὁ ἐν φ οἴκῳ τῷ Θεοῦ Αἱ ϑικονούμϑνος, ἱερωρϑβος, οἷος “ῤ ἥ, συφέλλεται τότελ Κα) ἐμὴν 

καὶ σεμρότερης γ᾽ οὕτω ᾧ ἡ ἥμιας ; ὦ ἁ ὦπαντα (βίον δζρκέοϑιῳ γοή, ὡς λατρθιονᾷας ὦ ως ΩΝ 

ἱερωμϑῥοις. ἔκαι ὃ τῶτο, ἐὴν ̓καθ' ὀκίφίω ἡμέραν τποϑσφέρης αὐτα" ϑύματο, χαὶ ἱε- Μ᾽ λλήμαπι 
μές τῷ οἰκείου σώματος γγη,καὶ τῆς τὶ χἱωυ εἰρετῆρ᾽ δ ὑτὸν σωφρρ( μων (δσ- 

ενέγκῃ, στὸν ἐλεημο( μώζω, ὑτὸμ ἐλπεικήλυ χα) ὶ λθεξικαχίαν. τα γὰ ποιοῖ αἰ- 
ναΦέρειρ γοιὸ λατρείαν" τυτέςῃ, νον ὁ ἔλουσαν σι (φτίκὸν, Οσεῖὲν παχὺ, Οὐ σὲν α]-- 

οϑητον. ἐπάρας τοίνεωυ "ΑΝ ἀομῶν ( α οαπέωϑ, καὶ ὕκαι σον ἱερέα δ τῆς ἑαμὴν Κ σρκός, 2ὁ χ' πῇ ἐν: 

ἀρ τὸς “πολιτείας Ὡἰποφήνας, λέαιὴ ὦ Ὅπον δὶ διωυατον " παντα κοιτορθοιῦ, τίς .  ῶπ 
ὀΐω ὁ “πος } 

» Μὴ συαγημριτίζεοϑέ,φησι, τῷ αὐαῦνι τούτῳ, αἰλλαὶ βίαταιμορφούανε τῇ τῇ αὐαχφωνω- 

στ! ΤΆ τοὺς ὑμῖν: Καὶ γὰ» χαμαίζηλον ὃ ΠΣ τῷ αἰώνος τῦτυ, ὦ ἀὐτυλεο,ὶ 

πϑόσκαιρ9ν, 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣ Τ΄ ΛΟ ΓΤ. κ' 175. χν ΚΟ, 
«ρόσκαιφον, κα ἡ δὲν ἔγον υψηλθν φυὐδῖ διμευφκέε δὲν ΔᾺς, δλλα' πόΐτα διεφραμμέια. Εἰ 

τοίνιωυ ὀρθὰ βούλει βαδίζειν, μὴ τυπώσῃς ἑαυτῶν κτ' τὸ φδλμίϑι τῷ Ὁ πόροντος βίου. ἐδὼ γὺ 

Ῥω» εἰνταῖ μένον ὁ βεξηκὸς Ἐ21.89 καὶ αὔμα ὠκάλεσεν ἀν, Ὁ ἐὐλάχού πάλι, Παρατι «Κορ ζλα, 

"ὁ τὸ “ὗμα τῷ κόσμου τύτου. δὲν γδν δζαρκες πεπηγὸς ἔχει, αἰλλα' πεγτα Ὡρόσκαι- 

2 δφ. Γῆ αἱιῷ ᾽ αἰῶνι τοῦτ, Εἶπε᾿ ὁ τούτο τὸ ἐπίκηρον δυλώ, ἀχ ὃ τῷ ήμα,- 

τος, ὃ ὀμυπόφατοι. καὶ γαἱρ πλοῦτον Εἴπης, καν δόξαν, καν σώματος ὥραν, κᾷν του- 

Φίω, καν ἀλλ᾽ ὁτίοιιυ 0 δοκϑιτῶν ἐῃ μεγάλων, δίμαι μόνον ν, οὐ πιράγματος 

χιάληϑήαι "ἀλ ἦγμα, Ἐχίδειξις αὶ πσοϑσωπείον, δχ αὐύρα σίς τις μϑῴουσαι. ὅλα σὺ κὐὶ σύρρημα- 
βἰέμου πζουτὺ τυτώ, δ λλὰ μεταμορφού, Φησιν, οὐ τῇ αἹαχαμώοει τῷ νοῦς, Οὐκ Εἶπε," Δ το χη- 

χ. Υ ναμαή 1ο μιατίζου, λα, μιετοιμιορφφού, δεικψεᾷ ὅτι ῶ κ “ τὰ κόσμου, οδιμοι “ὦ ἢ τῆς “δρετῆς, οὐ 

»" οὔ, λα μορφή ἴις ἀὐληϑής Φισικὸν ἔλουσει κοίλλος, οὐ δεόνϑιον Με ξωϑεν ἔχιπειμι.. 

μάτων τε ᾧ “μῶν, Ὁ ὁμοῦ τε Φαννομϑιων κα αὶ Σστλλυμδῥων. ὸ Ἵ» πόρτα Οὗτα, 

«ρὸν φλυξώαι, λύεται, αὐ τοΐνωυ ὃ αὔμαι βίῃ, ζαχίως Ἐχὶ τίω ̓ μυρφζω ἥξεις. ουὐρὴν 

γὰ» τῆς καικίας αἰαϑενέφερον, σὐοδν. ὕτω παλαιούται ῥαδίως. Εἶτα ΓΡΤΝ λὐιϑεῦποις 

ις ὁνᾷς Εἰκὸς καθ ἀαφίω αἰεδρτόμειν τίω ἡμέρλυ, οὐρα μωδείτω (δ) ἀχροατέω λέγων, “τὶ 

χα θ᾽ ἑκας ἕω αὐαχανου σαύτον. ὅπερ Ἐχὶ τῶν οἰκιαῖν ποιούνϑῳ, παλφιουρδῥαρ αὺ ὶ ἀεὶ 

διορθοιώτερ, το ἃ Ἐχὶ σαῦτϑ ποίᾳ, ἡμδοτες σι σήμερον: ἐπα λαίωσοίς σου τίω ψυχίω; 
μὴ οἰπογνῷς, μηδὲ ὀμαπέσῃς, ἀλλ᾽ ὀύακαλεισον αὐτέων μιετομοίᾳ, ὑ δαίχρει, ὦ ὀΐξομο- 

λογήσει, ὁ τὴ δῇἢ΄“ ἀγαθών ἐ ἐργασία" αὶ υδέποτε τοῦς “] φλίπῃς ποιαίν. καὶ ἡ παῖς δυυυη--: 
ἀλυμέᾷ- 1ο σόα, τοῦν» ποιῷ; Εἰς ῶ' δοκιμείζενν ὑμας ῷ ων (ᾳφέρονταω, ἘΠ Ὁ θέλης 

μα τοῦ Θεού ὃ ἀγαθὸν, καὶ Ὁ βὐαρότον, "ἡ τέλειον, Η τούτο φησιν, «᾽ανεώϑητε 
ἥα μαΐϑητε ω συμφέροντα, “σ᾽ ὧ ϑέλημα, πὸ Θεού᾽ ἡ ὅτι ὅτω διωωύαοϑε αὐδωέω--: 

ϑίωαι, ἐοφυ' μάϑντε στὰ συμιφέρρνται, ὁ τί ποτὲ βούλεται ὁ Θεός. αὐ᾽ γ" ἴδῃς 

τοὗτο, καὶ ὺ ἣ πραγ μῖν μάϑης Δἰαγνώσχεν ζέφυσεις, ἐπελάθου τῇ τὴς οδοδ τὴς κατ α- 
᾿ς ρετέω αἰπάσης. καὶ τίς αἰγνοᾷ (ᾳ συμεφέροντα, φησι͵ καὶ τί τὸ ϑέλημα τῷ Θεού;, ᾧ «ρὸς 

τὰ χϑϑόντα, ἐπόονμδιοι φράγματα ὦ πλούτον ζνλωτὸ ἐξῇ) νοιμΐξοντεθ, καὶ πενίαν ἐξ- 
χα δμαρίαν δτῇί οντες,οἱ "δγιναςείας διώκοντες, οἱ φεῦ Ὁ δόξαν ἐξωϑε κεχηνότες οὶ ̓ μεγείλοις ἐ- 

αὐτοῖς ἀμ νομίζοντες, ὁτὸμ οἰκίας λαμικσξ εὶς ἐπέίρωσι, ἀ τάφοις πολυτελές φρίωνται, 

ὼ αἰδραπύδων ἀγέλριεἔχωσι, ᾧ πολιὼ ἐυνούχων αἰξιφέρωσι ἐ ἐσμὸν. ὅτοι χαὶ τοὶ συμφέ- 

40 βΘον του ἀδφιςᾷ [οὴ Ῥέλημα τῷ Θεοῦ αἰγνοοίσι. χὐ γδβ ἀμφότερᾳ ζῦτα ὃ γα ἴ21. ζ:πι ̓ ὸ 

χιπὲυμρῖ- συμφέρονζα ἡ ἡμῖν ὁ Θεὸς βούλετω᾽ ὼ ὦ βούλετω ὁ ὃ Θεὸς, ζωτα καὶ ̓συμφέροντα ἡμῖν. 
{ητε ἡμὸν ἐξ 

“πο πῆγα δζζω ὅβιν, ὦ ἅπερ ὁ Θεὸς βούλεται ; οὖν πενία ζῇν, οὐ τα πενοφροσιιώῃ, Φ» χαβογίᾳ 
ἃ πυϑὴν, δύξης, εἰ Φ ἐγκρατείᾳ, σόκ ον τρυφῇ, ἐν θλίνᾳ, Οἵκ οὖ δέσει, ὡ» τῳ " σπενθέ, οήκ Ὁ τῳ 

Δ  λείοϑαν Ὗ γελᾶν, οὐ τοῖς ἄλλοις οἷς οὐγρομοθέτησιν ἅπασιν. αλλ 2) πολλοὶ ζχῶῦτα 

Ἰριδίλημα. 44 ὦ ὁιωνίζονται᾿ τοσῶτον α'πέγχουσι νομίζειν ἐρ ᾳ συμφέροντι, ὲ Θω" ϑελήμωτα. «σ᾽ 

ἡ χνώσχᾳν 

τι τού» σὐοὲ ἐγ ποτε. χαῦ τῆς Φρετῆς ἐλλεῖν διιυήσονται πϑιων. ὙΣΡ̓ μηδὲ ; 

 ἶδρ' τοῦ, ὁ τι ποτὸ ς ὅ 1γ κε ̓Εἰδότερ, αἰλλαὶ τίω χακίδν αἱ τὶ (της ϑαυμώζξεοντες, καὶ ᾿ 

τίω πόρνζωυ αὐτὶ τὴς σωφφϑνος γειυαρῶς ἐἑαύζις συγκατακλ είοντες, πότι διωμήσονται α; α- 

πος ζώσω πὸ “δόντος αἰώνος ; : 8 ἡ ̓ πο ἃ ἄλλων αἰ πόμτων τίοῦ κρίσινημῖν [) ἣν 

χδορυμί- 49 πξαγμαάτων " διηρ. ϑρωμδμέωυ" κῷ μὴ μετίωμδν τρετέωυ ,ἐπταμῷν ϑὴρετέωι" κῷν μὴ φύ- 

"ω"' ωνϑυ χακίαν, καιχίζεν ποιηε δ, ἴα, τέως ζῃὶ “ψήφοις ἀδεκαςους ἐχοιϑν. οὕτω γὰ “- 

δῷ πορϑβαίνοντες, ὑ ἐ ἔργων ὑλιλαίοϑαι διυυνσο ὅϑα, Δἰθ το σούτο καὶ αὑτὸς χε- 
λδύει ὀμδνεούδοθου, Εἰς ὃ δοκιμαίξζεν μας τί τὸ ϑέλημω τῷ Θεοῦ. ονζμῦ)α δὲ μοι ᾧ 

Ιουδα ων χαϑαπ]εαϑα) δυκεῖ, Ἂ ἐχονδϑωι Ἐ γό μα, ϑέλημα ἅ "Ὁ. μὦ τὸ » Θεοὺᾧ ἡ πα- 
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αι πολιτεία" ὐλλ᾽ οὐ ̓ περ»γϑύμϑμον, ἀλλα ὅζῳ τίω κείνων αἰαϑέγειδῳ συγχρρηλεν᾽ 

τὸ ὃ τέλειον χα Δϑαύῥετον, ἡ χανὴ πολιτεία. ὲ ὙᾺ λογικίω ὅτε ἐκάλεσε κλαιτρείδμ, 

πϑϑς ἐχεἰνέω λὐτιδιαφέλλων αὐτίου οὕτως ὠνόμασε. 3 Λέγω Ν᾽) ΠΝ τὴς Ὥδριτος 

ὁ δυϑείσης μοι,πόμτι ΕΥ, ὃγτί ὧν ὑμῖν, μη  ,ὐεύβφοονᾷν πϑρὸ δ4 φρονᾷν, δλλα Φρονᾷν εἰς τὸ 
σωφρονᾷν,ἐκοίφ'ῳ ὦ ὡς Θεὸς ἐμέεισε μέίξον πίφεως. Ανωτέρω Θἱ πών;δῴᾳ ὧὟἣὧὰ οἰκτιρ-- 

μὴν τῷ Θεοῦ οἰ καλου ὑμας, “ ὐὐζῶϑα, πάλιν λέτε, δχρὰ τῆς Ἄδδιτος. ὄρφι διδασκα- 

λυ ταπεινοφρϑσιούδευ, ὅρϑι γνώμέωυ κατεσαιλρδμέω, ἐδαμοῦ ἑαυτὸν αξιόπιτον οἱ! 4{) Φησι 
«σῦς τίου τοιαυτέον αἴθαίνεσιν αὶ Ὁ συμξουλίω" ἀλλὰ ποτὲ ἅ ᾿ ὧν οἰκτιρμοις τῷ Θεοῦ 

αἴ ϑαλαμδανει αἴθ ἑαυ, ποτὲ ὃ τίω χοῦν. οὐ δ ἐμὸν λον λέγω, φυαῖν, ἄλλα ῷ 
Ὡἰσὸ τὸ Θεοῦ, ᾧ οὐκ Εἶπε, λέω ΧΑ ὑμῖν αἰ τῆς σοφίας τῷ Θεοῦ, λέγω γδὺ ὑμῖν 

δΐν τῆς τομιολισίας τ Θοου, ἀλλά δχν τῆς χοέπος (ἀωρῶς τ" δὐεργεσιοδν αὐγαμι-- 

μνήσκων ὦσε ̓δγνωμονεξέρρις ποιήσαι ὃ ὁ δεῖξαι καὶ αὶ ζωυτη ὑπ ϑυϑιώοις ἐγζς τὴ δι λυ)9- 
υϑύων αὐπνακοῇ. πὸμπὶ τῶ ὁντι ον ὑμῖν ̓ ὐλι ἱ τῷ δέν ἡ τῷ δῴι μόνον, δρλὰ ὑαρλον- 

“πὰ πλργεϑήῳ καὶ Ὁ δούλῳ καὶ ᾿, ἐλάνλερῳ, αὶ ἰδιωτι καὶ Ὁ σοφῷ, ὴ γαυαμεὶ δ᾽ αἰδρὶ, ὸ νέῳ ᾧ γέ 74- 

ϑνπι. κονὸς γὸ κα Οὗνξ ὁ νόμος, ζαὶ ὸ δεαπυτικός. οὕτω ἢ ὀϑεπα ἢ ποιήται ῷ λόγον, 
πᾶαι ποτλεὶς λιδώγμματα, αὶ ἡ) τοῖς Οὐκ οὖσιν αὐπυ θυϑιμύοιρ, δια καἰ συϑίϑωοοι ἢ τῖ- 

αὐτίω ὕλιτίμησιν ἢ δίϑρθωσιν Δἰκολώτερον δέξωνται. ὸ τὶ λέγᾳς, Εἰπέ μοι; μὴ ὑ- 
πιρφεννᾷ “ϑ ὁ δ φρρνᾷν. τίω μιητέρα οὐ ζῦϑει Εἰσαγει Ψ ἀγαϑαν, τίωυ ταπτενο-- 
φροσιοωύζω, (ῷ διδέσκαλον Φὲ αι Τ᾽ μεμούμϑμος. καιθούπερ ' "Ὁ ὀκᾷνος Εἰς ὃ ὅρος 
ἀϑαξας,ὰ ῷ ἠθικὸν μέλλων ὑφαίνειν λόχϑν, ἐντεῦθεν ἡξαν πεῖτον, καὶ ὺ ζώτα κατέζαλε 
᾿ὐλμδμα, ὁ ὅτω λέγων᾽ Μακαομοι (Ὁ τῆωχοὶ τῷ πρδυματι" οὗτωὺ αὑτὸς οἰπὸ Μ᾽ δ. 

ματιζδυ) , πὶ ἠλκωτεροινιῶ ὀκία, ἤθε ἅ Δ ̓ καλόλυ τίω ὐρετίω, " τίω ϑαυ- 
μαφὴν ϑεσίδμ φἷν ἡμδ ὦ ἀπειτήσαις ̓ μέλλων ὃ αὑτίω ἐν μέρος αἰαρογράφει, ὥαστρ 

Ἰὐπὸ κεφ, τῆς σα πεηποφρϑσιωύης αὐξχεται, καὶ φησι, μιὰ αὐ υβφοννῷ α΄Ὁ ὁ δᾷ φρ»- 
νεῖν" [τῦτο νὰ ὅ61 ζ ϑύλημα τὸ Θω .} λα φρονῶν Εἰς ζ σωφρονεῖν, ὁ 3 ᾿ λέγη το! 82 

οὐτον 661γ᾽ ἐλφθομϑυ Φεύνησι, ἐχ ἥα Εἰς ὀἰπένοιαν αὑτὴ Ὑ χρησωμῖθα, αλλ᾿ ἵα Εἰς σωφρο- 

σιωΐω. ἡὶ Οἵκ Εἶπεν, Εἰς τὸ ὁ τα περοφρρνεη, ἀλλ, Εἰςτὸ σωφρονᾷν᾽ γ σωφρφσιρωΐωω τα ύϑα 

λέγων, οὐ τέωι ἀὐτιδιασελλομδίευ τῇ ἀσελγείᾳ Ξρετίω, Οὐθὲ το" ἀπυλλάρθαὶ αἱ ακολα- 

σίας, ὠλὰ τὸ νήφειν δ ὑγιαμειν κῃ τ ὀζόνοιδν. Ὁ ΝΡ ὁ τού σωφροσιμύη λέγεται τὐπὸ 

τῷ σώας ἐχῳ ζβ Φρώα!. δεικγὺς τοίνεωυ, ὅτι ᾧ μὴ ὶ μετειαΐονται οὐ σωφρονέϊν᾿ ἐνι, τῶτα- 35 

ςί, καιϑοσηκέναι σ᾽ ὑγίαγειν, αλλ ̓αὐἴθαπαίο καὶ ἐϊξέφηκεν ὁ τοιούτος, χαὶ οἰ δαπλῆ)ος 
πϑόρμτὸς 521 μμικώτερος, σωφροσμθίευ. ὠκάλεσε τίω τωπεγοφενσιοων. 

Ἑκαφῳ ὡς ὁ Θεὸ ἐ ἐμέρισε μδζ)ν πίξιως. Ἐπειδὴ γῇ ἢ χαρισμζ χή ! δόσις πολλοῖς 
εἰς Ὡπθιοιαν ἐπῆρε ι ἡ οὐρὰ τὸ τατος Γ ΤΩΝ Κορινθίοις, ροι πὼς Ρ̓ αἰτίθῳ ᾧ γοσήμ(φτος δήλίω 

ποιᾷ, κα Χὰ χτ' μικρὸν αἰσνυσύρει. Εἰπὼν γδ 971 δὲ! ἐφερνῷ Εἰς τὸ  σωφρονᾷν, ὑπήγανδρ,ὀχα- 493 

φῳ ὡς ὃ ὀΘεὐρὸ ἐμέρισε μέζον πὶ πίσεως, πίςιν εν ζυϑα τὸ ἀϑέισμα καλαδ. Εἰ πων ἢ δτι ἐ- 

μέφισν, ὃ ̓ ἱλαῆοι Εἰληφότο πϑρεμιυδήσαν, ὲ ΣΝ “μείζονος τ ἰπολαύσοαντα κατέφηλον. 

Εἰ ἔωυ ὀΘεὐρὸ ὀμέεισι, ἢ μὴ σὺν Ὁ χαιτόρθευ μοι, τί μέγα Φρογᾷς; Εἰ δέ τις τίω “πίς!ν ο- 
ζῦϑα μὴ τὸ γρισμα λέγᾳ καλάεϑαι,ὺ τῶτο πάλι μειζόνως δείκρεσιν αὐτὸν ζουπενοιῶτα 

2: ξυδαιῳ. 

νεξίρυς 

424. ἀ πω)" ᾿ 

χϑῆναι 

Χ τη 

ὧδὸ ἀλαζώς. Εἰ γ" τὸ τὸ χαείσματος τιον" ἡ πίςιο, καϑ' δὼ ᾿ ζὰλώματω ἡ αὖ, ὁ 491} 
τὔο πὶ τῇ Θεού, πόλον μάγα Φερν; ῃ ὑγὺ Εἰ μ᾽ ̓ αδερειο, μηδὲ ἐσαιρκώνϑη, οὐδ᾽ 

α᾽ τις πίςεως ̓ ασξλολόρησεν, ὡςε πόρτα ὀκ4) λιν πίω ϑρχίω ἐχειΐᾳ ἀγαϑα. 613 ὃ 

11:1) 

0. παρεδ]; 
αὐτὸς δίδωσιν, οἷδε πως μρίξει. πόρζῃε Ν᾽ αὐτὸς ἐποίησε, κα ὁ πόρτων ὁμοίως κήδεται. ὺ συν" 
ὥασερ Ὁ δοιώῦαι ᾿Θἰπ φιλαν,ϑεφπίας γέχϑνεν,οὗτω καὶ τὸ πόσον δομῦωι. " γὸ δὴ αἰϑὲτὸ ᾿ 

χεφαά λφίον 
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χεφαίλαιον Ἰχιδείξαίμϑρμος τίω ἀγαθότητα, ὅπερ 58) τὸ δοιωα χαρίσματα, οὖν τωὐμέ.-. 
σφῷ σι πγϑδιδῦνω ἐμϑηεν ; Εἰ 5» αἰτιμοσαι ἐξούλετο, οὐσγ᾽ αὐ ἔδωχε τίω ϑρχίω ̓ 

εἰ δὲ σῶσαι αὶ τιμῆσαι ἐασούδακε [ϑχρᾳ γὸ τῦτο ἡ πϑρελμειο, ᾧ τοσαῦτω διένειμδυ α'γαϑα) 
« σίνος ϑέχεν ϑυρυξῇ, καὶ ταροίῆη, καὶ Εἰφ μφείδν Ὁποκέγρησαι τῇ φρονήσει, μειζόνως ΄ 
ς τῷ φύσει τοιοῦτεα κατα γέυύων σαυτὸν; τὸ μϑρ γδ Ὄὀἰπὸ φύστως “νέοαϑαι μώφϑν, οζκ 

ἔκλημα" Ὁ δὲ δχρὶ φρονήσεως Ῥμέαϑαι μωοϑν, ἡ συγίνώμωης ἐφέρη.), ὁ μείζονα φέρει τίω 
κόλασιν. 

Τοιούτοι ὦ Ὠὶ σοφία μέγα φροϑνοιωτές ( ἦσι, καὶ εἰς οἰπόνοιδν ἐμιπίπηοντες τίου ἐαα- 

τίων. Ουνὲν γὸ ὅτω μιϑρὸν ὡς σπνοια ποιᾷ, δ9 καὶ ὁ πυδοφυήτης ὅτως ὐχάλει ἐβαρ- 
! ᾿ ; ! εἰ ᾿ λων . 3 Ι ᾿ 

το (αρον λέγων, Ὁ δὲ μωρὸς μίφρ9ι λα λήσει, ἵνα δὲ χα Ὥστ ΤῊ μὰν αὐὴδὝ μαϑης αἷστεῖ γισο;ς. ες. 

τίω μωρίδν, ἀκϑυσον τί φησιν Ἐπόμω τ᾽ ἄφρων ὠραινοῦ ϑήσω (δ) «ϑρθϑνον μὰ, χαὶ ἔσομαι Ἠσ΄ 48. ,δ. 
ὁμοιος τω ὑψίστῳ ̓ Καταλήψομαι τῇ χήοὶ μα τίω" οἰκορδῥζωυ, ὡς νοοσιὸν', καὶ ὡς χατα.- Ἐπ" "4. 
λελειμιμένα ὠαὶ ρωῖ. τώτων ζω ἿΨΜ ρημῶδ τί μωρῥτερον ϑεοιτ᾽ ὁδ, ὁ ἑκάφῃ ὃ μεγα- 

χίήγατω λπηφρθία, αῦτο θϑύθέως" Ἐχιασῶται Ὁ ϑνειδὸς. κἂν ἔχαςον ἥμα ὙΜ “Ἡστονενοημθῥων Εἰςμέ- 

15 σον ἀγάγω, α δυμνήσῃ ϑζρμγγαύγαι πότερον Σἰπονειοημϑῥου ἡ μωρ9ὁ αὶ ρήματοι ̓  ὕτως ἐν ὅθι 
τότ ἐλρηωμα . κα "ὃ ἕτερος βωρξωρος πάλιν Φησὶν, Ἐγώ Εἦμι Θεὸς, ὁ ον αὐ,369.. Δαν. γ.μὶ 

᾿ πος. ἡ αλλοςπάλιν,Μὴ διιωήσεται ἐ Θεὸς σῶσοιι ὑμαξ: ἢ ὀξελέαϑαι ὁκ ὅν χε! οὖν μίϑ' Ἐξε., «. β. 

ὰ ὁ Αἰγύπτιος ἢ, Οὐκ οἶδα (δ) Κύομον, ὶ τὸν ̓ σφκήλ οὐκ" δξαποςελώ ί καὶ ὁ δα ἄρ. 
φήτη ἄφρων Οιούτυς 541, λέγων εὖ τῇ χαρδία αὐτῷ, Οὐκ ἔς! Θεός, χα; ὁ Καὶ ",Μὴ φύ.- ΨΔμο δι ἂν 

20 λαξ ἐγώ Εἰμι τὸ ἀδελφοῦ μὲ ; ὥρρ, μυὴ δυυΐασαι οἱ αγνοναι πῦτερϑν “Σστονενοη μων, ἢ Γεν» δι. θ. 
μωρών (οὶ βήματα. ἡ γδὺ δἰπύγοια τῆς συμμετδίας ὠκπίτὔουσοι, ὸ “Οστὶ τῷ νο γνομέ- 

. γη (δ ἡ δἰπονοια λέγεται) ᾧ μωρϑις ᾧ αἰλαζόνας ἐργάζεται. αὶ "Εἰ Ὡἐρχὴ σοφίας, φό. παφιμ. 1 
(ος Κυρίου, Οὐκοιοῦ δγοχΝ μιϑρίας, Ὁ μὴ Εἰδέναι τὸν Κύριον. Εἰ τοίνιω τὸ Εἰδέναι, σοφία, 

μομρμ μὴ Εἰδύαρμωοία, τοῦ μὴ Εἰδύαι ἐξ χυαβηφανίας ὙΥ {ϑέρχὶ γὺ ὐαβηφανίας τ 
25 (μή ΕἸδέγαι τον Κυρμον) ἄρρ ἢ αἰαῥηφανία, μώθλα ἐσχατη. τοιουτος Ζεῦ ὌΝ Ναῦά,, Εἰ ὦ 

μὴ πολὺς Θεὸν, δυλιαὶ πσϑῆς ἀρ, ϑοφπον, ἐξ εὐ πονοίας ἀψέητος γεχϑνως᾽ ΔΛ ὕφερον αἰπέϑει.- 

"Ε τῳ δέει. ὅτὸμ γοῤ ἂς ὠκπέσῃ τῷ μέζξου τῆς φρονήσεως, ᾧ δειλὸς ὁμοῦ ᾧ, ϑρασὺς γί- 

νέται, ΤῊς 40 χὰς αἰαϑενοὺς γιονϑβης. καϑαπερ γὰρ τὸ σώμα, ὅτὸν τίωῦ συμμέξῳν ὡσιλέ- 

σῃ κρασιν, γινόυνϑμον δύσκερτον, πᾶσιν αἱ λίσκεται τοῖς πάθεσιν ὅτω ᾧ ἡ ψυγη,ἐπειδϑρ τὸ με- 

η0 γαλοφυὲς δ΄πυλέσῃ καὶ τὸ ζοαπειοφρϑνεῖν, ἔξιν δυξαμδίη ναὶ, αἰοϑενής καὶ δειλὴ καὶ «ϑρα. 

,»ἀγεῆ σεῖα, ἡ Δλύθητος οἷ, χαὶ ἑαυτίω" αἰ γνοήσει λοιπόν ᾿ ὁ ΠῚ ἑαυτὸν αἰ γνοῶν, πορίᾷ αἱ ἑαυτὸν 

Εἴσετω, καϑούπερ ΡῈ Φρενίτιδι κατεχόμϑμος, ὅταν ἑαυτὸν αἰγνοήσῃ, συ εῖδ Οὐ «σο» τὸν" 

πυδῶν οἶδο᾽ χαὶ ὀφθουλιμός, ὅταν αὑτὸς στηρωϑῇ, πόρτα σχοτοῖ ζῷ λοιπὰ μέλη" ὀυτω καὶ ὅχὲ 

τῆς δἰπονοίας συμξαει. δ καὶ ΜᾺ μαινόμθῥων Εἰσὶν αἰϑλιώτερρι οὗτοι, καὶ “Ψ) φύσει μιο-- 
45 ρῶν. καὶ γὙῈΡ ὁμοίως τούτοις γέλωτα κινοῦσι,καὶ ὁμοίως εἰκ εἰνοις Εἰσὶν αὐϑιῶς. καὶ ἐϊξεςή- 

χασι ἐς ὥασερ ὠκένοι, δλλ᾽ σῴν ἐλεοιώται ὥασερ ὠκῶνοι" φρονοῦσι ὃ ὥασερ οὗτοι, 

ΔΛ οὐ συπϊνώσχϑυται ὥασερ ὅτοι, ̓ ὁλαὶ μμισοιῶται μιόγον " χα! ζῷ ἐλαηώματα ἐκαιτύρων ἔ- 

νπς, τὴς συγνώμωης ἐχατέρων ἐφέρίωται, οὐκ ἀπο τὴν μι μῖ» Μόνον, ᾿φλα χαὶ πὸ τὴν 

“ον ὄντες χοιτουγέλαιφοι. 4,γ}, Εἰπέ μοι, τὸν αὐχένα, ὀράτείεις ; 4, βαδίζεις ἐπ᾿ αἴ. 

40 Κρῶν ὀνυγὼν; φᾷς ὀφρις αἴάαυς ; “ἰ τὸ φῆθος Φυσάς } Τρίχα ΠῚ δυώασοωι ποιῆσαι λϑυκήν 

ἡ μέλαιναν, καὶ ὡς πότων κρα ἣμ, ὅτως ἀεροξατάς, τάχα ἐξούλῃ σοικαὶ π]ερφᾳ Φιώαι, 
ἵα μὴ βαδίζῃς ὑχὶ τῆς γῆφ᾽ (ἰχα καὶ τέραις {{) Ὡηηϑυμᾷς νει γαὶρ ἐχὶ τέροις σαὐτὼν πε- 
ποίηχας, ὁ, ϑοφπος ἐξ ὧν, πέταοϑα 3 Ὠχυχφρῶι ν μᾶλλον ὃ χαὶ πετόμϑινος ἔνδοϑεν, χαὶ 
φλεγμαϊνων πόμτοθον » Ὧσε κωλέσω, καὶ καιϑολῶ σὰ τίωυ ὐσπθιοιὰν : αὐ Εἴπω σῇ τίφρο, 

ι 

ΧΩ 

ΗΘΙ͂ΚΟΝ 

γιστῆλω, 
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χα! κόμν, χα) καπνὸ, χα κΟΙΟΡ ΤΟΥ, Εἶπον β  τίω ἐ ἐυτέλειαν, Οὐ οἵττω ἣ ᾿ ἀχριξῶς πὴ τὴς Ἐ-ἰκό.-. 

νος ἐπελαῖ θὐμάωυ ἡ ἧς ἐθνλϑμάω. [ἢ ὀγϑὺ Χι ̓  ̓φλεχμονζω Ὥ  δζοίκενον αὐτῇ Ὁ ὡπὸμ ἴδ τῖσαι 

βέόλομαι. ποίαν δϊζυ δ δυρριμὃῳ τύτοις Εἰκόνα αὐβμέξουσαν ̓  ἐμοὶ δυκσῦσι συπτίῳ Χρτοα-- 
. φλεήϑύντι κπρϑσεοικένγαι. και γαρ ὁκῶν. δοκῶ μῷ ᾧ ἐ ἐμκαρησμὸν οἰδῷ, κα ἡ ̓ αύβόμενα- λει διατεπῴ 

κύνα ̓μικρὸμ: 5 ιοἧς ἀφέω αὐτο μέγαν, χατέωυξξη τε ἁπὸμν,ὼ τεφεας “πασυ βυτε- 3 

λέφερον ἐφόψη. ἴφια καὶ τώτων αἱ ψνχω!. Ὁ  ἡὸ φύσημα αὐ ὃ ὅρκον καὶ Ο ἣ τὺ- 
χούσα “πεϑσφολὴ δωυήσεται ζαπειαῖσει καὶ Ὁ καϑελῷ. ᾧ γὼ Ὡπονοιοηνδύον αἰώγκη 
σλύτως ὼ αοϑενη ὧνα ἐδ. ῳ ἰγυ 581 Ὁ ὕψος ὑγεὶς, δλ᾽ ὡ ασὲρ αἱ πομεφύλυτερ ϑυκόλως 
διῚ “μώτευ , ὅτῳ ὰ ὅτοι ῥᾳδίως υὐπόνλεωυ Εἰ: Ἀ αἰπικεῖς, ϑὺς μοι,ϑρασὺν ἐ ̓ὐπονενοημδον, 

᾿ 'πετόωκοτος δειλότερον ἊΝ γοόμδμον ᾧ᾽ Ὄπῦ τὴς τυχούσης αἰδιςαίσιως. ὡασεργδρὴ (ὦ Δ το νην 
Ὡ σὺ φρυγαϑων αἰοϑυδύη φλὸξ ὁμοδ τε ὀῤηφιϑηρὶ: κόνις ἔρετο, ἡ ἢ μ Κοὰ ̓φερεών. ξύλων φυ.- 

σις ὅτε δξατῆξι ῥᾳδίως, κα ὦ δ Χ] πολὺ " φἰροτηρᾷ καιορδμίων τί φλογα᾽ ὕτω ᾧ αι ᾿ ψυχαὶ αἱ 
δὴ σεῤῥα ̓ὶ βοῦηκϑαι, οὐκ δυκόλως ὅτε ὀκκαίονται, ὅτε σβένμωυ} ὃ ὅτι ὃ ἀμφότερα ζχυ- 
1α ὧν μιῷ χαιρ9 ὁ ῥοπῇ παρρισι. (τ δι δὼ Εἰδῦτες, τίω (ῳπευοφενσιωίμον ἀσκώμδι. 

οϑἰεῖνν γδ αὑτῆς διμναπώτερν, ἄλλα καὶ πέτρας ἰχυφϑτερα, χαὶ ᾿ ἀδοίμθρμτος φεβῥοτέρᾳι, χαὶ 15 

πύργων, χα) πόλεων, καὶ τείηρις ὡ μεΐξοι καλίφησιν ἡ ἡμιαις ἀσφαλές, πόρτων ὑψυλοτέροι 
“μνομδμη Δδὦῥμ τῷ ψ αἰ σθόλου μηχὸνημίν ᾿ὥασερ ζω καὶ στόνοια οἱ τοῖς ἰςτυχούσι βὐχφρωτοις 
ποιῶι, ποριφὀλυχρε(ὡασερ ἐφίωυ)ϑὐκολώτερον ῥπηγνυμϑίη,ὶ Ὥρα χρη ἴαχυτερον λεζουϑέη, 

χα κρυπγοῦ χοῆον διαελυονϑιη. ῥ᾽ δῶ Ἐχὶ τὴς φερέαᾷ πέτρας ὠμϑν βεθηκότερ, ὀκεί- 

γῶν ἀφέντες, ζωτίω ἑλώμεθα. οὕτω γὰῤ χαὶ ὧν τῶ παρόντι βίῳ ὀνάπαυσιν ἐυρή-- 

σορδν, χαὴ κατοὶ (Ὁ) μέλλοντα αἰώνω πόμτων οἰπολριύσομδν τὔν᾽ ἀγαθῶν, χάρατι χαὶ 
φιλδν,ϑφφπία, 

δ ο 

Λογ, κα, 4 ΚΑΘΑΠΕῈΡ ΓΑΡ ἘΝΕΝΙΣΩΜΑΤΙ ΜΕΛῊ 

πολλαὶ δ μι, τὰ ̓  μδνν πλύτα ὁ τίω αὑτίω ε ἔχει πρλξν᾽ ; Οὕτως 
(ὦ πολλοὶ ἐν σωμαΐ ἐσμεν ὧν Χοις ᾧ, 65 καθ᾿ εἰς, ἀλλήλων μϑην. 

3 

ΝΜ Αλν ᾧ τῷ αὑπυδείγματι κέγον), ᾧ ῷ αι στοὺς Κοριϑλίοιςέ ἐγοή- 

σαιτο,τὸ ̓ὠζ' τῦτο χατοιςϑλλων πείθος. καὶ ̓ γὸν βγάλη "ὖ Φα- 

μαίκε ἢ ' διούαμμιρ, καὶ μ Ὁ αἰ βαδείγκιατορ ἡ ἥ ἰχὺς τότυ, Εἰρτὸδι- 40 

ορϑώσοι τὸ τῆς τὐπονοίας "ὐσηρίαιι, νος γ βένεκεν σὺ μιεγαῖλα 
Φερνᾶρ φησι δ᾽ τἰπάλο ἕτερος ῥαυτον » ὀξετελίζει υχὶ σῶμα 

ἐσμεν ἀπόρτες ἐγὰ μιεγείλοι Ὗ μικροί; ; ὁτὰμ δὶ σου μ᾿ ὃ χεφαΐλαι- 

ο ἕν ὥμϑυ, καὶ Ὁ δήλων μδί,τί" τῇ ὐπονοίᾳ ζει. σαύτοι "πὶ ἐπαιουύῃ Ἢ ἀδελφὸν: ; 

ὥασερ "Ὁ ὠκῴνος συ Ἰος,οὕτω κὠχείνε σύ ν᾽ πολλὴ Χ ὺ κτ αὗτο ἡ ὁμοτίμία.. δυο ἰο γὸ ἰχόμα 1.5 

καϑελῷ, αὐ. τίω Φσπνοιὸρ τέκε ὺ δι δλλήλων ἐσυϑρ ,μϑῴι, ὑχ ὃ μιἰκρὸρ τῷ μεγαΐλου 

μόνον, ἀλλα ὶ Ὁ ὃ μέγας τὸ Ὁ ἐλοίῆρνος, κα ὁπι ἣν ἐσμδν. ὧπόμτες σωμᾷ. μαλλον ἢ δ) τεία" χαὶ 

γ»νὺ ̓ϑρισμα, “ἔδειξεν ἔν ὃν ὦ διϑύν. μὴ ἡ Οῥιω μέγα φον, ἐδδ.ϑη γδ θι θα τῦ τόθε- 
οὔ, οὐ οὐ σὺ ἐλαῦες, σοὶ δΐρες. ἰῳ τῶτο ν᾽ λαεισμ ΤΧ α]όρϑρος, οὐκ Εἶπεν, 9 

ἥν ἀ᾿ μεῖζον, ὁ οὗ , ἐλϑῆον ὑλαίεν, δυλαὶ τί; ̓Δ Φόρον. ἔλοντες γδῤ φησι Ξϑθίσματα, ν μεί- 40 

ζοακ Ὁ ὀλαήονα,δλλα ὀζεφορᾳ “τί δὰ εἰ μα ἰ πιαυτὰ ἐἐπτετείγης,ἰλλα Ὁ σώμα ὃ ὐὐ! ὅ21; 
ἡ Ῥρξαμϑιος πὸ χαείσματος, εἰς κοιτύρϑω μαι λήγῃ. Εἰπὼν ἀκ ποϑφη τί αγεὼὺ ὅζα- 
κονίδμ, κα ὅσαι τοιαῦζα, κατέληξεν Εἰς ἐλοημοσύνξωυ, ὁ απουδέω, κα Ὁ δὐπίληψι. ἴζαι "» 

Εἰκὸς ἀὔ τινας οὐουρέτους εδιὺ φῇ, μὴ ἔχεν ὃ αοοηφητοίαν, δείκψεσιν ὃ οτί χϑὰ τῶτο γι 

σμώ, 

ἃ Κορ ,8. 

21. 4 ἐμυν 
ΓῊ 
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σμά, ὺ πολλῷ μεῖζον κείνου (ὥαερ ἔδειξεν οἰ ὧν τῇ αξὸς Κοριϑίοιρ) χα! τοσύτω μήζον, 

ὅσῳ ὃ μὃρ ἔχει μιοϑον, το ὃ ἐφέρηται αἰμοιξῆς: ὅλον γ} δωρφᾳ καὶ Ὑδύὶς 81. 2. 4. τῶ- 
τὸ Φησίν, 

“ἡ θυ ό Ἔλθντο: ὃ ) χορίσμαται κα δ τίω δορὶ Χ πίω δυλείσον ἡ ἩΜΙ͂Ν ἄφορᾳ, Εὐπσοοφη- 

ς πω», κτ πὰ πίω ὀμαλογίαν τὴς πίφεως. Ἐστ4 δὴ ἡ δ ἰχϑμώς δες πϑλεμυϑήσειτο, 

βύλεν) Ὁ οὐγα γωνίας ποιῆσαι, απουδοιοτέρρές ἐργαύσοι ον, δεικρες' ὅτι ἀὐὶ (ς ἀφορμιαξ' 

χα μεῖζον, πἰϑέχοισι τὸ “μείζονα, ἐλοίῆονα, λαφῷ. λέγει εδὲ γδγρ αὐτο τα ρα τὸ Θεοὸ ̓δεδὸ.-- 

χ ἵλαῆονν οϑειίως ὅτλυ λέγῃ, ἐκίφῳ ὡς ὁ Θεὸς ἐμέρισε μέζον πίχεωρ, ἀ παλιν, κτ' “ζω »ρῃν τίωω 

δοϑοίσαν ἡμ})} ἰγώ χαταφείλῃ ὧν ὐαβηφάύοις᾽ λέγει ὃ. ὦ οι αὐ ὅς ϑρλας γολμη- 

10 αϑοι ἶνα, διογείρῃ (ὧν ῥ ῥαϑύμοιρ᾽ δκαὶ ὰ τῇ ας Κορανδίοις ποι αι, ὠμφότερᾳ Ὁ φῶτα κινών. 

ὁτὸμ ὑἐδὺ γοῤλέγῃ, Ζηλούτε τὰ χωρίσματοι, δείκψεσι χαὶ αὐτους ὑζ αἰτίας τῇ τῆς. ὄζεφο- 

ΠΩ κω διδοιϑέων. ὁτὸμ σὴ λέγῃ,πομίᾳ δ φῦ οὐερχεῖ ὃ καὶ τὸ αὐτὸ πγῶμα, ἅζκι- 
ρομῶ ἑκαίςτῳ χαϑως βούλεται, ἐκᾷνο καζωσκθυαῖ εἰντὸ μή δὲν ἐπαίρεοϑαι (ὄν' Εἰληφόζῳο, 

πόμτοϑῳν αὐ δαμιυλούμϑμος αὐ ὦ πάλς" ὁ δὴ Ὁ ογζουυλει ποιῇ, Ἢ παλιν ὥφδραπε- 

15 τῆωκχόζῳς διετείρων Φηδι, εἴτε παρηφητείαμ, Κτ' τίωι Δμῳλογίαν. “πῆς πίτεως, Εἰ "ΣΡ ὦ ὸ 

ἡρριο Θ᾽, δλ οὐχ ἀπλῶες ὀκλεῖται ̓ δλλὰ ΚΟ μέτρα, «Ὡς ΥΜ δεχουδμῶν λαμοηλσς 

τοσῶτον δπρρφ ὉσΌΥ αἢ ἢ θὕρῃ σκίζος πί “πίφεὼς αὐτὴ ἡ αγολσωρηθίν.. οὶ 

7. Εἴτε δἰ ϑκνίδμ, ον τῇ ἡ ὀζρεκονίᾳ,, . ; Καϑολίκον πηράγμα ογζρύλα, ἀίϑησι, καὶ ὲ 

δ ῥὴ ἢ Ὡἀποσολή, φακονία, λέγε" αὶ πὸρ αἰγαλὸν πνέυκκὰτι κὸν ἐρρον,ὀζρκονία. ἔξι ἃ ἘΩΣ Ὁ 

.20 ᾿δικὴς οἰκϑιομκίας ἀνόμῳ τὅχο ς»ὕ9α αϑέτοι καϑολικὼς Εἴρηται, : Εἴτε ὁ ὁ δούσκων, 

ὧν τῇ ἢ διδασκαλίᾳ... ς Θεα πος ἀδιαφόρως αὑτὰ ἰπίϑησι, ὦ μικρὸ φοδθιτου, χαὶ 

τὸ κἰρα εἰσιν ᾿ πάλι τὸ αὐτὸ πούτο στα δύων, τὸ μὴ  Φυσείεϑεμ. μηδὲ ὀπαίρφοθειμ, 

Εἶπε ὁ  αἰϑκαλα, ̓ὡᾧν τῇ ἢ αὐ δακλήσει, " Καὶ. τϑτρ. δδᾳσκαλίας. Εἶδος. 

Εἰ πνθνο φῶ λόλος αἰ δρνουἰσεώρ, φησι, κϑϑς ῷ λαὸν ἀόγοτ. εἰζαλευις ὡς 
χνσηῆνων 5 ου μέγα ὀφελος τὴρἐτέω. βιφτιέγαι, εἰ μὴ κα τὸ «ἀξ σύκοντος, τῶτο γίνοιρογόμου,. ἐπάγει, 

Ξ 0) μεία λδαις Ὁ ᾿ὩΨ. οἰπλότηπι. ᾿ Οὐ Ἀῤϑρμεῖ τὸ  δοιώᾳιμδνλὰ δεῖ κα Ῥ ΜΩ ὁ 'δὼ- 

“ἢ. ον Οὐ χορδὴ τὸ πύτνω, ΨΥ ἱλαρότηπι.- ΠΣ 

49 ἐλεησου, αἰλλα ὀ(ζ τι δαψιλείας τὼ γνώμης ̓ἀλύπου ὅὴο δὲ! ποιή. μάλλον: ἣν εἴτ ἄλυπι 
"σὴ μόνον, ἀλλαᾷ κῷ ̓φαιδραξ: ̓ χλμφούσοι. οὐ γὰρ ἐρινῖσον ΜΉ ἐλυσιος, ὲ χράβενν. τῦιρ 

ἢ αὐθ  ασοῆς Κορινθίοις Ἰππιφελλων, μ᾽ πολλῆς καφεσκθύαζε αρουδὰς. εἰς μἱ ὈΚΎΝΕ 
λειδῳ διεγείρων, ἐλεῦν, Ο ἀσείρων ̓φειδορϑῥως, φέδομϑι'ως κα )νἀισειῦ αὶ ὁ αχδίρω. ὁπ, ἐυ- 

ἃ Κορ 16 .λα. 

Τρχξγ. 4. 

λογία, ἐπ᾽ ἐυλοχίαις ἡ. λερίσει, δ᾽ ὃ. γνῳβεῴῃν διορθούμϑμος, απξυῤεαῖθ, μιν ᾿οο ἄτυοι ̓ 2 β. Κορ. 3.πι 

4 ἀγαγκηρ. αἰμφότεξα δ. δεν πέρ φιαι τῷ ἐλεοιωυην ἢ «φϑονίαν, ὃ ἡδαγζεω, ὑἥμερς, ϑδβδο- 
Χανβφ νοεῖς διδοες ἐλεημοσύγζευ: ὑπ! ἢ ὃ ἀλη ιὀλεοῤνυ οιρατον. παφρδιδαιὶ φολτορϑω- 

ματρὸν Εἰ Ρ ἀλγεῖς, οσγκἐλεᾷς, δλλ' ὠμὸς Εἰ πὶ ,ϑερσῳ.. ̓ Εὐγὸ σι ἰδλαιφ τως 
ὀκϑῆανο ὦ λύπη ὀπῶν οἱ σναςῆσρι δυνήσῃ» τἀγαπελιηδ, μιηδὰμ νυ τί βύσεν, άκψο " “πο-: 
μρὼ ἡ ὁτὸν "ω τὖῷὸ ν χαιρῷ πϑέχιν. Ὧ) ΝᾺ σε οδὲν οὕτως καἰαβὸν δν.89:ποιά 64) δυκεῖ, 

49 ὡς ὃ [χὰ ἑτέρων Ἀῤιμεδορινοιυ᾽ μὴ τῇ Υ υπυββαλλουδῃιβαιδρότη τόμ ταν ᾿ “ἐῶ μέλης, 

Ὁ δείξηςο ΟΤΙ λαμθόμεις μα ἀλλνα δίδως, ἡ. κατίζαλες μιμδλᾳὐ, ἢ ̓λ έχησις ᾧῷ λαμολύώονζι ι 

δ) τὸ τὸ φησιν, ὁ ἐλεφῖν,ἰν. ὑλαρϑήντι. ἥιαγὸ. βεσιλιίψν λοιββανῶν,σων, ϑ6 5 ποῦ μῃ ἢ εἶδα ὡ- 

αδρτημῶν δυχόμϑμος συξχώρηόμ ἐν κὐδηφδξ ὑδέειμα γον τῇ διυπόμη χοὰς σ- 
Ἄ τλῶν “ αἰλλαὶ τῇ ὄζρ τὴς δωυπόρμῃρ σφλσόσῃῳ," Εἰ ἰνὸ ἃ ἃ: ἀπείρων ̓χαϊρᾳ, καίτοι ΤᾺ "ἀνέλοι 

απείρων΄ 



᾽ ἐγ κῦο 

ἘΡ 6. “2, 

180 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ. 

απείρων "πολλῷ μάλλον ὁ Ω οὐφφυὸν γεωργῶν. οὕτω γὸ κα ὀλίγα δῷς, πολλαὶ ϑώσειρ' ὥασερ 

ὅϊυ «ὦ ς σχυ Θερπύτητος. κῶν πολλὰ "δῷς, ὀλίγα πεποίηκα, τὰ πολλα. ὅτω δὴ χϑρα πολ. 5. αν; 

λβζάλαντα ὑαδηκότισε δα δύο λετῆων. δαψιλὴς. γδν γνώμη ̓  πῶς ἔνι, φνσὶ, ποία συ- Ἴ  δοσης, 
ζωϊτα ἐ τῇ, ὁ ὁ πόρτα χεγούνοι, κῷ. ᾿αποϑϑυμίας τῶτο ποιῷ ; ἐρώτησον Ύ χίθν, ξάὰ ἀκούσῃ 

ὡ 'πον, Εἶσν δι υἱ ὕχ ἡὶ πενία, πον τ φενοχωθάαν, ΔΛ ἡ “οέϑαρεσις ἡ τῦτο ᾧ τὸμυλυτίον 4. 

πὸρ ἐργάξεν) ἐς] γβᾷο οὖν πενία βιεγοι λό »ἐδ) ὦ πλούτῳ μικρολέγϑν. δα τοὺ 

ἐν τῇ πμθλιιῇ τ ̓ἀπλοτηζα νεῖ ὸο οὐ τῷ ἐλέῳ ̓  ἱλφρότητα,ὶ ὧν τῇ φροςασίᾳ ω ἀτου- 
δώ. ὼ ἣν χρήμασι μόνον βούλε. τοῖς διομδοις ἡὶ μας » βουϑεῖ, ἀλλὰ χα ῥήμασι, 

χαὶ φϑάγμασι, καὶ "σώμαδι, χα! τοῖς ἄλλοις, ὧπασι. χα Εἰπὼν τίω ααελυγρυμδμέιυ χισίμα, 
σοῦ τασίομ, τίω ὁζῷ τῆς διδωσκαλίας Ὁ ἀζῳ τὴς πἷ βακλήσεωρ(αὐτι γὰ» αἱαγχφιοτέρα, 1ο 

ὅσῳ χα ψυλν ς"θβιΐξηφη ἦλϑων Ὑχὶ τίω χω ΥΩ χοομούτων καὶ ον" ἄλλων ἀπόῤτων.. σύ 
Εἴζῳ σγικνιὶ ποὺς αἱ ζωῦτα κατορϑωϑοίη, τίοὐ μιγτέρᾳ αὐτῶν Εἰσείγει; τίω:. ἀ- 

γα πίω. 

ΦΗ ἐγάπη γϑῥ, Φησιν, αἰυπίχριτος. Αν ζωτίω ἔχη, ου ͵ ϑαπόβης αἰ- 

ϑησῃ χρνμώτωνοὐ πόνου σωμάτων, ου ἡ μῴβου ῤγων οὐχ ἱδροὖτος κα ὑ δζριονίας, ὠλλὰ πᾶν: 18 

ζᾳ οἴσεις Ἄρναίω, καὶ σώματιρκἀνχοήμϑσι, καὶ λόγῳ, καὶ ὀτέρῳ ὀττωοιο βοηϑῆσοι δὴϊ 

τῶ πλησίον. ὡανρ δέω οὐ μετάδοσιν ὠπετᾷ μέρ, δρλαὶ τίω" ὧν ἁπλότητι, δῆ “ῷ»- 
ξασίδν, ἀλλα ᾿ τίω μῷ ̓ ασουδὴς, σϑοὲ τίω ἐλοημοσύλδευ, αἰγλα τίω μῃ ἱλαρύτητος “ οὕτω 

αὶ αγαπτίω οὐχ «πλώς, ἀλλὰ πίω ̓αἰυπόκριτον. ἐπεὶ χαὶ τῦτο αἰγαπη" καὺ τῶτο λι»- 
ταὶ, πτντω ζῷ ἀλλα πεῖ). χαὶ ὃ ὁ ὁ ἐλεαδν, ἱλσροίς. ἐλεᾷ (ἑαυτῳ ὃ δίδωσι). καὶ ἢ 
προλίκανδμος, απουδαίως πϑϑίςαται (ὁ ἑαυ ζ᾽ γὸ σσόσίςαται) αἱ. ὁ. μεζαι διδοῖς, ΑΦ' 

δ ψιλιία τῦτο ποι. ἑαυτῷ Ὺ» δέχ. εἴζῳ ὑπήδη 51 ψ, ἀγάπη Ἰχι πονη- 
ροῖῷ πρήγμασι, οἵα αὶ οὰ αὐἰσλθφων δρὶν, ἡ Ἰλὶ χοίμασι χα αὐὐπα γαὴς 

ὁμοιοοιεύτων, ἡ Ψ Ὡη μἰαιέχαῦ συμεπσίοις,᾿ "ὠκκαϑαίρον κὑτίω ἘΠ ἐτότων φησὶν, Γ΄ γρεχφϑαίμη 

Αποφυχϑώντες πὸ ποιηρϑν. Καὶ οὐδ ̓Οἦπιν ,αἰπτεχομϑμοὶ δυλ αὶ μισοιούτεβ  αὴ 25. 

ὐχ ἀπλοῖς μμισδιώτες, λὰξ σφόδρα μισὗντες. ὃ γὸ οἰπὸ τῶ," “ιπολλαρϑ ἢ Ἰρατό.- “ τὴ ῆω 

στως ὅ61 ΔῈ αὐτῷ" ὡς ὁτὸμ λώῃ τὐπυχαραϑυχίδν. » κ ἀπεκδευγέμϑμοιςκὶ Ὁ, υἰὐπολύηρωσιν. 

Ὠφδὸ σπτωλοὶ ὶ μὴ «ράῆοντιρα χακα', ὀκϑς τίω" ̓ἰβχιδυμίαν αὐνὴὍἶὄὍ]ς ἐχοιδί,. αἰ 

το "Εἰ πῆν,υἀποςυχοεῶτερ. αὑτὸς ὦ τίω ̓Ἀἰϑινοιὸν καϑούρθθεν βούλίχαι, ὺ πολλίω ἡ ἢ.- 

μαξ ψβρὰν ἔχον οϑς. τίω κριχίαν, ὁ εὖσορ, πολέμων. μηδ, ὌΝ Εἶπὸν, Φησιν, 

ἀγαπήσατε δλλήλυς, νομίσητε μέλε τότ λίγεν,ὡς κα ᾧ ὧν τοῖς ΠΡνη69Ις συμισεγονίῆειν 

ὀνλήλριφ. τοιούλῳ τίον Ἂ ἀπὸν γομιοϑεπὼ᾽ ὑ μόνον τῆς πράξεως, δὰ καὶ ὦ τῆς. Ὁ59ἐ- 

σεως τῆρ οἴει τίω᾽᾿ γκαιχίαι δλλότξιοι ἐῃ) 4{)» ̓  ῳ μόνον τὴς ὀζνϑεσεως «αὐτῆς αἰλλότμον ἐδ), 

αλλὰ . ὁ ΔΝ αὑυβθολῆς αἱ αὐτ' δ υὐποςρέφεοι, ἀ μέσα. Ὁ Οὔκ ρκήται βμόϊῳ τέτοιδυλά καὶ Ω 

τίω τὴς ὠρετῆς ἐργασίδυ" ἐπαίγ λέγων, “Κορλώμδνοι το ἃ ἀγαϑῷ. ΤΑΝ 35.,,β.ἐπρ 
Οὐκ Εἶπε, ποιρμωτες μένον, ὡμλὰ χαὶ ἕωϑροι; τούτο γὰῤ. Ω μιλοδσαμονλῶ- 

«ϑαι! ἐδέλωσεν. οὕτω ᾧ ὁ Θεὸ (ἀωψα)ων ἀὐθρα τῇ γωναιχὶ, ἔλεγε ̓ Πρασκόχλπηη- 

βάνα “ὐοὺς τίω γωυάικιᾳ ἀὐτύ;,. Θἴἷπαν ὃ. αἰτίας λέγει δὲ ὡς ὀφείλομϑρ ἀνήλνις 
ἀγαπᾷν. 

1:0 Τῇ φιλαδελφίᾳ Εἰς δλχήλες φἰδρργιὶ ΠΑΝλφοί φησίν, ἐφε,υ. ΓΝ ὠ- 40 

ὄνας ἐλύσετι αὲ αὐζμ" οὐκοιῶ καὶ δζὰ πϑτὸ δίζαιοι ὸν ΤῊΝ φιλᾷν δλληλυς." "πῶτο ἢ 

ο 

των 

Μωύσὴς θλότι τοῖς οὗ Αἰγύπῆῳ ἐφηιϑίοιρ" ̓Αδελφοίε ἐπε ψω τί αἰδικεῖπο ἀλλίλυς; ὑτὸν 
Α δὼ αἰϑὶ δὼ ἔξω λό, Εἰ διωατὸν, δὲ ὑμδίν, κῷ φ πθμτον οὐ δεσίπων Οἰρωυδῦε- 

τή, φησι. ὁτὸμ ὃ αὐἰδὲ Ὑ0)᾽ οἰκείων ΑἹ ῳλόγηϑαι,, τῇ φϑνλῷίᾳ, φησὶν (ἐς ἀλλήλερ 
Φιλόφορηϑι. 



ἡ παν δὴϊ 

χηὐμγομεῖ 

“εμδρ ὗ 

χιἐγεϑῶν 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ.ἘΠΙ͂ΣΤ. ΛΌΟΓ,.κα. ι8ι1 

Φιλόφορμρι. ὁκ ἃ ) ὧ μὴ ̓ μᾶχε ϑαὶ ζυτᾷ, μηδ μισεῖν ᾧ ᾧ πο ρίφεοϑαι ὡ»- 
ζϑα ὰκ ὃ φιλῷν, καὶ ὸ ἐχ «πλώς φιλᾷν, αἰλλα αὶ φεργᾷν. Κὶ γδῤ Ν μόνον φησίν, ὀῥυ-: 

πόκριτον τῇ) χες! ᾿ τίω “γάπίω, ἀλλὰ καὶ ὑππιτεταρδῴέω, ὐ Ἀρμάων ἢ ὀζοόπυρον, τί γδ 
ὑφελος δῤ αἰγαττας ἅ ̓ ἀδόλως, μὴ λραῶς ἢ ἀγαπάς,δϑ κα υ Εἶπεν, Εἰς ἀνοήλες Φι- 

5 λόφοργρι, τυτέςι, ἡ περαιθς φίλει, Μή ἡ μὲ φιλᾷοϑαι "Ὁ ἑτέρϑ, αλλ αὑτὸς ὕλιπήδο, 

τύτῳ καὶ χαταρχου ὅτω ῬΨ τ τῆς κείνου φιλίας (ὃ μμιαϑὸὶ καρπώσῃ. Εἰπω, τἰ- 

γώ τίω αἰτίλυν δὲ ὦ ὀφείλονϑμ αἰλλήλοις φιλῷ, λέγ ὑπῶς δὺ “νοι τὰ τὴς Φιλίας 
αἰχύητω. 89 ἡ ἐπαγή, Τῇ τιμῇ λυ (σϑΆη.» ὕμϑροι, 

Οὑτω γϑῤ φιλία ὁ γον ὲ γυομϑέημδι ει. ὁ οὐὸν ΄ ὅτω φίλοις ποιᾷ, ὡς ὃ ἀσουδα- 

το ζε τῇ τῇ ἀν. κὰν ᾧῷ πλυσίον. φιλία ὃ μόνον, ἀλλα καὶ τιμὴ ) μείζων οὑτεύο 

γ. ὦ “ » Εέρηνδία «πέήτερον κω τῆς ,αἰγάπης, ἡ ἢ ἀγάπη διὸ τῆς τί- 

μῆς, ὥασερ ὅν αἱ τιμὴ ἀπὸ τῆς ἀγάπης. Εἶτα ἥα μὴ τιμϑμϑμ μόνον, ὦ ἐτερόν ι 
αλίοι Ὡπζητᾷ λέγων, 

11 Τὴ απουδῃ μὴ ὀκρηρϑί. Καὶ γ»»ρὼὴ αὃτο ἀγάατίω τίκγει, στὸν μ τῆς 

ις "ἀμῦς ὲ «πο ςασίαι Ὠκιδιιξωίβα. οὐὐδι ̓  ὅτως, ὡς ἀιμε καὶ ὐ σσόϑνοια., ῶ Φιλῴοϑαι 
ποιέι. ἐγὸ ϑρκῷ ζ φιλῶ, ἀλλὰ δᾶ ὑτύτυ" μᾶλλον ἢ. ἡ τῦτὸ οκ τὸ φιλέᾶν “ν΄, 

ὥασερ δω ὃ ὦ φιλῶν Ὡσὸ τοτῦ δαρασεται, ᾿ αἰλλήλων Ὁ6) κατασκάνασίκα, ᾿ Ὰ 

Εἰσι πολλοὶ Κ' δδώνιαν φιλϑεῦτε, ὃ Οὐκ ὁρέοντες χίρα. ὅὰ τῦτο πόῤτοθεν᾿ οἰκ,-- 

δυμεῖ τίω ἀγαπίω. κο “πῶς αν νοίθα. τῇ ἀασουδῇ μη ) ὀκρηρφί 
10 Τῷ πνθύματι ξένε. Οραπας πόρταν ᾷς ὕδειτάσεις ζυπεῖ, οὐ ἐὺ ἐ εἶπε, 

μεταδίδοτε μον, ἄλλα κῷ ̓ϑαψιλέίας, σε πξϑίφα ϑε,λλὰ κῷ ᾿ απουϑὴς, Οὐδὲ ἐλεῦτε, 
εὐλλ ̓ἱλαρώς, Οὐ ὶ πιμῶτε, ἀλλὰ : πσξϑυγείαϑε, σϑοὴ αἰγαπᾶτε, ἀλλ᾽ λθυποκρίτως, ογεϊὲ 

ἐπέχει δ κακϑῦ, ἀλλαὶ μισεῖτε, οσὐσὲ ἐχεῶς ν᾽ αἰγαϑών, αλλαὰ κολλάοϑε, Ουσὰ 

φιλεῖτι, αλλά φιλονόργωῦ, σὰ απουδείζετε, ἀλλα γ 1 ὀκγηραΐς, οὐδ ὦ προόμα ἢ ἐ- 

2ς χέτι, ἀλλα ζέον ὃ πνεύμα, τυτές!ν, ἡα ἦτε νερμοὶ κα Χ διεγηγέρμϑροι. ἐλ χω ὀκόνα. ξ 

χης πέϑειρρϑία, Ἰχιασαίσῃ τὸ πρεὖμα. ἐδρ' ̓εδὲν τὸτο οἶδα σὶ, ὺ φῶς ὀκῶνα 
σι ασρυδολον ἐργάσεται, ὑπλμτα τὔολα πὸ τὸ πρθυ ματος ὦ τῇ πῆς ἀγάπης ἔςαι, ἐκφ-: 
τῴωλέν συ πεπυρωρϑμωου. οὐχ ὁρᾷς ὧν ζωώρος ὥν φλόγα χ] τὸ νῶτα φέρονᾷς, ΄σως 

πάσῃ Εἶσιν αἰφόρητοι : ; οὕτω χαὶ συ ἡ σῷ αἰαθόλῳ ἀφόρητος ἔσῃ, α! ̓ἐκουτέριν λθζης 

409 τίω φλόγα. Τῷ Κυρίῳ δυλάδοντες. Διὰ γὸ τῶτων ἀππλύτων ὅς] ϑυλεῦς- 

σου τῷ ̓Θεῴ. ὅ ὁστω δ. δ ποιήσῃς Εἰς ᾧ ἀδελφὸν, Εἰς ᾧ δνασυτίωυ σῃ ἀζαξαμοι" καὶ ὡς 

αὑτὸς εὖ πεπονθώς, οὕτω συι (ὃ Μιαϑὺν λογιεῖται. εἶδες ποῦ τὸ τὸ φφϑνημα ὀρίωετκα τοῦ 

ζωτα ἐργαζομθῥου εἶ εἶτα δεικγυς πώς δὰ αἱαφϑαίη τῷ πνεύματορὴ φλῤξ, Φυσι" 

1: Τῇ ἐλπίδι ρίονντε, τή ἢ ϑλίψᾳ αἰσσοιθοντες, τῇ ασεϑσυχῇ ϑσκαρτε- 

33 ἐριώτες. Ταῦτα Ἂ ὡπόμτω, λυ ϑαχαύματα ; 621 τοῦ: πυρὸς ὠχείνου. ζωὴ 
χα! χε Τὰ δα παγευ αἰπήτησε, καὶ σωμΐν πόνον, καὶ «σευ σασίαν, καὶ απουδέιο, καὶ διδὸν. 

σκήγῥλυ, καὶ ὰ ἀλλαΐᾳ Ὀχίπονα, ἀλείφει παλιν ( ἀϑλητίω μ᾽; τῆς αἰγάπης, μ' 

τὸ πγθύματος, δζρῳ τῆς ἐλπίδος. οὐῆν Σ᾽ οὕτως αἰδρεϊὰμ » ὁ αἴ χύολον φελτὰ ἁπὸνίᾳ 

ποιφ᾽ τίω ψυχέω,ὦ ὡς ἐλπὶς γοηφη. εἴζα οἱ ποῦ ἐλπιξορϑμων' “θυςῶν ἕτερον πά- 
“ο λυ ἐπαϑλον δίδωσιν, Κη »»“υ ἐλπὶς ν}} μϑηόντων ὠμό φησι, τὴ ϑλίψᾳ κι πσορῦμοντες, 

ὸ Ἂ ΚΣ Ῥ διώτων, ον ῷ παρόν μέγα καυρπώσῃ κο λὸν τἰπὸ ̓ ϑλίψεως, ὃ καρτερας 
κὸς τὸ ὺ δῦκιμος γινεοϑαι. ΚΟ ὃ τότο ὶ ἐτέραν πἰέχει βονθηδυ,λέγων τῇ πϑσευχῇ 0 9σο 

καρτερρεώτες,. ὁτὸν δξω ᾧ αἱ ἀγαπη ἔυχϑλον ποιῇ, ὃ πνόϑμια βοηϑη, ιν ὀλπῆς κουφίζη, 

μ ὁ ϑλίψις δόκιμον ἐργάζηται ᾧ ἔχετήδειον «οϑς ὦ φέρειν πόμτα “λιυναίως, κὶ Ὁ ἔχης " τό- 

Οἰεγίοί, το[., 3. ᾳ. τῶν 

ᾧὸ ἡ 



ἩΘΙΚΟΝ 

Τὰν “ἢ. Ὑ. 

Ματϑ.". μαο 

δυκβ, γε. 

18» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

τῶν Ὁ ἔτερον ὕπλοι μέγιφον τέων «αελσευχζωὺ χα τίω Ὄπὸ τῆς διήστως βοήγὸν , τἰ λοι- 

“πὸν ἔγαι Ἐχιπονον τυ" Ὀλιτουῆομδῥων: ; συνιν. Εἴδις πῶς χα πόρτα θεν ἔφησε (ὃ ἀϑλη- 

"ἕω, ἢ πολὺ οὖφα ἐδειξεζᾳ ὑχιίζγματα } σχόπτει παίλιν πῶς δέλοημοσύνης ὅπλαμ- 

ὀλύεπα μάλλον ἢ οὐχ ἀπλώςς ὀλεημοσυγηρ, ὥρλω τῆς Εἰς ὧν ἃ ἀγίοις. αἴω ἅ ἡδν Εἰ- 

'πῶν, ὁ ἐλεαΐν, ἐὖν ἱλαρότητι, πᾶσι τίω" χεῖρα αὐέῳξων᾽ ὠὐζῦϑα μϑῥτι ταῦ Ἂν πιςῶν 

φησί. δ}9 ἡ ἐπαγή λέγων, 
13 Ταῖς γφείαις Μα αγίων κοιγωνούγτες. Οὐκ εἶπε »πὐρέχε τ αὐδἷἶἍὄῚ ταὶς χριίωαις, 

λα, χονωνᾷ τὸ αὐ δῇμ ταὶ ταῖς ἀφήμοδυε ὅτ] μείζονα Ἀσμξαϊνιου διδούσιν, ὅτι ἐμπορία κ.-νῆντε 

Ὁ οσαγμα ἴθι κοινωνίαι γ δ} ὅδιν. Εἰσφέρεις σὺ γλυστα, ; Εἰσφέρρεσί σοι Ἀπ ρησίαν 
ἐκῷοι τί ασοϑς (ὃ Θεὸ. Τὼ φιλοξενίαν διώκοντες. Οὐχ ἐπεν, ἐργαζάβε- ιο 

νοι, αἰλλα διώκοντες, παιδεύων ἡμας μεὴ αὐαρϑῥειν (ὧν δεογδῥος, πύτε ασϑς ἡμας ἔλθωσι, 

ἀλλ᾽ ἀὐρις ὕλαιτρέχεν ̓  καταδιώχειν, 
Οὕτως ὁ Λώτ, οὕτως . » Αὐρκακ ἐ ἐποίησε. ἢ ΧΩ τίω ἡμέραν Εἰς τῶ αἰαίΐλωσεν 

αὐαρδβων “ἰὼ καλώωυ ζω τίωυ ϑήφνν, τὶ ἰδὼν λρεπήδησε, χα Εἰς ἀπιύτησιν ἔδραμε, 

καὶ ααρϑσεκιώησεν Ἰχὶ τίου γέ, κρὶ Εἶπε, Κύριε, Εἰ δῦρον ν οὐώπιονσν, μιῆ πα- 5 
ρέλϑης (ὺ παῖδα σψ. ω ̓ κριϑεύπτερ ἡμεῖς, ἐπειδϑμ ἰδωμδρ ξώνονῆ πῴητα, ΓΝ ὀφρώς ἡμα.- 

ασώκμϑιυ,ωὼὺ δὲ πεσρησεως ἀξίων. ἀῤζυς νομίζονϑρ ν᾽ καὺ χω μυρίας ἱκετηρίας μα- 
λφήθεντες χελθύσωμϑδμ " τοῖς οἰκέταις δοιοῦοι μικρὸ Ῥογύσιον , ὃ πὸῤ καιτωρϑωκέ- 5. Σ εἰκίτωῳ 

γα γομί ομϑω. δ᾿ οὐκ ὠκῶνος ὅτως, δλλ᾽ ἱκέτυ οὔμιᾳ αγέλαθε καὶ οἰκέτυν,, χα τοίγε 

οἷκ Εἰδὼς τίνας ὀμϑιν αὐπυυδέχεοϑαι. ἡμφε5 ὃ κφα ̓Εἰδότες ὅτι ῷ Χεισον αἰ ανοδὲ- 20 
λᾶβα, σὐοὲ ζωπ γι ῖθα ἥμερφι. δλλ᾽ ὁκῶρος (' ὥ ὁ αἴδαχαλᾷ καὶ Χ) ἱκετεύει, αὶ ππτοϑσ-- 
μωξ ἡμᾷο. δὲ ὑδεϊζομν ὧδ ασοϑσιογζ ἡ, ἡμῖν. ὴ ὁ ἃ ἀ δὶ ἑαυ, Ὁ) τὴς ,γωιναικὼς πόρτα ὦ- 

γύμ" ἡμεῖς ἢ σΥυὲ σοὶ ΤῊ οἰκεῦμ. ΕΟ 5 ὃ τίω τρώπεζὸν βουληϑείης ἰδεῖν ἐὼ ηβρέϑη- 

χε, 1 πολλίω ᾧ ὀνζώλα ὀψ τίω " ̓Φιλρτιμιίὰν, ὐχ ζὼ ὁ τὴς πὐβιοισίας ἐποίει ξ9πος, ΣᾺ γ..-πμίαν" ὃ 

ὁ τῆς πρεαιρέσεως πλούτορ. “πόσοι λϑιῶ τῦτε ϑύποροι κἡ ἦσαν! ΝΥ Οϑοϊεὶς τοιούηον ΩΝ - 2; 3 φιλοτιμίαν 

ποίησε. πόσοι! χθλι ἦσαν ὦν τω Ἰσραήλ) Δ, συν μία ὄξοισε ῷ Ηλίδν. πίσοι ἐν- τ ριῖνα 

πορρι παλιν ἦσαν τὶ τὸ 9 Ἑλιοσπίου ; ; ὼ ι ᾿ Σωναμίτιᾳ τὸν καρπὸν τὴς φιλοξοίας ἐ ἐπρυγα ᾿δὸ ὃ πῆρ: 
μόγη" ὡασερ δζῶυ καὶ ὁ Αὔδρᾳαΐ, τότε ὧν μζν τῆς δαψιλείας καὶ ὦ τῆς πσδοθυμίας. χαὶ ταί 
“9 τ» μίλια, ἀξιον δαωμάζει, ὃ Τί μηδὲ Εἰδὼς τίνες ἥσον (ὦ «οὐ δα εγϑνότερ, ζοῦτα πος 
ἐποίει. μὴ τοίνιωυ μηδὲ σὺ πολυκοραγμόνι" δίῳ »ὺ τὸ τὸν ΣΧ ΘΑφον δέχῃ. καν μενλνῃς ἀεὶ 30 

«ἰξερργαζεοϑαι πολλάκις ἡ δύχιμον αἴδρα, αὐἰδαδρώμμοιὶ ὁ οκ τὸτν μιαϑὸν Ἀπολᾷς. 
χαλτοι ὁ μδὺ μὴ δόκιμον διηδοϑμος οέχ ἐκαιλᾷται, δ λὰ καὶ μιοϑὸν ἔ ἔχει. Ο δ δήϑιϑρος γὰ 

πσδοφητίιυ Εἷς ογο μιοὶ “δόφήτυ, μειαϑὸν προφήτῃ λήψψαται᾽ ὁ 5 κ τῆς ἀκαίρε! ζω- 

τῆς πολυοραγ᾽μο( μούης (( λαυμαφὸν κδατχεχῶν, κὶ ἀ) δικίωυ δίδωσι. μὴ τοίνωων βίοις κα κ“ 

ρλξεις πολυκοραίμόνει" αὶ γδ ἐχάτης ττο ἀπιιροχαλίας ὅθι, Νὰ ἐνὸς αὐὖτν 315 
ζω ὀλόνρνρν «ἰξιεγάξε, Εἰ "δὰ λύδροφύνος (τ, εἰ Ἂ λῃςὴς, Εἰ ἢ ὁπιοιῶ, 

αὐτο καὶ ὀλίγων φἰργυφίων (ὶ δυκῶ σοι ἀξως 40) ; ὰλ ὀμδὺ δεααύτης συ ὶ ἥλιον αὐτῷ ἀ- 
γωτέλλει᾽ σὺ ὁ τῆς ἰφημέρυ, {φὴς ὀμάώξιον αἱ αὑτὸν χρίνεις: ; ἐγὼ ὃν κ ἐτόραν αὐαξόολεω 
τίϑημ, κα ).} Ὡπιςεάμδρος ἡ ἧς σαφεύ ὃ ὅτι μνφίων ζπτ γέμα κακϑῖν, σεοϊὲ ὅτως ἀἰπολν- 

γἱλρ ἕξεις: τῆς ἐφημέρας Φφῆς αὑτοὶ ὃν υἰποφεραῖ, κείνου γὰρ δολος Εἶπε λέρριτος, Οὐκ 4ὁ 

οἶδουτε ποίου πνθυμιατὸς ὁ ἐφε΄ ἐκείνου Εἴ οἰκότα τ λοραττέύσαντος ὧν  λιϑούσανζο «αὑ-- 

τὸ ̓ μαλλονὃ ̓ Ἶ φαυρωθέντορ χοῦ αὐ. Ὁ μή μοι λέγε ὅ1| ἔχορϑν λύδιλε. ὲ »» εἰ 

ὃς σεαυτὸν δλϑαιρᾷν μέλλει, μηδὲ ὅτω λιμκογῆοντα παρίδῃς. Ἂ γῈ κείνου μαϑητὴς εἶ 
Δύκν κγ. λό, τὰ ᾽ς τὰ φαυρωσοίτων ἢ πίω σωτηοάδμ “πυθοιωῦτος, τῷ λέφϑντος ὧν αὑτῷ τω φαυρῷ Πάτε,, 

ὠφοες 
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ὦφες ἀδδις᾽ ὁ γὰ οἴδασι τί ποιοῦσιν. ὠκεύνου δοῦλος Εὐτὸ δ ῥαπίσειντοι αὑτὸν λερρι- 

»ληὴν σπάζσαντοι, τῷ τὸν" υξρίσαντα « - ἀπ φαυγῷ φεφἀνώταιντος ὅτι ᾿μοιτ᾽ Δυ; ἶσον; σὲ 

Ψ αἰμφότεδϑι ΟΝ τίω Ῥρχίω ᾧ λῃςαι! ἱὕδειξοι αὐτον᾿ δλλ᾽ ὅμως ϑιυτέρῳ τύτων Τ' 

5 »οὐ πιώτων Οὐ δάϑεισον ἢ Ννέφξε. ἡ ὁ δακρύει ὅν" μέλλονζαις αὐτὸν λϑαιρῷ,, ἡ κ᾿ (αοαῆεται, κὶ Ἂ συγχχεῖται 

ἢ ὁροῖν τὸν καδοδότίω, ὐχ ὅτι ςαυρφοϑα; ἔμϑηεν, δλλ᾽ ὅτι ὀκέννος αἰ πώλλυτο. ἐπαρφίῆοτο 

σοίγιω φερεδὼς τέω ἀγηονίο, τίωυ αζτ' τίω ἀἰγηῤνίω κόλασις τὰ Είδως τύ τί τίω πο- 

ἰδεοπιυο» γηρίαν, μέχρις ἐσάτης ὥρφις αὐτὸν᾽ Ἔφερε, ὺ ου διοχρούετο, ἀλλα' καὶ ἐφίλησε τὸν “Ὅς εδὸ.- 

τίω. ὁ δεασύτης συν φιλᾷ, καὶ Ιδέχεται χείλεσι τὸν μέλλοντα εὐντῳ!δ αἷ αἱμου δ τίμιον ἀκ- 

ως ἐκχεῖν "σὺ Ὅν πένητω οὐδὲ αὐῤτα ἀξιοῖς, ϑούκ αἰσ) ἢ τὸν νόμον ὧν ἔϑηκεν ὁ ΧΧρλφύς; ἡ 
1ὃ γαρ τούτων ἔδειξον, ὃ ὅτι υ ̓ μόιον (ἦν πον (ας, αλλ ̓ ωὐὶ ὧν: Ὠπ ϑυθατον ἡμας ἀγνζᾳ α΄- 

πογρέφεοϑαι δ. μή τοίνιου μοι τῶτο Εἰπης, δ ὁ δῴά μι Εἰργάσετο δεινα,, ἀλλ᾽ ὡν- 

γδησον αἱ ἐποίεσεν ὁ Χομφὺς “σϑϑς ἀπίῳ ὃ φαιυρῷ, α] 9. τῇ φιλήματος, ῳ ὁ περ δίδοοϑαι ξ- 

μδυν ἃ (δ παροδυτίων δίϑρθούρϑωος. ἡ ὥρα πῶες οὐγτφετκώς. Ἰούδα, γαρ Φησι, Φιλνμας Λυκικόι μι. 
» ἡ ἀὐρλϑίδως τῷ αὐ, ϑοοπου; ; ἅνα οήκ λὺ ἐμαλαῖξε: ; τίνα Οέκ αὐ , ἐπέκα μηψαν αἱ 

15 ἡ φωνή; ποῖον ϑηνείον; ποῖον ἀϑαμαντα: ι αλλ εἰ Ὧν δείλαμον ὀκῴνον, ζωὴ ναίων λέγε, ὅη δτί 

ῷ σ᾽φνα. ἐφόγθυσεν ὁ δεῖνα, ὦ .9 τῷ αὖτίὸν ᾿ὐποφρέφομαι. καν γὰρ κ᾿ δ σὰ μέλλῃ ζ ξί- 

Φος ὠλεῖν, ὦ τίω δυϊξιαὶ ̓βαπῆϊζειν Εἰς αὐτὸν τὸν λαιμὸν, «ὑτίου Φίλησον τέων δεξιαν" ἐ- 

πεὶ Ὁ ὁ Χοιλφὺς σόμᾳ ἐφίλησεν ὠκᾷο Ὁ τίω σφαγάω ἐργασεί νϑρμον, ὸ σὺ τοίγεου μων μίσει, 
λα ϑοίχρυε, ᾧ ἐλέει ὑππιξουλθύοντοι. ἐλεξοϑαι δ δ ἡυδ ἀξιορὸ ὁ τοιούτος, ᾧ δὰ.-- 

1:0 χρυξοῦ. ὀκείνου γὰγ ἐσμεν οἱ οἰκέται καὶ Φιλήσαντορ ζ ̓ππερδυτίω( ΓΣ παύσομαι (ἰμωεχς 

ἀζ' «ἰξιςρέφων )ὺὶ Χ) τὸ φιλήματος ἀπαλώτερα φλεγξα δου ἡ ῥήματωι. δὲ γὸῤ Εἶπον, 

χπιύπιρ ὦ μιαυρέ, κ) παμιπογηρὲ, ἡ «αελδῶται, τοιαΐζῳς ἡμῖν δστεδίδως ζᾷς ̓ἀμοιζας τῇ. τῆς Ὀσαχύτης 

βϑεργεσίας: διλλαὶ πῶς :Ιούδα, Ὁ κιίριον ὀγο μι ϑε)ς, ὃ μάλλον ζαλανίζοντος ὠὠ ἀκ ὀϑαχᾳ- 

ρεῶτος, ἢ ὀργζορϑίου. ὑούκ Εἶπε, ᾧ ϑιδοίσκαιλθι σν, τὸν διασοτέωι ἢ δι εγέτίω, δια 

ἢ “ὦρὺ ἡ τῷ δὐϑέθτου, Εἰ γὸ μή  ϑιϑοίσκαλλος ὦ" μηδὲ δεασότης, τὸν ὕτως ἡμέρως," ( 

ὅτως ἀπλάςως παϑϑὸς σ αἱ φχείοδμον, ὦ ως εκ ῳᾧ χαιρῷ τῆς “ππδοδυσίας σε φιλεῖν, "Ὁ ᾿ ῴμοτα 

τ φιλήματος συμζολῃ τῇ τὴς «ὐτδοδυσίας ο᾽ ὅντος, τῶν φἶ χδίδωρ; ; δὐλογητὸς ΕἾ, Κύρμ᾽ 
Χ. ἡαολίγ- πόσης ἴα πεινοφρυσιεης, πύσης αεξικακίαρ" αἰ πούδει γμα ἡΜΙ͂ν ἔϑωχας ; ; διλλαὶ ποὺς δὲ 

μάτι ᾿ὠκῥοῦ στῶ "ἢ “δὸς ὅ τος ᾿ἐπελθόνζαα κῷ ξύλων ᾧ' ᾿μαχαιροῖν ὖχ ὅτω; δ , αἰ γί γένοιτ᾽ 

ο αὐ ἡμερώτερον Ῥ ρημῇ χω ̓ τῆν «εὺς ὠκείνους Εἰρημδῥων; δυωαψϑνος ᾿ ὠῤδοις οἷς αϑόϑο ἀ- 

ἐ φλυίται πϑρζᾳε, τότων ἐποίησεν ουτῆὰν, ἰτρετήικώς Ὁ ἢ ἀύθοις ΑἹ φλέτται λέγων, Τί ἐξ. Ματθικεινο, 

ἡλϑετειως ἐαίληφίω, κῷ ̓,μαχαυρον καὶ ὦ ξυλων καὶ ῥίψας ὠδοις ὑτόγοις, ὁ) γ᾽, ἐνϑιον 
αὐαιεϑητοιεῦτες, ἐχῶν πολιν ἑαυτὸν ν ὠζεδύδῳ, ἀ ὠὐείχετο δεσμὰ «ὐξιξἀλλονζας δρῶν πῶς 

ἵε πάντ ἀἰγίαις χερσί, διυνάμϑμος ὁ ὁμϑ πόρτα κλονησσαι, ἣ ρίναι καίτω. λα σύ ὶ κῷ ζῶτα 

15 ἀγφιίαβεις πρὸς τὸν πένητω. χῳτοιε δὲ ὼ μυρίων δεὴνε ἐγοχος καϑι, ἐἐγδεια ἢ ὁ λιμὸς 

κθυα τίου μὴ ; σφόδρα πεπωρωμδῥέω κατουμα λαῖξαι χω. σὺ ὃ ἐφεκας ἐκτεϑησλω- 

εδου, ἃ λεόντων μεεμούμδνος ϑυμοιξ᾽ χφώτοι γε ὠκφνοι Οὐκ ἐὺ ποτὰ μεκραὖν ̓Ὀπυγά σαντο 

χαρλῆης σωμζν. συ ὃ τοσύτοις ὁρων τεταραχευμδον κρακίσ,όπτεμόαψεις, κεινϑῥῳ, κὸ "απαφοίῆεις χ 

σώμα, 9. δου ὑθρεων, ὦ χειμδμα ἵ ἔχι χειιδμ! (ἰμωαγέρ, καὶ ὶ τὸν Εἰς λινϑμα καταφυγόντα 

40 σχϑπέλῳ πϑλσράξαι ποιᾷφ, ὁ ῳ ναυανγιον ὑγρά, ὁ Ο τὴ 2ειλθίοση "χαλεπώτερον. χα χα 

χ ἐδὶ πώς ε ρᾷς τῷ Θεῷ, ἐλέησθι μία, ̓  ὺ αἰμϑρτημῇ ΓᾺ αὐτῷς συγγώρησιν, τὸν" συυδὲν αἰ μδοτόντα υ- 

ξοίφω ὃς διίκζωυ αἰχ' λιμω καὶ Ὁ ὀὐώγκης Ὁσαύτης ἀπ, αὶ (ὶ ϑυρία πότοι Ὅσο- 

Χ' σαρκὶ χρύπῆων τῇ τὴ ὠμότητι; ὲ ὀχφα ἄ' “ γα τῆς γαςρὸς χατϑμαγκα ζουσορ,ᾧιϊετω τῇ τῆς ἀὐδζὶς γ6- 

γομισμένγης ζοφης᾿ σὺ δὲ, συοοδνος ὠϑοιώτος συ σὲ χατὸμαγκοίζοντος, ϑυτεοϑίεις Τὸν ἀδελ- 

Οβεγίοιξ, τοηλ.3. Ω ΦοΙ, 



{τ κ, 

λί“τῇ κεμα. 

Μαγθ...,α. 
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4ὺ, ϑαύκνωι, ,ἀπαιρφόῇων, Εἰ ἢ μὴ τοῖς ὀδούσιν, αλλα ῥήμασι δογμάτων λαιλόπωτε.- 

οϑις. “πῶς δΐέυ δέξη τίωυ ἱερϑὶν πσφορϑὶ, οἵμα σιν αἰ εν πίνοις φοιίξας τίωυ 'γλαῖτ- ; 
τὸμ τπος" δίδως Εὐρίωίω, πολέμου" γέμοντι φύματί ; πῶς δὲ γϑιωῦ αἰαϑητὴς ὐπολαύ- Ἀιδῶσως τ 

κεροῖς ἢ ἰον τοσούτον (ιωάγων; δ διορθούσοι τίω' πενίαν; “ καὶ ἔχιτοίξεις ; Οὐκ αὐι- ἘλΩΝν 

ἀςκείιϑμον » τί καταξαλλεις: ; οἷν αϑαιρᾷς τίω ἀϑυμίου: ἀὰ Ἰηχιτείνειρ: ;Ὁ ἰ δίδως χξ"- 
μιουτο ὕ καὶ ὑζρίζεις ῥή ρημμᾶσιι; οὐκ ἡκάστες ὅσην διδδασι διίκζιυ Φ μὴ πόφοντες τοῖς πὸ: 

ᾧκ; ποίαις ἡιμωρίαις καταδικαίζονται ; Πορεύεοϑε νὰ, Φησιν, Εἰς ῶ πῦρ δὴ ἡτοιμασμένον 

τῶ οἱ σθολῳὺ ὑ τοῖς ἷς ἀγίε Ἄρις ἀστῷ, Εἰ δῷυ (ὦ μὴ πέφοντερ ὅτω χαταδιχαίζονται, τί τίγα δι- 
ϑούσι δἰκίω ᾧ «τ τῷ Ι μη ᾿ τρέφειν χαὶ ̓ὑξρίζοντερ: ὗ πόσην αὑσου φήσονται κόλασιννπόσζω π- 

εἰγαν; ἵν δΐω μη τοστεῦτα ἀξαψωμδν χαϑ ἑαυ τμ κακοὶ, ἕως ἐσμὼ κύρμοι, υἱῷ πονγηρθν 10 
ΤῸῬ γίσημω δίορθωσωνδν,καὶ τῇ Ἰγλφῆι χαλιὰ ηθώμδν᾽ " μὴ μόνον μ᾿ , ὑρρίζωμδν, 

δρλὰ καὶ τ΄ ϑακαλώμϑ, κα ὼὶ δὼ ῥημῶν, ἡ ἐζῳ τξαϊμῇ ὕγα πολιωὼ ἑαυτοῖς πρδϑαποϑά- 
ὑδνοι το ἔλεον, πύχωνδυ ΜΝ ὑπτηβλμλίον! ἡμῖν αγαϑῶν" ὧν Ἄβοιτο παγίς ἡμιας "ζὰτ- χιμοταρρῖη, 
τυχεῖν, φϑϑιτι κ φιλο, ϑοφπία. 

ΔῈ 

τς 
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δ λοτεῖτε, ᾧ μή καταρϑίοϑε. 

ΧΟ ΝΞ Ιδιίξας εἰὐοις πῶς ασδϑς αἰλληλθες ὀζμκείοϑαι γεὴ, καὶ συγιφλλή- 
ρ. σας μϑν μῷ ἀκειξείαρ, οὗ οὕτως ὡἴζατει λϑιπον ποτ τέων ἴξω 

αὐοχτωξο, ἐ ἐυκολωτέρφιν αὐτίω εἰντοῦϑεν ποιαΐ. ὦ ὡασερ 

πτρῆς «ὧν οἰκείας " ἰκατωρθωκών,δυσχρλώτερον᾽ τὰ Φρὸς ὧν ἐ λλο- αὐτὲ 

τείυς οἰκονομήσει " οὑτως ὁ καλοῖς αἱ ἀσκήσας ἑαυτὸν οὖν τώτοις, ῥάον 

“ὦ Φὴὸ τώ ἡ Τὴ ἐξωλεν αἰδκέςαι. ὅζᾳ δὲ τῦτο ἡ ὁ Παῦλος ὁδιῷ  απφθανων, 

μετ᾽ " ἐκένοφζᾳ ἄιϑησι, καί Φησιν, ἐυλοιτῖτε «ὃν διωκονζααῦ ὑμας. οὔκ Εἶπε, μὴ ὑφης- 25 γγε-γὰ 

σικακῴτο, μηδὲ αμιωύεοϑνς, ἀλλα τὸ πολλῷ σγλέον τότῶν ἐζήτησεν. ἐκῴο ἅ ΧΡΥΤΤΣ ὃς 

Φιλοσύφου πϑτο 3 αἰἠέλου λοιπον. ὼ Εἰπὼν δὐλογεῖτε, ἐπήγαγε, χα μὴ καΐαελοϑε "ἴα, 

μὴ καὶ τῦτο κακῴο ποιεῖν, αλλ ὠκῴο μόνον. χα! γὸ μιοϑῶν Εἰσιν ἡμῖν Ἐ “πείξοοι ὦ “ ἐκξγοι 

διώχϑντες. αὐ δ νήφης κι Ἑτέρον σὺ σουύτῳ᾽ μότ ̓ὀκᾷνον χατασκόυα σεις μίοϑν. ὀκήνος (δ 

σοι ᾧ ὐπὸ τῷ ἡ διωγμοῦ αϑνέξει' σὺ δὲ σιαυτῷ " ᾧ ὡσῦ τῆς δυλογίας τὴς Εἰ ὀκῴοι, 39 

σημῴον μέγιφον ὀκφέρων τὴς εἰς ΤΙ Χολτοῦν αἰγαπης. ̓ὥασερ ΝΣ ὁ τιταιρώρϑιμορ τῷ διώκοντι, 
δείκψεσιν ὅτι οὐ ̓ σφίδγα χαύρει τρ τὰ σ Χολφού ἴλας πα ν᾽ οὕτως ὁ  θὐλογῶν, πολιώ 

ὀβεφαινει ῷ: ἔρωτα, μή τον αὑτὸν λοιδρρήσῃις, να καὶ αὐτὸς μείξογα καρπώσῃ μμίοϑὺν, 

κὠκχεῖνον διδοίξης, οἷ, ὃ ξΆγμα πελλυμίας ὅν, Οὔ ὀϑαγκης, πϑρνγύρεως ἑορτη, 
ου ,συμιφορϑις, Οὐ! αϑυμίας. οἱ ϑ' ττο καὶ ΟΧ, ὁ Χοιτος ἔλεγε, Χαίρετε δτὸν Εἴπωσι ποῦ 339 

πονηρϑν ῥῆμαι Ὁϑ᾽ ὑμδ! ψόνδόμϑροι. δὲ τῶτο κα ὦ δἰπθτολοι ὑπο ἐσρεφοι χαήονντες, 

οὐχ ὅτι καχῶς ἡκύσοιν μόνον, ἀλλ ἐμαςίγώϑησειν. μζ Ὁ ἿΜ Εἰρηνδίων κα Ἂ ἐτε- 

οϑνου Μικρὸ κερδϑμμής, ζ ῷ καταπλῆξαι κα ἡὶ ζωτῃ ὥν' ΝΎΡΑ ὁ παιδυῦσωι δος δε ἐρ- 
γῶν ἀὐζις' ὅτι ασσὲς ἑτέραν ὀδυύεις ζωζω. ΤΩ ἰσγῃ σε χαίροντα ἡ «ἤερόνϑμον Ἰῆπ ἴχὶ τῷ κιὴ 

πα δἐν καχώς, Εἴσεται σοι ὡς ΓΩΣ ν} “πραγμάτων, δι μείξας ὟὮὭΞθ παρόντων ἐπέρα, 40 

“χει, ἐλπίδαις. ὡς ἐν τϑτο μὴ ποιής, αλῶ κλαΐῃς αὶ ὀδύρμ, πόαν δωωυνσεῖ) μαλεΐν 

ὀκῴυορὸ ὁτί ἐπέδαι ζωϊω αϑαμϑῴεις; χα] μ, τύτα ἢ πάλιν χαὶ ὕπερον καιτορλώσειρ, οὐ 

"ὃ ἴδῃ σε Οὔκ αἰληϑεοζᾳ, ταῖς ὑδρεσιν, αἰλλα καὶ θὐλογϑιώζῳ, παύσεται ἐλεῶν. ὅδοι 

ζοίνιω ὅσα οὐτόῦϑεν ἊΜ ζ καλοί" καὶ σοὶ μειοϑὸς μείζων, καὶ ὁ πειρφισμκὸς ἐλοῆων, 

κακεϊιος 

8 ο 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ἘΠΙΣΤ. ΔΌΟΓ.κρ. τ:8ς 

καάκεννος διποφήσε") διώκων, ᾧ ὁ Θοὸς δοξααϑήσεται, καὶ διδασκαλία τω πεπλημμέλη- 
υϑύῳ “δυνήσεται 39 ϑσέξζειδν κἡὶ σὴ φιλοσοφία. ΟῚ τούτο εἐχί τους ὑξρίξονᾷς μόνον, 

ἀλλα χα εις ϑιωκονζῷς ̓  χα ) ἣν ποξαγλάτων ἐπηρεαζονζα ᾿ τοῖς οὐρανίοις εἰ- 

μείξεεϑαι ὠκέλευσι. χϑὶ γι ἅ ἀύδις ἐυλογεῖν ἐπέταξε ᾿ δϑιων δὲ καὶ ἔργ99 ἐυεργέ- 

5 τεῖν παιρφινεῖ. 
1ζ Χωρειν κα χαιοϑντων,ᾧ κλαίειν κα' κλαιόντων. Ἐπειδὴ ΣΎ ἕν ἐυλθγσοιῃ 

 ὺ μὴ καταρίοϑαι, ἢ μυὴ μέω ἐξ ἀγάπως τ.» ποιῆσαμ, όλεται αὶ ϑζμϑερμαίνεοζ, ἡ- 
μαξ τῇ φιλία. ὃ9 αὶ ὅη ἐπήγαδυ,ὥφε μὴ μόνον ἐυλογεῖν, λα ᾧ (ὑμωδηγεῖν ἃ συμπαί- 

44, Εἴ ποτε ἰδωμὸν ἀδζις συμιφορὰ αἰδεπεσόνζοα. να], φησιν ̓ δλα ὃ μϑρ (μναλτεῖν τοῖς 
το θρζωυούσιν Εἰκότως ἐσπτέτωξε᾽ Ὁ δὲ ἕτερον τί δήποτε ὠκέλθυσεν, συ οὲν μέγα ὃν; χαίτοιγε ἐ- 

και φιλοσοφωτέρᾳς δεῖται τυχς, ὃ χαρᾷ τ’ “χαιοϑντῶν, μᾶλλον ἢ χ κλιαίειν "(τ κλα- 

ὄντων, σπῦτο δὲ ὃ αὶ ἡ φύσις αὖν τὴ κατορθοῖ, καὶ συνεὶς ὅτω λίθιιος ὃς ὁ κλαίει τὸν εν συμι- 

φοροιῖς ὄγτου.ὐκᾷιο ὃ) ϑμναίας σφόδρα δεῖται ψυχῆς, ὥφε ᾧ ἐυδοκιμῦντι μὴ μόνον μὴ Φ3ο-- 
γᾶν, αἰλλαὶ  συνήδεοϑει. ὀχρα τούτο ᾧ ωρότερον αὐ πέθεικεν. Φυνὲν γὸ οὕτως ἀἰγάπίω 

13 ζιωάγά,ως στὸ ἡ ἡϑρώς ἢ λύπης κρινωνῶ μδῳ αἰλλήλοις. μὴ τοίνωυ, ἔην πύρρω “ἽΜ δει- 

γῶν αὑτὸς ἔφηχας, τῆς συμπαϑείας ψϑῥε ὠκτός, καὶ δ) αὶ τὸ πλησίον παθόντος κακῶς, χϑινὴν 
ἐφείλεις ποιζαϑερ τίωυ συμεφορφίν. κοινώνει τοίνευυ γ᾽ δοικρύων, ἵνα κουφίσης τέω ἀἴυ.. 
μἱδρ᾽ κοινώνει γροράς, ἵνα ῥιζωσῃς τίωὐ ἐυφροσύνζυ,  πήξης τίωὐ αἰγάστδω, χα «σοϑ' 
ὠκείγου σπεύτὸν ὠφελήσνις, ἡ ῳ ὦ τῷ δωκρύειν, ἐλεήμονα κατασκθυαίξων, δζρὶ ὃ Ὁ συν-- 

1ο ἤδιαϑεῳ, φθόνου ἡ βασκόνίας ἑάυτὸν ὀκκχαϑαίρων. σχόπει δὲ μοι ὴ ὧ αγεπαρϑές τοῦ Πυύ- 

λου. δγὸρ Εἶπε, λῦσον τίω συβιφορφῖν, ἥα μή λέγης πολλάκις ὅτι ἰδυυατον᾽ ἀλλα ὃ 

χϑυφότερϑν ἐπέταξε, ἡ Σ κύρλος εἰ . κἀν Ν᾽ αὐελεῖν μὴ διωηϑὴς τὸ δεινὸν, Εἴσαγα 

ϑακρυα,, χαὶ ὦ πλῶον ὀμᾶλες ᾿ καὶ μὴ δυωηθῆς αὐξῆσορ “ὃ ἐυημαρίλν, Εἴσογε “ὃ 
δω, κ) πολλίωὶ ᾽ ποοϑοϑήκζω ἐποίησας. 6, τοῦτο οὐ (μόνον μὴ Φϑ νεῖν, ἀλλὰ χα ὃ 

22 πολλῷ πλέον ὅδ. ποραινὰ, Ὁ καὶ (κωήδεοϑαι. τοῦ δ μὴ φϑονεῖν,τούτο πολυ πλέον. 

τό Τὸ αὐ Εἰς ἀλλήλους φρφονοιώτες" μιὶ (αὶ ὑψηλοὶ φρονοιῶτες αἰγλιαὶ τοῖς ζω: 
περιοῖς (μωαπαηϑυϑμοι, Πολλῶυ' πάλιν αἷδὲ τῆς ζω πενοφρο( ιώης ποιεῖται τίω' 
απουδέων,, ὅϑῳν αὶ ἡρξανο τῷ λόγϑυ. ᾧ γὰ}} Εἰκὸς ἰὼ αὐςἄν" ᾧ οϑνήματος μεφοις ἐδ), αὶ α'- 
πὸ τὴς πύλεως ἡ ἑτέρωϑεν πολλαχόθεν, δ] 9 ἡ (ιωεγὼς αἰ πυυσύρει ὦ γύσνμκοι, καὶ κοιταιςέλλει 

20 τίω φλογμονίώ. σιν γὸ ὕτως Σἰποσάζει σῶμα ὠκκρυνίας, ὡς ἀλαζονεία, τί δέ 81, 
αὑτὸ εἰς δλήλθις φρϑνοιῶτες ; ΠΣ Ε μετὸ σοι ὁ πένης Εἰς τίω οἰκίλν » μού κατ᾽ ἐκεῖνον Φ 
Φρονήματ,, μιῇ μείδονα λοίξης δΎΚΧΘΥ 5 (ὃ πλούτον, οὗν ἐς! πλούσιος, πένης οὖ 

Χοιςξῷ, μὴ τοίνιωυ ἐπαιαοιυθῆς Αἱ α' τίω ἔξωνων αἰδεδολέω, δλλ᾽ ἀἰπύδοξω Αἱ κ᾽ τίωὶ 
ἔγδὺν πίςιν᾿ μηδὲ, αὐ᾽ ἴδῃς πειϑοιώτα, αὐαΐξιογ αὐτὸν γομείσῃς «οακαλέσαι " μηδενδν ἴ. 

45 δος θθημιερϑεώτοι, ἐρυ,ϑριαῖσῃε κϑινωνῆσοι τῆς ἡδονὴς ᾧ (μωηοϑέωσωι, δλλ᾽ ὃ αἰθὸὶ σεαωυ-- 
τῷ φρονέϊς, ὶ αἰξὶ ὠκείνου, Ὁ). ἀὐ' φορνοιωῶτες, φησιν, Εἰς δλλήλοις " δ, μέγαν 
σουύτον 1) νομί δς ; Οὐκοιο καὶ ὐκένον νόμιζε, ζῳπεινὸν χαὴ μικρὸν ἐὴ κὐσσυτήδοεις ἐ-- 

ΧΕΙ͂ΝΘΥ ; οἴκοι ὦ κὐδὲ σαύτῳ τῦ) ψηφι ουὅ, χα πάσαν αἰωμαλίαν ἐκίαλε. πῶς σὺ ἐν 

. “λοι πῶ: αὐ τίω Ὥστόνοιλν ἐκξώλοις. δ) αὶ ἐπήγατε, μυὶ τὰ ὑψηλά φρϑνοιῶτες, δλλαὶ 

ο Ὁ! ζαπενοῖς συναπαοδυϑμοι τατέςιν, εἰς Τὶ ἐκείνων θὐτέλφαν καιταζηϑι, συμκδιφέρε, συρί- 
αἰἴδιέρχν, μὴ σεν ωἷ ὧν φ ρον Ι μκαιτί συγταπτεινῶ, ὀηλαὶ αὶ βοήθη καὶ χᾷοσι ὀρέϊα, μονὴ δὲ " ἑτέρυ, 

᾿ὁλαὶ δ σείυϑ ὡς πατὴρ πευδὸς τρονοών, ὡς κεφαλ σώματος ὅπερ αὶ ἀλλαχοῦ φησι, Τοῖς ἐξ. ,γ' γ' 

δισμίοις ((μυδεδεμϑμοι. ζῳπεινοις ἢ εν ζώϑω, ἐχ «ἁπλαῖς (διὸ (ῳ πενόφροναῖς φησιν, 
αἰλλαὶ τὰς ζῳπεινοις αὶ θὐκαιταφρονήτυς. 

(Φμεγίο, τοη,.3. Ω. 3 Μὴ 



Ματϑ,ε.ςς 

ἀςΚοριλζ. 

“ἰἾορ ζιο 

186 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

Μὴ οἰνεοὃς Φρόνημοί. ΤΙ ἑαυτοῖς" Τυτίςι, μιλνομίζετε Φοκεῖν ἑαυτοῖς. Ὁ ΤᾺ 

αὐλαρρ Φησιν ἢ ̓γραφη, Οὐἱὰὶ ὡὼ (ἰμυετοὶ τὰ ἑαυτοῖς, οἰ οὐγώπιον ἑαυ ΜΨ Ἰηπφημονε εκ Ὁ δὰ 
τῶν ὃ παλιν τίου! ὐπονοιὸμ αἰ ανορύῆει, ὼ Ὁ Φύσημια χαὶ τίω Φλεγμονζο καιτοιφέλλει. 

οὐλνγαῥούο' ἀπαίρει,ὶ Ἰὐποαίίξει 7} Δριητῶν, ὡς ὃ νομίζειν ταὶ ϑρχεῖν ἑαυτῷ. δι ἵν χοὶ ἐπαίρει, 

ὧν χρείᾳ, αἰλλήλων κατέρησιμ ἡμιας ὁ Θεός. κῶν γὸβ φρόημος ἦς, ὁτέρα δεήσῃ" δ μὴ "ο-ς 
μίσῃς δείαϑομ, ἀμ οητότερος πϑύτων ἐύου ᾧ αἰαϑενέφερος. 0 ΧΡ τοιοῦτος καὶ 2 ἐρνμὸν ῥαυτὸν 

κατα φήσει βονθείας, κα ὡ ον οἷς αὐ ̓αἰμδροτόμῃ, συτδμιὰς ̓ἀπολαύσε,) οὔτε δἰορθώσιως, οἱ οὔτε 
συγίω "ωμιηφ, Ὁ ἡ (Ὁ Θεὸν αϑροξωυᾷ ὀρ τὴς υὐπονοίας, ὦ πολλα ' αἰρδοτήσεται. ἐς! ἐξ 

πολλάκις ὺ ὃ Φρόηημον μὴ ἡ ((μωυιδεῖν ὃ δέον, Ὁ ὁ ὦ λὐοητότερον θδμᾷν ἀν «το συκόν- 
τῶν ᾿ ὅπερ Ἐχὶ τοῦ Μωύσέως ἡ τῷ πειϑεροὺ γέγϑνον, ὅπερ ἔχί τῷ Σαουλ ὰ ») τοῦ παι- ιο 

δὸς, ὅπερ ὑχὶ τῷ Ισαακ ἢ τὴς Ρεδέκχας. μὴ τοίγεου μίση κοϑαιρέεϑαι δεορϑρος ἐ ἔτρν. 

τούτο γξσι μάλλον ὑψοῖ, τούτο σε ἰροϑτερον ποιᾷ, τούτο σε λαμιασοϑτερθν τε χαὶ ἐ- 

σφαλέφερϑν. 

17 Μηυδενὶ χακὸν ἀντι τ χοικοΐ ἡὐποδιδόντες. Εἰ )ὰ ἐπερον ψέγει (ϑηξιυλεύωτε,ὶ 

σαυτὸν αὐ εὐϑειυο ποις τῇ κρυτηλορία; ; Εἰ κακῶς ὀκέδος ἐποίησε, τ μὴ φεύγεις τὸν ζῆ- κα 
λον! ὧὸ ορρ πῶς ογζυῦλα υ ἰδιέφήλον, ἀλλα κοινὸν τὸν νόμον ἔϑηχο. ν᾿ γὰν Εἶπε, ταἴπι- 

ζ΄ῷ μὴ ̓ ᾿ποδιῷς κριὸν, ὦλλα μηδενὶ, κῶν ὑλλῶω ἡ, καὶ μιαρὸς, καν ὁφησοιω. 

Πονοούνϑμοι καλαὶ ονώπιον λὐϑεύπων πότων" 

Σ8 Εἰ δυωυατὸν, ὃ ϑ)ξὺ ὑμῶν, μζῷ μ᾿ πάντων λυ, ϑοθπτων Εἰρίωυουογτερ" 

ΤἸούτο ἔτι, Λαμιψαάτω ὃ φως ὑμδὼ ἐμασολῶῳ Μ ἀῤ,ϑεύπων᾽ οὐχ ἴον ασϑῆς κε- 20 
νοδοξίαν δωΐγδν, αἰλλ᾽ ὕα μὴ ᾿ αἰδέχωμδν λαθίω καθ ἑαυ Μ᾽ τοῖς βουλομϑέοις. ἣϑ χαὶ 
ἀλλαρρόν φησιν, Αιωρόσχϑποι γένεϑε ὼ Ἰουδούοιρ, χα ἕλλυσι, ὧἂτῃ ὀκκρονίᾳ τῇ Σ᾽ Θοδ. 

καλώς: ἣ ΧΩ ἑξης ἐδήλωσεν Εἰπὼ, Εἰ δυυυωτὸν, ζὴ δξυμδ. ἔς! “δὲ ὁπου οὐ δυωυατο" ὅ. 

ὑτὸμ αὐἰδὲ ἰἐνσεβείας ὁ ἢ λθγϑ6} ἡ, τὸν αὐθ αἰδικουμϑῥων ὁ ὁ αἰ γῶν. ὺ ζ ἐλαυμάξειρ, αὐτὴ δμ. 

εϑούπων δΜ ἄλλων τῷτο οὐ ̓ πϑυταχοῦ διωωνατὸν, ὅπουγε ᾧ Ἐχὶ λύδρορ αὶ Ὁ γυναι ζυτίω ςς 
ἔλυσε τίω λὐγκέω Εἰπὼν, Εἰ: ὃ ὁ ἀπτιφος χωρζετεργοειξέαϑο. ὁ 8 λέγῃ, τοιούτόν ὅδ) 
(ῷβ οὴὰ σεαις᾽ πϑν Ἔχφ, ὦ μηδιυνὶ δίδου πολέμιν μάχη αἰφορμιόευ, μὴ ᾿Ἰουδαίῳ, ΜΗ ὅλο 

λίωνι. Εἰ δὲ ποὺ τίω ἐυσέξειαν τ κθλαπῆομλυίων ἰδοις, μη πσοϑτί μα πίω ὁμόνοιὴν 
γὴς ἀληϑείας, Ἀλλ ἢ ἱςαισο ϑυναίως ὁ ἕως ϑευνατου᾽ χα) ᾿ μηδὲ οὕτω ψυχῇ πολέμει, μηδὲ 
ὐπορρέφου γρώμιη, δλὼ πος πράγμασι μαάχρυ μόνον. τῶτο Ὁ δ, ἐξύμδ,μζ' 19 
πόμτων δύ, ϑουΐπων Εἰρμυίοντες, κα ὠκᾷνος μη ̓Εἰρωωυθύη, ῶ μὴ πληρώσης χειμίῆνος 

τί ψυχίω, ἀλλ᾽ ἔσο" φίλοςκτ γνώμων (ὁπερἐφιϑώω Εἰ ποὺ) τέω αἰλήθφλυ μηϑωμοῦ ὀῴᾷΖἊαχιριλένηθ' 

κορϑδιδοις. 
19 Μηδὲ ἑαυτοὺς φαιϑικοιωῦτερ, ἀγαπητὴ Δλλῶ δότε τόπον τῇ ὀργῇ. γέγφατῆαι ΝᾺ 

ἐμοὶ ὶ ὀκδίκησιρ' ἐγϑα λα ϊζῳποδώσω, λέγη] Κύρμος. 45 

Ποίᾳ ὁ ὀργῇ ; τῇ τῷ Θεού, ΠΝ πῦτο μάλισαι, Ἐχιϑυμεῖ ἰδεῖν ὁ ἀδκηλεὶρ, ὀκδικίας 

ἑαυτὸν Ὡἰπολαύονται, αἶτο αὑτὸ μΨ “πολλῆς δίδωσιτης πὐθζοισίας. δι; δ αὑτὸς μὴ ἀμώ- 

"η.γ0 Θεὸς ἔραι τιμωρός. συγχώρησον δέω τῳ, ,Φησιν, ἐπεξολϑεῖν᾽" τὔτο Ὑρθθι, ϑύτε τό-- 

πον τὴ ὀργῇ . Εἴτα ὐδαμωλούρϑμος Ἰλιπλέον, χα τῶ εδτυφίων ἐ ἐπήγαγε, καὶ 

᾿Οὐτίω μειζόνως αὐτὸν ὀϑακτησαμϑνος,, πλείονα αὑτὸν τίωὐ φιλοσοφίὰν ἀπεμτεῖ, ,ο 1 σι χαύτη 
λέγων, 

120 Εδὺ δ δώυ πενώ ὁ ἤϑρορ σουγφωμιζε αὐτὸν" ἐὰν μλδνῷ, πέτιξε αὐτέν. τ το δ  ποιώΐ, 

αὐ, ϑραχᾷς πύρϑς σωρδήσεις Ἰλὶ τίω κεφαλίω ἀυτν, 
γι Μὴνκώ αὑτοῦ τῷ κακού, ἀλλ νίκα ὧν τω ἀγαθῷ ὦ κακόν. 

τί 

" 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙῚΣ Τ΄ ΛΟΓ. κῦ, 187 

τί ΨΥ λέγω, φησίν, ὅτι Εἰρώυθύειν δεῖ; ὁ )» διεργετεῖν ὑλιτώῆω, ἡϑωζι Ν᾽ αὐ- 

τὸν, ὦ ὸ πότιζ, Φησιν, εἶτα 2) Ὁ σφίδρα Ὥέπα ἐπέταξε ἡ μέγα, ἐπήγαγε, τῦτο Ν 
ποιών, αὔϑροικας πυρὸς σωρδύσεις τλὶ τίω κεφαλίω ἀἰτν. ταῦ ἢ ἔλεγε, κακεῖγον κα- 

ταφέλλων τῳ φόζῳ, τῷτον οεϑλυμότερον ποιῶν τῇ ἐλπιδὶ γῆς ὀμτιδύσεως. ἐγὰΡ ἠδὶ-: 

ς κηυϑίος, ὅ ὅταν αἰοϑενήσῃ, ἐχ ὅτω χατέχεται τοῖς αἰκείοις αγαϑοῖς, ὦ ὡς τὴ ᾽ ἡμωρίᾳ αὕλελυ- 

πηκότος αὖ τὸν. οὐσὲν γὸ ὗ' ϑτώς ἡδὺ, ὡς ζϑρὼ κολαζόμδνοι ἰδεῖν. ὅπερ δ Ἐλυϑυμμῴ, τὸτο 

δίδωσιν τῳ φρτον" ἡ ὅταν ἀφ ᾿ (ἰὸν, τότι, λϑιπον ἴα (αὶ ὑψηλότερα, λέγων, μὴ 
γικῶ αῦτῦ χακου. ἤδὲι γδλι ὅτι καν ϑηδίον καὶ ἡ ἢ ὁ ἐϑρὸρ, υ υϑύει ψωμιζόιδυος ἐ ἀϑρόρ᾽ κα 

μιυφιάκις μυφόψυχος ἢ ὁήδικημδύορ, ψωμίζων! αὐτοὶ κὶ ποτίζων, συν αὐτὸς λοιπὸν Ὠπ- 

10 ϑυμήσει τὴς τπιῴφείας τῆς ὠκείνου. 28 τῳ τέλει λειῤῥαῖν τῷ πράγματος, συυὶὲ «πλώς 

ἠπείλησεν, ἀλλα ἢ ὁ ἸὩθηπϑαψιλωε) τῇ πμωρία. ν᾿ τιβιϑρήσῃ, αλλ δϑθραχᾳς πυρϑς 
σωρδύσεις Ἰλὶ τί κεφαλζὸ εὐτύ, εἴθ ὺ λϑεκήρυξεν αἱ αὐτὸν Εἰπὼν μὴ γιχώ- αν τὸ Ὅς 

κού, ἀλλὰ νίκα Ο ᾧ ἀγαθῷ Ὁ κακὸν. ὼ ἠρέμα πώς ἡνίξατο,ὃ μὴ δῶ τοιαύτη ρϑαρέ- 

σει ποιᾷν. ῶ ΡΥ, τὶ μϑησιχαικᾷ!, γῆ οϑαι ἔδινε σὺ τϑ] κακοῦ. κν τεῦτο ΑΔ αὐτὸ 

ις Οὐκ Εἶπεν. συλεὲ ἿΣ εἶχ: χκιθϑν. ὅτε ἢ κένωσιν ἀυτι (4) ϑυμον, τότε ἐπήγατι λέγων, 

"κα ἐν τῳ ἃ αἰγαϑῷ ὃ χακόν, ἐπεὶ ἡ τϑτο νίκη. Ὄ ὃ γ ὁ ὁ πυκτθιων τότε μάλλον νικῶ, οὐχ 

ὁτὸν αἰασυτιϑὴ ἑαυτὸν ὡς δίξαεϑαι αι πληγαξ αλλ ὑτὸμ ὀξαβρωνὲ ἑαυτὸν αὐϑασκβυαίξῃ 

ῷ αἰζῳγωνι ἑωὶ Εἰς ᾧῷ ἁ ἀἰέφοι κενούν τίω δυυύαιμων. οὕτω γὸ οὐ" οὗτε αὑτὸς πιληγήσεται, 
κακείνου λύσνι τίω ἰώ ἅπασαι. δδὴ Ὁ δ ὕδρεων Ὑζ. στὸμ (ὦ ̓γὸ αὐϑυθρισῃς,γήη- 

2ὁ ϑης οὐχ Ἅπῦ ὁ αἰ ,ϑεβπου, δον ᾿ὸπερ ὅθ᾽ αἰ χχφύτερον, αν Ἀς ὁ παλες αγελθυϑέργυ τι υ ϑυμοῦ 

κινηϑείς, ἀρ ὃ σιγήσῃρ, ὼ οὐίκησα, ἡὶ "Ὑπὸ νύωης Ὁ ὥοπαιον ἔσησπε, ̓  μένείοις ἕξεις (ὧὼ 
ζςεφανγούγζ, καὶ ὁ τῆς λοιδορίας Ὁ ψώῦδος καταγρώσχονζα,. ὁ ἅ ̓ δρτιλέγων, ὡς δα-- 

κνουδμορ λύτερᾷ! δυχεῖ" ὁ δωκψόμϑμος, ἰ πυονοιαν πλεχᾷ τῷ (ἰμωκειδέναι τοῖς λεχϑιθίοις. 

δι 3 χατουγελθσῃρ, τῳ γέ γέλωτι τίω κν σαύτα: ὄλοφον ἀξέλυστες, καὶ Ὁ Εἰ βούλει σαιφὴ Ὁ 

25 Εἰρηυδμων ὐπύδειξιν λαίῷ, αὑτοῦ ἐρώτησον) ἐϑρὸ, πότε μᾶλλον ἀλγώ, ὑτὸν δρ- 

μαμϑεὶς ἀυϑυθοίσῃς, ἡ ὑτὰμ ὑξείζοντος καταγολρισῃρ , χα! τῦτο αἰκουσῃ μάλλον. οὐ 

δὲ ΨΨ οὕτως ἥδεται τῷ ΛΑὴ ὶ ὑξοίζεοϑαι ̓  ὡς δούχγέται τω μὴ διυύαεϑα) σου χαϑαί- 

τὐϊεαϑτῳ. οὐχ ὁρᾷς ἄν λυμουμδῴυς, ὃ δ τί εἶν" ἰδίων πληγών οὐ οὐ πολιωὼ ποιούμϑιοι 

Ἄϑαρν, ἐαΐθηρνται ῥύμῃ πολλῇ, χα ! συωῖ ἀγρίων χων τῷ σλυσίοι ζυποιώτες πραὐ- 
3Φ ματα, χα! ποῦς ἐν τῦτο ὁρῶντες, καὶ τὸτυ μάλλον ὀγτάς, ἡ τὸ φυλάξαοϑαι τ πα- 

ΠΣ ὁτὸμ δὰ δ οὗ μώλιςα, Ὀπηιθυμῇ, τότο μαιλίςαι Ὀὐποφερησηι αὐτὸν τὸ πϑρτὸρ, ἐξ. 

ἐστέλισειε, αἰπεφέρησαις, χα ἔδειξας δὐκαταφφῥνητον, χαὶ στα δον μάλλον ἢ ἀὐθρα, τ 

σὺ μδὺ Φιλοσύφου ψῆφον λαῶν, ὦκῴνον ὃ ἢ ιείου πογηρϑὦ δοξῃ «ἰξιξαλλων. τῦτο σ᾽ 

ὧν τῷ Ὁ τύπηεοϑαι ποιώμϑμω, χϑὰ ὁτὸρ βουλώκεβαι, τὐαήεν, μὴ ) αὐτιτύπηωμν. " ἀλλὰ 

393 βούλει χαηολαν δοκῶσι πληγάώ, φρίψων αὐτῷ χαὶ ὶ τίωυ' ἀδλλίω σιαχϑνα;, χαὶ μυφίοις 

αὐτὸν πλήξεις πραύμαισιν. Φ ΣΕ χρὸτοιωτες, ᾧ δαυμαΐζοντερ , Τῶν αἴσλθιντωι 

Θέσὶν αὑτῷ λαλεπώτερρι, χρῷ σε: ὀκείνων, Ο (ωειδὸς, αἰντῷ καζα γνώσνται, , Καὶ 

μεγίφαις αὐτὸν ἀπαιτήσει δίχᾳς, χα] ὡς ᾧῷ ἐ ἔλατο παῦῶων, οὑτωρ' ἐρυϑειάσας ἀνάχω- 

ρήσει. αἰ ὃ καὶ τίωω Ὥρα ἣν πολλών ζιτῷ δόξὸν, καὶ ωωτης Σἰπολαύσῃ μαιζό- 

Ἴονως, καὶ ἄλλως μϑρ Ὁ} ασϑὲ)ς (ὦν' κακῶς παρονΐας ἔχορμϑν τίνα, συμπάγψὰν. ὑτὸμ 

ἢ) μηδὲ αγτιτύπΊογζῃς ἴδωμδν, δλα ᾧ ἑαυτοις ἐκϑιδυγζᾳς, έκ ἐλεούνϑμ μόνον, δλλαὶ καὶ 

λιυμαζορν. 
Διὰς Οὐτά μοιγι ἡ ἀνοιριάξαι ἔ ἔπεισιν, ὅτι ὦ διά “ϑροικὶ Ὁ τὰ ; πλόταῦ ἔχειν, υ Ἐπιϑι κὸν 

ΣΧ ριφούνο νομῶν ἠκϑομδν ὦ ως ὀχρίωω )Ὦ ὡ ΜΝ μελλόντων Ἐχιτυγχϑμειν αἰ ιφοτέρων ὀκπίπήομδῳ, 

κούογτες 



κεν Ιβ. 188 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
φὐρασύοντες τμ᾽ Θέρνμδύων, ὦ ς «ξεῆα Φιλοσοφομυτες. ὃ» ὀκῴος συμφερόντως 

πόμτα οὐομοϑέτησε, ἡ "ἐδείζε τὶ (αὶ ποιᾷ οὐνδύξοις, τι τϑ αἰογφοιξ. αὶ οὐκ ἂν Εἰ ἐμϑηεν α΄- κχοιδίδιξι 
ποφαΐνειν καταγελαάίτοις (ὧν ἑαυζ' μοναὶ, τἂν ὁ ἐπέταζξεν᾽ ΩΝ ΤῊΝ τούτο ποιῇ 

ΑΝ λαμισολτέρφις ἀπλύτων, Ὁ μὴ κακῶς λέγειν αἰκούονζᾳς κακώς, ὃ μυὐ κακοὺς ποιᾷν πα.- 

λοθα χακώς, ΠΟ το ζχυτα ἐπέταξεν. Εἰὴ τῷ, “πολλῳ Ὁ μέλλον Ὁ λέγήν καλώς ἀ-ς 

υονζας κακαίς, Ὁ ἐγκωμιάζειν ὑδειξοιδέους, τὸ  δἰεργῷ Ὀχιξουλένομδιοις. δἰ στῶ 

τῶηο ὦ ὁ (οὐ τας γομολέτησε. ὦ γ»»» φείδεται τὴν! αὐτοῦ μια δ, κὶ "ἡ οἾδὲ σεεφαὺς τί πο- 
τί 561 τὸ “ποιοιοῦ σμικρὼ αὶ μέγ. Εἰτοίνω Ὁ φείδεται καὶ οἶδε, τί αὐτῷ Φιλονεικᾷρ ἐ ἐτέ- 

οαν ὁδὸν γελῶν ἐλῆκιν; ὦ ὰ τὸ μικᾷν κω το γ᾽ χακαῖς ποιφ,, αἰϑώλιδ ὅ61 γὸ ων ΟΣ 

τοὶ τούηρ οὖ τοῖς Ολυμπιακοὶφ αἰγὼσι, τοῖς ἀκείνῳ τελουνδμοις, ὕτω χρατούσιν (ὦ) ἀγωνζό- ῖο 
"ϑροι πόρτες. δλλ᾽ Οὐκ ὧν ῷ ςαδίῳ “ ᾧ Χροιςοῦ ὧς Ἔ' σεφλῥωνὸ ὃ νόμος, λα τὐμυδμτίον ἃ. ᾿ 

πϑργ πλυνῆομϑμοι, ὁ σλήῆοντα φεφανοδαγν" γενομιοϑέτηται. τοιούτον γ 9 αὐτῷ τὸ ὁ σαύδιον, " ̓ πωῦιον 

ἀπεναντίας ὠὡπόρταῖ λει (9 τιταγμιένα, ὡςε μἠ τῇ γίκῃ μόνον, διλλα ὶὶ σῳ Ὅπῳ τῇ τῆς ν- ἢ 
κης τὸ ϑαύμιαι γίνεαϑαι ζω, ὅτου ΝῚ ᾳ ἑτέρωϑι ὄγτος ἡ“Ἴης» ζζῶτα νίκης πον χο ̓  ὐἰπο-- κι φιΐν 

φόνη᾽ τοῦτο Θεοῦ δυώαμις, τῦτο ἐρανοῦτο τὸ συίδιον, τού ἀὐέλων τὸ λίαν. οἶδου δ! δὲ- τς 

ἐϑερμιαϑητε νευρὰ ὁκηφφ πυόνατε πϑρτὸς ἀπαλώτεροι' δλ᾿ Δὐαγχωρήσειντες πόρτα Ὥστ- 

Ολύζοτε, αἰ 9 τϑτο ὠλγώ, ὅτι τα ἐ λογθιϑνα ἐχὶ δ ἢ ἔργων δεύορδν, ἢ Φυῦτα μέλε: 

! λοντες μεέγίςαι οὐ τεύϑεν κερδυήνοιν. ω Σ ἰβπείκειαν τχιδειξωᾶῶθα, α αἰχείρωτοι πᾶσιν 

ἐσύ κῖθα,᾿ χαὶ ̓ ογελὶὶς αὐ ,ϑεθίπων, ὁ ῳ μικρὸς, ν μέγας ἡμας 5" δ τὶ βλοαι διιυυήσεται. δῤ' τ ΕΝ 

»» κακώς τις Εἰπη "σὲ ἃ κί ᾿ οὐνν, ἑαυτὸν ὃ ζῷ αἱ εἰέγεςα, ἐλάαν’ ὸῤ τι ἀδικήσν πάλιν, ἡ 20 ἴον 

βλάζη «ἰὶ ῷ ἠδικηκότα ἵ ἵξαιται. ὃχ ὁρῶς ὧν τοῖς διχαφηφίοις, δτί οἱ ὦ δ ἠδικηνϑβοι, 
, λαμιοϑὶ, ἃ μ᾽ πολλῆς ἐτήκοισι ἢ αὐβρισίας ἐλθυϑερρφομιοιιῦτες, Ὁ ὃ ὃ ἡδικηκότεο,κούτω 

κὐφήοντες ἐατ' αἰσουύης Ὁ ὑ φόξου εὸ τ λέγω" ̓ κατηρροίὰν ὴ ὁ ἀἰδικίλυικων »ὺ τὸ ξίφος ἀ-- ἥσιγραγμ- 
κογήσῃ κ σῷ, καὺ εἰς Ὁ λαιμὸν αὑτῷν τί δεξιαν βαπῆϊΐσῃ, σὲ « ̓ οὐθὲν αϑέδλαιψιν, ἑαυτὸ «“ 

ὃ κατέσφαξε. ῥ αδρτυρήσειο δ τῳ λόγω ὄὀπρόθρτος τως. δμὐαιρεϑεὶς “«ἰασὺ δυΐζιάς ἃ ἀ- ὃς 

δελφικῆς. ἐᾷ ἡ ἀπηει ποὺς (ὃ ἀωμαντον λιυϑμα, ἀλεύατο δόξον Αἰησείμϑρος "ὁ ἢ 

! ὃ  πϑμτὸς θαγατα βίον ἀϑλιώτερο ἔζη, έ φένων ᾧ τρέμων, ὦ ὦ τῳΐσω σώματι τίω κατηγϑείδῳ 

| τοῦ “λυοιϑέου «ἰξιφέρων. ἐμὴ δὴ τῦτο διωκώωνδῳ, ΝΝ ὀκῴο. ὁ " ΚΝ κακῶς πιί- 

«χῶν, οὐκἔχει, ̓μόημον οἴκοι τὸ κρικόν, ὃ Ὁ» αὐτὸς ἐδ ἐτοχαν᾿ ἀλλ᾽ ᾿ ἐπέρωλον ἀὐζ δεζα- γοέδον 

υϑρος, ἐ ἐποίησεν ἀγαλὸ αἰσ τὴς αὐπυμονηρ. ὁ ὃ ποιήσας χακῶς, οἴκοι τίου "" πηγάω κα ἐχα 303. . πληγίιὶ 

τῆς κακία. ὀυχ ὁ Ἰωσὴφ ω ϑισμωτηφίῳ ὦ, ἢ ἢ  Ῥθπιξουλθύσεισοι αὐταῇ πόρνη Ψ οἶἰχια ὺ 

λαμαρᾷ Θ, ὁ αἰξεφλυᾷ: , τίς αἷ δξζυ ἠθέλησας δνεοὰ νὴ ᾿Θ μῆττω μοι τ Ὁ ἀντίδοσιν Εἰπῃς, ἀλλ᾽ 

αὐσὸχαϑ' ἑαυτὰ ἀξέτασονζὰ γελρερδῥα, αὶ χὰ ἕτω μιυφιακις αεϑτιμεήσεις τὸ δὲ- 

σμωτήειοι μ' τῷ Ἰωσὴφ τὴς οἰκίας τῆς τίω πύρνζω ἐ ὕσης. υἱ γὺ εἰ τίω αἰμφο- 

τέρων ψυχίωὼ ἴδοις, πίω δὲ ὦ ϑρυχωείᾳ κα ὶ πἰπρισια πολλὴ τίω 3 τῆς Αἰγυτῆίας 42 
οὕ φενογωξίᾳ, ὼ αἰθεμύῃ, ὺ κατηφεία, χαὶ  λορύῳ, ὸ ἀγυμία πολλῇ χαίτοῖγς αὕτη ἐδύκει 
γηκῶν, αλλ οὐκ ὦ αὐτὴ νίκη. ζιὐν ζω Εἰδύτες, ασοϑς τὸ κοικῶς παϑεῖν ἑαυεδν οἷϑν- 

σχθυασωμδυ, ἢ ἡα καὶ τοῦ παλεῖν κακοῖς αἰπαλλαγῶμδυ, χα ΤῸ μϑιηὼντων Ὠχιτύχωϑρ ἀγα.- 

᾿ ϑῶν᾿ ὧν οιτο πὸ ϑζως ἡμάτ' "Κχιτυχεῖν, γδῤιτι καὶ αὶ φιλαν,ϑοφπία. 
ε 49 

Αὐγ.κγ 1 ΠΑΣΑ ΨΥΧΗ ΕΞΟΥΣΊΙΑΙ͂Σ ὙΠΕΡΕΧΟΥ- 
σας αἰ πσοταοσέοϑω. 

᾿ 

ῃ 

Β ΠΒΝΝΝΝΕΝΝ  - 

πιο κπορρ βΩτι πὸ 

4{5 μετα δά! 

Πολιὼώ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣ Τ. ΛΟ Γ.κγ. 189. χιν ,γ. 

Μ Ολιω ἢ πράγματος τὸτυ ποιδι τα λόγον αὶ οὐ ἐτέραις ἔχιτο-. 
λαῖς, καλεύπερ ὥν' οἰκέτας τοῖς δεασύταις, ὕτω κα) υὖν Ἔργο- 

μένοις τοῖς αὐβχοῖσιν αἰσαντάοσων. ποι 5. πῷτο, δεικψες, ὡς οὗα “ 

ἐπ᾽ αὐαίξογῇ τὴς χϑινῆς ποληείας ὁ Χολφὸς ζῶν. πν αὐτῷ νόμος 
Εἰσιγαλν, αλλ ἔχ δορϑώσει βελτίονι, κα! πα δύων μὴ  αἰξοτ- 

τοῖς ̓άναϑέχεοϑαι πολέμοις χαὶ ατονήτας. Ῥρχούσι γδ ω ΤΩ 
τίω ἀλη ἡμῖν ἐπαγόρϑμαι Ἰχιζουλαὶ, καὶ  αἰξεῆοις υὶ διᾷ απξϑφῖλέναι πειρφισμο! ΠΩ 

αὐγογήτους. σχϑπτει 3 πῶς χϑ) ̓δὐσίρως Εἰς Φ. αἷϑὶ τϑτων ς ὠέξαλε' λέηϑν. δ) 4. 5 ὧν 
το πολλωὺ ὠκείνίου αἰ πήτησι φιλοσοφίδν, χα τοῖς φίλοις, ται τοῖς ὠθροῖς κατεσκδυάσεν ἔχι- 

τηδείοις, ἡ τοῖς ο» βυνμεεείᾳ, καὶ τὸ τοῖς δυσιανραγθύσι,ὶ Ἁ τοῖς δτορϑϑοις, ᾧ πᾶσιν πλώς δϑ3η- 

σίμοις Εἰργασοι»», κ Ὁ τίω ἀγΐ λοις «ρέπουσειν και πεφύτευσε πολιτείαν, ᾧ ϑυμὸν ὠκένωσε, 

Ω Ὡὐπένοιθν χαιτέσειλε, ὼ αἰ, πόρτων χαᾳτελέαγεν αὐ τίω ἀζρφνοιαν, τότε ὦ τί αἰϑὸ 
χλαμίαὐς- σύτων Ε Ἰσαίτει οὐ θαίεσιν. Εἰ Σ᾿ ὧν αἰδικιώζαε τοῖς οὐδ πίοι "ἀμείξεοϑει χολπολ- 

ω 13 λῷ μάλλον τοῖς δϑεργετούσι πείλεοϑαι πασϑϑσήκχει. λα τὸν αϑῳ στϑῦς τῶ πέλει τῆς | 

πἰϑανέσεως πίϑησι. τέως ὃ τῦτοις ν᾽ κιᾷ ὧν λογισμοις ὅς Εἶπον, ἄλλω ̓ὧν κῦ ὁ οφει- 

λξὸ κελθυονζᾳς 1 ποιῷ. ") δεικμυρ ὅτι πᾶσι ζαύτα, Δ[ατώδεται, κα ἡ ἱερεύσι, " μμοναγχρῖφ, 

εἰχὶ τοῖς (διωτικοῖς μιόγον, ἐκ πσδϑοιμίων ἀδο διλοι ἐποίησεν, ὅτω λέγων᾽ πᾶσα Ψν" 
ἀξοισίαις ὑτῶρεχούσαις «ὑπουτοοσέοϑο. καν Σὐπόφολρρ ἤρκαν δϑαήελιφὴρ, καὺ ποηΦήτηρ, 

ζοκαν ὁς!σοιώ. Οοῖε' γὸ ἀὐατφέπει τίω ἀὐσέξειδν αὕτη ἡ ἡ χυππυταγί. Ἢ ὕχ ἑπλως Εἶπε, 

πειβέϑω, Δ, αἰ σσοταοσίοϑω. ᾧ φφεϑτονδιχαήωμα, τὴς τοιαύτης γομοϑεσίας, ὃ λογισμοῖς 

ωρέπον πιφοῖς, Ω ρα Ἐ Φ' Θεοζα τα αἱ ϑτεταηϑαι 

ΟῚ Ο ὑγδΡ ὅπ ὀξοισία, Φησὶν, Εἰ μὴ “ “το τοῦ Θεού, τί λέγεο; ; στῶς δΐχυ αὖ- 

χῶν Ὅσὸ ) τοὐθεοῖ κεχειεϑτόνηται ,οὐ τούτο λέγω, Φησῖὴ "συν πὐϑὶ 1} καλέχα σον 3:- 

29 χόντῶι ὁ λόχϑς μοὶ γι, δλλα αὐδὰ εὐτνὶ τοῦ πράγματος. ὃ οὰ Ῥρχαθν τῇ), χα! (ὧν" 
μδὼ ῤχῷῳ, τοῖς ὃ ᾿ αῤχεοϑαι, αὶ Ὁ μδὲ «πλώως  Κϑὴ , δὐέδίν ἀπόμτα φέρεεϑα)», ὥασερ κυ- 

μδξ τῆδι κακῴσε ΥἹυ δέμου «ἰξιάγϑμδρων, τὴς τού Θεοῦ σοφίας ἔργϑν τῇ φημι, αἱ σ' 
τούτο Οὐκ Εἶπεν, “ (2 ὅφ1ν αῤχων,ὶ μὴ πο ; Θεοῦ, λα αἷϑὶ τοῦ ποϑαγμάτος ὅα- 
λέγε) λέγων, ̓ Ψ ὅδῃγ δξοισία, Εἰ μὴ «ὡπσὸ Θεοῦ. Αἱ οὖσαι δξοισίαι, «σασο 

30 Θεού [τεταγμέναι Εἰσιν. Οὕτω καὶ ὑτὸμ λέγῃ τις σοφὸς, Οτί ΟΝ Κυεὶν αρμόζᾷᾳ) Παροίμειϑ,ιδι 

αἰϑρὶ γωυή, σστὸ λέγ, ὦ ὅτι τὸν γαίμον ὁ Θεὸς ἐ ἐποίησεν, ὀχ ὅτι ὕκασο σιωυϊτα )ευαικὶ 

αὐτὸς (μυααήει. χρὴ ΧΩ ὁρίμδν πολλθς Ἐχὶ χαχῷ, ὧν θγόμω γα μὰ (μυιοας ἀλλϑλοις, 

αὶ οὐκ ὁ; τῶ [Θεῷ τῦτο λογισαμεϑευ. ἀλλ ὅπερ αὐτὸς ἐλεῶ, Ο ποιήσοις ὀξ λογῆς, α- Ματθοθ.δ, 

Ἰὼ ὼ ϑηλὺυ ἐποίησεν ἀῤοις, ὦ Εἶπεν, αὐτὶ τότ καταλείνά ἀνϑοϑπος ῷ πατέρα αὐτῷ 

24 ὁ τίω μητέρᾳ, ᾧ «αξησιϑλληϑήσε) Ὡρὸς τίω γεινάνκας αὐτοῦ, τύτοῷ ὁ σοφὸς ὀκῴνος 

χπολίω ἐρμιδευθύων ἐλευ. Ὁ ̓  Ὁ ὁμότιμον μώχέω" πολλαϊχιρ Εἰσαγει, πολλας ἐποίησι 

ἀνιβυτέ: ζὰ Ξοχας κ᾿ Φ ασυταγας, ὃ δῇ ὡς αὐδρύρ γιουαικφ, ὡς παιδὺς Χϑ, ᾿παΐζος, ὦ ὡς" 'ωρε- 

σξυτα νέου, ἡ δούλου ὶ ἐλδυϑέρφυ,ως αὐίβιτος χα ἐϑιρφρυδίου, ὦ ὡς διδουσκαλου  μα- 
ϑητοῦ, χα)  τιλαυμοίξ ἐφ ἐπὶ “ ἀγιϑοθπτων, ὅπουγε ᾧ Ὀχι τοῦ σώματος ἀστὸ αἀὐθ' σε- 

49 ποίηκεν: δὲ Ἂ εν ζϑα ὑμότι μα πόζα Εἰρίασει»», λα δ ᾿᾿ἔλφῆον, δδὲ κρεϊῆϊον 

κατεσκεύασε, καὶ ἴῷ μϑρ αὐῤχῳ τ μελοῖ, α Σ ὀχεοϑαι ἐποίησε. και - τοῖς αἰλόγθιρ 

ἡ Χ αἷδο' τῦτο ἰδὸι τις δ", ὡς ωὧ ταῖς μελίοσαι, ὡςον χαὶς γεραφνοις, ὡς οὗ ταῖς ἀγέλαις 

Μω "ἀγρίων “ὐϑοεζατων. κα συ ἡλαίλαίοσου ζυύτης ἐφέρη.) τῆς ἐυταξίας, ἄλλα ἡ ἐ- 
καῖ πολλαὶ ἢν ϑυῶν ὑφ᾽ ἐνὶ ζηε) δ οθύων, καὶ φρατηγεῖται, χαὶ ὕτω μιακροὶς Ὥποδὴ- 

μίας 



β 

ζῇ ἐγ: ιϑο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
υἷας Ὀἰποδομέ. Ν γδν ἡ «ωρχία πϑυτωχοῦ κακὸν, ἡ συϊχύσεως αἱ αἴτιον. Εἰπωὺ τοίνιω 

πῦϑεν Εἰσν αἱ ̓ϑοχαὶ, ἐπήγαν, » ὥκςιο ὁ αἰτιταοσύνϑμος τὴ ἡ ὀξοισία,, τῇ τὴ τῷ Θεά 

υλι 9.ταγὴ ἢ ὀυθέχηκεν, δε πού πράγμα ὀυύγαγο, ἢ πῦϑῳ ἐφέζοσε, ν᾽ “πῶς ἔδειξε 

τοὺτοχτ' ὀφειλίω γνόμϑμον. ἴα »ὰ» μή λόγωσιν ὧ πιρὶ, Ὁ 0ΤΙ ἀξωτελίζεις ἡ ἡμας, ̓ καὶ 

δὐκαταφρονητας ποιξο,τὰς τῆς τῶν οὐρᾳναΐν βασιλείας τὐπολαύειν (ἀλλογζος αὐ θέσιν υ- 3 

ποτατῆωι, δείκψεσιν ὅτί Οὔκ αὐῤχοῖσι, δλλὼ τῷ Θεῷ πάλη" κἰ ασοταάῆει τοῦτο ποιῶν. ὁκεὶ- 2,. ὑσυτιῆι. 

γῳ γδρότῶς Φρχαὰς ,ὑὐσυταουόμϑυος πείθεται. ἀλλ Ὁ ἰλὺν ὥτως, οἷ δ ὁ οΤί ῷ Θεῷ πεί- ᾿ 

ϑᾳται ὁ Τοῖς αῤχρίσιν χὑσσακϑων, ὡὰὼ Ὄσὸτὰ ογαντίου φοςῇ, ᾧ ἀκφιθέξερον ἀὐφ' κατα- 

σκβυάΐζει λέγων, ὃ ὁτι Ὁ μῦϑ ὡπηακϑύων ὀκοίνῳ, ᾧ᾽ Θεῷ πολεμεῖ ῷ ζωτα γομιοθατήσειγτι. 

ἃ τῦτο απουδειζει σὴ φξαι πὸρταγοὦ ὁ ὅτι οὐ ἐχορζόβια ἀδοῖς τίω αὐ ἀκοίω, Σλλ ὀφεί-. το 

λουϑμ. οὕτω ΩΝ "ὡν]ὸ ὧν: αἤχοντας (ἄν ὠπίςοις μάλλον ὀπεασασειτο πῶ ϑσέζειδυ, ὡ ἴσο ῖν 

τὸς πιφοὺς πτϑὴ ὑπ’ κοζω, Ὁ Ἷ πολὲς ̓ αἰδεεφέροτο λόγος τότε, Ὧχὶ φασι χαμοτομία 

ὕζχξων. Ων τοις ὑὐποφόλοες ὦ ὡς ἐπ' ᾿λίαδ»πῇ δ κριῶν γδμῶν, ἅπϑυτα χα ποιδγΐᾳς ὃ 

λώγονᾷς. ὁτὸμ δὰ σά "δείξης ᾧ ΚΘΙΟΥ νη μδυ δεαυὐτέωυ τὰ ϑϑεήυοντα τοῖς τοῖς αὐτό παι πασι, Ἢ Φ χ. Δίξῃ 

ἡρζαλλώτωνὦ ὡς "γεωτερφποιοῖν οἰσοῤβανψᾷς Ω σϑμαιτουῷ μζ' “πλείονος τῆς πέρ ασίας, 1 ς ἴσ. -ποιὸς 
μῷ τὴς αἰληθείας δι αλέξη δυγμῶς . μὴ ποίγιω αἰθαύου, φησὶ, τῇ τοιαύ τὴ Ααοταν. ὐμμΝ 

ἡ ΕΣ ὁΘεὺς τῷ» οὐομολετησε, σροδρό; ὅ4| τιμωώρϑς καταφεϑνουρδίων τϑτων. ὃ ἰγὰβ 

τίω ̓τυχούζαν, σε ἐπειτήσι δικίω πὐϑακούσαντω, λα Ὁ σφοδρα, μεγίφω, ὁ συϑῶ σε 

ὀϊξαιρήσεται λὐτιλέλονται, δλλὰ καὶ Χὴ πὶ δύ, ϑοϑπων αἰαπυζήσῃ τιμωφίδρ χαλεπωτατέωυΧ ἡ ζ 

συνείς σῳ ρξϑ τσὶ), κα » ῷ Θεὸ “ϑροξιωυς μειδόγως. ὧπερ ὦπϑμτα αὐννῆέμδμος ἔλελω, 

Οἱ αὐϑεφηκότες, ἑαυτοῖς κρίμα λήνονται. Εἶτα δεικψι καὶ »ἡ ῶ χέρδὸς Ῥ 4 1- 

ματος μ᾽ 'ῷ Φόρον, αὶ ὦ Ὁσθ τ λογισμον πείῃᾳ λέγων ὅτως" 
4. Οἱ “ὃ αὐῤχοντες οὐκ Εἰσὶ Φόζορ Ὁ γαϑων ἢ ἔργων, δνλα Ἢ χαδῖν. 
Ἐπτιδὴ »ὰ βα γεῖαν ἔδωχα τίου πληγάυ, ὁ κατεπληξεν ἀζοις, πολιν λύϊησιν, ὥασσῳ 

σοφὸς ἰαζο: φαβμαχᾳ ποροσηνὴ ζιϑεὶς, Ὗ ᾿αὐϑαμυλουμδνο, κὶ ὴ λεέγων,τί δέδοικας! ;πἰ φοίτ. 255 ὶ 

ταῖς ̓  μιῇ] χω Ὡπημα καλώς ππρλῆον μή γδΡ ὅ061' ̓ Φοζερός ϑρετῆς ἔημδιορδυῳ; ἢ χφίζο 

δ, ὺ ἐπά Θέλεις ἢ μη ̓φορίοϑαι πίω ὀϊοισίαν; Ὁ αγαϑον ποίει ἡ ὅξεις ἔπαι- 
γον ἐξ αὑτῆς. Εἶδες πῶς φκείωσεν᾽ ̓αὑτὸν τῷ βχοντι, δείξας αὑτὸν ἡ ἐπαμέτίω αὐν-- χι τῇ 
Ῥ Ῥκαϑήμδιον: , Εἶδες γεώς ὠκένωσε ϑυμὸν; 

4 Θεού Ὁ} 691 Δ σϑνορ σοι εἰς ἀγα)ὸ. Ἰοσῦτον ἀπέχει " τῷ φοζησο 39 

σε, ὅτι Ὁ ὁ ἐπαρᾷ ̓ τοσῦτον στὸ χει τὸ κωλύειν, ὅτι ὺ συμιασράῆει. «τὸ δζζυ ὺ ἐπαμέ- 

τίω ὀχη, Ὁ Ὁ βοιδονγοχρὰ τἰ ἐχ “ἰ πποταυση; ὃ γδρὺ ἡ ἄλλως δὐκρλωτέρὰν σοι ποιεῖ τίου Ἅ- 
ροτίω τες μϑὺ πονηρϑι Κὸ λόζων,δν ὃ εἰγαϑοι δύερ αὔὰ Ὁ πιρϑι, κα ἢὶ τω βουλήματι τῷ 
Θεοῦ συμπυραήων' δι9 ὠ Αἱ θκϑνον αὐτὸν ὁκάλεσι, σχόπει δὲ᾽ συμβουλεύω ἰδὲ σωφρο. 
σιωύηρ ἐγώ, ὴ ὠκένος τὸ αὐτα ' λέν ὁ τῆν ν γύβΑϑυ ἢ “«Ὡἰρανώ κὐδὲ τῷ μηὶ δὲν πλεονό- 353 

κτεῖν μηδὲ αὐρπείξειν, κακεϊνος νὰ τύτων χάϑηται ϑχαζων. ὦ ὡς (μρργϑε ὅτε ἡμῖν, ᾧ 

βοηϑό, αὶ Ὁ ΟΝ τὺ ᾧ Θεοῦ" Εἰς τῶν αἰπέροιλται. ἀμίφοτε ρώϑαν τούιω δὴν αἰδέσιμος, “Ὁ. ΘΝ 

ἡ ὅτι το ηἡ τῦ Θεού ἀπεφαίλη, κα ὺ ὅτι ἨΔ τοιούτῳ πράγμασι. ἘλὸΣ ἢ ἢ ὦ κακόν 

ποβε φοῖμ "Οὐκ ὧρᾳ ὁ ἀρχῶν 41 φόβον ἰννν ἡμετέρᾳ πογηεία. κὐ 3 
Οὐγὰ Εἰκῃ τίω ̓ μείχαιεαν φορέϊ. Εἶδες πῶς αὑτὸν" " κὐξέφησιν, ὁ ὁστλίστις και-- 40 »ς ἐπίριν 

ϑυύπτρ ἀνε φρατιώτίωυ, Φοξερϑη τοῖς αἰμϑρτάοισιν τπήσαον Θεού' δ ἀζρίκονός ᾿προὶ 
ἤζην εἰς ὀργάω, ἔκδικος το ῶ κακὸν ποραοσντι. Ἱα γὰρ μ" 'πάλιν αἰκθσους κόλφ- σιν, ῥμίαι 

σίῃ,, Κὸ ὸ ἀμφίων, ᾧ μαϊχαιρὰυ, ̓ Ἀπυπηδήσῃιρ, παιλιν Φησὶν ὅτι Θεούγό γόμον πληρϑι. ἰ 2» 

Εἰ χαὶ αγνος αἱ «ὐτορ; ̓αλλ ὁ ῥΘερρὴ ὅπως ἐτύπωσιν. Εἰπίνω Κα ̓ κολρζωνὶὶ ὦ ἀμ δίόκονος 

Θεοῦ 

δ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ἘΠΙΣΤ, ΔΌ ΓΝ: οι χονιγ. 
Θεοΐ δὰ, ἐκϑικϑὺ πρετίω , δἰ πελοιύγων κακίαν, ὑπερ ὁ Θεὸς βούλεται, ἤϊνος ἐγέχεν αὐτῷ 

φιλογεικᾷς τοσοιὼ τὰ Ε ἰσοίγϑντι α᾽γαϑα καὶ παρϑοδὺ΄ποιοιοῦτι τοῖς σοί; δὶ γάρ “πολλοὶ ποό- 

τερον ὅζρη τἂν; αὐχονζᾷς ὐρετίω ἀσκήσαντες, ὕξερϑν αὶ δα τὸν φέζον τῷ Θεοῦ ζω της ἐ- 

πελάζοντο. “ γαὶρ παχυτέρων ἔχ ὅτω ζῷ μέλλοντα, ὡς ̓  αϑρόντα καιϑουΤῦ7Ε.}.0 τοίγιωυ 

4 τίω ψυχέω ἫΜΟ πολλὼν «ορλευτρεστίζων τῷ φέζῳ, καὶ ταῖς ἕμμαὶς, ὦςε ϑρέοϑαι 

Ἐλιτηδειοτέρφιν τῷ τὴς διδωσκαλίας λέγω , Εἰκότως ὥνἐ Δ ϑίκονος κέκληται τοῦ 

Θεού, ᾿ 

5. Διὸ ὀμαίγκη εἰ χσοτάοσεα ον, αὶ μόγον Χν ὀργζω, αἰλλαὶ καὶ δχκὶ τίωυ' (ἀωείδησιν. 

Τ΄ δεΊν,οὐ μόνον δγοὺ τίω ὀργάώ; οὐ μόνον, φησίν, τί ὀἀϑϑίςα σαι Θεῷ μὴ «ἰ αυοζᾳοσίμϑμος, 

χέρχντων» 19 οὐδ᾽ ὅτι χα καὶ σταντωΐ “οοϑξενᾷς μεγάλα ὦ οἶδα τῷ Θεού, ") ρα ὦ "αὐ, ϑοὕπων, 

ἀλλ᾿ ὅτι καὶ οὖν τοῖς μεγίφοις θὐεργέτης σου Ἐν ΨΥ, ἐρζούης ὧν «σού ξενος ὼ οἰκονομίας πολιτίκῆς, 
Ἣ ΣΡ μυρία αγαϑοὶ δα Ὅολῶν τύτων ταὶς πολέσι τ. κα λνέλης αὐζμ, παϑζῳωι 

χε οἰχήσεται, ὦ οὐ πόλεις, οὐ" χώελα, Οὐκ οἰκία, οὐκ αἰγϑρφὶ, Οὔκ ἀλλο Ογὶν ςήσετωι, δυλαὶ 
πόρτω αὐωτραγτήσεται, Ὁ διυιματωτέρων ὧν αἰαϑενεςέρϑυς κοιτουπτνέγτων. ὥςε ᾧ Εἰ μὴ ὁρ- 

15 γή τις Εἵπετο τῷ ποακϑύοντι, ᾧ ϑτως αἰ σσοτάοσεοϑα σε ἐγχφίεῦ, ἵνα μὴ δόξῃς ἀσυνείδητος 
ἐἢ) ὦ ἀγνώμων αὐδὲ (δ) ἰνερίετίω. 

γι ἡ αὐὴὶ 6 Διὰ τῶτ γὺ ἡ φόρρις τελφτέ, φησι. Θεούγο Εἰσι λωταρηϑὶ, Εἰς" τῷ,» ἐΐφ' 
πορϑσκουρτερρίωτες. Αφεὶς Εἰπεῖν ΚΤ μέρος ζκ' ϑϑεργεσίας ζκ' σὲ ΝΜ ὧρ- 

ἡϑντῶν ταῖς πόλεσι γυνουϑῥαφ, δ τίω ϑὐταξίαν, τίου Εἰρίωω, ζις ἄδλας Δἰακϑνίας, ζΖὲ 
χυλίωνϑ, 89 ὕχὶ φρατιωμ, ζς ἘὨχὶ δϑδυ" (ὰ κοινὰ ποραήοιτων, ᾿ξ ἐγὸς τῶτο Ὁ πὸ " δείκψισψ. ὅτι 

Ν᾽ εὐρργετῇ πον εἰστο, φησι, σὺ μἰὐοτυρᾷς, μιοϑὺν αὐτῷ τελώγ. ὅροι σοφίδλν ὁ ((μὠώεσιν 
μαχαθίου Παύλου. ὁ ; ἐδῦκει φορτικὸν ἐ1) ᾧ ἐπαρϑὲς ὃ Ὁ» αἰππαιτήσεων, τῷτο δεῖν 

γμμα ποιξται τῆς αὐὖὦΖ πσοϑνοίας. αἰ 9. τ Ὁ, φησι, φόρος δίδουδυ βασιλεῖ, ἐγ ὡς Ὡρο- 

γοοεῦτι, ἐγ ὡς τσ ϑίςα νϑϑμῳ μίοϑὸν τελούντες κηδεμονίας » χαίτοιγε Πύρ δῤ ἐτελέσα νϑμ, 
15 Εἰμή Ὡρχὴς ἔγγωρϑρ ὅτι καρδαννονϑμ ὧκ τὴς τοιαύτης δχιςασίας. λα Ἅ{σ. τὗτο 

ὀῤώϑαν κοινὴ γγωμῃ πόρτων ἔδοξε (ἂν οὐβῤχονζῷς τρέφεοϑαι ΔῊ ἡρδῖν, ὅτι “[" οἰκείων αἰ. 
μϑιούντες, δὴν κϑινῶν κήδονται πυραγμῖδ, καὶ Εἰς ζωτω τίω φολίω λυλλίσκουσιν ῬΑ 

πάσαν, δὲ ὧν καὶ ἴα ἡμέτερο, σώζονται. Εἰπὼν τοίων αὶ ἀἰπὲ ἢ“ΨΜ ἐξωϑων, πάλιν 'χὶ 
πσϑότεροι (δ λοηϑν ἐπάγά (δ γὺ πιφὸν οὕτω μῶλλον ἱχανὸς ζωὴ ὑχιασαίσοιοϑεμ) καὶ δεί-: 

59 κρισι παλπ ὅτι Θεῷ τῇ» δυκᾷ, ἡ Εἰς ἐδ χαταχλείει πίω συμζουλίω, ὅτω λέγων, Θε- 
οὐ γὰ» Εἰσι λειτουρηϑί. ΕἾ καὶ (δ πόνον αὐνῃμ δεικψαὶ, ὁ τίω' ζωλαιπωοίδθν αὖ- 

, ἐπήγαλῳ, Εἰς τῦτο ἀρ πὐδϑσκαρτερούντες. ὧπ' δ᾽ ἀὐζῆς βίος, αὕτη καὶ ασουϑὲ, 

ὅπως ἀσϑλαιύης Εἰρώωύης Οἱ αἱ τῦτο τὸ οὖν τῇ ἑτέρᾳ Ἐχεφολῇ δ᾽ μόνον εἰ πσοτοίοσεοϑαι,αλ- 

ΎΣ λῷ χαὶ εὔχεοϑαι χ ΖΡ αὐτὖ᾽ κελεύει, ᾧ δεικφυς" κακέὶ Ὁ χέρδος χοινίν, " ἐπήγαλ; 
χὐνάγο, 45 [να ἤρεμον χαὶ ἡσύχιον βίον οἱ φ'γωυᾶν ἢ. ἀρ εῖδ' γ δ μικρὸν τ ((μωτελούσιν ἡμῖν Εἰς «τιμία 9. 
“πῶ ἰὼ τῷ χύροντος βίου κατάςασι, ὅπλα “ιϑέμνϑμοι, «ἦν; πολεμίοις τἈπυκρουόμϑμοι, ὧν 

“ινμβονὸς ῳ γαὶς πόλεσι ζασιαδονζᾳς κωλύοντες, ΓΝ οὖ πᾶσι " οἱ αφοροὶς οἰ δλύοντες, μ᾽ 

ΡΨ μοι τούτο Εἴποις, Εἴ τις χακώς τῶ πρίσματι χέγθηται , αλλ αὐτὸς βλέπε 

τῆς Οἱ φτάξεως τίω ἐυκϑσμίαν, αὶ τίωὐ πολλίω ὑψ τῷ (αύτα ὅξ Ὥρχὴς νομοϑοτήσευτος 
40 σοφίλυ. | 

7 Απῦδὸτε δξζυ πᾶσι (αὶ ὀφειλοὺς, τω ἢ, φόρρι, δ φέρον, τῳ τὸ τέλος, τὸ τέλος, τω ἢ 
φόξον, ἰ' φόζον, τῳ τίω τιμέω, τίω τπιμέω,. 

8 Μηδὲν μηδὲν ὀφείλετε, Εἰ μεὴ τὸ ἀλλήλυς ἀγατίαν. Ἐπ Ὴ αὐνὴΝμ ἐ.-. 

χύταρνὶ χρή μαΐζρι μόνον κελούων ἀὐΐζῖς τελῶν, ἀλλα “ιμιζων' καὶ φόξον. καὶ τοἷς ὁμωτέρω 
᾿ λέγων; 



1» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ. 

τέρω λέγων,ϑόλεις μὴ φοξδοϑοι “ἢ δξοισίδμ , τὸ ἀγαϑὺν ποίει,ενζαῦθοι, λέγει, υὐπέδυτε ᾧ 
φέζον; πίω τιτεταμϑμίω λέγων τιμέων᾽͵ καὶ (ὃ ὧκ τῷ πονηροῦ ((ουφδῦτος φόξον͵ ὃν λύω-- 

τέρω ἡνίξατο. ὑσον' Οἶπε, δότε, αἰλλ᾽, ἀπόδοτε, ἡ ζω ὀφειλός πσοθσέϑηκεν. Ουδδ' 
ΝΣ» ἀσοίζη τῶτο ποιών' ὀφφλη γὰῤ ὅ61 τὸ σράγμα. κἀν μὴ ποραήης ἀΐ', ἀγνώ- 
μόνος. οὐ πυοφήσῃ δίκίωυ. μιὴ δα νομίσῃς ὥξθυτελίζεοϑαι, ἡ «οὐ αΟλοπηεοϑαι πσϑϑς τὸ ᾧ 
οἰκείας φιλοσοφίας ἀξίωμα,δ ν᾽ αβχοντος “ῇροΐος ὑπιλυαφῆς, δ τίω κεφόλζο ἰσοχαλύ- 

ψρς. Εἰ γδ ἐλλίωδων δντων τότε  ρχόντων ζαῦζα οὐγομοθότησε, πολλῷ μαῖλλον νι Ἐχὲ δ’ 
πιτῶν ὅτο γίνεαϑαι γρον΄, Εἰ5 λέγ, ὅτι σὺ μείζονα ἐμιπεπίς“ἔυσαι, μυοῖϑε ὅτι Οὐκ ἐς! σα 
γιοῦ ὁ χαιθ96. ξένος γὰρ Εἶ ἢ πἰδεπίδημος. ἔξαι χαο9ς, ὅτε λαμιασοίτερος πλύτων 
φάνήσνι. νι ἡ ζωή συ κέκρυώαι (ὦ τῳ Χοις’ ᾧ ον τω Θεῷ. στὸν ὁ Χοισὸς φόρμε- τὸ 
ρωϑῇ, τότε καὶ ὑμιᾷς ((μυὶ ἀυτῳ φλυερωϑησεοϑε ὧν ϑύξη. μι ζήτει τοίνιυ εἰν τῳ" ζχικήρῳ 
τότῳ βίῳ τίω αἰμοιξίμν, δλλαὶ κὰν κ᾽ φόξου ϑρεςαίναι δίῃ τῶὶ ἀβχθντι, μὴ νομίσῃς ἀνα;- 
ξιον δὴ τῷ τῆς σὴς θυ δμείας. ὁ Θεὸς οὕτω βούλεται, ἵνα ὁ ἀρχῶν ὁ γὉ αὐστιῦ τυ-- 

πωϑεὶς, τίω οἰκείδυ ἰαου ἐχῃ. ὦ δὴ ὅτὸμ ὁ μηδὲν ἑκυτῳ ((ωειδωὸς πονηρϑν, μι φόζου 
κυ δαφήκη Ὁ ϑικαζοντ!, “πολλῷ μάλλον ὁ ῳ πονηροὶ πυρϑων φοζη,ϑήσεται, ὼ συ ταῦ- 15 

τῇ λαμασοότερος ἔσῃ. σγεῖν γδ ὧν Ἔ τιμᾷν ὃ ὀξέυτελίζειϑαι γΨ δλλ᾽ ἐκ τῷ ἀτιμά- 
ζω. δὴ ὁαβγῶν δὲ σεϑαυμάσεται μιιξόνως, ὁ ϑυξασει συ (ὃ διαυδτίω ἐντεύϑον,κὰν ἀπι- 

409 ἥ, μηδενὶ μιγδὲν ὀφείλετε, Εἰ μὴ δ Σλήλυς ἀγατταν. πάλιν ἔχὶ τίω μιητέρφι 

ἽἍ) αἀγαϑών καταφθύγει, κὶ τίω' διδοίσκα λον ταῖν Εἰρηνϑέων, ἡ ποιητικζω τ ἰρετῆς αἷπά.- 

σης, χα! φησι ἡ αυτίω ὀφείλημα ἐ)κ μάν τοιοῦτον, δή (ὃ Φόρον, δ τὸ τέλος, δυλ διη-- 10 
νεκές, σὐθύποτε γὸ αὐτίω' εἰποδύδοοϑαι βούλεται 5 μᾶλλον ἢ οἰποδίδοοϑαι (δ αἰὲ βού.- 
λέν), " μι πληρϑόαϑαι, ἀλλ᾽ ἀεὶ ἐφείλευϊς, τοιοῦτον γὰ ὅ81 πὸ “οέος, ὡς ᾧ διδόναι, 
ἀ ὀφείλῳ «εἰ. Εἰπωὼ τοίνω πσοἷς ἀγαπᾷν δ ᾧ ὁ τὸ κέρδος τι δυγλοι, λέγων 

Ο γὺ «γαπῶ (δ ἕτερον, νόμον πεπλήρωκε, Μὴ γὰρ μοι μηδὲ τϑ» γϑὲν 

“[σνγγενία 

νόμιζε κα γὸ ὁ "τῶτο ὀφειλή. ὀφείλεις γὸ ᾧ ἀδελφῷ ὠγαπίω δζρὶ τίωΣ συγίένειαν τς χ' «ἰὴ 
τίω" πνθυματικζιύ" καὶ ζαύτη ἢ μόνον, αἰλλ᾽ ὅτι ὀμδίν ἐσχκδν αἰλλήλων, κἀν αὑτηήμας ὄχι- 

λίπῃ, τὸ πὸῤ διεασοίοϑη᾽ φίλει τοίνωυ (ὃ ἀδιλφον. Εἰ ΡΨ ὧκ τῆς φιλίας εἰστγ τος 
ΩἽ »Ψ. ε ! ῳ »“Μ“ν» ͵ ᾿ ν»ν ! . 

σοαῶτω κερδδυεις, ὡς ἑζδνομον ὥπόμτα πληρϑιώ, ὁφάλεις αὑτοῦ τίου αἰγάτπτζωυ, εὐεργά)ν.- 
ῥδινος γἷ ὮΝ αὐτῷ. 

9 Τὸ ΡΥ μοιχεύσεις, οὐ Φογεύσπις, ὦ κλέψής, οὐ ψα)δὸμδοτυρήσεις, χαὶ ΕἾ τίς ἐ-- 30 
τέρα οὐτολὴ, ἐν τύτῳ ῷ λόγῳ ὀϑακεφήμαιοῦται, ἐν ὧν, εἰγαπήσεις () πλησίον σου ὡς 
ἑαυτὸν. Οὐκ Εἡπε,πληροῦται ασλώς, ἀλλ᾽ ὀϑακεφόηαιοῦται  τατέςι, (ιωτ- 
μως, ἡὶ ὧν βορυχᾷ ὃ πὸρ ἀπόρτζεται ΟΜ γτολών ὃ ἔργϑν. ὦ ὙὉΡ Φρχὰ τίλος τῆς 
Φροτῆς, κ᾿ ἀγάπη. ζωτίω ἔχει ῥίζαν, Φυτίω «αὐύϑεσυ, ζωτίω κορυφζω. Εἰ πί- 

γιου ἢ ὌΧΙ κὶ πλήρω μια, τί ζατης ἴσον᾽, Ζυλ᾽ ἐχ ἐπλαῖς ἀγάπίω ζτᾷ, δλλαὶ τίω ες 
Ἰηπτιταμδίζω. καὶ γὸ ἑπλοῖς ΕἾπωυν,αἰγάπησον (δ πλυσίον συ, δλλ᾽, ὡς ἑαυτὸν, οἱ, γὺ 
τῷ καὶ ὁ Χοιρὺς γόμον ὦ ὧν πσοοφήζς ον αὑτῇ κρομαοϑίώωι λει, ᾧ δυο τιθεὶς 

Ματβθικζ.λθ. ὡγοίπης Εἰδι, ὅρᾳ ποῦ ζωτίω ὀμήγαν. Εἰπων ΟΣ βεῦτι ὴ πορϑτη {ἢ εὐτολή, Αγαι- 

πήσεις Κύριον (δ Θεὸν συ, ἐπήγατε, δυιστόρφι ο' ), ἡ οέκ ἐσίγησεν, ὄν πολ σέϑηκεν, ὁ- ἀμ 
όΠΠν δ" . .«ε » ἡ" . "9 

μία αὐστυς, ! ἡ πλησίον συ ὡς ἑαυτὸν. “ἱ ζαύτης ἰσὸγ Ἅμοιτ᾽ δὴ τὴς φιλαν,ϑοφπίας ; 49 χ ότι 

ᾧ τὴς ἡμερϑτητος, ὅτὸμ ἀπείρως ἡμδυ αὐτῷ διεσινώτων, τίω Εἰςήμαξ ἀγάπίω ἐπῃς ἀ- 
ἡ τῆς Εἰς αὑτὸν, ὁμοίθν ζαύτης ὀκεένω 4 λέπι; ΓΝ δὴ τῦτο, Ὗ μέτρα “αδὸν ἴτω 

φϑεὶς ἑκύτερα,, οὐδὲ (ὦ ὀκείγης ἔλελ, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας συ, καὶ ἐξ ὅλης τὴς "ψυχῆς 
“ν᾿ οὐδὲ ὃ ζαύτης τὴς τῷ πλησίον, ὡς ἑαυτόν. ὁ ὃ Παῦλος, ζαύτης Οὐκ οὔσης, σοὶ ὠ- 

Ν φελζος 

ΠΆ) 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂, ΕΠῚΣ Τ᾿ ΛΟ Γ᾿ κγ' ιϑὲ χὰ 'γ. ψν 

Φελέοϑαι σφοδρα π κείνης ἐλοῦν. ὦ ὧασερ δὰ ἡμῇρ ἐπείδον ἧννα φιλώμϑν, λέ »ι" 

ὁτί δι ὠκᾶνον α΄ γαπήσης, ἐμὲ ἠγάπησας" ὕτω καὶ αὐτὰς’ οὐ δηλων ἔλεν, ὁμοία, αὐτῆς 

ὅ41 καὶ Πέτρῳ, Εἰ φιλᾷς με,ποίμηνε οὶ «νολθατά μϑ. 

ΙΟΗαςσ α΄ γάπτη τῳ πλησίον κα Κϑὶ οὔκ ἐργάζεται. πλήρωμα ὅίωυ υνόμιν ἡ ἀγάπη. 

ς ἘΕἴδες πῶς ἑκατέρα ύλε ἐγ κ τρεζαι, τίω τε Ἷ κακόν ΧΩ) τ χω ( κακῶν γάρ, φησιν, ΟΥ̓Χ, , 

ἐργαΐζεται ) χαὶ τίου ΔΨ Α καλεῖν: ἐργασίδμ: πληρώμαᾳ γώρ γομν, φησὶν, ὅζμν, αὶ τίω νι δα.. 

σκαιλίλμ ἡμῖν χω ρακί (ἰωτομος εἰσοώγασα μδγογαλλα; ἊΣ  χατορθώσιν αὐ ε ἐυχθ- 

λον ποιούσω. ὁὺυ γάρ ὅπως αὖ ̓μαΐλοιωϑῳ ᾳῳᾳ ὠφελϑεῶτο μόνον ἐασυύδαικιν (: ὁπρ κα ὺ 

τοῦ νὐμου) ἀλλα χαὶ Εἰς τίω ἐργασίλν αὐνδμ' πολλίω Εἰσαγεῖ συμμαχίαν ἡμίν, μέρος 
ιο ὡ ΤΜ εὐγτολῶν, αἰλλ᾽ ὀλδιρονρϑν ον ἡμῖν κυ τορλούσοι. τίωυ "ἰρετίω. 

Φιλῶρϑδυ δξχυ ἀλληλϑες,ὡς 14) ζωτῃ ᾿ φιλοιῶτα ἡμαξ αἀἰγαπήσοντες (Θεὸν. Ἐχὶ δὲ γαρ ἩΘΙΚΟΝ 

χὰ αὐ ϑούπων » ὧν ᾧ ἐρώρϑιον φιλέις, μαϊχέται ὁ  φιλων" ὠζωώϑα ὃ ) ὡξιοι σε κοινῶς 
γῆσααμ' τῷ ἔρωτος, τὸ ὁ με κϑινωγοιοῦτοι μίσε!. ὁ κὰ ΡΝ αὐξϑεύπινος φλόου καὶ χ᾽ βασκδυίας γί- 

μαι" ὁ ἢ ϑοίος πᾶρτος ἰπήλλαχ]αι παῖοις. δίο κονώνοιφ' ἔχιξητᾷ τῆς φιλίας, φίλω 
ις γ Φησι, μετ᾽ ἐμ, ὁ τῦτε σὲ ὼ ἐγὼ φιλήσω μιειζγῶρ, ὁρᾷς ἐραφού στροδρού ρή ΚΡῊΣ 

ἐλὺ φιλῇς ὧν ἐ ἐμοες ἐρωμϑβους,: τὸτι ἡγθδισὺ αὶ αὑτὸς ̓ ἀπουδαίως φιλέίοϑαι τὰ σῦ, 

"»» σφόδρα ἐφίεται τῆς σωτηρίας τὴς ἡμμετόραρ, ἡ τῦν ἔδειξεν αὔωϑεν, τε 28 ᾧ ᾽ αἷ- 
,ϑόϑτον ἐσλαῆεν, αἷ αὐκϑυσον τἱ φησι. Ποιήσωμῦῳ ἀὐίϑεσπον κατ ̓ Εἰκίγα κἡὶ ἡμοτέραν᾽ αἱ Τεν.α.κρ. 

παίλη, Ποιήσωμϑμ ἁτῷ βοηϑον᾿ ἐχαλὸν (0) αὐτὸν μόνον. ἡ πρὐδανομιήσαντι. παλιν έπετι- Γενιό ἡ. 

20 ῥήσει, δέοι στοὺς ἡ ἡμέρως. υ [γὺ Εἶπεν αὐτῷ, μιωρὲ, παμμίωρε, τοσταῦτο δνεργετη- 

καρ, τῷ ἀζνούλῳ μῷῷ τ' ὥτα ὠπόμτα ̓ ς ϑυσαο ν βϑερευτίωυ ἀφεὶρ πονηρῷ φροσ-- 

ἑκκς δαίμονι; ἀλλα τί Φησι: ; ΤΊς σοι Εἶπον, ὁτι. γυμνὸς Εἰ, εἰ μὴ πἰπὸ τῷ ξύλυ, κὶ ἐνο- τιν. για 

μίαν ὠ  τηιλρίμέω σοι τώτῳ μόνου μυὴ φατηῖν, ἀπ᾽ ἀπ ἐφαγες» ὡς αὐ ̓ Οἐ πατήρ πεὶς παι- 
αν ῷ, δον χελθυοϑὲν μη καϑοιπήξοϑαι μαιχαήξαέ, Εἶνα «ὐδακούσαν, ᾧ πληγὼν; λέγ Ὲ πῦθεν 

1; ἐπλήγη: ; ὠκειϑῳν ἐπλύγης οδτί οὐκ ἤκουσας μα. ὁρᾷς φίλν ζᾳρ ρήματα μάλλον; ἢ ̓διανά: 

τῶ φίλυ χαταφρονουνδρυ, ᾿ς ἡ σὐΐεδ' ἅτως αἰφιραιϑμόυ; } μμησώθα, τοίνεωυ αὑτν" ὺ ὅταῇ 

Ῥαιτιμαδυδρ,ζοιύτίωυ τηραΐμδν τίω ὑππέίκειδρ. ἡ ἡδὺ ἡ τῇ γωνωκὶ μ᾽ τῆς αὐτῆς πάλιν ἡ." 

»γχνα μερότητος, ̓ππληῆμε. μάλλον δ᾽ οϑονὲ Ἰηνίπληξις, δλλαὶ νοὐϑεσία ὺ ὃ διόρλωσιρζὰ " λο- 
λϑαϑυα ἰωὦ, ἡ πτϑὸς Ὁ μέλλον ἀσφάλεια. Αἰ σ' δὰ τὸν πος 4ὸ ὑφιν ον φησιν. αὖν.-- 

20 Τὸς Ὁ Ἢ χε κακδν ϑἰρχιτεκῆων, αὶ οὐκ :Εἶχω ἐφ᾽ ὄτερϑν ματαϑεῖναι πίω αἰτίον᾽ 819 Φ 

σφοδρως αὐτὸν ὀκώαζε. ᾿ σοὶ οὐζωθα ἱξίται, δρλὰ καὶ ᾿ τίω "γέ κοινωνῆσαι ποίει τ 

Ὡράς. Εἰ: ἢ κ᾿ ὸ ὅξεξαλς «ὔραδείσου, κα Ὁ κατεφίχοισο πόνῳ, ὃ 219. τῶν μοιλίφα ὥϑσ- 

κιουεὶν αὐτοῦ καὶ λαυμαζεν 705, ἼΤΩ ΩΡ Εἰς ῥα)γυμίαν χιραῖν: ἡπζυφὴ; αἰξεκόγῆει ᾿ 

βυφρ»σιώξωυ, λυπζω τατν (ζων τῇ ἡβᾳϑυμία, να ττν τίω φγάπίω ἐπθμέλλωιδν ῃ 

4: εἰσ, τὶ [5 ἔχ τὸ Καὴν, καὶ ᾧ αὐτῷ κέ κέγονς τῆς ἡμιερϑτῆτος ὥφπῳ; ; 75 ,ἷν κείνου 

παλιν ἐδριϑεὴν οἵκ λϑυξεΐξω, λα ϑακαλέ, ταὶ φησιν, ἵνα τὶ (μμυέπεσε δ πρόσω ἔν. δες; 
πὸν σϑ; χατοιγε ῶ ἄνόνϑρμον συτνω γώμιης. ἐφύρη.) πασης᾽ χα ̓δείκρεσιν ὸ γεώτερφς ἀδελφῶ. 

δλλ᾽ ΠΥ: ὅτωρ ὕλχιπλήῆει, δλλαὶ τί φησιν; Ἡ δ τες, ἡσύχασεν, μιὰ , πϑροϑοῆς ἢ ἔτι" πσοὸς 

σὺ ἡ ὈΑτοφροφη εἰντο, ὃ σὺ ἐψτ ὠὔξεις, τ ϑαδελφοῦ λέγων. Εἰ γλῤ δίδοιχαῤ, φησι, μῆς 
χδβας»τ.. 49 ποτὸ ΟΕ τίου 7υσι ἘΝ ζὐτίω πίω " τῷ περ τοτίχες σε «εηϑρίὰν ἀφέλωμαι, δείββει. κα Ὁ 

των σε 7.» τίωυ Ῥηοχίω αὐτο παι πασοιν Εἰς Ος σαῖς πϑημι χεῖρφι ̓  μόνον γίνου βελπίων,κα! φίλει 
λα ρρρίνει Ὁ σοὶ [δ “ἢ γη κηκότοι. ὁ)» ἀμφοτέρων κήδο μοι ᾧ τὸν» μαλιραι δφρανῇ ὃ μὴ ςασίαί- 

ζενὺ ὑμας τ «πεῖς αἰλλήλθερ. καϑούπερ »ὰ» μήτηρ φιλόφοργθ, ϑτως ὁ Θεὸς πϑρτα “ποιᾷ 

ὦ μη χϑρμάται, ὦφε μηδένα τὐρβραγάναι ϑωτέρα. ἵγω ἢ σουζφέφερϑν Ἐχὶ οἰνλύμαι, 
Ομιγίο «τοι, 3 π 



ἐδ ον. 

Γιν. κζ. με: 

τιν διζ. 

τγ.δ., 

Τι διι, 

ὅ'. Βασι κα. 

ἵεν. δι. 

τϑᾷ ΧΡΥΣΟΣΤ ΒΙΣ ΤῊΝ | 
ὃ λέγω μαϊϑῇς, οὐνδησόν μὸ τί Ῥεδέκχαν ϑάρυδουῤδείζυ, ἡ πϑωταχοῦ αἰδῥιδ λῤυράν, ὁήὲ 
ἐ ωἰεσξύτοῤος ὑλολέμεϊ ᾧ, νεωτέρῳ πα δὲ, Εἰ γδβ αὶ ἐφίλει τὸν Ιακώξ, ἄλλ᾽ οὐτλ' ἃ 
Ἡσαῦ ἀπιςρέφετο. δἰϑὰ ἔλογειΜή πῶς ἀνα ωθώ ἐκ ὙᾺ" δυὸ μδν ὦ ἡμέῥα μιᾷ. 
δίῳ τούτο ᾧ ὁ Θεὸς τότε ἔλεθ, Ἡ μὗδτες, ἡσύχάσον, κοῖς σὲ αὶ Σἰπὸςροφὴ εἰὐτὰ τί ἐφα- 

γάρ κὐῤοδμάφέχλων, καὶ Ἰδω Ε ἰρίεύζωυ" αἰμιφοτέρων αὐνῃδἶιζΜ. ΚΝ Ὁ. αὑτὸν χά τές, γα ἀμφοτίμι 
σφάζει, ὀδ δὲ τω κατέλυσε τίω αἷδὲ ἐτν ἀσδϑνοιαν, δαὶ παλιν ἡμέρως ἰπυκρίνεσι! ἡ 
ᾧ ἀ δολφοκ)ονῳ, λέγων, Ποῦ γν ΛΟᾷ δ αἰδεθιφὸς σοὺ; ἥα, Χὰν ὅτως ὀϊξομολογήση). ὁ ὃ 

" ἐπώγω ίξεται τοῖς κὐοϑτέρϑις, μϊδονὰ κα χαλοηξωτεροὶ αἰωα . δὶ Οὐδ ὅτως “ιοὐπυγωνζ». 

"ὁ Θεὸς ἀφίςα ἢ), δὰ ᾧ πόλιν ἐρᾳφοῦ φϑήήεται ῥή κάτω ὑοϑασμένου, ᾧ καταφοοίου- “ 
υϑέου, χαῇ φησι, Φωνὴ αἰμῴτος τῷ ἀδοφον συ βοὰ πτοὺς μέ, ᾧ πάλιν τὴς γῆς καϑατηξ:) το 

αζ τῷ πεφοιθυκότος, Εἰς αὑτίωὴ “ ϑυμὴὴ ἀφιὰς, ᾧ λέγων, Ἐπικαναῤ οὐδε κὶ γῆ, δἔχϑρε 
ὃ φῦμα αὐτῆς δέξαοϑαι ὃ αἱμά τὸ ἀδελφοῦ σὺ, κὶ ἕν δὐακα λοις μιμούμϑρος. ὃ ἡ 
ὁ διαζ!δ' ἐποίει,τῷ Σ᾿ αοὐλ πεσόντος. ἡὶ γὸ ὠκδινος τοῖς δοξαιδμοις τω στραιγξω θρεσιν ἐπὶγ- 
οϑυτὸ λέγων, Ορη Οὰ Γελῴουὲ, εἰ πέδοι ἐφ᾽ ὑμας δῥόσος, μων δὲ ὑετὸς, ὅτι " ἀκ ὄξηρϑη χἐξερόνδ 

σκέπη δεινὰ Μ). ϑτὼ αὶ ὁ Θεὸς ὡασεῤ Φινὰ' μώνῳδιίλυ ἀΐγων φησι, " Φωνὴ τῷ ἀϊμιατος ὦ αἰ. τ5 χαῶμε 
διλφού ἐν δύ «ὥς μὲ ὁ νὰ ἐχίκατάῤριτος σὺ πὸ ὃ γῆς, ἢ ἔχόνε ὃ φὐ κα «ὐδ δίξα- 
ΝΑ ὧ αἡκϑι τῷ ἀδελφοῦ σῇ ὧν τὴς χειρϑ 6 σι 3 ἔλεγα χαταφίλλων ἀντ: ϑυμὸν 

ζέοτω, ἃ ἀείϑων" καὶ αἰπτελϑόνγτα Φιλησοῃ. ἐσξεσος ἰντοὶ τίω ζωϊωώ, φησι, τἰ τίω ϑρών χα 

γι ὦ αὐΐξατω 

ν Ν ὠωςς ᾿ . .. , -“" ς.9 . Ἄ ον 

"λοιπὸν Ὁ κσπασοὐλύεις » δλλὰ τί ποιξ νι καϊχένον Φιλῷ, καὶ τῶτον᾽ ἀμιφοτέρφες γὺ αὐτὲς ἔ- 

διΚορ “ὦ 

Βϑοδικιέο 

τζεκιχγικξ, 

πλασε. τ δῶ, αἰτιρόῥητον αφῃ Ὁ ποφονδυκότω ; δλλαὶ χείρων ἀμ ἔλμετο. δλλαὶ κολξί- 1ο 
στι; ὥῶλα παΐζος ὅδ! Φιλόσορχϑτεόῥς. δὐόε ἀοίγιου πῶς καὶ κὁλάζξει, χά, τίω αἰγαϊ ζω 

εὐνδείκγυτεω κὶ εὐ αὐτῳ τώτῳ μᾶλλον ἢ φυδν' κολάζει, ἀλλὰ δορθούτα μιόγον. ΟΥ̓́ϑδ' ,, 
αἰὐτυδεινον αὐτὸν, ἰλλ᾿ ἐπέδησε τῷ ὥμῷ, ἵὰ Σἰαυδύσηται ὃ ἔγκλημα, ἦα κἂν ὅτως 
ἐλθμέλϑοι ατοϑς τἰιὸ ὠκείγου φιλθτοργίθρυ, ἕνα κἀν πσῶϑς ἀπελθόντα ασείση ταὶ. Οὐδ γοῤ 
ἐζουλετο ἐχθρὸν ἀὐτὸν ἀὔπολϑον οὐτεῦϑεν τῷ χετελδυτηχότι. " (οιοῦτοι (Ὁ) φιλοιώτες, ὅτὸρ ὃς χοτοιοδην 
δὐεργετοιωτες μὴ Φιλών), ἀσδλαϊχοντῶι δφροδροὶ γίνδιϑῶι, ᾧ ἀπειλῴν, οὐκ ἐθέλοντες ὦ, 
πὸ τοῦ φιλῶν Εἰς θη ἄγθυδροι, ὕα καὶ ὅτως ἐφ κόσων:) εὖτ᾽ κὐυταφ ῥφισιώζως αὐτῇ. 
χαΐτοιγο ὀῤάγκὴς ἢ ζοιωύτὴ φιλία, ἀλλ᾿ δμὼς ἀὐους κα " τοτὼ ὐραμυϑεῖται οι. 9. ὃ σφό- Ἰσιῆτι 
δραφιλῴ ὧξεκὶ ἡ κόλασις “ἐπὶ φιλίας. (Ὁ) 75} μὴ ἀλοῤιῶτες Ἐχὶ τῷ μισεῖοϑαι, θὲ 
χϑλθέσοι αἱ ρϑιῶτει. ὕρϑς τοίγεω καὶ Γαδ λοὺ ζυῦτα λέλχϑντο Κορινθίοις. ΤΊς γὰῤ ὅ3), φησιν, 30 

ϑυφραᾳἰνὼν μ4,Εἰ μὴ ὁ λυπούνϑρος δξ ἐμόδ; ὦςε ὅταν στφόδρα Ἐχιπίνῃ τίω κόλασιν, τότε 

δείκνυσι τὸν ἔρωτα, ὅτω χαὶ ἃ Αἰγυτῆϊα ἐκ τῷ σφόδρα φιλῷ σφοδρῶς ὀκόλασε ὧν 
Ἰωσήφ. ἀλλ᾽ ὠκέγη ἅ Ὀὶ κἀκ (χὰ λὰρ ὐκόλδισος ζῶ ὁδρως ) ὁ Θεὸς δὲ χὶ ἀγαϑῷ᾽ 

αὶ γὰρ αξία ὦ τῷ φιλοιωτος ἢ ἀγάπη. ϑζρ' Ἰοδ»» σὲ οὐ δαντήτω Εἰς παχύτερα κατιίναι 
δ ματα,ρὸ φϑίεως παθών ὁγόμιατω ἂν, ϑονπίνωννκὰὶ ζυλωΐῖ ἑαυ χαλῷ. Θεὸς γάρ εἶμι χ5 

ζιλωτής, φησιν, α μάθῃς δ ἀἰγάπης τ Ἰνέτασιν. φιλήσωμεν τοίνεωυ αὐντ ὡς αὐτὸς βύλεν. 
“ἴα ὃ ὃ πράγμα ἡγεῖται ἐναν τἰπυςραφοΐμδυ, μϑέ4 αἰ δακαλώνκαν μῆϑόλωμῳ ὅχ-- 
φραφέιδαι, κολοίξ α σχ “ φιλῷ, ἐχήν “ίάφοίλυ αἰποιτήσῃ ρα, χουῶ τί Φησο εἰν ΦΊεζε- γ2. ται 
κιήλ σοῖς Ὁ φιληλεῖς, κατα ϑνήσάζσυιν ἀὐτι πόλιν. Αξξω" Ωλὶ σὲ οδιὸ ὀρριφαῖς συ, πὰ- κχκιδυίνυ 
ὀφιδῶσω σφ Εἰς γέρας ἀὐ μη, ᾧ χιϑοξολίσοισί δε, καὶ κοἰτασφωξοισι, ᾧ ὀϊξαιρειϑήσυται ,ο 
ὁ φηλός μιὰ ὧκ σού, ἰῷ αὐωπδυύσομαι,ὁ Κὶ μὴ ῥδιμῥήσω ἔτι. αἰ τώτο πλέον ἐμ Εἶπε σφο-- 
δὸς ἐροιφῆς «ἰαυῦ Τῆς ἐρωῤδῥης χατὰ Φρονου ῥδμὸς, ὁ ΜΙ ζωυζᾳ πάλιν ἰθδιχαιόνϑμος αὐ - 
τῆς ̓πϑϑταγδρο Θεὸς σραῆοι,ἕὰ, ΦιλΉδΥ τὸν ἡμῦμ᾽ δζὶ τῦτο συοϊξ τῷ ἠο ἐφείσατο. 
ἀλλ ἡμεῖς αὐττζωυζς, ὃ ὠμοί" ὠλλώ βμὼ δα πολέ ημέρϑι, ἢ φιλάφωῤδν (ξ) Θεὸν, ὡς φι- 

λᾷν 
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λῷ δεῖ, ἵνα κμῷ ἡδονῆς τὴ Ὡθροτῆς ̓ ὐπολαύωρϑρ. εἰ ὙῈ γωυάμοί τίς ἐρωμδίἑων τχῶν, 

εὐδὲ “οὐδενὸς αὐαϑοῖνε.) ω καθ ε ἐκαίφην ἡμόρᾳη λυπηρόν ὃ ᾧ δεῖον “τον ὦ καθαρὸν ἐρωνε ἐρώτα, 

εὐγνθησον ὅσης πο λαύσεται τῆς ἡδογῆςφ. Τῶτο ἡγοῦντο αὶ ἡ οὐρανῶν βασιλεία, τῦτο Ὁ στῦ- 

δύσις ἀγαϑαδ, τῦτο ἡδονὴ, τϑτο εὐφρνσεώη, ἐϑτὸ χαεϑὶ, ττο μιϑικᾳ Ελότης. μαλλον ἢ 

5 ὅσα ὦ Εἴπω, ςυσὲν σσοϊδπω διυυνσο και φἶ ρα φῆσαι πος ἀξίαν, αλλ ἡ πείρᾳ μόνη τίτο 

διδωώσκειν οἶδε χὰ καλόν, 219’ ττο ᾧ ὁ πσο)φύτης λεγε, Καζατζύφησον τῷ Κυρίου" ὁ, ψλμμ λγῦ. 

γδύπιϑε, ὺ ἴδότε ὀτι γφητὸς ὁ Κύρμος. πειθωκῖθα τοίνων, ᾧ οὐτρυφαΐμϑῳ αὐτῶ τὸ 

ἀγάπῃ. οὕτω ὍΝ εὐὐτϑϑεν ἡδὴ τίω! βασιλείαν ὀψόμεθα, ὐ αἰγίελικὸν ζνσύιϑα 

βίον, ὁ οὖν γὴ 7 αἰ φτείζοντες, ἵν ᾧ οὐφφνὸν οἰκυεύτων Οὐ νὲν ἔλοιῆον ἕξομϑμ, κα! μί' 
ιο τίω ἐντῥῦλεν Ὡσοδυμίδμ, πϑρτων Ἀφμασοϑτεροι το βήματι τι ἡ Χεισοΐ ̓αἶϑατισό- 

χβευχῖν, ἔβα, ἢ τῆς ἀὐποῤῥητο δόξης ὡσπολφύσομϑμ᾽ ἧς Ἄμοιτο πόῤίζῳς ἡμας ̓ μτασῖν, Χ ριτι χαὶ 

φιλφν,ϑ 99 πία. 

Λογ. κδν, 1 ΚΑΙ ΤΟΥ͂ΤΟ, ΕἸΔΟΤῈΣ ΤΟΝ ΚΑΙΡΟΝ, ΟἿΊ 
,4 ὥρφι ἡμας ἥδη δ ὑηϑου ὀγρϑίώωι, 

Σά, Ν Νὰ Πάδὴ πάντα ἅπερ ἐχρίω ὁ ἐπέτώξεν, ὠλῖ παλιν ἀὐζις Εἰς πίαὶ τ 

; ᾿ αγαϑαϊνε ἐργασίδν στὸ τῷ κατεπείγοντος. Ἰηϑύραις Ὁ , Φησιν, 

ὅσον ὅσον, ὁἐρηθιϑνος ἥξει, κοὐ ̓χϑον. αλλ ἐχῳ Ψ ὥν' ποναρϑροις 

ὉᾺΣ αὐιςας, ὁ (ὧν ἰδρωζο Ψ ἐπαλλυλων πειεοισμέαν δα μυλούρϑρος 
νερό. ταϊλ ἐν Ἃ ζωϑαῦ ὧν κα ϑδδονζας διεπίρων. ἡ γῤασοὺς ἀμφύτερᾳ χφήσιμος 

ἐμᾷ! ἡ σω- τώ τὸ λόγϑς. τ δὲ ὅν φησιν, ὥρᾳ ἡμαρ ῥ ἥδ ἐΐξ υπγου ἐ ἐγερϑέεῦαι ,τατέφιν, ἐήῖς κα ἡ 

πίε, ἢ ὅτε ξς ὁμάΐςα σις, ἐν ἡ ῃ χρίσις ἢ ' φοξερᾳ γί ἡ [] ἡμέρᾳ ἡ ὡς κχίδονος ταιορλίη 5 δεῖ λοιποὶ ἡμῶς 

ἡμνσμάνεῖ ἀἰπαλλαγάσαι τῆς ῥᾳθυμίας. Νωῦ Ὁ» ἐήύτεροι ἡμδᾷ ἡ ἡ σωτηξία, ἢ ὅτε ̓ Ῥπεύ- 

ἦν σαρδν. Οράφ πῶς ἐφίφησιν ἀὐζ!ς ἥδ τίω ἀὐά φασιν: ; Τῷ χρόνου Ὁ πσδϑϊότος, Φη- 

σἷν, ἢ ἃ τϑ παρόντος βίου δαπὸμάται καιρὸς; ὁ ὃ τῷ μέλλοντος ΤᾺ ὑγύτερρς γύ. α᾽ "ὦ 

Ἴω δω! ̓ ῆς ἧς πὐβεσιθυασμένος, ὦ πάντα πεποινκως ὅσοι ἐπέταξε, (,τηρίας γύν ἢ ἡμέραι" ἥ 
39 ὃ τὐμεναντίον, οὐκέϊ. λ᾽ σέκ ὐπὸ ΤᾺ λυπηρῶ, δλλ᾿ οὐτὸ τυ" “γθηςτων πσεϑτρότει 

τωρ ἡ ὥωτι τῆς τὴν πότων ἀΐεις Ὁπολύων συμιπαϑαίας. εἷᾷ, ὅγ Εἰκὸς Ἰώ αὖ-- 

χῆορειμί- τοῖς ὦ δ᾽ ὭΡΧΗ, αὶ πσοϑοιμίοις ἀασυυδειιοπέρας Ὁ), ὦ αντε ἀκμαζοντος αὐτοῖς τῷ πόλου,τῦ 

. χθόνου ἣ  πποϑελϑοντος,χαιτοιμαιραινϑέεζαι Ὁ ω παῷ Ὁ ασουδέωύ, φησιν ὅτι σπὐμυόμτίον ΑΔ δίχυ δὲι. 
Ἂ ε 

ποιῴν, οὐχί κι λύεοϑιαι αυδϑιόντος τῷ χρόνου, λα μάλλον ἀκμαζειν. ὅσῳ ὙΔΡ θμο 
45 βασιλάᾳ ἐπΐῥη, ποσύτῳ μάλλον δεῖ σκῥυασοιοϑαι" ὅσῳ μᾶλλον ἐγίις ὃ βεαῦῴον, 

πσούτῳ μάλλον διεγείρεαϑαι ἡ ̓ «πϑὶς «ὃν ἀγώνας. ὁπεὶ καὶ Φ δοκεῖς τῷτο ποιούσιν᾽ 
ὑτὸμ τὴς τωῖξτὶ “Ὥλει τα ᾿ δρύμν γένωνται,ὴ τῇ τὸ 9 βοκ(είου λήνᾳτο τοτί τι λῤ θείαν μαιζονὼς. 

ΟΥ̓͂ΣΙ τϑτο ἔλεγε, γι ἐπυτερϑνὴ ἡμίν ἡσωτηρία, ἢ ὅτε Ὠχιζεύσα 

12 ἢ γυξ ποϑοψο, Ὁ ἣ ἡμέρᾳ ἡπ μὰ Οὐκ αὕτη ὦ τελόυτᾷ, ὁ ὠκχενὴ 5 

χδοργνιῦ, 1 "σλησιαζί. (ᾳ ἐκείνης πρῆωνδν Ἄριστον, μὴ τὼ ζωτης. καὶ γὰρ ὦ τοῖς βιωτικοῖς 
τῶτο τ. Ε᾿ στὸμ ἰδωκδῳ “δὲς ὅριϑεῦν τέων τύκτου ἐπειλούδήωο, ὲ Σ χελιδόγορ αἰδούσης α..-. 

᾿ καύσαμδμ, (ὃ πλησίον ἕκασορ διεγείρορϑν, καίτοιγε ἔτι τῆς νυκτὸς οὔσηρ, δον Τὴ λοιητὸν 
ἡθβλίγη- ἀπεισιν, ἐπειγϑιῖβα, λοιπόν" ̓λέλϑντερ δλλήλοις, οὅι ἡμέρρι γέγονε, αὶ τοὶ τὴς ἡριόέρρις ἀπόρ- 

χα κυρ ηομϑμ,οὐδυλρϑροι,ὼ ὁ ὀνείρων ὠπαλλαήόνϑμοι, ᾧ ὕπνον αἰ σκρουόρϑροι, Ἷ ἡα, “3 ε- 

Οἰεγίοῦ, ἴυΠ,3. Ἀ 2 σχβυασμώνεις 

ὁ τῆς κρίσεως ἔφηχε καιο9ς" καϑεύπερ καὶ ὶὶ Κορινθίοις ἔγφαφεν,Οτι. ὁ ἃ: “Κορ ζ.κ3, 
καιρὸς (μωεφαλιδίος ὦ λριπτὸν 581 Ἑξραίοις κα δ πάλιν, Εὰ μικρὸν Ἐζιιλζ. 
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σχϑνασμέοιρ ἢ ἡμέραι ἔυρη, ᾧ ἡ μὴ αἰϊορυσι αἰκτηος τότε ϑρξω ὠκᾶθα δύ ΐςαοϑαι καὶ ω δἰ 9 τε 

νέαϑαι,. "ὅπερ δχυ ὠκᾷ ποιούμϑυ," τῶπτοὰ ὠζῦλα κοξαξωρδι᾿ Ἰλποδυσώῖθα (ῷς φαι- χ' πῃ 
τασίας, ἀπαλλαγώμϑυ Το ὀνειρρύτων " παρώντος βίν, πἰποθω θα ᾧῷ βαϑιω υΡον, ὼ ἐγ-- 

δυσωᾶθα ὀῤ τὶ ἱματίων τίω Ὡγρετίω. ζωτα Ν᾿ ἅπλυτα δυλῶδν ἐλολν, 
Αποθωμῖθα γρύν πὰὶ τὰ ἔργα ΤῸ σχότοες, ὃ ὁ οὐδυσώμῖθα τιόπλατ φωτός. 4 

Καὶ γοῤ ποὺ φἴθάταξν καὶ ὼὸὶ μαϊχέων ἡ: ἡμέρφι ἡμας ; τοιλῷ. ἀλλα μὴ δείσῃς πρλοοί-- 

ταῖξιν αὶ ἱπλᾳ ἀκούσας. ἔχ ἃ ἅ γ" τῆς αἰοϑητίκὴς πλυτέυχίας, βαρυ καὶ ὡ ἐπάνκτοὃ 
ὁπλίζεοϑαι' ον ζουυλοι: Ἀ) ποθήνον αὶ ἐ ἐυχὴς ἀξιον. φωτὸς γ ῤ ὕ91 οὶ ὅ ὀπλα᾿ δθ ὁ τὴς ἀκτι- 
γος λσιμασούτεροι σε ἀποφαίνει πολλίω' ὠφιέντο τίωυ ἀςρωσίω,. ὑὼ ἀσφαλείᾳ σε 

καλίσησιν" ̓ὑπλα δῇ ὅ41, ἢ κατα λσίμιπποϑαι ποιζ᾽ φωτὸς γῈ ὅδίν ὑπλα. τί δέχ ; Οὐκ το 
αἰαγκη ἅ πολεμεῖν ὀβάγκη ὥ πολεμεῖν, οὐ ᾿μάυ πουλαίπτω ρᾷοϑοι καὶ ὺ ποιῷ. συοῖὲ' 5» 

πόλεμος τῦτο ἔςιν, ἀλλὰ  χοροία ᾧ πόρηγνεις; τοιαύτη ΓΟ ὀσιλλὼν ἡ φυσις, τοιαύτη ἢ τῷ 

φρατηγϑ διύύαμις. χα! κοιϑούπερ, νυμφίος χαλλωπιζόμδνος ὐπὸ τῇ τῆς παςαδὸς πσέϑεισιν, 

οὕτω χαὶ ὁ τύτοις φρο ηὐνϑμος τοῖς ὅστλϑθις. χαὶ »»» φρατιώτης ὁμοῦ, χαὶνυμιφίος ὅδ. 

Εἰπὼν ) ὁτιή ἡμόροι ἥγίικαν, Οὐοδὲ ἐνερ ἢ αὑτίω' αὐφίησιν, δ ἤδη αὐτίωυ ἐφίφησι, φη- ας 

δὰ 
Ι 3 Ὡς ὦ ἡμέρᾳ θὐχημόνως αἰθεπαϊτήσωμδ. ΗΔ δ. γβ πκεςν ἡ ἡμέραι. καὶ ὑἀφ' 

ὧν μάλιςα (ὦ πολλοὶ ' φροτρύπον.), Ὡσὸ τϑτων ὶ ἀδις ἐφέλχε), ὁ εὐχημεσύνης. πολις 
δ αἰὐῖς ἡ δὰ ἿΨ πολλαῖν δοξηοὸ ὁ λόχος. ᾧ οὐκ Εἶπε, τὐθεπατεῖτε,δυλαὶ, τὐθεπατησω-- 
ὡϑι, ὦςε ανεπαρθη ποίησαι! τίω ̓φἴϑαίνοσιν, κούφζω πίω Ὀπίπληξν. λο 

Μή κώμοις ὺ μέϑαις" Οὐδ πὶ κωλύων, δλλά ὦ ἀμέτρως" οὐ ὃ “σπολφύειν 

οἴνου, δα! ὃ ΜΟ πλοιίαρ᾽ ὥασερ δ ὃ ἡ ὦ ἐξὴς «(τῷ ἐὐτνὶ μέξου αἴϑησι λέγων, 

Μὴ κοίταις ἀσελγείας. Οὐδὲ γὰ ὠζιϑε μίγνυεϑαι γωυναιξὶν ὀϑαιρᾷ, 
ἀλλα ὃ πορνόσειν. Οὐ ΜηΠῆρι δι ἡ" ζῦλφ. Τὰ γδριαΐεια δ παθών σξένγεσι, κκεΐοιη 
τίω Ἰθηϑυμίδυ, ᾧ ᾧ μων. ἡίπῷ Οὔκ αὑτὰ ἐ μόνον, αἱ ἀλλὰ ἡ δὲ πηγάς αὐνἕὦθ λὐαιρᾷ. 1 5 2εζύλον 

οὐθηγοῤ οὗτω Ὀπειθυμίαν αὐάσβει, αὶ Ὁ ὀργά ὀκχαήει, ὡς μέ ϑϑη καὶ ἡ αϑϑονία, αἰϑ' τῦτο 
ππούτερον Εἐπω, μὴ κώμωις ὺ μῖϑαις, τῦτε ἐπήγατη, μι κοίτως ὦ ἀσελγείαμ, μή “ἔσιδι χὐμηλᾷ 

"κἡ᾽' ζήλῳ. ᾧ οὐδὶ ὠζύλειε ἐση,λλ ἰσοδυσαζήμας ἐΨΜ πονηρῶν ἱματίων, ἀκϑυσον πῶς λοΝ. 
κολλωπίξῳ λϑιπὸν λέγων, . 

14. Αλλ᾽ οὐδύσαοϑε ᾧ Κύειοι ἡμδῇ Ἰησομῶ Χοιρὸ. Οὐκέδι Εἰπενέ εργα, ̓“- 39 

λοὶ μειζόνως ἀζοις αὐέσησιν: 7 ὅτε "ἃ ἡ αϑὲτὴ τὴς κακίας ἐφησιν,έργαι ἐλεγ᾽ ὅτε ὃ «δὲ 
τὴς Ἔγρετῆρ, οὐκέτι ἐργα, δλλ᾽ ὑπῆλα, δεικψεᾷ ὅτι εὖ πάσῃ ἀσφαλείᾳ κοιϑίσησιν ἡ Φέρετη 
(Ὁ ἔρντα αὐτίω οκ οὖν πείσῃ λαιμνωρότητι. ὁ ουοὴ ζῦϑα ἔφη, ἀλλ᾽ Ὁ ὃ μεῖζον ἀ ἀ- 
γων(ῷ ύγϑν,ὃ πολλῷ φρλκωδέςερον ἰώ, αὐτὸ τὸν δεασότέων δίδωσιν ἡ ἡμῖν ἱμεύτιον, αὑτὸν 

τὸ βασιλέα. ὁ Αγ  τῶον αἰθιζεδληρδίος, ὦ ὡπασων ἔχει καϑόλυ τέ Ὡρετίω. ὁτὸν δὲ 35 
Εἰπηνοὐδύσαοϑε, πϑμτοθην ἡ ἡμᾶς ; αὐτὸν αἰξεξαλέοϑαι κελύνει, ὡαυερ ἀλλαχοῦ Φησιν, Εἰ 

ἢ ΣΧΧολφὸς ον ἡμῖν. καὶ πάλιν, Εἰς τὸν ἔσω ἡμδῇ! ἀνϑενπον κατοικῆσαι τὸν Χελσον, καὶ Ὁ 
οἰκίαν αὐτῷ ̓βούλέ ἐ τὴ τω ψχω τίω ἡ ἡμετέραν, ἄως ἱμάτιον ἡμῖν αὐτὸν «ὐξεκεϊαζο, να 

πόμτα αὑτὸς ἡμίν ἔσωθεν ἢ ἔξωνο. καὶ ὼ γὸ πλήρωμα ἡμδῇ αἱ αὑτὸς" " Καὶ γὸ πλήρωμα. τῷ Ἀτὸ 
ᾷ πόρτα οὖν πᾶσι σπλπρρυμδίου. Ρ ὁδὸς, αἰὴρ, κα νυμφίορ" Ἡρμοσεμάν »δὺ ὑμας ἐ- 40 
" 1 λυδρὶ πὔρλννοι ἀγρίων. ὶ ὁ ῥίζα, ἡ αὶ ποτὸν, καὶ ξ,φὴ, ὦ ζων' Ζ αὐγὰ, Φησιν, οὐκέτι ἐγω, 

ζ5 5 οὖν ἐμοὶ ἸΧοιρός. χ Ὀὐτύφολος, ὑ Ῥεχιράς,, ἡ διδιώσκαλος, ἢ πατὴρ ̓ ᾿ ἀδελφός, 

ὼ συγκληρϑνόμος, ὑΐζαφου Κϑινωνὸς ὼ φαυρδ᾽ Σιωεταφημὴν ὃ αὐτῷ, φησι, ἣν σύμιφυτοι 

“ἐγϑνανϑρ τῳ ὁμοιωμιατι τῷ ϑαγαίτυ αἰτῶν χα ἱκότηρ᾽ Ὑα γὰρ Χολφοῦ ωρεσξθυο- 

ἐδ. 
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(ὃν. ὺ “δος Ὧ πατέρρι (μωήγϑε»»᾽ Και γλὺ φτυγχόμει, φησὶν, ὑπ νμδιι καὶ . οἶκνς, Φ Κοφ.ε.κ, 

Ὁ ἔνοιχϑς Ο γ»ο ον ἐμοὶ ἱ μῦϑων, καγῶ οὖν αὑτῷ. καὶ ἃ Φίλος" γμῷς γὸ φίλοι μιὰ ἐφ. ὶὶ 3ε- Ρ. “" λδι, 
αν τον, 

μέλιος, ἡ λίϑος ἀκρογωνιάμος" ὦ ἡριᾷρ α ἀστύᾷ ἐδ, ὑεώργιον, ζ οἰκοδὸ μή, κϑὰ κλήματα, ἴφάν..4..,8᾽. 

(ἐμνερορί. τ ὙῈ Ρ ὃ βούλετω κυδυ ἐῤ, πὸρτὶ ἡ ὅπῳ συγκολλῶὴ καὶ κὶ (μα Ἴων κα μας ; 

5 ὁπτερ τῷ σφῦδρα φιλοιώτος ὅς. “τεῖθου τοίμιου, χρὴ ὀύάτω; δ ὺ υπϑων ὀιδυσαι αἰντὸι, χα 

δυτανᾶμος, δυζωιον αὐταὶ πἴθεχε πω (κα. τοῦτο γδ ἡνίξανο Εἰπὼν, 

Τῆς (ρκὸς «σέλοιὸν μὴ ποιξϑε Εἰς ὑ)ηϑυμίαρ. ζλασερ Ν᾽ τ Ὁ πίνων ὀχὼ- 

χὙένειν, λύσειν, Δ αἱ Ω «μεθύειν, οὐ σὲ ὃ γαμεῖν, δλλαὶ δ' ̓άσελγεῖ, ὕτως φυνὶ τὸ  ππϑτιοῷ, τῆς 

: (ὐρκός, ᾿δμα' ῶ Εἰς ἐχιϑυμίας, δ ὃ τίωυ ,χξείαν αὐτβύαμνεν, ἐπεὶ στί γε ππερον αὑτὸς 
,, κὰ 

το κελϑ, 4, ἴχσυσον τί τί Φησι Τιμοϑέφ᾽ Οΐῳ ὀλίγῳ χεῦ ὄχ». Φ πμαγν σου, Ὁ! ̓ς πυκναῖς αἷτὸμ. «ον». 

σου ν ἀεϑενεῖας. ὅτω ὃ καὶ οὐτοι οι περι β: , λα τὸν ὑπιίαν, μὴ δὲς ἀσέλ γειαν. 

οὐνὲ γὺ ἀὺ, Εἴη τούτο τεόνοια λοιπόν, ὁτὸμ τίω φλθγα ὀμαπήης, ὁτὸρ λαλεπίω τῶν 

χάαννον ποίῆς να, ὃ κα σαφέφερον μά ϑητε,τί ποτέ ὅ61 τὸ χυϑϑνοίν αὖ τῆς εἰς δχιδυιμίαν, χαὶ 

φύγητε πίω πιαυτίω «σρόνοιλυ, (ὧν υὶ μεβϑυονζαε κἂν: γαφριζουδιίοις, (ἄν: ὦ ἱμιατι οὶς καλ- 

᾽ς λωπιζορδέοις, (ν; εϑρυφήϊορδμοις, «ι (ὧν Τ' ὑλρϑν ὁ διαυβρέοντα ζώνας βίον εἰ τὐνοήσειτε, καὶ 

Εἰσεϑετο Εἰρηυϑιμον. ὀκῷοι Ἂ πϑύτα ποιούσιν, ἐχ ἵνα ὑγμαωσιν, ΡΨ ἵνα, σκιρτῶσιν, 

χυνδισίμ. να τίω Ἐχϑυμν ἀμαϊπίωσιν. αλλ ὁ ω Χοιφον" ὧν , δεδυρδύος. σὺ, πάρτα ἐκῴια, «ξι- 
,9, ἀμπω- κόψας, ὃ ἐν ̓ ζπει μόνον, ὁπῶς ὑγμαψουσαιν "ἔχης τίω σείρκα. χαὶ μέλολ ζσύτα πσϑϑνόει 

ἀζιηὶ ἕαυοις,: πορριτερώ ὃ μηκέτι, αἰλλαὶ πᾶσοιν τίωυ' ασυυδύωυ Εἰς πίω δὰ πνβυμιατικδ αἰ α- 

χίχῃ ᾿ς 30 γα λισκ ὑπημδειὸν. ὅτω "Ὁ υσϑ ύα φῆναι ὧκ τὸ ὑπνοὺυ τότ διωυήσῃ, μὴ ̓βαρούμϑμος 

λιβαρννόμε ταῖς ποικίλαις ζαύτας (χϑυκίαις. χκφ ̓γϑύ ὑπϑοςὺ ηὔξω β βίος, χᾳὶ ἀιρᾷτων οὐδὶνζᾳ ο; 

ἀὐυτῳῷῇ διονξεύο. Ὁ ̓καϑοπερ. Ὁ) καλεύδοντες κα «δα φλήονται, Ὁ ' ὁρώσι πολλάχις 
“Ἔ σΥυϊὲν ὑγιές, ὃ ὅτω χὰ ἡριφ' μάλλον ὃ καὶ πολλῷ χέίρον. ἶ Ἂ »δ αἰφα ̓ἴνα ασά- 

χέμμι. ας, ἢ Εἰπωνναρ, ἀπαλλαγεὶ τὸ ὕπνου, τ τῆς. αἱ [αι αἰπὴ ἰλλακ'), χα! δίκζω οὐ 
"“ 25 διδωσιν" οὐζαύϑα καὶ ὃ ὐχ οὑτώς, ὠλλα' χα! ἤ αἰθρωύη χα ἢ τίμώεια αἰδρίνατος. πάλν, 

(ὦ πλλουτοιῶτες ὃ ὁ), ἡμέρας δινομδμης ἐ ὀλέγηρνται Εἰχῇ πελουτήσαν τ οζαύλ δὺ 

πσθ9 τῆςἡμέροις ὁ ἐλεγχος ὀπεισι πολλάκις, ὁ ορὶν ὠπελϑειν ὠκϑι, τὰ ὀνείραζᾳ, ων" 

ἐπέφηα. 
Αποτιναϊξωκῖθα τοίνιω κ πονηρὸν τῶτον ὕπνον. ἐὺ Ἂ κοιϑουδὲ ἤαεὴ ἡμιας ἡ ἡμέφφι κας- ἩΘΙΚΟΝ 

20 ζαλείξι, ϑοίγατος ΕΣ δ ξέϊαι αθοίνατος. ὦ τ τῆς ἡμέᾳφιρ ὃ Οὐκείνη,, πα σιν Αεπιχείρη- 

το τοῖς ἐθροῖς τοῖς ρ ἐντεῦδον ἐσθεῖϑα, κα Χ λυιϑούποις, ν δαίμοσι, κἀν ἀμέλει βουληλώσιν, 

ὁ κωλύσων συσὲίς. Εἰ ἅ ἅ γὰν παλλοὶ (Ὁ ἐγρν)ρούτες ἡ ἦσαν, Οὐκ ἰώ ζοῦτος ὁ ὁ χυδυωνος, 

Ὧ,4)5 εἷς που, ὑ δυύτερος λύλρον ἄνψας, χοϑεζπερ οἰ [} βαθυτεέτη γι τὶ ΔΜ ἀἰλλὼν οϑᾶ- 

δόντων ἐ ἐχφήγϑρε, δα τῦτο πολλῆς ἡμῖν δεῖ. τῆς αἰγρυπνίας, πολλῆς πῆς ἀσφάλειας, ὧςε μὴ 

32 τὰ ἀϑηκερα παϑεῖν. οὐχί ἰ δοκεῖ λόμιαρα ἡμέρρι ἰῇ γε; οὐχί 5 ἐπλρτε ἐλφηγϑρόνοι νομζο. - 

Ἀφπλλ. δ, καὶ Ὁ νήφειν: ; αλλ δμίφς (ὺ ταγα "γελάσεοϑε ζὼ Εἰρνρῶνοι, ἐ ἐγα μῶμτοι αὐτὸ ἐρῶ) τοῖς 

ω βαϑεία,νυκτὶ καϑευδοεσί τε καὶ κὴ βέγγρεσιν ἐοήᾳκυδυ ἀπϑωτερ. χη εἶνε ὀσιὰν ἀσώματον 

ζω ἰδεῖν, ἐδειξα δὺ ὑμῖν πὼς (ὦ ὥ πλείος ῥίγηρυσιν, 68 2:9 ἴβολος Πἰορύθει τοίχεις, κ᾿, χα“ 

τασφαῆει κειιϑρνς, ὃ ὑφαιρήται τὶ ἔνδον, κριϑοῦππερ οὖν σκότον βαϑε; κα αἰδείας ἁπόρμτα 

29 πρκῆων. μᾶλλον ὃ Εἰ ὀφλευλμοῖς τϑτῃ ἰδὲν ἀδέώδατον, αὐυγφάψωμδι αἱ αὑτὸ ῷ » λό- 

γρνὺ οὐνουσωμδν πῦσοι ταῦ  Ὀιϑυμιαν Εἰσι πονηραΐν βεδαρηνϑμοι, πόσοι ᾧ᾽ χαλεπῷ 

τῆς ἀσελγείας κρύβῳ κατεχόρϑυοι,ὴ " ὦ φως τὸ αὶ πγθύμιατος κατασζεντιύτες. χ τοί τϑηο 
ἕτερα, ἀλὐϑ᾽ ἑτέρων βλέπουσιν ἔτερρ ὀρθ᾽ ὁ ἑτέρων ̓ἀἰκοίούσι, ἡ ρυἠϑδενὶ “Ὁ ὐζῶϑα, λεχθρϑμων 

πυρϑσέχοσι. Εἰ 5 ἐγὼ ψϑδὸμαι ῳζῳ λέγων, ἐ ἐγρηηϑρως ἐφ ἐσχχας, Εἰπέ μοι, τ »(9»- 

Ομ εγίοιϊοτοι,.3. Ἀ 23 γα 

"δ" 
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γεν ἐν ᾳῦθω σήμερον, Εἰμὴῆ ως ὀγειρφίτων ἤκουσας» ὦ οἴϑω Κα ὅτι ἐρφύσι τινες ( οὐ ὶὲ ΣΡ 

κὉ πόμτωνζαύτα λέγω) δλλα σὺ ὁτοῖς Εἰρηρδινοις ὄνολος ὧν, ὁ μα τίου ογζᾳ γα Εἰσειλ- 

ϑων, Εἶπε τίς πσοϑφήτης, ἢ τἰς υἰσπύφολος σήμερϑν διελέηθη ἡμῖν, ὁ αἷθὶ τίνων. δὸλ᾿ Οὐκ. κι πῦρ. 
λὺ ἔχοις Εἰπεῖν. "Ὁ πολλαὶ ὡς ὧν ὀνείρῳ διολέϑης οὐταύϑα͵ ὝὦΨ αἰληϑινων οὔκ αἰχούσας ᾿ 

«ρα γλώτων. ταύτω δὲ μοι ἡ πσοϑς γωνακας Ερήοϑω. δ οὐ ἐκείνως πολις ὁ ὑπγος᾽ 5 
χα! ΕἸὸς ὕπνος. ὁ υϑὺ »Ὰ» καϑϑύδων οὔτε πονηοϑν τί φϑίηετω ουτε χθηφον. ἢ ἢ οὕτως ἐ- 

»Φηγϑρως ὡς ὑμῴς, πολλὰ χα Ἐχι καχῷ τῆς ἑαυ: χεφαλῆς ὠκζ(ξώλλει βήματα, αὐκοῖς α- 

οαθ δι] λογισμοις δϑρεισ μῶν ((ωτιϑαὶς, καπηλείας ὀϑαιοίυτα μεβλψηυϑυος, ζμς ἀἰχόμθας 
πύυκνας καταφυτθύων ἐν τῇ ἑαμὴν ψυχὴ, ὁ Τ' ασόρϑν ὃκ αἱ φεὶς ον τεῖλ μικρόν χροκύν{αι ποτέ. “(-πορρκέψῳ 
δλλα αἱ σνάφηϑι, καὶ (αὶ αχαϑ)ους ταύζαε ὠρορρίζυς ὁμαασασον,ὺ τίωυ' μέϑίω ὥἰποτινα-- το 

ξαι. ὑγὸ ἐντόϑῳν ὀύπγος. μέϑίω ἢ σἕκ οἴνου λέγω μόνου, ἀλλὰ καὶ Ὕ)ἢδ βιωτυδίν Φρ9»- 
τίδων, καὶ υζ "τώτων καὶ τίωὐ Ὥστο τῷ " οἴου. ζαύτα ὃ οὐχὶ σλοισίοις μόνον, λ-- »κιῖῶ 

λῷ χα πένησι ρανώ υ χα μώλιςα, τοῖς ζὰ φιλικαὶ συγκροτούσι συμπόσια. οὐ γὸ »ζοὕπγου. 

ὅ8ι τῶτο τρυφὴ, Οὐϊὲ αὐετις,, δυλαὶ κόλασις ᾧ ἡιμωοίᾳ. τρυφὴ γδὰβ οὐκ ὡ)ανρὰ Εἰ- 

πεν, δυλλαὰ σεμναὶ φϑέγξαοϑαι, ἐμιπληοϑέωναι, δὶ διαυρραγέωαι. Εἰ ὃ ἡδονίω ἀδ' ι- 
νομίζης, δεῖξον μοι οὖν ἑασέρᾳ τἰω ἡδονδωώ, δλλ᾽ οὗν ἐῤ ἔγις. ἢ ὕπω λέγω ζῳᾳὶ ἐὐντεύθεν 
βλοίξας, αλλῶ τίως «ἰδὲ τῆς ἡδόγὴς σοι οιλέλϑ (91 τὴς εὐθέως μϑοαμομδμης, ὁμοῦτε γὸ 
διελύ,ϑη Ὁ συμεποσιον, ὶ αἰπτέτηη ζο τῆς εὐφροσιώης. ὁτὸν " ᾧ (ὃ ἔμετον Εἴπω, ἡ τὰς 

καρηδουρίας, ὦ ἡ μυρία νοσήμιατωρὸ τίω τῆς ἡυχῆς αἰχιμαλωσίδυ, τ πρὸς ζαὗτα ἐ- 

ρέει μὴ γ5, (ἌΝ πένητές ἐσμεν, ὼ ἀἰογημονᾷν ὀφείλουϑυ ; (ὐτα ὃ λέγω δὲ αὶ κωλύωνσυν- 29 
μέγαι, Θεὰ κοινῇ ((μυδειπνᾷν, ἀλλὰ κωλύων αοδιμονᾷν, καὶ βουλόμϑμος τίω πρυφζω" ἐρ 

πουφίω, ὠἀλλαὶ μὴ κόλασιν, μηδὲ τιμωοίθν, ᾧ μέϑέω, ἢὶ κῶμον. μιαϑέτωσαιν ἔνλίωνες, 
ὅτι μάλιςα ς!αμοὶ πυφαϊ ἴσασι, ὼ Ἰρυφαν μζ' χύσμμου. Αγαλλιώοος γδῤ, φησι, τῷ 

Κυρίῳ ον ὥϑμῳ. πῶς δὲ ὅδιν αἰ γαλλιάοϑαι ὕμνοις λέγϑδας,, θ χα ποιουνϑμους, ψαλ.-- 
μοὺς ἐπεισοίχϑνϊας λρτὶ ὝΨ αἰολϑυϑέρων ὠκίγων ἀσμῥα, ὕτω αὶ ὁ Χοισὸς πῇ τραπέζῃ 25 

“ξέςαι, κὶ εὐλογίας ἐκυπλλησει τίου εὐωχίδω ἁπασοιν, στὰν εὐχῇ, ὁτὸμν ἄδοις πγϑυματικο, 
ὁτὸν πόνητας ὑχὶ τυ" πυρϑκεινῦμων τίων κοινωνίαν χα λῆς, ὅτῳ εὐτουϊξίαν πολλξωὸ 

σωφοφσιωζου ὅχιςήσῃς τω συμποσίῳ. ὅτω ὁ ὀκκλιησίαν ἐργασῃρ( τόπον, ὀμτὶ “Ἷ ὡ.- 
χαίρων χρᾳυγῶν ὁ" εὐφημιών ᾧ μα πόρτων διασότίω ὑμνών. χαὶ μή μι λέγε,ψτι ἐτε- “ζυὐπιδνμι ἢ 

ο9ς ὠκροέτησε νόμος, αἰλλα δ ορϑοὐ (ῷὶ χακαίς ἔχοντα. Εἴϊτε γὸ ἐαϑίοτε, φησιν, Εἴτε πίνοτο, 39 
Εἴτε ὅι ποιᾷτε, πόρτα Εἰς δυξὰν Θεού ποιῴτε. 'κὁ γὸ Σιπὸ ὟΝ τοιούτων τραπεζων ὑμῖν αἱ 
πονηραὶ δχιθυμίαι, εἰντεύθην αἱ ἀσέλγφαι, οντεύδην αἱ γωωοῆκες  ὧὺ χαταφοονήσει, αἱ 
ὃ πέρναι οὖν τιμιὴ γον ὑμῖν" ἐγτεύθην αἱ δ" οἰκιωΐν ἀμωξοπαὶ͵ ἡ τοὶ μιυολα κακοὶ, καὶ ἄγω 
καὶ κοίτο πόρτα γεγϑνο, κα τίου πηγάυ αἰφέντες πίω" χαϑωραν, Ἰτχὶ τῷ βορζόρϑυ ᾧ ὁ- 

τον τρεχάτα, 9 Ὁ» βορξορος Ὁ τῆς πύρνης σώ μαι, συ εῖδγα, ἕτερον ἐρωτὼ,αἰλλ᾽ αὑτὸν σε “35 

ἐγκαλυδούμϑμον τω ορξύρῳ, Εἰ μιὴ σοιύτὸν ἐρυ,ϑριῶς, Εἰμὸὰ ἰκάϑαρτον δι) νομίζεις μτ 
τίω αἰμδοτίον. 818, ὐοκκουλώ, " φεύγοτε τίου πορνοίδν καὶ τίω ζαύτης μητέρα, τίωὨ χιρεμ 
μέϑίου, Τ| ασείρεις ὅπου ϑεσίσαι ζῴκ ἔνι} μᾶλλον δ, καν ϑεράσῃς, πολλίεώ σοι Φέρει τίω α--- 

ἰωω ὁκαρπῦς. καὶ γὰ τεχϑὴ παιδίον, καὶ σὲ ἤχου, χαὶ αὐ ἠδίκηται Αἱ ᾧ σὲ νό- 
90ν χα δυσιδμὲρ δινόνϑμοι. καὺ μυρία ἀνπῷ καταλίπτης χρήματα, ἄτιμος ον οἰκία, ὠτι-- 49 

μὸς ον πόλει ἄτιμος ον δικαφηθίῳ χαὶ ὁ ὦκ, πόρνης, καὶ ὁ ἐκ δούλης ἄτιμος ὃ χαὶ σὺ πεί-- 
λη, καὶ ζω, χαὶ τιπλίυτηκώς. κα ΣΡ ἀπέλθῃς, μϑβει σοὶ αἰ προμψύματα “τῆς αἰολ)ν 

μοσιώης, τ τοίγωω ὥπομτα καταιαφώεις ; τἱ ασείρᾳς ἔνθου καὶ δὐβουρρι αὐουδαζει “19- 

φλεῖραι Τ' καρπόν; ἔθου πολλαὶ τοὶ ἀτόκια » ἔνθα το) τὴς μέσνως φόνος ε χα! γὸ κα΄ 
τίω 
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τίεὺ ποριώωυ οἷν ἀφίηρ μιᾷναι πϑρνζω μόνευ, ἀγα, χαὶ λὐδροφῶον ποιᾷς. Εἶδες Ὁσὸ αἐ- 

᾿ ϑης πορνείδμ, Ὡση πορνείαρ μοιχείαν, Ὡστὸ μοιχείας Φόνον; μᾶλλον ἢ "Ξ! Φώυου τι χεῖν; ὠφν 

χπχὶν οὐν "γϑέχω «σὡἰς ἀὐῳ καλέσω, ὁ γ΄ τϑέντα ἀϑαμρᾷ, αἰλλα' ΘΙ ̓ πλάναι κωλυεί. 

τἰ τοί “σα τῷ Θεοὺ τίω" δωρεαν ̓ὑδείζεις, καὶ τοῖς ἀὐτο μούχηνομοις, χα ὅπερ ὅεῚ κα- 

“εὶ ς τας τὐτοῦ ὡς εὐλογίλυ μεζα διώκάς, χα ῷ ζαμιῴον τῆς δλυέσιως, ταιμφον ποι σφαγῆ:, 

χα τίω τό: παιδυποίίαν δοϑείσαν γειυαχα, πτε39 Φόνον τὐϑασκδυαξεις οἵ ἵνα “ὦ ἀεὶ 

χἰυχάσισος τοῖς εἐραφαὶς "εὐγοηφος ἡ κά ̓ ποθφνή, ι 'πλέον Ὡῆργύειον ἕλκχῃ, Οὐδ πτῦτο αἾδχιτάται 

πα πιϑεσ πρῆσαι, μέγα Ἐχὶ τίω σὴν χεφαλίω ὃ πῦρ οὐντεῦϑον σωρεύσσει. εἰ [γὸ καὶ Ὁ κείνης Φ τὸλ- 

μηχα. μηκϑ, δα σὴ ἡ αἰτία νζ΄. οὐγτεύλεν καὶ Εἰδωλολατείαι. πολλαὶ ὑὐῤώτε, ἔχῃησρις γί- 

εἶ γνόδαι (0 γέα ον Κϑὴ ἡ ὑστῳδεὺς, Καὶ ἐαπονδεάε,σί Φίλτρα, κα μνρλώ ἵτερᾳ μη χόνα αὐ. ἀλλ᾽ ὅμως 

μῷ Ὀσαυύτίων αορμοσείζω, κα Φόνοις, ἐν Εἰδωλολατείας, πολλοῖς οἰδιαφορον ζω 

πϑλγμα ἐδ) δοκῴ, πολλοῖς χαὶ γαυάνχας ἐχοῦσιν᾽ θαι καὶ πὴ εἰων ὁ Φορυτὺς τὰ κα- 

κ(ὺ. χα "Ὁ φαρμακεία! οι πον χινοιοῦταιμ, οὔκ Ἰχὶ τίω νιδγοὶ τίω πορνδνο, ιϑῥίω, ΓΝ 

. Ἰχὶ τἰωὼ ᾿δικηρδρέων γωνώχᾳ, χαὶ δηπζουλαὶ μέυείαι, κα ᾿ δαιμόνων κλιήστις,, χαὶ νοχυο- 
τις μρτίαι, γ4 ̓ πύλεμωι καυϑυμεμνοὶ, ὶ ἀασονδει μεΐχαω, ΧΙ :(ὠΐξροφοι Φιλονεικίαι. δ χαὶ 

ὁ Παῦλος ( Ξἑ πων, μὴ κϑίταις καὶ ασελγείως, ἐπήγατε, μὴ ἔραδὲ καὶ , ζήλῳ, Εἰδὼς (ὅν 

εὐ τεῦϑῳν πολέμινς, ΤἢΜ οἰκιωῖν τὰς ὀμαΐδπας, Μ εὐϑμνών παίδων τὰς αἰδικίας, τοὶ μωρία 

καικα,. ἵν δώυ ζαυζῳᾳ οἱ ᾳφύγωμδϑρ ἄπόμτα, - Χοαφον ὠδυσωἄθα, καὶ μυτ᾿ τε διζιυε-. 

κώς ὥμϑρ᾽ ἐπεὶ καὶ τῷῶτο ἔςιν ὠδυσαοΐι, τὸ μηδέποτε αἰντοῖ ᾿δΦστολειφ ϑέεσωι, τὸ πϑωτο-- 

20 9ιν αὐτὸν φαμνεο οὖν ἡμῖν δγρυ τῆς αγιωσιωώης ἡμῶδμ), δζρ! τὴς ἐχτεικείας. ἥὕτωκαὶ ὅΧ1 φί-. 
λὼν λέμριεϑν, ὁ δῴατ δλᾷα εὐνεδύσατο, τίω" πολλίω ἀγαπέω λέγοντε, καὶ τίω ἀδζω- 
λῴφηῆον ((μωροισίαν. ὁ ως τὐδυσοίυϑμος, ὄκέινο Φαμιέται ὑπερ οὐδέδυ). Φαμέαϑω τοίνειν 

πϑύτοεν οὐ υμῖνο Χοιφός. καὶ παῖς φανέντα, ὸν τὰ κείνου ποιῇς. ἀ ὃ ὀκέμιορ ἐ- 

ποίησιν Ο Ο ψϑρ τὸ ἀρ ιϑεφῶν, Φησὶν, οὔκ ἐχφπὸ τίωυ' κεφαλξω κλῖναι. τῦτο καὶ σὺ “ζ'- Ανκεθέγην 

2ς λωσῦν. ᾧοφης Ὡἰπολαύσαι ἐφ 4, καὶ ᾿ χριϑίνοις αρτοις ὀκέχοητο, Ῥποδομήσοι ἐγοίω, καὶ 

υϑαμϑ ἵποι καὶ [χα συζύγα, ἄμα τοστιῦτα ἐραδιζεν, ὦ ὠξε κἀϊ κογτιασοι. κα λευδῆσει ἐ- 

δ, καὶ ἴλὶ πορλσχεφαλαίου ἔκειτο Ὧι τῆς φεΐρας. καζακλιϑέῦαι ὀχοιώ, καὶ δχὶ 
δἔρτυ καταπεστιν ὐκέλδυσε. καὶ τὰ ἱμάτια, ὃ εὐτελη᾽ μαι ἢ πολλάχρν μδιος ̓ διέτοιξεν, 

σῦν α, ὕπεισυρόμϑμος. ὑαὦ τῶ ςαυρῷ ὃ,ὼ ὠς ω ταῖς ὑρεσι, ὦ πούτει «πλώς κἂ- 
γνδχατὶ Ὰ 410 τα μαθὼν, ζηλωσον. καὶ ιν οὕτως αὶ οὐεϑύσωζ Χεισον, δὰ" τῆς (ρκὸς ἡσρῤνοιὰν μη ποιὴς Εἰς 

κἰλελασον Ἰεϑυμίας. συϑὲ Ὁ» ἐδογζωὺ ὦ πράγμα ἐχᾷ ὰ δ αὶ Ἐπιϑυμίαι αὗται. τίκτύσι πά- 

Νίκ, λυ ἐτέδοις δριμυτέρᾳς, ἢ δυσέποτε λήνψαι κὐ χόρῶν, λα βαΐσανον ἐ ἐργάσῃ σοι τῶ μεγάλίω. 

ὡασερ ὁ  διδευεκαῖς ὦ ὧν ὧν ῷ δεῴνν, καὶ μνθίας ἔχῃ πο ακειμδίας πηγαῖς, Ουὐοὶὲν ἐγτδῦϑεν 

χερϑαίνει, Μὴ ὶ δευναίνϑμος Ὁ νόσημα σξέσοι" οὕτω χα ὁ ϑιϊιυρκῶς ἐν ἔχιϑυμίαις ζών. 

44 δ" ὃ τῆς γχξθας ἧς οὗτος, συ ποτε τῦτον δέξῃ ῷ πυρετοὶ, δλλὼ πόρτα ὠκῴια 
γυκύτε οἰχησεται, ἡ μόϑαι, καὶ ὦ ἀσέλτγειαι. τοσούτον ταίνεω ἔαϑιε δὶ ἐστι λόσαι Αιμιν, " γοιαύτα ἐνδυου 

γον "δ σκέπεοϑοαι μόνον ̓μ δὲ ὁ χαλλωπιζεὶ ἱ ἱματίοις τίου σείρκϑι, ἵνα, μι αὐτίω Ὁπολέσῃς. ὰ 

"» μαι λαυκωπέρανς ὡ 'τίω ποιῴς, ἢ τίω ἐνεξίαν αὐτῆς λυμούνη,τῇ πολλῃ "βλακείᾳ “[6-. 

λύων αὐτίω. ἵγα ὅν ἔχης αὐτίο δ ἰζχφα ταιλϑν τῆς ψυχῆς, ἥα ὁ 9 κυξερ, »ἥτης ἀσφαλάῖς 

49 ὄχι τῆν" οἱ οἰαϊκωνχαϑηται, ᾧ ὁ φρατιώζῃς ἐυκολως μετοιχειραζῃ τὰ ὅπλα νἐνανῥμοςα Ὁ πϑι- 
το “ποῖξι. οὐ ̓ γὰ ὦ πολλα ἐχάέιν, Στ α ὃ ὁ ὀλίνγων δείοϑαι, αψαλῶτοις “ποιᾷ. ἐκᾷνος (ὦ Δ, ὃ, 

κὠν μὴ ἀδικηθῇ, δέδοικεν" (ὅπ: ὃ, καὶ αἰδικηϑι, ῬΜούκ ἡδικηνϑόων ἀμμεινον οἰ σχίσας, ἀ 

ῳ πλείονι κα Ὁ ΓΙ" 8 ἔςαι θὐϑυμία. μὴ τοίνυν πη» ζητώρϑι ὃ ὁπὼς μηδεὶς ἐπηρεάσι, ἀλλ᾽ 

ὅππως αν »ἐπηρεώδῳ βέλη), μὴ δύ»). Ττο ἢ . τδουμόϑον ἐτύρωθῳν ἔ ἔςαι, ΩἿ ἡ κ ἢ δ χρείας 

ἐχεοϑαι 
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ἔχεοϑαι, ὦ μὰ ἐ πλάφδιων ἐχιϑυμεῖν. ὅτω δὲ ὺ ογζῦ)α “φυφῆσαι διυνησὺ θα, ἡ νδι- 

λίγτων ἐλιταξύβθα ἀγαθῶν, γδέιτὰ " φιλον,ϑεφπία. 

- Λογικ 1 ΤΟΝ ΔῈ ΑΣΘΕΈΝΟΥΝΤΑ ΤῊ ΠΙΣΤΕῚ 

ππξϑσλαμρανεοε, μη Εἰς αἰθνρίσεις δχαλογισμών.  Ο«ἐἷ πιςῶει ς 

φαγεῖν πϑῤτα ̓  ὁ5 , αἰαϑεγαν, λοὶ χόμα ἔσϑιοι. 

ὙΊ1δὰ ὅτι πολλοῖς ἀπορννὃ Εἰρημθέον. δ πεύτερον αὐάγκοον Εἰ- 

Ὧν σεν τῷ χρείου τοῦτ πϑμτὸς τίω αὐπυύϑεσιν, Ὁ τ βουλῥιϑνος διορ)ώ-- 

σαὶ, ζχωτα γράφει. τ τοίνω ω βουλε) δίορλοιώ : ἦσον πολλοὶ ΥΨ ἐξ 19 

ν ἰουδαων πεπις΄ ϑυκότων͵ δὶ τῇ τανόμιν κατεχόνϑι οἱ ( ιωεδησει καὶ ὁ «Ο' 

" τίω πίοι τ βρωμῶ; δι ἐφύλατῆον ἔτι τίω πο θα τήρησιν, δππτῶ )ειβροιιῶ- 

τις τέλφον τος ἔρυμα τὸ νόβιν. Εἶτα, ὡςι ΜΗ ̓ δνέοϑαι βὐφώρατοι 

"ἦν . λϑιρείων ὑπηρδιο μόνων, πϑύτων ἐξῆς ἀπείγοντο τὴν κρεῶν, χα λάχόμα ἠοϑιον 
μόνον, ἵνα νηφεία μᾶλλον ἐξ) διχῇ ὧ γυνόμδμον, δλλαὶ μὴ γὐμν φϑατή ρῆσιφ. ὕτεριπάλι 153 

ἩσΌΩν τελειότερϑι, σελ ἐν τοιοῦτον πὐθατηρϑεῦ: τε, οἱ τύτοις τοῖς κ΄ Βρτηρϑύσι Φορτιχοὶ ᾧ 
ἐπαρθεὶς ἐγίνοντο, ὀνειδίζοντες, ἐ ἐγκαλϑωῦτες, Εἰς ", ἀθυμίδῳ ἀμίδα; λλοντεφι . δεδορκὼς τοί. χα βδνμω 

μων ομκακῴρλος Παῦλος ε μι μικρὸ χατορθώσαι βουλόμϑροι, δ πὸν λὐαπκέψωσι, ἡ λιλον- 

τς Εἰς τίωυ τῆ βρωμῷ ΤΧ ἀὐύζις ἀδζαφοείὰν αἰγατίν ὦ τῆς πίςεὼς ὐὐις ἐκπεσεῖν πα- 

, οασκθυάσωσι, καὶ Ὄ πε τὸ " χαιορδ τῷ το , ππεϑσίνοντος δ πὸ ἐπθινορθσοι αυτυδόγτες, αἰθὶ ζῷ 10 

χαίεια ζημίαν ἐ ἐργάσωνται, κως τῆς Εἰς Χειφὸ ὁμολργίας, " αὐ. ἕ ̓ φἰρκσαλέύοντες τῷ »μῆ 

(μεχώς ἐχιτιμάν, τὸ οὐ ἐκουτέρεις μείνωσιν αἰδἰθρϑοτοι" ὑυρ. πῦσῃ χέ χόηται (ἀυυΐσει, 
πος! ὀχατέρων ϑλημελήται δ μερωΐ μ᾽ τὴς (μω.) δες απο σοφίας. ὅτι ὙῈΡ δά χολτίμν 
χακῶς ποιεῖτε, τολμᾷ τὸς ὑλχετιμῷσω Εἰπεῖν, ἵν μιὰ ι; μκαίγεις βεθαιωσῃ ὧν τῇ Ἢ χρ δφυτης- χω 

ρήσει" ὅτε πάλιν ὅτι χαλώς, ἡ ἡια μοὴ σφροδροτέφρες, Κα Μ.9 0. ες ἐρ .»Οἰσηται, δλλα συμμε- 35 

μεεπφημϑίωυ ποιήται τἰω ὕπλητίμησι, κα ὼ δικζ ἃ (χὰ τοῖς ἰοωφρτέρϑις Ὡχιτιμᾷν, Ὁ Ὁ ἢ πὸρ εἰς 
ὀκείνοις κενοὶ οὐ τῷ πτεὺς τοις λόγῳ. αὑτὴ γὸ μαλιςα, ἢ δίορθωσις αεπαγθεξέρα, ὃ ὅταν 

εὶς ἀλλονίις πὐψαρὴ τ λόγρν, ὅτορϑν πλυῆη. ὄτεγὰρ Εἰς λυμὸν ἀφίησιν ὀξενογθέιδαι 

τὸν ἐχττιβφνϑρον, καὶ λαιϑανώτως ὃ τῆς δ ορθσεως «ὑνίησι Φαυβμακον, ὀρφι τοίνιου παῖς 

ὐὐ' ποιεῖ ̓Γ((ινετῶς, αὶ πῶς δ᾽σήρως. Εἰπων γα γτῆς (ὀρὸς πατθϑνοιδν μη ̓ ποιδίοϑε εἰς 39 

ἐχιϑυμίας; τότε Εἰς ἢ ὡδί τύτων "ὀκίαμει λόλϑν, ἥα μὴ ̓ δξη ἀαδὸ κείνων λέγ νμ κιθ 
ὕὑχιτιμαντων ὠ κελθυντῶν ἐοϑιᾷ πόρτα. τὸ Ὁ" ϑαϑενηκὸς μέρος ἀεὶ πλείογος δήτω. ὃ 

“οοϑοίας. δ[9 ἡ τοῖς Ὁ ἰλυθϑν ἐνδεῶς Ὡποτείνε.), λέγων ὅτω᾿ ω ἢ αἰ«ϑενοιώτο τῇ πί- 
σε οἰδς πληγάω ἐυϑέως μίδν ὠκείνῳ δυϑεῖσαν ; Εἶ πων γαρ τὸν ἀἰεϑενοιιῦτα δείξεν αὺ- 
Τὸν ἀῤῥωςον. εἶἴᾳ δοτέρὸν παεϑείϑησι λέγων, «περσλαμιρλμεωϑς. δείκμεσι γὸ πάλι 35 

πολλῆς διόνϑμον Ὡπρωλείας᾽ ὅπερ σημᾷον ὁ κότος αῤῥωρίας ἐξ! μὴ ̓ Εἰ αἱ χρίσεις 
λογισμῶν. ἰδοὺ καὶ Ὁ τείϊτέμν ἐπέθηκε πληγάύ. εὐταϑεον "ΣΡ δυλοι τοιοῦτοι ἀντ ὃ α-- 

τῆ μι γνὼς ὺ τοὺς τὰ αὑτὰ ὶ αὐτῷ πλυμμελοιώζας, κοινωνοιωυζαις Ἧ ὅμος “ὑπτῷ ὁ φι. 

λίας,  λὐτεορλέουρ. αὐτο τῆς ϑεροιπείας, αἰ ϑκούνεοϑαι, Εἶδες πὼς δυκῷ ἃ ἐτὐτοιρ ἐζᾳ- 
λέγεοϑαι, κείνοις Ἀ Ῥπημᾷ λαιϑανόντως καὶ ᾿ λϑεπερθῶς: ̓Εἶζα πιϑεὶς αἰμιφοτέρρις πα.- 40 

ἐλᾷ, τὸν ἃ μετ᾽ ἐγκωμίων, τὸν ὃ μετ᾽ ἐγκλημῶ πένϑησιν. ἐπαγ4 νὰ λέγων, ὃς 

ἃ πιρύς φαγεῖν πϑώτα, αἰακηρύδων αὑτὸ Σπὸ τῆς πίςεως᾽ ὁ ̓  ) αἰοϑνων λθχόνα ἐαϑι- 
εἰ, ὁ τῶτον παλινχακίζων Ὁὴτὸ τὴς αἰοϑινείας. ΕἾτω, ΚΝ χαολὰν ἔδωκ τίω σλιηγώ, 

τΡαιμυϑεῖται παλιν αὐτὸν, ὅτω λέγων, 
40 

“Φ΄-- 
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3. Ο ἐαϑίων,τὸν μή ἐοϑίοντα μὴ ὀζουϑενείτω. Οὐκ Εἶπεν, ἐώτω, οὐκ Εἶπε, μὴ 
ἐγκαλείτω, οὐκ Εἶπε, μὴ δἰορθούοϑω, ὥλλα;, μὴ ὀγάδιξέτω, μὴ αἱ στὐνέτω, δεικψυὶ στ 

πράγμα πολλοῦ γέλωτος άξιῳ ἐποίοιωυ; Ἐχὶ9 τότ οὐχ οὕτως, ἄλλα πῶς; 

Ο μυἹ ἐοϑίων, τὸν ἐαϑίοντα μιὴ κοινέτω. Ὡχασερ "ὃ (ὦ τελφότεροι τότως ἐἶζθυ- 
« ᾿ ΄ ον. ὦ , . ,.. δ ! 

χιἀλλοπίοιρ, ἣ πέλιζον ως" ὀλιχϑπίφοις ᾿ αἰ πυούλοις "Ὁ νόθους "ἡ Ἰουδουϊζογζῳς ὅτι, ὕτως ολιέινοι τουτῷ 9 

"ἱ 

ἔκσανον ὡς προ ανομοιζομ, ὅλως λαιμιδγία, ποφοσέχονζ᾽ ὧν πολλοις καὶ ἐξ ἐϑγαὖν εἰ- 
. 4. 3 δ . 3... . 

κϑὲ ἐῇ. δ 9 ὲ ἐπήγανν, Ο Θεὸς ν) αὐτὸν πυϑϑσελοθετο. 

Ἐπ᾿ ἐκείνῳ ἢ οὐκ Εἶπε τϑτο" χατοι τὸ (ὦ ἀξουθενείαϑαι, τῷ ὀαϑίοντος ω ὡς λαι- 
“ ᾽ ε » ,».,γ»» . ! ῳ 

μῆϑονυ, τὸ ἢ κράνεαϑερ, τῷ μὴ ἐαϑίοντος ὡς ὀλιγϑπίφου, δλλ αἰτήλλαζξεν αὑτά, δεικνιᾷ 61 

το οὐ μόνον τοῦ ϑξουθενείοϑαι Οἵκ ἔς!ν ὠξιος, λα καὶ ὄξουθενεῖν διυιυα) οδλλαὶ " ἐγὼ κ«- 
’. ͵ ᾽ "» Γ.4ΨἊ,. »ν » !. ᾿ ε Ἢ » 13 .- Ι 

τακθάγω, Φησίν ; υδακος. [5 γὺ τῦτο ἐπήγανν, ὅτι οΘεος αὐτοῦ τσοϑσελῴξετο, ͵΄ 
, ι  ω,. ᾿ς Θαίνογηι: ὁ ι ἃ . 1 6 . 

ποίνιιυ αὔθά νομιν ἀρτῳ οἱ φλέγη ΣΝ ἀὐγογτι; ὁ Θεὸς γὺ αὖ Τὸ “έϑσολα ὅτο, τῦ- 

πές! τίου ἄφατον αὐτν' αἰδὲ αὑτὸν ἐπεδείξατο ὙϑΡιν, ὦ πρώτων ἀπήλλαξεν ἐγκλυμῖν. 

Εἶτα πάλην τσοϑς τὴν ἰδυρϑν; 
.“ι.4 Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων δλλότρμον οἰκέτίω ; Οϑὲν δῆλον ὁτι ᾧ " ὠχεῖνοι ἔκρανον, οὐ 

μόνον ἐϊξουϑῴνοιω. Τῷ ἰδίῳ κυρίῳ φήχει ἡ πίστει. Ἰδοὺ παλιν ἄἴλλη πληγή. 

ᾧὶ δυκᾷ (ζ ἡ ἀγανγαίκ]ησις ὁ) ασοὺς (ὃ ἰσυοθν, καϑωπῆε) ἢ ὠκχείνου. στὸν Εἴπν, 
Σ ταιϑήσεται 5, ΔΔιείκψεσιν ἐτι σουλβιύνϑμον, ὁ ππολλὴς δεόνθμον τὴς προ σογὴς, καὶ 

τοσαύτης τὴς ἐχιμολείας, ὡς ὦ Ὁ Θεὸ καλῷ Εἰς Φωτα ἰα ον. Διωνατὺς Σ 

29 Φησιν, ὁ Θεὸς φῆσαι αὐτόν. Οπρ ἴχι Υ σφόδρα εἰπεγνωσμένων λέγϑμϑν. Εἶτω 

ἥω μὴ ἀἰπογνῷ, ὸ αἰδϑενοιῦτω αὑτὸν οἰκέτίω χαλᾷ λέγων, σὺ οἷς ΕἾ ὁ κρίνων δλλότδιον 
οἰκέτίω καὶ ἐνζῦϑα ὃ παίλιν λανθανόντως αἰτῶ χαϑείτήεται. ὁ )»» ηΦ ἀξια τῷ μὴ 

χκρίνεοϑαι ποιᾷ, Ὡ. 9) τοῦ» κελθύω μὴ κρῖναι, δολ᾿ Ὁ) Ν᾽ δυλότομιος ὅν οἰκέτης, τα τέφιν, αὶ 
σὺς, ἀλλὰ τῷ Θεοῦ, ΕἾζᾳ αἰῷραμυθούμδμος αὑτὸν παίλι, σίον, Εἶπεν, ὅτι πιαῆει, ἀλλὰ 

45 τ; φήκει ἡ πίπῆει. δὺ τε ἢ τούτο, δῤ τε ὠκῶνο ἢ, ᾧ δεαυότη δ᾽ σφέρει ζμῦτα αἰμφότεροι. 
ὁ) κἡὶ ζημία ὀκᾷ τείνει, πεσόντος " ὥασερ ζω καὶ ὁ πλούτες, ἐξῶτος. ζωῦτα ἢ, Εἰ μὴ 
σχϑπῦν πάλιν καιτίδωϑυ τῷ [Παύλου βουλομϑῥου μὴ “σοῦ καιρῷ τὸ πυδλσήκοντος θχιτι- 
μᾶαϑαι «διὰ, σφόδρα ὁμάξια τῆς χρισιλυοῖς Ὡρεπούσης κηδεμονίας ὅ8ιν. αἰλλ᾽ {ὅπερ 
«ἰεἰ λέγω) τίω γνωμυέωυ ἤξετάζεν οἡ ἴθ᾽ ἧς λένε) ὃ τἰρώ κἰ πυύθασιν αἰ ὴς λέγε), ὁ τί 

39 ασουδαζων κατορθῶσαι λέγη. ἐχ ὡς ἔτυχε ἢ ἐγέτρενψο, τῷηο εἰπὼν, εἰ γὰρ ὁ Θεύς, Φη- 
σι!, ὁ τίωυ ζυμάδῳ «ἰασουϑέων συνὶν ποιῷ τέως, παἷς οὐκ αὐ Εἴης ἄχαιοος σύ ἡ αἴϑα Ὁ μές 

υ αἰδίεργϑο, ἀγχὼν αὐτὸ καὶ ὠοχλαῖ; 
5 Ος (᾽ κρίνοι ἡμέφαν ,ἿὉ ἡμέραν, ὃς ὃ κρίνει πᾶσοιν ἡμέραν. 
Ἐνζῦϑα δὲ μοι δυκεϊ ἡρέμᾳ ᾧ αἷθὲ γηςείας αἰνίῆεαϑαι. χα! γδρ Εἰκὸς ΤᾺ νηφ' θυόντων 

43 ἴνας οἷν" μι νηςεύονζις κρίνειν διίωυεκούς," ἢ καὶ εἰν ταῖς χοβατηρήσεσιν Εἰκὸς 61) ᾧνας ὧν 

ῥιζαε ἡμέρας ὠπεχορϑβοις, καὶ ῥυΐζοις ἐχουϑέοις. δὶ καὶ ἐλεῦμ, 
Ἑκαιφος “τῳ ἰδίῳ νοὶ συληροφορείοϑω. Οὕτω γλ} ὁὶ δ" ὐδατηρϑιώτων (Ὁ 

φόξον ἐξέλυει, αἰδιάφορον ὃ πράγμα ἐδ) λέγων, καὶ νῦν" ἔχιπϑενϑμὼν ὐθις σφοϑρως 

τίω φιλογεικίαν λρήρει, δεικρυξ ὅτι καὶ οὐ σφόδρα, πἰἰδιασούϑοιφον αἰθὶ τύτων ροχλᾷῷι συν- 
49 εγῶς. ᾿ σφόδρα 3 αἰδιασούδωτον, κα ρα τίω οἰκείαν φύσιν, λα ρα τὸν χα θ9ν;, 

αὶ δὲ διεήλυδως ἐἢ ὧν τῇ πίςει. ἐπεὶ Κολαοσοωδῦσι γράφων, μῷ' πολλὴς αἀἰπαγϑρθυς 

χες ιδι, 

τούτο τὴς ασουδὴς λέγων, Βλέπετε μή τις ὑμιας ἔςαιὁ συλαγωνγῶν “19 τῆς Φιλοσοφίας. Κόλαον,δ,ἦν 

Ὁ κάγὴς αἰπώτης, κτ τίω τὐδαάϑοσιν ΤΙ" δύ,ϑοΐπων, κτ' σὰ φοίχῴα τῷ κόσμου, ὦ οὐ κτ' 
! , « "»Ἥ 3 21 9 “» ΣΧ ριτον. καὶ πάλιν, Μὴ δξχυ τις ὑμας κρινέτω οὗ βρώσει, ἢ εὖ» πύσει, ὁ μηδεὶς υ μας κατα-- 

Θροιοβυέτω. 



κεν 48, 

Γ᾿) α. 

ΟΙΚορ “6. 

Φιλιτγ ὦ. 

ΤΆ «.6. 
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(ρα έτω: Νὴ Γαλάταις ὃ Ἐλιςέλλων, κ( πολλῆς ἀκριξείας ὠπαντᾷ Δ αὐν!ῃδὖκμ τίω 

ον τοῖς τοιούτοις φιλοσοφίαν αὶ τελειότητα ἡ ον ζαῦϑοι ὃ ν᾽ κέγρη.) τύτῳ τῷ τόνῳ, δζρι 
ζ γεόφυτον 41) ΓΝ αὑτοῖς τίω πίςίν . μὴ τοίνωυ Εἰς πόρτα ἑλκωμδῳ δ, ἕκαφος τω 

ἰδίῳ νοὶ πληρφφορείαϑω. ὑτὸὴν γὰρ αἰδὲ δὸγ μῶν ὁ λόγος ἡ, ἀκύσον τί φησιν" ἘΠ τις ὑμῖν 

βὐαξλίζετω πεν ὃ πϑρελοίδετε, καν ἀγίελος ἣ, αὐώϑε μα ἔςω. καὶ πάλιν, Φοξοδιαι 5. μή 
πως ὡς ὄφις Εὐὰν ἡπατησιν,οὕτω φϑαρῇ ζανοήματα ὑκῷν. ἢ Φιλισπησίοις ὃ Ὀθειφύλλων 
ἔλεγε, Βλέπετε ὧν κιώας, βλέπετ «ἄν χακοις ἐργαζῳ, βλέπετε τίω' χατατομέω. 

.4 ,᾿», , ΟΝ) ᾿ ᾿ “ ἂἜὌ. ! » ουϑδὲὶνΝ 
ρα ὃ Ῥωμαηοις τ Οζι ἕω τέως χρηρὸς ζα τοιαύτα δορθοιώ, ὀκαφῦς, Φησιν, ἐν τῶ ἰδίῳ 

τοὶ πληρηφοροίοϑω. αὶ γὰ ἢ αὐἰϑὰ νηφοίας ὁ λόγος ὦ. ᾧ τίωὐ ὠκείνων τοΐνιω αἰλφζοιείαν 

κρισαιραν, ἡ τύτων ὠχλύων ῷ φόζον, αύτα. ἔλενν, 1ο 

᾿ ὁ Ο φρυνών τίω ἡμέραν, Κυείῳ φρρνᾷ' κὶ ὁ μοὶ Φεοναῖν τέων ἡμέραν, ἸΚυοίῳ οὐ φρφονῇ. 
ὼ ὁ ἐδϑίων, Κυρίῳ ἐσϑίει (4: γσριτεῖ γὰρ Νὴ Θεῴ γὺ ὁ μῇ ἐσϑίων, Κυρίῳ Οέκ ἐάϑίει, ὼ 8... 

ΠῚ ᾧ Θεῷ. Ἐπ Μ αὐνὴδὦμ ἔχεται. ὁ ὃ λε)ή τοιούτον ὅθ1ν᾿ οὐ ωἰϑὶ (ῷ χαηθλα τὸ 
πραγμα 681. τὸ )ὰ» ζυτου ϑνον͵ εἰ “4 τὸν Θεὸν ὥν κακῴιος ἐργαζεναι,εἰ αἰλφότερϑι 

Εἰς θυ, σϑραξίδν πιλί(τῶσι. κ᾽) ). ὦ ὠκῴνος ὦ νὲ θιχσφιφούσι υ Θεῷ. Εἰ τίνι αἰμφό- 

Τρ 9ι β)γαριφούσιν, οὐ πολὺ τὸ μέσον. σὺ δε' μοι σχϑῆτεῖ πῶς ὦ ζϑα, πλήπει λανϑανων 

τὴν Ἰουδαϊξοντα. Εἰ "Ὁ τὸ ξητάνϑρμον αὕτοίς! τὸ θύ,αρλσεν, δὔδηλον ὅτι ὁ ἐαϑίων ὥξ ἔ21ν 

ὁ θυγαθαφῶν, οὐχ ὃ μὴ ἐοϑίων. “πῶς γὰρ» ἔτι τῷ νόμε ἐχόμϑμος ὅπερ δξζυ ᾧὶ ποὺς Γαλέζς 

ἐλεὴν᾽ Οἵπινες οὖ νόμῳ δικαιοίαϑς, τῆς γδέιτος δέοπέσετε: αν εὐζα ὅθε αὐνίῆεπ (ὦ 

ἐδ, οὐκ λῥαχαλύωλειϑ αὐτὸ οὕτως᾽ θτω γὸ ζω χαιρός᾽ δλλὰ τέως ὀζμραςείζει, ἡ Δ[α' 
Μ ἐξης αὐ " τρανοίγή μᾶλλον. Εἰπὼν γὸ, Ἅ. σαι 

7 Οὐδεὶς ΝΣ ἡκίδν ἑαυτῷ ζή, ᾧ σγεϊεὶς ἑαυτῷ Σιατοϑνήσκει " 

8 Ελύτε Ν᾽ ζωίνϑυ, ἢ Κυρίῳ ζάμδυ' ἐδλύ τι τ ποϑνήσχωμδυ, ᾧ Κυρίῳ ποϑνήσχϑμϑι, 

Σαφέςερι καὶ δῷ τότων ἀΐ' χϑρεδλωσῃ, ὁγὼ ῷ γόμῳ ζω, πῶς δυυύΐαται ᾧ Χρ.- 
φᾧ ζῆν; ὶ τῦτο ὃ μόνον ὅρῳ " τῴτων " χατοισκόυαζει, δυλαὶ αὶ (Ὁ ἐποιρόνϑμον Εἰς τέωυ ἐ-- 25 ' σἷπ 

καίνων δόγθωσιν κατέχει, ὁ πείθει μακροϑυρμιφν, δεικρες' ὅτι ὠμαχόρμον (δ) Θεὸν καταφρ9.- ἔζη, 
γῆσαι! αὐ ἦν, ὀνλαὶ τω  πσοϑσήκοντι καιρῷ δϑρθωώσιται. τί δέζυ ὅθ:ν, σϑὐοϊὶς ἡ μδν ἑαυτῳ δῆ; 
Οὐκ ἐσμὲν ἐλβύϑεοϑι, δεασοτίων ἔχϑυϑρ φιὺ ὧν ἡμας βουλομϑμον,ὺ ὡὐἰποθανεῖν εἰ ϑέλονο 

τα, ὁ ᾧ ζαῦτα αἰμιφότερᾳι μῶλλον ἡ μδῇ αἰαφέρει. δχρὲ γ)Ὰ} τύτων διείκρεσιν ὅτι σπλιἔον ἡ- 
εδᾺΦ αὐτὸς ἡμδ κήδετω, δ μᾶλλον ἡμδὺ καὶ σλούῃν τίω ἡμοτέρλν. δωζω ἡγεῖται, ἡ ζη-- 39 χ' συπου 
μέαν (Ὁ) θυίνατον. κὶ γὰρ ἑαυτοῖς "“Φ)΄ποϑνήσχουϑμ μόνον, λλα' καὶ τῳ διασυότῃ, αὐ ἀϊροι δ'σε-- 
θανωνϑν. ϑανατον ὃ εἐγζμῦϑα (Ὁ ἐκ τῆς πίφεως λέγη. ἱκανὸν ( δίων καὶ ττο πεῖσαι, ὅτι 

φροντίζει ἡμδέ, ὅτι ἀὐτῳ ζαίμδυ,ὶ αὐτῳΐ -ἰποϑννήσχονϑυ. πλίωὼ οὐκ “δἰοκέται τώτῳ, ὁ.- 
λϑὲτὸ ἔτερον ἐπαγά. Εἰπων γὸν Ἐδὼ τε δϊζυ ζώμϑδι, ἐαΐ τε δσοϑνήσκωμϑμ, 8 Κυ- 
οἴου ἐσμέν, Κα π᾿ ἐκείνου τῷ ϑανατε ὉΧ1 1: Φεσικὸν μετα αὶς ἵνα μὴ δόξη τρα- 3: 

χιυύοιν ἦ- λύγϑν, ἔτερϑυ σημαζον ποιῴται τῆς εἰντῷ προλνοίας μόγιφον. ποῖον δὴὰ τη; 
9 Εἰς τό τογαῦ, φησι, Χελεὸς ᾧ ἀπέθανε, ὁ ὀμάφηνχαὶ ἔζησεν, ἵνα ὦ νεκρῶν ἡὶ ζωντων 

κυφαθύσῃ. Ὡ κε κὶὶ τῦτο σε πειϑότω, ὅτι α εἰ Φροντίξει τὴς (ρ»τηοίας ἡμδ ᾧ δίϑρθώ- 
σεως, Εἰ ἊΨ μὴ τοσιχύτέωυ ἡ μδ" ἐποιφτο πσόϑνοισν, “ἐς γοεία, τῆς οἰκονομίας ζω ὁ 

τοίνιυυ τοσοιὐ τέων ασουδέυ) γέμϑμος Αἰ ὺρ τὸ ὐντοῖ δυέωϑαι ἡμας , ὡς ὸ σηόλυ μορφέω 45 

λαξῳν καὶ ΦΟΤΟ ΥΕΙν, ὧς μ᾿ ὃ ἡνίεϑω καταφρονήσει οὐκ ἔςι τῶν, οὔκ ἔςμ" σὴ αὐ 

ἀλοι ζσομἑτίων “«ϑϑέοϑαι πἀραγιλαπείδν. Εἰς τῶτο γδῴ, φησι, κὶ αἰπτέθοινεν᾿ ὡς δὼ εἴ!- 
“οὶ Ὦις, ὁ σγφιώ Ούκ ὀϑα σοι χαταφρϑνῆσαι τῷ δούλν " τῷ γὸ οἰκείου κήδεται μα λοντίου. 
ὁ γυρχ ὅὁτωςἡμῶς χουν ἐραΐνϑν, ὡς αὐτὸς τὴς σωτηθίας τὴς ἡμετέρρις, Οὐκοιο οὐ 

χρήματα, 

4 

- ο 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ἘΠΙΣΤ. ΔΟΤΓ. κε: δ03 κυ τδι, 
χείματα, ϑλὰ ὃ μα ὃ ἑαυ" ἐκ ἐδ χατέδαλε᾽ καὶ Αἱ οἱ την οὐκ δὺ αϑάιοοια 
70 αὐδλέοϑωι τύτος, τ ὧν πσαύτίων πιμδὼ κου τένϑην!, ὅρϑι. 3 καὶ τίω διώαμι 

ἐστυ' πῶς δυίκνεσιν ἀφατοι ἦσαν. Εἰς τῶδο γα, φησιν, ἐπέθόρε, ἡ ἔζησεν, ὕκα αὶ νεκροΐν 
αὶ ζώντων κυοιϑύον, ᾧ λῤωτέρω, αὐ τε ξαύμϑν, ἐδρ' τὰ ὠὐπτοϑνήσκωμον, ἀδρδέσμον. Εἷ- 

ς δες δεασοτείαν (πιτεταιϑμέιο , Εἶδες ἰδμουιὶ ἀμοιιχον" Θἴϑες πσόδοιὸν ἠκριζωρμϑμίω :. μὴ 
γδῤ μοι (ἄν ζαίνᾷς Εἴηης, φησί ὰ ὟὋ ̓  ἀπελθόντων ἀνοόνοφτω. Οἱ Ἀγ" ὠπελϑόνο 
σῶν, θῦδηλον ὅτι ᾧ ἢ ζωντῶν. σύννὴν γ αἱ τῆς δυασοίείας ζῴτης “ἐδέλιπε, πλείονα 
λύ,ϑούτων ὁ διχαιώμαΐζᾳ ἑαυτῳ κατασκθυώζων, ᾿ὸ χωρὶς ἣΨ' ὥδλωιν ἀαϑύτων Εἰς ὃ 

“αἰϑδονόζ ἡρδυ, δ, ϑόφπος υδὲ γὸ ϑμ γύδλὸν χαταραλλεοι, δὶ τὴ συρίδῥα λυτόγοταὶ 

τὸ τῷ [δίου δούλυ. «τὸς δὲ θίγαυτὸν κα τύοαλε,κα) οὔκ ΓΝ τοσαώτης πμῆς ἀλϑϑ τα, 

«(, ὃ τέω δεασοτείλν μ᾽ τοσαύτης ὠκτήνουν» ὡὐουδῆς χαὶ προ γμαπίας, τόνο τίω σωω.. 
τηοίδῳ εἰν οὐθενὶ λογιάτωι. τα δὲ λέγη ,εὐγιφέτεων ἃ Ιουδιοΐζοντα, καὶ πείθων ῥα μη» 
οϑέυαι Τῷ μεγέθους τῆς θλεργνεσίας, χαὶ δ γεχρὸς ὧν ἔζησε, καὶ ὅτι συνῆν ὠκέρδϑμνε δὰ 
τὸ νόμν, χαὶ ὅτι ἐλαί της αἰγνωμοσεώης ἐν ΘΊη, δ᾽ ποσϑδτα ἐχιδυξα μϑρὸν ἰοῦ ὠδοῦκχα.- 

(5 ταλιπόντα, δὶ τὸν νόμον παλινδρομιᾷν. ἱχδμαΐς τούτω δύ καϑιυκψοίγϑρος, πώλη αὐίησι 

λέ ἡ 

Ὰ Σὺ δὲ ἡ κρίνέις δ ἀδελφὸν συ; ἢ χά! σὺ ἢ ἀξουϑενᾷς ἥδ᾽ αδᾷφο ἄν; 

εμαζων τὸ Καὶ δοκεῖ μδὺ ὡς" ἰσϑζονγα ἀἰνηὶ γιϑέγα), πολλδοὺ δὲ ἐκ Μ᾽ Ε ἐἰρηνϑβων ϑείκυσι τδοὺ 
β δ(εφοροὶν σαν. χαὶ τὐοϑτον μθμὶ τῇ πὐξλσυγροία Ἦν ἀδῆφονδ κατὰ λύει τέ φιλονεικὶ, 

γο αν, ἔτάζῳ δὲ καὶ τω τὴς ἡμέρας ἐκοίνης αὐαριρῆσοι τὴφ φοθεσᾷς. Εἰ τῶν γορ, δἰ ἄξονι 
ϑενᾷς τὸν ἀδελφὸν συ τἐπήγάγ, Παρὴς γὸ αὐ δαφισύμθα, ταν βήματι τῷ Χοιφού. 

Καὶ δυκᾷ νϑὲ πάλη Ἐχισιρδὼ τω] τιλειοτῥῳ (τα λέγν, καταάσείοι δὲ νὺ Ἰουδωυΐζον. 
τοὶ τίω δρένοιών, Οὐκ πὸ τῆς δυεργεσίας τὴς ἡμρορδιδης εἰν των αὐνὴον μόνον, ἀλλα χὴ 

υἷσο τῆς μελλούσης κολάστως φοζαΐγ. αλῥτες γδ, Φῆσι, πρδαφησόμεϑο τῷ βήμωρΗ 
Ὡς τὸ Χοιτού, ; 

ΕῚ Γέσφατῇωι δ», ζώ ἐγὼ, λέ ἰκύδιος, ὅτί ἐμοὶ «ἀμ ἀϑρὦ ,ϑιυ, χα πασου 

Ὑλόδοσω ὀξομολογήσες) τῷ Θεῷ. 

ιν Αδλ ὅδ ἔκαιτος ἡρϑῇν κύξις ἐδυ λόχϑι ̓ Φασδώσει τῷ Θεῷ. 
ἰϑπλῆν Ἐΐδες πῶς κάλν χαηκσείει αἰτεῖ τίω διλῥοιλυ δυκϑ "ὠκολόηειν ϑγήρῳ;τοιβηὸν ο»ῥήι 

᾿γὸ απ μηξταμδῇ ἐὺ Εἰ ἔλεγε, τί σοιμέλει; μυ) ))Ὲ} σὺ μάγλειξ ἰὸν αὐὶϑ κολοίζεοϑώ . λλ᾽ 
ὕτω ( οὐκ Εἶπε, τῶτο ἢ ἡνίξων, ὡραῤτοῤϑν ἀφ ϑεὶς, κοῦ Εἰητων, πϑρέτες "ΣΡ "οἶδα. 

φησῦ ἴθ. τῳ βήμονι τῷ Χειφοῦ, εὐβὰ ὅδ ἕκωφος ἡμϑίδ ὐδβρ ἑαυ λόλον οἰποδώσει 
χηρ πίω Θεῷ, ἢ (ὃ «νδοφήτίω εἰσήγαγε" πίω ὑπόῥτων αὐ μδρτυξφοῦπα εἰσστωγῶο, ἢ 

«ὑὐπυταγέω Ἐχιτεταμϑῥίω ἡ 7) ὧν τῇ παλαιὰ ἀν, ϑεϑῥπων, ὁ πϑώτων φώς. αὶ δ 

38 αὐλως Εἶπε, αὐοἭσκιυυήσει ἔχαφος, ὅλ ὀξομολογήσετω,, τριέφιν, θυθιώας δαῖσοι ΝΜ σῖε- 

ποϑανμϑων, ἔσο τοίνυν ογαγανιος, ὃ χϑηδνδϑεαούτίου ὁραῖν ἔχὶ ἡν ββήμαης κα ϑημδμον 

μυὴ οὐδε κὶ μίσιξε ὁ ἐκκλοίαν,δ υδύρτος ἰπιοῤῥηγνύμθμου αὶ ϑδνόμῳ ἀνξηφρέχων' ἃ χὺ ἃ ὁ 
γόμος ὐτω ᾧ αἰ λέγω, ὁ νόμοςι τὸ οἱ ἐν Φ νόμιωὼ (Ὁ ποθὴ Ὁ νόμινᾧ εἰν ὀνόμος δε ἀπιοι τήσει 

βυϑιιώας, δλλ᾽ ὁ Χειφὸς ᾧ σὲ πᾶσαν τίω νῤ ϑευπίνζωυ φύοιν. ᾿Εἶἦϑες παἷς δξέλυοι τῇ νὸς 
4ο ἰὸν ᾧδ φόξον; ΕἾτα,να μὴ δύξῃ ὡς ϑχήτηδες φοξωῖν τὸν λέγὴν ζωῦτα, δλλ᾽ ὡς ἐκ τῆς 

ἀραϑκεινϑίης ἀχϑλουϑίας θ)πὶ γηρᾷ ληλυλέναι, κάλινχωια τς ὦ της αὐπυυθέσεως λέγων, 
13 ἹΜηκδῃη δϊξυ δλλήλους γήώμθμ " δνλιὰ αθ» μρύων μῶχχον, Ὁ μὴ Φιϑέναι ασδ΄ σι: 

Ἀμμμα, ᾧ ἀδελφῷ, ἢ σκδυδουλόν. Ταῦ 9 Οὔκ τὀκϑίνου μάλλον ὅν, δ τύτυ. δ 

ἀμφοτέροις ἐυῤμόζειν δυυΐα ἢ, ὁ τῳ πεχοίῳ 'φανϑθωλιζουϑῥῳ Ὁχὲ τῇ γδυ" βρωμξὰ 
πο ατηρήστι, 



κὸν ιδι, 

ΘΙΚΟΝ 

Ὅν ὦ. λό, 

Μαρκ. θ,μδ', 

204 ΟΧΡΥΣΟΣΤΎΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

κυ ατηρίσει, κα τῷ ἀπιλᾷ πυοϑσχότηοντι χὶ Π σφοδρᾷ ἐχιπλήξει. Α 

Συ δὲ μοι σχόστει πόσην δωσουϑμ “μιφοίαν ) σχλνδευλίζοντες «πλώς. Εἰ» »"ύ- λι. ἐνταῦν, 

ϑχ “-ἴρϑνομων ως γίνόμϑιον, αἱ σ᾽ τὸ αἰχαίρως Ἐχιτιμάν, ἀκώλυς αὖτο γπέοϑαι, ὥς μὴ ΦΌβνομηι 

σκϑυδωλιοϑίωαι ἡὶ πσοόσχϑ αι (ὃ αἰδελφον" ὁτὸμ μ"δὲ διορϑοιοῦ τές τί σκϑυδευλίζω- 

αϑω,τίνος ἐσύ ῶθα, ἄξιοι Εἰ "Ὁ τὸ μιη σῶσαι, ἐγχλημαζῷ δεύωεσι ὁ τὸ τάλαντον καιτορύ- ς 

ξα) τ ὼ σκόνδεωωλίσοι, τ Οὐκ ἐν ἐργάσηται ".τί, ὀΐω, (Εἰ οἶκ3εν σκαυδουλίζ ὁται, φησιν», 

α᾽ αϑενής ὦν; δὶ αὐζ' ὦ ὥωυ τῷτο λὺ Εἴης δίκφιος πόϑτα «ἰανομϑρειν, Εἰ γὰ} ἰουοϑς ζω͵, 

οὐ "ἐδεῖτο τοσαύτης ἐπιμελείας" αὑτὸς. νιωὶ ὃ ΩΝ ́  ἀοϑενέφερθς ὅ81, δα ποκα ἴλι 
ΕΝ “» . “" ! ͵) ᾿ ! ᾿ Ι ᾽ Ἂ.- ἄἰχῳ, 

“ολλὴς χοήζει τὴς αὐυυδὺςι σϑδέχωμδν τοίνιν ἀὐτῳ φιυτίωι, καὶ πὸυταχο εν αὖτ᾽ δζα- χιἀταίῃμ 

ξαςώζωμϑυ. συτῖν δ ὙὴΡ᾽ οἰκείων χακϑὺ ὑφέξορμδν λόγον μόνον, ὠλλά ὁ αὐὺ ὧν ἐ- τὸ 

᾿ πέρρις σκομφωλίζομδρ. Εἰ ὀκᾷαι ἡ καθ᾽ ἑκοις χαλεπαὶ αἱ βθύναι, ὅτὸν καὶ αὗται 
“οολςιϑαῦσι, “πὖτε σωϑησό ῖθα;; μὴ »ν δυνομίσωνϑυ,Εἰ χϑινωγοὺς εὑροιρδυν ν αρδοτη. 

μδδ, τολογίον ἕξειν, τοῦτο ἡμίν ᾧ υδϑοϑήχη ἈΛ τιμωρίας. ἐπεὶ ὁ οὐφις μαλ- 
λον ὠκολοίοϑη τῆς γωναμκῶς, ὥασερ δὼ ᾧ κα γιωὴ τοῦ ὀυδρὸς, ὶ τῷ Αχαας ὃ (ἢ ἀμπε- 
λαδνα αὐὐπασαντς ἡ]εξαζελ χαλεπωτέραν ἔδωχε δίκζω. αὑτὴ γὰρ κἡὶ ὃ πραγμα ὑ-αϑ᾿ 
φόμασοι ὧπθν ζω, ἡ σκονδαλίσασαι “' βασιλέω. ὦ σὺ τοίνωυ ὅτὸμ ἐτέρφις ἀπωλείας 

οὔτιος μη, χαλεπώτερα πείσῃ Ὑ"" εἰ πσοσκελιοϑέντων Δ] 4, σῷ. ζυϑ γοβ ὕὅτω ὃ «-- Χ. γὴν 
εδοϊῷ, ὡς Ὁ αὶ ἑτέρυς Εἰς τούτο "ογαγατεῖν ἰὐπόλλισι. δ φησιν, Οὐ μόνον" αὐτοὶ ποιούσιν, κανδν 
ἀλλα αὶ Ἐωϑυδυκοῦσι τοῖς ποσοήοισι. ὦσε ὅτὸμ ἰδωυϑὺ ἄνας αἰ μϑδ τλμονζζ, μυὴ μόνον μὴ ποατούμάμ, 
θῶμϑμ, ἀἰλλαὶ ἃ ἀνέλκωμϑυ ἐκ τῇ "βωρά,ϑρϑυ τῦς ποννξίας, ἵά μιὴ τῆς ἑτέρων αἰ- 20 σαν 
“πωλείας ἀδὶ τίω δίκζω "“ἰσνύσωρϑρ. ο μφημονεύωμδρ ϑιωωεκαῖς τῷ βήματος τῷ φο- γα βύϑεν 
(ερφὺ," τῷ ποταμοῦ τῷ πυρϑς, Ἢ δεσ μδὰ Ψ ἀλύτων, τῷ σκότος τῷ ἀφεήοι, Ὁ βρυ- ἀλυ μία 

“ΑΚ δόντων, τῷ σκωληχὸς τὸ ἰοξόλν. ἀλλα' φιλοίν,ϑο 9 πὸς ἄμ ὸ Θεὸς. σόκοιμω 

ῥήματα ζαῦτα ὅ91, καὶ ὅτε ὁ πλούσιος ὠκένος χολοίζεται ὁ Τ᾿ Λάζαρον αἰ χυύριδων; " ἐχ αἱ ἵσιδδ' 
μωραὶ χδϑύοι Ἐ νυμιφωνος ὠχξωλλονῖ)  εἰχ (ὦ μὴ «ϑρέψαντες αὐτὸν εἰς Ὁ πὸρ αἰαῆέχον- 25 
ταὶ Ὁ ἡτοιμασμένον τοῦδ αἰ ϑούλῳ ἡὶ τοῖς ἀήέλρις αὐτό, οὐχ ὁ ζῷ βυκοῦθοα οὐδεδυμϑβμος ἰ-- 

μάτια, χεῖοοις ᾧ πύδοις δεθεὶς ϑἰπολ {ται οὐχ ὁ τὰὼ ἑκοιτὸν δέωνυρια ἀπαρτήσοις" δα. Ἂ' “λα 
δίδοται τοῖς βασαινιςαῖς; οὐ ὃ απ δ. μοιχῶν Εὐρηνϑροι αἰληϑές,τι Ο σκώληξ αὐτὴῃδἷ καὶ τε- μμ“ 

λέυτήσει,ὁ ὃ πῦρ αὐν!τῃὖ οὐ σξεοϑήσε!), δλλ᾽ ἀπειλαὶ ζυῦτα μόνον "γα, φησι, τὸ πῦϑῳν, 
Εἰπῇ μοι, ποτογιλα τοσοῦτον πλιμὰς Ὁσοφίωαοϑαι, ἃ ζωῦτα οἴκοϑεν φέρων τίωὶ Ἔ ψῆ.-.30 κἄλων 

Φον ᾿ ἐγὼ γὸ αὶ ἀφ᾽ ὧν Εἴρηκεν ὁ Χοισὸς, ἡ ἐφ᾽ ὧν πεποίηκε,τομωθμτίον δἰποδείξω διυνή- 
συμα!. Εἰ “δ ἀπο μελλόντων κολάσεων οὐ πιφεύεις, κἀν ὐπὸ ΤῊ ἡδὴ γελμημδέων 
“πίςευς, οὐ » δ ρδὴ τὰ γεδμηνϑῥα, ἡὶ Εἰς ἔρ,3) ὥξελθώντα, επειλαὶ κὶ βήματα Ὑ ηἰρδυ “ἐλ μέν 

πίω οἰκυμϑρῶν ἐπέκλυσιν ἅπασαν ἔχὶ τῷ Νώωξ, ὡ χω χαλεπὸν ὀκᾷνο γναυαΐγιον Εὐργάσωτο, 

αὶ τίωυ τῷ ὅροις ἡ μδ" πμωλεβρίαν πϑντός ; τίς μίτ' ζωῶτα (ἄν κερᾳιώοις ὠκείνος ὶ εἶν" 35 
Ὥρήφῆροις᾿ ἀφῆκαν Ἐχὶ τίωυ Σοδύμων γάῦ, τίς τίω " ΑἸἴγυπῦον ἅπασαν κατεπύντισε ; τἰς πρὶ 

ᾷς ἑξακοσίας χιλιάδας Ἐχὶ τῆς ἐρήμου" κατλμαίλωσε; τἰς τίων' (ωαγω: δὼ Ααρων “κοτε τίη 

κατέφλεξε; τίς τοῖς ἰδὲ Κορὲ ᾧ Δαϑοὸ μοί ζοῦ τῇ Ὑὴ ὦ ξύμα, ὁ καταπιᾷν ἐκέλδυσε; 

τἷς ζις ἐξδομήκοντα χιλιάδας ὦν μιᾷ καιροῦ ροπῇ χατίωεγκεν ἔχ! τῷ Δαζίθι, Εὐπωὶ 
(ὥν" κα τιδῖδν κολφοϑένζας ; (ὃ διίωῤξκᾷ κοϑοιδοϑεντα τιμωρία Καῖν; (ὃ καταλφεϑίνζῳ 49 

ΜΦ τ Ἄροις πὸμτὸς "Χωρμίω "ὃ λαῷ συλλογῆς ξῴλων ὃ ἀφ᾽ τῶτο παϑύντα ἐν ἤφνΑγαι! 
σα βώτῳ (ἦν τεοσοιραίκοντα παῖδως ᾧ δύο ἔχὶ Ἑλιοσα)ου, ὧν «πρμ ϑυρίων ἐκεί- 

γῶν δου γεν, ὺ μι! δὲ οἰσὸ τηρηλικίας τυχονίαα συγίνώμως " εἰ ὃ ἃ μα τίου δεῖν ζᾳ 
«ὑτὰ ζωῦτα ἰδεὴ ἐθέλει ςγοὐγίδησον χεέσω ἔπαθον ὡὼ ἰουδοῦοι, πώρζᾳ ἰδιωπέκγα χὰ τέφαλον 

΄ . Γ 
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Ν 

αἱ γωυνῶκες, αἱ ( ὁτδ] ἴσου, αἱ ἢ ἄλλως ϑαπὸναΐσοωυ" πῶς λιμῷ «αὐθαδοϑέντες αἰηκέφίῳ, ὦ 
πολέμοις ποικίλοις ὀχληεποῖς, πάσας (αὶ ἐμιασόλοϑεν τραγώδίας αἰπέχρυψναν τῇ ἢ οἰκείων 
αἰαβθολῃ συμιφορων ὅτι γὺ ὁ Χοιςτὸς αὐτὲς ζωῶτα εἰργαίσοιτο,ἀκέσον ἰντυῖ τῦτο πσϑϑλέ- 
φρντος αὶ Δ σ᾽ αἰ θαξολον ὦ σαφούς καὶ ὀζμβῥηδίν. αἱ οἱ αὐ Ῥαθολαΐν,ὡς ὑτὸν λέγῃ, Τὺ Λυκαθικῷ. 

, ὃ μὴ βουληδονζα με βασιλόδου ἀγαίγεϊε ὦδε, καίασφάξατε αὶ ὅζοε Ἔ αμμιπελώδος, 

ὅζρ τῷ γαιμενι σωφαἷς ἢ καὶ δχριῤῥήδώυ, ὡς ὁτὸμ ἀπειλῇ, Οτι πεσοιώται «ἦν φύματι μφιχαί. Λα κακόν 
δας καὶ αἰχικάλωτι ϑήσονται Εἰρζῳ ἔονν, κὶ ἔξαι (ἰωοχὴ ἔχι γῆς ἐθνωῖν οὐ υὐπορία, ἡχού- ᾿ 
σης 9. λοίοσης αὶ σείλυ, ἰποψυχέντων δύ, ϑοόπτων δἰπὸ φύζου᾽ Καὶ ἐξα! ϑλίις τοιαύτη οἵα, γιαἼ9.κάνχα. 

Οὐδ ποτο γέγϑιεν απ Φχῖς, ο εἶδ μή ἔςαι. ἡ ὁ Ανανίας καὶ ἢ Σαστφειρᾳ ΑὐχῦΡ κλόηης 

το ὀλίγαν Ὁ ῥγυρίων ὁσίω ἔδωχοαν δίκζου, ὥπόμτες ἴξε. (3.25 καιϑη μερνακ' συμιφοραὶς οὐχ ὃ- 

ρᾶς ἡ συσὲ ζωπτα γηἌρηται ; οὐχ ὁρᾷς ὦ γιώ (ὧν λιμῷ τηκορδμυς; ὥν ἐλέφόῥμτι " λὼω- 

(μ Φ ματος χατεχομϑρείς; ἕδο πενία ϑιδυνεκεῖ συξώνζε; ὥν μυρίῳ αὐήκεςα πάρονζᾷς; 

πῶς δΐωω ἐμ ἔχοι λόχον (ἦν ὦ κολάζεοϑαι, (ἄν ὃ μὴ κολοίζεοϑαι ; εἰ δ με ἀδεκος ὁ Θεὸς, 
ὥασερ δξιυ Οϑ᾽οἷδ ὠδικος, πϑῴτως δ) σὺ δώσεις δίκζωω αἰ μζοτόμων “Εἰ ἡ Ὁ φιλοῖν,3..- 

ις Ὑτὸς ἔ6Ίν,οὐ κολοίζει, συ τύτὸς ἔδεικολαοϑίω. νιωὶ δὲ δὼ ζῶτα ἡδζᾳ βήματα, 

πολλοιὲ χαὶ οὐ ζα θα κολοίζειό Θεὸς, ἵν ὁτὸρ τοῖς ῥΥ μασι μεὴ πιςεύσυτε τῆς αἰπτιλής,κάν 
τοῖς παρε α γιλασι πιφεύσητο τὴς τιμωρίας. χαὶ 2 γ ζᾳ παλαιὰ οὐχ οὕτως ἡμας φοξ(, 

τοῖς ἐφ᾽ ἐχκαφης ἥμεας συμιξαίνοισι (δι κατοὶ κα οϑν δ ρ)ούται ραϑυμοιωζᾷᾳς, χαὶ τί- 
χδλᾺ γος ἕνέχεν οὐ πλύζᾳς ἐγζα ύλα κολάζει, φησίν; "ἵνα διῷ τοῖς ἄλλοις ασοϑϑεσμίδμ μκε-- 
γμιἐπρίσω. 10 τὸρμοίας, ἄνος δξζυ ἕνεκεν οὐ πόύζξις ὠκᾷ τιμωρζτα » ἵα μιὴ πολλοὶ" ϑζρυπιφήσωσιν ἀυτῳ τῇ 
ῃ ᾿ “«οοινοία, πόσοι ληςαὶ ὡ « ἑαϊλωσαν, ᾧ ἢ αἰπῆλϑον μ᾽ δόντες δίκίωυ ; ποι τοίνιωυ ἡ φι- 

λαν,ϑ65 πία τῷ Θεού κὶ ἡὶ δικαιοκρισία, ν ἐμὸν γοῤ λοιπὸν 561ν ἔρεοϑαι σε. Εἰ ' γὰ μηδεὶς 
ὁλὼς ἐτι μίφράτο, Εἴχες ἔχ το καταφυ; εἶν᾿ ὕτὸμ ἢ (ὦ ( δῶσι δίκζωυ, (ὦ ὃ. μη] δῶσιρὸ 
ζωύπι χεῖρον εἰ μὗδτοντες, τὼς αὐ ἔχοι λόλρον αὖ πλημμελημᾶξ μὴ ὰ αὐ τῇ δίχας; 

»"ὴ Ὧ15 πὼς ἢ Οζι δ δόξειαν ἀδικεῖαϑαι " (ὦ κολφαίέντες.» τίνος δξζυ ἕνεκεν οὐ πόρτες εἰγζα ὅθου 
κολοίζονται ; ὥχϑυσον αὐτῷ τῷ Χολοδ σοι αἷθὲ τότων Ὡὐπολθηγϑυμϑβου, ἘΦ υϑῥ τινες 

πύρλϑυ κοιτενεηθέντος αἰπέδοαινον, ἔλεγε τοῖς αἰ χὺΡ τώτων οἰ ϑποροῦσι, Δοχεῖτε ὅτί οὗτοι α΄- Δυκγγνδιᾷ 
χιΐήνὶ αδοτωλοὶ ΠΟ παν" ἦσαν; οὐ ᾿ λέγω ὑμὴν ̓ ΔΛ ἐδὺ μὴ μετλμούσητε, ᾧ ὑμεῖς " παί-. 

λιτύντοι τς ὡσοιύτως Οἰπολ ΠΟ Ν κακῶς ἡμῖν μὴ ϑαρβῷ ὅτλρ, ἑτέρων δόντων δίκίωυ, ἡ μεῖς πολλὼ 

39 πλημμελήσοανηες μὴ δωμϑμ. αὐ γὸ μὴ μεταξαλω ἔβα, δώσομεν ποίως. ὁ πὼς, φησὶν, ἰθα.- 

Ἰάτῶ ολαζό θα, ἐντα θα βράχον χεύον αἰμδοτοντες; πῶς ὡζον αἴ,ϑορπος ὦ βραχείᾳ 

Χι μλάζετω χαιοο ῥοπῇ ἐγα. Φόγον πεποιηχῶς, διίωεχως τὴ Ὁ μετάλλων ᾿ καταδικοίζ.) τκϑοία Ἢ 
πλωιπωρίᾳ,, Ἀλλ᾿ ὁ Θεὸς οὐ ποι{ ζεὐτα, φησι. χρώς δέω ποκαίκοντα ὼ ὀκτὼ ἔτη ἐν τοστούτῃ κολασει (Ὁ 

Ὡὐϑίλυτο κουτει: χιν; ὅτι ΨΥ δὲ αδοτήματα αὐτὸν κόλαζε, ἄκουσον τί φησιν ̓1δὲ, ὑγιής Τφαν.4.ὅ, 

23 γύχϑνας, μηκέτι αοδὸοτόρμε, να μὲ χεῖφόν τί σοι 95. Σλ ϑίίως ἔλαίξε λύσιν, Φυσίν. ΩΓ 
χϑέην οὐ ῷ ὠκ{ τοιαῦτα ᾿ “ὃ, γὰν ὠκξνα "λῆξιν οὐν ἐξξει ποτέ, ἀὐκουσον εἰντεῖ λέχϑντος, Ο σκωληξ Μαρκ.ϑιμδὲ 

αὐνδἥωᾶϑο οὐ τελθτήσει, αὶ Ὁ πῦρ οὐ σθεοϑήσεται " ἡ ΠΟορδύσονται οὗτοι Εἰς ζωϊωὶ αἰώνιον, καὶ ὅ-- Ματθικοιμεν 

το Εἰς κόλασιν αἰώνιον, ΕἾ τοίνιω κἡὶ ξωὴ αἰώνιος, καὶ ὶ κόλασις αἰώνιος. οὐχ ὁρᾷς πόσα ἡ. 
πείλησεν ἴπδαζοις; αὐβώ δέζυ ἐϊξέξη Καὶ ἀπειλυϑέντα, ἡ λόγος ζώ τὰ Εἰρονϑμα ; Οὐ μὴ Λικικαιεἰ 

49 μείνῃ λίθος Ἰχὲὶ λίθῳ. ἄἴρῳ, δξζω ἔμιεινς; τί ὃ, ὑτὸμ ΕἾπεν, Εξαι ϑλίις οἵα οὐ γέχϑεεν, ἴσα Οὔκ μι]θυκθικαῦ 
ἐλύεν : ὁϑάγνωϑι πίω" ἱςοοίαν πῷ Ἰωσήπου, ὃ σϑεῖξ αὐαπγϑῦσαι δυωνήσῃ, μόνον αἰκούωγ ἀτπερ 

ἔπαρον ζχὶ τὴν ραν μῖν ὀκῴοι, (αύτα λέγω, οὐχ ἵνα, λυπήσω, αν ἴα ἰσφαλίσω- 
μα! ὦ μὴ ψυχαγωγήσος ὑμας αἰδοῖα, πο ασκθυασω χαλέπωώτερᾳ αἰ ασύμᾷ, αι. 4 

τ γα, Εἰπέ μωι, οὐχ ἀξιοῖς κολαξεοϑαι αἰμδοτόμων ἐχὶ ποο {πέσοι πόμτα,; οὐχὶ ἡ- 
Οβεγίοί. 10Π1.3, 5 " “πείλησεν" 
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Μίατθ.ς ἐ. 

Ησια ἢ, 

Δαν. δικό, 

Λυχιη 1} 

Μαΐθ κε μα, 

Μαγθ.ηνκθ, 

ποίλησεν οὐχί ἐφόοησεν: εἰχί μνοία εἰργοίσοιτο κὺρ τὸς σωτηρίας Τ' σὴς; οὐχί λουΐξον 
παλιηξνεοίας ἐδωρήσατο, ἡ τα πσοτεροι αἰ φῆχε πανγτα ; οὐχὶ «(Τ᾽ τίωυ ἀφεσιν ζᾳ ὑτίων καὶ 
Ὁ λουΐξϑν, ἡ τίωυ ἐκ τὴς μοτδμοίας πάλιν βοήδαν αἱ μδοτὸμοντί σοι δέδωκεν: οὐχὶ δ κοῖλον 

ἐποίησέ σοι τίωυ' ὁδὸν ὁ κ αύτα τῆς ἣΨ αἰ μδοτημῶνξ ἀφέσεως ἄκουε χρεώ οἷα, ἐπέτα ξ- 
ἐν Αν ἀφῆς τω σλησίον, ἐφίημί σοι καγω͵ Φησι. ποίαν τῷῶτο δυσχολίαν ἔχει ; Κοί- 

γάτε ὀρφδυνῷ, ὶ ϑιχφμώσουτα χέρφιν " αὶ δόῦτε, καὶ ὀζε λεηαϑώνϑρ, φυσι, καὶ ἐδν' ὥσιν αἱ οἰ δ τίαι 
ὑμδυ ὡς Φοινηκούδν, ὡς χιόνα, λϑυχϑμωδ ποῖον τϑτουχᾷ μῴϑον: Λέγε σὺ Τὶ αἰ μδλπίας συ, ἵνα, 

δικαιωθῆς . α᾿α τῦτο δυσχϑλίλυ ἐχὲ ; ταὶ αἰμδδτίας συ οὐ ἐλεημοσύνας λύτεωσαι. 

ποῖος τϑτοϊϑρως ; Εἶπεν ὁ τελώνης, 1λθίϑητί μοι τῳ α μδοτωλῷ, αὶ κατῆλϑο δεδικαιω-- 
υϑέος, ποῖος πόνος μιμεήσειοὔ, “ἰ τελωώνηναλλ αὶ βύλᾳπειαϑέω " μα τοσαῦτα, ὅτ κολθι- 

σίς ὅ21 αὶ τιμωρία ; Οὐκοιωῦ συοῖδ' τὸν δζμίφολον ΕἾποις δῦ κολάζεοϑτῳ. Πορύυεοϑε, γδῤ, Φη-- 
σιν, Εἰς ὃ πῦρ Ὁ ἡτοιμασμδβμον τῳ ϑζκξόλῳ αὶ τοῖς αἰγζέλοις αὐτν Εἰ γὰ" μυὶ γέονα ἔοην, 
Οὐσὲ ὠκᾷνος κολοίζεται Εἰ ὃ ὠκᾷνος κορφ ζεῖ), δῦλον ὅτι αὶ ἡμᾷς [ὦ πὶ τύτα ἐρία ἔχιτι- 
λϑιῶτες κολοιεϑησο θα ]. κα ὃ αὶ ἡμᾶς χἰληκούσα ϑρ, Εἰ αὶ με ὑχὶ τοῖς ἀὐθοῖς. πῶς ὃ ὦ 
δέδοικας καὶ τολ μηροὶ Φϑεγόρϑμος; στὸμ 75 λέγης, »τι Φιλθν, 9. πῦς 61 Θεὸς, καὶ οὐ κο- 
λαῖξει ̓ ἐλυ κολοίσν, ἐυρειϑήσεται χῸ σὲ οὐκέτι φιλόν,ϑο»»πος ὧν. ὁράς Εἰς οἷα, βήματα 

ὑμαξ ὁδίάξολος ἀγᾷ,, τί ἢ, (ὦ τδρη κατειληφότες μιναηοὶ ὦ μιυρίϑν ἀσκησιν ἔχιδει- 
ξαίψϑμοι, αἰφζεφόνωτοι ἀπελθύσυντα » Εἰ)» (ὦ) πονηρϑὶ οὐ κολάζονται, Οὐ δὲ ὅδην συϊσενο; 

Δὐτιδὸσις, ἐρᾷ Τις ἕτερος ἴσως,οτι συυδὲ (Ὁ) αγαϑοὶ φεφλυϑυται.᾿'ἐχί, φησι᾿ τῦτο “ὃ Θεῷ ορέ- 
πον, βασιλείαν 1 μόνον, (ἃ μὴ γέονναν. Οὐκοιεῶ ὁ πτόρνος, χα! ὁ μοιχός, χα! ὁ μυρία κακοὶ 
ἐργασαμδιος, “ὟὝΨ αὐνὦἋ Σπολαύστι) τῷ (Ο φοοσύγζω ὁ α«ἡγιωσύνιω 'ἐχιδειξανϑῥῳ, ἡ 
Παῦλος μ᾽ ἸΝέρωνος φήσοται ᾿ μᾶλλον ὃ αὶ ὁ ϑζρῥξολος (Ὁ ΤΠαύλε. Εἶν μή 581 γέεννα, 
λϑαίξασις δὲ 'πόῤτως ΤΩ), ὦ οἱ πονηροὶ Ἢ αὐΐ αἰαθῶν τϑυξονται τοῖς δικαίοις κὶ Ἧς δν Ἧτο ἐἰ- 

ποι ἡ ἢ σφόδρα ἐϊξεφηκότων ἀὐθρωττων; μῶλλον δὲ τὶς αὐ᾿ ἥδτο εἴποι δοη μόνων; ὐ »ὸ αὶ ὠκᾷνοι 
γέενθν ὁμολοίξσιν 41 89 καὶ ἐξύων λέγοντες, Ηλϑες ὧδυ “γ63 χαιο96 (ασεινίσοι ἡμαξ γπῶς 
δϊίυ οὐ δέδοικας ὃ φοκῆειςρὸ Ὦ δαιμόνων ὁμολοίθντων͵ αὑτὸς "δὐργθ μϑρμος; πῶς 5 καὶ (μωορώς 
(ὺ διδάσκαλον ἴδ πονηρῶν αὐτῶν δυί (ὁ Ν᾽ ̓ ὅξ ὍὌρχις ἀπατήσας ἂρ. πον,ὼ (00-- 
χάσει μειξόγων ἐλπίδων καὶ ον χερσὶν ὀκθαλωὼν ἀγαθων, δ ὅθι ὁ ᾧ νὺν ζῶτα ὑποξαλ.- 

λῶν λέγφν τε ᾧ γον. ἡ δζρα το "πειθ τινας ὑποτήδθύειν μὴ τὴ γέεννδν, ἵνα, ἐμξα!λη εἰς γέεν- 
γδιν᾽ ὥασερ ὧν ὁ Θεὸς ἀἰπενδυτίας ἀἰπειλᾷ γἐοννλυ,ὸ ἡτοίμασε γίοννδν, ἕνα, μαϑῶν οὕτω βιώ- 

σῃς ὡς μὴ ἐμπεσεῖν εἰς γέρννδν. χαΐτοι εἰ γεέννης θίσννς ὁ δζρμξολος σε ζχῦτα ὀϑαπείθει,πὼς αὐ 
μὴ δῷ ὠμολόγηῷ οἱ δαίμονες,οἷς αἰθιασούδατον 41 μιν δὲν τοιούτογ' εἰ ασοτή θύειν ἡμιας (ἴα 
τῇ ὠδεία, “ϑμόμϑνοι ῥα ϑυμότερρι, μετ᾽ αὐ εἰς [ πῦρ ὠκᾷνο ἐμιπέσωμϑμ:ττῶς δζζυ,φησι,τότε 
ὡμολόϊαν, Χὶ ὁμαΐκην αὶ φέροντες Ὁ Ἐχικειμδῥὴν εὐδρις, ἀπτρ ὃν εὐγνοῦντες ἁπόρμτοι, ποεινέοϑω-- 

στιν ὃ ἑαυτουὲ ἢ ἐτέρφυς αἰπατῶντες (ὦ) ζᾳ ὅτωι λέγοντες ἐπεὶ καὶ ἢ ρημῶν τώτων δωσουσι δίκην, 
ζῴφοξερᾳ διασύροντες ὠκᾷνα, καὶ "πολλοῖς ταῖν ὄντως απουδείξειν βουλομδέων ὠκλύοντες, 
ἢ σσεθὶ “ὥσ βωροουένς [Νιδυζμ]μιμθνϑμοι,. ὠκῴοι ζ γορ καίτοι πόβτων ὄντες ἀΐπει- 
69ι, αἰκϑσωντες ὅτι ἡ πύλις καταςρα φήσεται, οὐ μένον Οὐκ" ἠπίφησαν, δλλαὶ αὶ ἐπενωΐξαν, 

γἡ σοίχοκον αἰ τες αἴλοντο, ᾧ (μμωεχύϑησαν, ἡ Ὁ πσοῦτερον ἀπέφησαν πόρτα ποιοιεῦτες, ἕως 

αὐ ἔλυσαν τίου ὀργά" σὺ ὃ ὁ τοσοιυτίω λαίων πεῖφοιν ποραγμαΐτων, δζρὸ ρημαίτων ἐξε- 
ὁᾷς ζῷ Εἰρηνϑῥα ; Οὐκοιωέξαι (αὶ ἐὐόμπία, ὧασερ 9} ὠκῆνοι φοξηϑέντες τὰ βματά, 

οὐχ αἰ τόμεινλν το οἰπὸ τῶν ποραγιλάτων τιμωρίλμ᾽ οὕτω καὶ σὺ τῆς οἰπὸ τοὖν ῥημώτων 

κροτουφρ γον αἰπτειλῆς, τίου “Οἰστὸ πυξαγαώτων αἰστο φήσῃ κόλοισιῃ. χαὶ Εἰ τι μϑυς 
σϑι δυχεῖ ἢ) (ὰ ῥήμᾳτοι, δλλ᾽ οὐχ στὸμ σε τοὶ πράγματα πείϑη τότε. οὐχ ὁρὰς καὶ [ὰ 

ζαύϑα 

4.» 
γε ἐθοήδηῃ, 

αλλ. ἐγγϑι. 

σιν 

Ὑγ καθ᾽ ὑμῖ 
ἀλλ. χρδ 

ὑμᾶεφιλώ. 
ϑρώπρι ὧν ΐ 

ὑδιμῶν, ἐ 
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ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ, ΔΌΓ.κς. 17 ον, 
ζαύϑα 4 πεποίηκε; πως δύο λῃςας λαθὼν, οὐ Δ αὐ δι ἠξίωσεν, δλλὰ ᾧ ἃ; εἰεβασι.- 
λείλν Εἰσήγαγέ, ΓΝ Εἰς τέονναν ἀπέπεμψε ᾽ ὦ τἰ λέγω ληφζω ὦ ὀυδροφόνοι; οὐ ὃ 

τῷ οἰποφύλυ ἐφείσοι»», ΚΝ καϑόδύτης ἐλρετο, δια καὶ πὶ βοϑχον ὁρῶν ὁρμϑίτα αὐτὸν, 

ὰ ἀγγνϑρον,καὶ μέσον ῥηγυνδρο( Καὶ . ἐλάκησε μέσος, καὶ ζᾳ αὐλαγχνα εἰντν ὄξεχυϑη τιραξια 
ς πόρτα) αλλ ὅμως ἀπόμα ζαύτω πσογεδως, εἴασε πόρτα αὐτο ζα ὗτα παϑεῖν, στ ἢ πα- 

οϑντῶν σε ἢ «ἰδὲ Ὁ ὠκῷ πιφούμϑμος πάντων, μὴ τοίνυν Φενακίζοτε ἑαυτους ῷ ὄζμξολῳ πεῖϑ6.: 
ἐϑινοῖ ἐκεῖνα Ν᾽ ζιότατὰ γοή μά]α.εἰ γὸ χὰ δικαςαὶ,ὐ δεασ ὁται, ὁ διδωσκόμοι, χ βαῤξαροι τὸς 

 ἀγαϑυυς τιμῶσι, τοις ὃ πονηροὺς κολάζυσι᾽ πῶς ἂὺ ἔχοι λόφον δὰ ῷ Θεῷ τλμαντία, 
κάτα. οὐεαϑαι, ὦ ἢ αὐτῶν ἀξιούοϑει τὸν τε αἰγαϑον, καὶ (Ὁ ὁ τοιῦτον ὑπῦτε ὃ καὶ " ἀπαλλαγή ςαι 

' γδαν τὰ νο  κακίας; οἵ τε Νὴ γιωῦ παϑϑσδοκϑυτες κόλασιν, ἡ μεταξὺ τοσύτων ἐντὸς Φόζων, Ἢ ἰπὸ 3 δι 
᾿ ἢ γκκοῶν κακῶν, οἰ πὸ νόμων, κα) ἐκ ἀἰφιςαί μοι ̓  πονηοίας᾿ ὁτὸμ αἰπϑθόντες ὠκ καὶ ὁ φέζξον ὅτον 

χὐκἐὐΐσαν- ἀἰπθθων ) ἡ μὴ μόνον εἰς γέενναν ὅκ ἐμι πέσωσιν, λα καὶ βασιλείας Ὀχιτύγωσι, πότε “πτονηρθυόο 

νπηίμειν, υϑνοι φήσον } ὅτο ὧν φιλανθρωπίας νεἰστῇ μθ!, τὸ ̓ πονυρίδυ" ἔχιτοίς ῳν,τὸ τῇ καιχία αθλον “͵|- 

᾿ ϑέγαμ τὸ ἢ αὐῇῇ αξιδν Τ σώφεϑνα αὶ“ ἀἰκόλαςον, τ πιφὸν ᾧ Ὁ σεν," ΤΠαύλον καὶ ὁ δέξο. 
, ι3 λον» ὀνλαὶ μέχρι τἶνος καὶ ἡμῆς ληρϑρδρμ; διὸ παράκὀλῶ 7 μϑρίας ἀπσόλαῦμτες ταύτης, ἡ ὑμῶν 

αὐδῇ δμόνϑρμοι, ποίσοιτε Ὲ Μυχὴν δεδοικέναι αὶ τρέμάν,ϊνα μϑηϑσης ἀπόγα!ῃ γεέννης, ὁ σω.- 

οὗν γέοιπ Φρϑνως ἣ ὀταδοα, ζήσαισοι βίον ἀξ μϑιοντων αἰγαθῶν Ἐχιτύχη, ἢ ̓χβιτι ᾷ Φιλθνϑερπίῳ. 

σώτι ἡ μᾶ: 
νῶν ΛΔΛογικχφιά ΟΙΔΑ, ΚΑΙ ΠΕΠΕΙΣΜΑΙῈΝ ΚΥΡΙΩ, ΙΗ- 

σού, ὅτι Τύσδὲν κοινὸν δὲ ἑαυ" Εἰ μὴ Φ λογιζονϑμῳι κοινὸν ἐῇ, ἐκείνῳ κοιεὸγ. 

ἐν Ῥότερον Ἐχιπιμήσοις τῷ κρίνοντι τὸν ἀδελφὸν, χαὶ " ζωτη τῆς ὄχι- 

Ν πλήξεως αὑτὸν Ὡὀἰποφήσοις, τότε λριπὸν καὶ αἰθὲ τῷ δδγμμαγος Ὥντοο 
“ φαννε.), καὶ «Τ᾽ ἡσυχίας ποιδυύει τὸν αἰεϑενέφερον, πολλζευ ᾧ 

) φωϑατίω ῳραύτητα Ἐχιδεικγύμθρμος, Ν᾽) λέγη, ὅτι δίκίω δώσει, 

ν᾽ οὐοϊὶ ἀλλο τι )ἢ)ἅ“ τοιούτων συ ον, δννλαὶ (ὃ) φόξον μένον ὠκλυύει τῷ 
Ξ πυραγματος, σε αὐτὸν θὐκολώτερον. πειοϑέωναι τοῖς γἷν ἀυτῶ 

λέγονϑβοις, χα φησιν, οἴδευ, ἡ πέπεισμαι. Εἶτα ἵνα μεὺ λέγη τς ΤῊ) ὃ πιζῶν, ἡ τἰ πῦθϑς 

ἡμας (Εἰ σὺ πέπεισαι , Φϑτε' γδρ' αἰξιόπιφος Εἰ αὐτικαταςῆσαι νόμῳ τοσύτῳ, καὶ γ0η- 

σμοῖς αἴωθεν καυτενε,ϑείσιν, ἐπάγει, ἐν Κυοίῳ  τουτές!ν, οὐκ εν μαϑων, αϑϑ᾿ αὐτί πληρ9.- 
20 Φορηϑείς οὐκ ρα δυ,369 πένης δζᾳνοίας αὶ ψῆφος. “ι οίνιω πέπεισαι (ἢ οἴδϑοως;εἰπθ,δηι σϑῤοϊὲν 

Χϑινὸν δὶ αὐτῷ τῇ φύσει, φησὶν, Οὐ ον εὐκαϑουρτον, δλλ, πὸ ἢ πσολωρέστως τ Τ μετιάντοσ, 

ὠκείνῳ γϑι οὗ μόνῳ, ὺ χὶ πᾶσι. ᾧ γὰ λογιζουϑύῳ, φησὶ κοινὼν, ὀκείνῳ κοινόν. τί θυ δ[ορ- 

ϑούσαι “" ἀδελφὸν,γνα μὴ νομίζῃ αἰκοιϑαρτον;τί δύνυκ απάγεις Ὁ τοιαύτης ((ἰυνϑείας καὶ ὑπο. 

λήψεως μι] ὡξοισίας αἰ πάσης, ἵνα νιν ποιῇ ἀν, κοινόν; φοῦ μα, φησι, ̓ μι λυπήσω αὐτόν. 
45 89 ἐπήγαν, τς Εἰ 5 δζῳ βραί μαι ὸ αἰϑῆφος συ λυπείται,Οἔκέτι κῦ ἀγάπην αὖθι. 

ποτες. ἘΕἴδις πὼς τέως αὐτὸν ὠκειώσο]ο,δείξας ὅτι τοσῦτον αὐ ἃ ποιᾷται 1. λόϊον,ὡς ὑπ 
τῷ μυὶ λυπῆσαι αὐτὸν, μηδὲ ἐχιτάξαι τέως Ὅλμαν τὰ σφόδρα αἸαίκα)α, δλλαὶ τῇ συΐγω. 
ρήσει μᾶλλον αὑτὸν ἐφέλκεοϑαι, καὶ τῇ αἰγείπῃ; Οὐνὶ ΣΡ μι ὃ λῦσοι τὸν φόξον ελκει 

ἡὶ βιαζεῖ), δ᾽ ἀφίησιν αὑτὸν ἑαυτῇ κύφλον. κὶ γδγὸ ὅθην ἴσον ὀρωριατος ἀπαγαγεῖν, καὶ 
ἡλύην 40. λύπῃ αἰδιδαλῷ, ὁρᾶς πόσξω ασουδύων ποιῴτω τὴς ἀγαίπης » οἷδε γὸ ὅτι πόμτω αὖ- 

τῇ κουτορθώστι διυα,5).δ]ὸ ὸ μᾷξον ἐν ζιῦϑοώ τι τ αὐδὝ᾽ ἀπαιτεῖ. κα γὺ μόνον, φησὶν, 
χἐπμγ, ἀδ(υς καὶ “οὶ πσϑϑς αἰγαύγκζω ὑμαξ ̓ αἰγατῖν, δλλ' Εἰ σηξ χρὴ συγχατοίαηει, μηδὲ ῃ- 

τοὐκψῷ. 89 ᾧ ἐπαγοι λέγων, Μὴ τῷ βρωματί σὰ ὠκένον ἀἰπύλλυε, αὐωβ' ᾧ 

Χοιτὸς ἀπέθανον. Η οὐἰῆὶ τοσότυ ὦξιον ἐἢ ἡγῊ τὸν αἰλᾷφοι, ὡς μιηδὲ Ὥτο-: 
Ὁ βειγίοί, τοῃ], 3. 5.2 χῇ 

40. 

" πύπῇ 

᾿ς ἃ 
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χῇ βρωμξ ὠνήροιοϑαι το πίω σωτηείδῳ; ἡ ὁ Χειφὸς ουδὲ δούρος ἐσ, σγοὶ 
Ὀὐπτθοινὲῖν πϑϑητίσειπο δὲ αὐτὸν σὺ 8 σὐνὲ βρωμζ καταφρονεῖς, ἵγά αὐτὸν «ἱ ἰσσώσε! ; 

καίτοιγε ὀυ “πϑρζρει ἔμελλε κερδϑλμνν ὁ ὃ Χολσος, λ᾿ ὅμως χα ἀπόρτων ἀπέθανε, ῶ γ.. πάντως 

αὐτῷ ὃ πληροῖ. σὺ , οἷδως ὅτι [σ᾽ βρώμα αὐαπρέπεις αὐτὸν εἰν τοῖς μείζοσι, ὁ ε ἐτί φιλο- ἄπωτας 

νείκει! ἢ ὃ ῷ ὅτω «ὐἰδιασυύδωτον τῳ Χειςῷ, ἕτως δὐκοαιταφφϑνητον τῇ νομίζεις, ὃ ΟΥ ἐ- 5 

κῴνος ἐφίλησεν, αἰὐιμιαξειρμκαίκένος ὄχ, Δωρ αἰαϑενοιώῦτος μόνονγδνλλα καὶ κ αὐαῇ ἐν ἐϑροδ απέ- 
ϑλυε᾽ σὺ ἐσ, Νὰ αὐαϑενοιοῦτος ἀπέχῃ βρωμζ αὶ ὁ ὦ ΣΚοισὸς κα υ Ω μέγεσον ἡωνξε, 
25) σὺ ὃ ) σϑτῖ ὃ ὃ ἐλαῆονν ὁ ζ', δεαούτης, σα ἀδελφὸς, φῦθ 5. ὁ ὠκῶνον ἱχαψα ἐ- 

πισύς απὸ τα ὡ ματα " δείκψεσι »ὺ αὐτὸν ν μικρόψυχον ΟἸΤα, Χὴ μεγάλων "»πολελᾳυκότα πα- 

ε9ὲ τῷ Θεού, αὶ ον μίκρα δὐτιϑιδόγτα. 16 Μὴ βλασφημείοϑω δ ὀΐω ὑμδῇι Φ αγαλί" 
ΧΑ Ου γῈ ὅξγῃ βασιλεία “Θεῷ βρύσις καὶ Ὁ πόσις. Τὸ ἀγαϑο εὐζῳΐ" ἢ πίςι!ν Φη- 

σὶν, ἢ μἀλλουᾷ ἐλπίδω ὰν ἐπαϑλων," ̓ αἰπηρτισμένξω δὐσέξειδμ. ἐγὸ μόνον, φησὶ ( αἱ «- 

δελφὸν οὐκ ὠφελφε,δλλα ὺ ὠΐ ὃ ϑύγμα, καὶ ὦ Ὁ ᾿ λρόι ̓ ἔθοο ὃ Υ̓ δωρεὰν ̓βλασφημφοῖ, 
“ποιεῖς. στὸ ζ μάχῃ, τὸν φιλνονῆε τὸν λυπῆς, ὑτὸμ αἰζηοῦ Υ̓ ὀκκλησίδυ, Ἁ ὃ λοιδυρῇς Ὁ τ' 

ἀδελφὸν, χ απεϑῶς ὀχῃς αοδϑς αὑτὸνβλασφημούσι ΟΦ ἐξωλνν᾽ ὦσι δὲ μόνον Οὐτὶὲν οὐν-- κ5 

τθῦϑῳν καιτορθούται, λα τὸμωλιτιόν ἀπὺν. ὃ δ ἀγαϑονυὶ ὑκίϑνὴ ἀἰγαΐπη," ἰφιλαδέφία, 

ὃ νείαχ, ὃ (διδοῖ, ὃ μή) εἰ εἰρήνη, Ὁ μέ ξχιφκείας ζν εἶτα παλιν ἐκλύων εἰν τ Φό- 
(ον καὶ ᾿ Τ κείνῳ φιλονεικίδν, Φησίν" Ἵ ἰγὸ Τβηνὴ βασιλεία δ᾿ Θεοῦ ἡβραίεις ᾧ πύσις. μιῇ ̓ γὃ 
ὑπο τύτων ἐυδοκεμῆσει ἔχοιϑυ Ὁ ; ὅπερ ἣ λαοῦ φησιν, Οὐτε, ἐλ φαίγωρϑρυ, «ὐξεοσεύομϑι᾽ ὼ 
ὅτε, ἐδ Μῆ ' φαγωμϑωυ,ὐφερϑιδν κα ὃ σσοῖὶ κατασκβυὴς δεῖται ἀλλ᾽ Ῥρκάται τῇ ἀποφάσει. ὃ 10 

ὃ λέγῃ τοιούτου 581, μυὴ ἡ γϑνδὸρ φαΐγῃς, τα τὸ σ εἰς βασιλοδρ ἐἰσείγη; ἡβϑι Ὡ ὁζασύρων ἀδοιὶ ̓ 

ὡς μέγα χί τϑτω Φερνοιώζα, δχὶ βραῦσιν Εἶπε μδγοναἰγλα, ̓  πῦσιν. τίνα, δίζυ ὅ41 ζὰ εἰσ. 

ἀὐϑντα ᾽ διχιοσιωη, κα Ὁ Εἰρίωη, . ἜΧΩΝ ἢ οὐγαυβετος βίορ, ἡ τὸ ῷ ἀδελφὸν Εἰρίωη 

(η ἢ «γαντιούται αὖ αὑτὴ ἡ ἱφιλονεικία ) Π ἐκ τῆς ὁμονοίας Ἄρα, ζὼ ̓ὁὐαιρᾷ αὖ αὐτὴ ῦ  ὕχίπληξις. 

ὥρπαῇ ἣ θχί ἡϑουτέρῳ μόνον, αἰλλα' ἐκατέρρις ἔλεγε Ι ̓γὸ πτϑῆς ἐχαιτέρος Εἶρῆοϑαι χα! 69. 2: 

" Εἴτα Ν᾽ Εἶπεν Εἰρίωδίωυ ἡ ὁ χορὸν ἱεςι Εἰρζοη ζ χαερὶὺ τχὶ πορηραὖν «ραῖ- 

μὔβ χήρα, Ε᾿ πυϑύματι ἀγίῳ. Ως ὅτ ϑἰπολλις Ὁ ἀδελφὸν, καὶ ᾿ Εἰρμωύίω 

οἐἰκολιὴ - Υ̓ χαεφυμὸ ἠδίκησε πλέοι, ἡ τὰ χρήματα αὐβπαζων Ὁ , ὦ δὴ ἐχίοον,δτι ἃ ἄλλος 

ἔσωσι, καὶ ᾿συ αδοιᾷᾳ τ ἡὐπολλύεις. ὅτὸμ δὰ δῶ ζωτα "δὲ ΠῚ Εἰ σοίγῃ ἤ βρώσιρ, ἡ δοκρύσα 

τελειότης, (2 ) λϑαπρέποντα αὐτὰ : Εἐσεύγᾳ, πῶς ̓ 22" ̓χαζαφρονῷ ' ᾿ μεικραΐν ὦ ὠςε Ω μ- 39 

γαΐλοι πῦξαρ εἰ ὦτα, ΚΝ αὶ ὑπὸ κενοδοξίας ἡ ἠρέμα τϑη» ἐγίνετο ὃ ἔχιτιμαν, ἐ ἐπάγει λέγων, 
1.0 δ οὖ τούτοις δουλεύων ῷ Χοιςιᾧ,ἐναίετος ν Θεῷ Ὁ ὁ δύκεμος τοῖς δὐϑεύίποις. 

Οὐ δὸν στωσε λαυμασο.) ἣ τελειότητος, ὡς Ῥ εἰρίωης ἡ Ῥὸ ὁμονοίας ἅπαντες αὐτο ἃ ὃ 

5 καλϑὺ “απόρτις Ὀὐτολαιύσον ),Οὐκείνα: ὃ ) συ εἰὲ εἰς. ᾽ δ Δρα δὼ τὰ Ὁ εἰρίωύης διώκω- 

δι, δ οἰκοδομῆς δ εἰς ἀλλήλψς. Τούτ ποὺς ὀκδιον δα εἰρζευευν τῶτο «σοός τον, 35 
να με κατοιλύῃ ἣ ἀδελφό. ὁ ὅμως κοιναὶ ποίλιν αἰμιφότερρ. ζωῦτα πεποίηκεν Εἰπὼν, ὃ 

εἰς ἀλλήλοις, δείξας ὃ δτί χωρὶς οἰρδεύης ἐκ ἔυχκολον οἰκοδουμῷ. 20 Μή ἕνεκεν βρώμιατος 

καταλυε δε  ἔργϑν Θεῦ Ταύ( τηρίαν ϑλξφοδῦ ὅτωκαλώων, ΐ ἔλητείνωνη Τ φόζο, , πλω 
ὕ " δεικψις, ὁτί τομυδρτίον ὃ ὁυ απουδοίξᾳ, “ποι ου ̓  μάγον ζῴι οἰκοδορεᾷρ, φησι," ὃ  νομείζεις, .(. Δίκα 
αλλα ᾧ χαταλυεις, οἰκοδομὴν ὁ Ὁ κ λύ,ϑενπίνδω, ὅλα ̓Θοοῦ, καὶ ᾿ ουὐϑὲ μεγώλῃ αἰγὸς ἕνεκεν, 40 χε 

ἀλα ποράγματος ἐυτελοε ἕνεκεν ὃ βρωματός, φησιν. Εἶτα ἥν, μυὴ αἱ τοστεῦται συγ 

ρήσεις βεθαιώσωσι ᾧ αἰεϑενέσερον ὡ τῇ ποηρα, ἐλνασολδν, δογισπίζᾳ πάλη οὕτω λέρων, 
Πωΐτι χαϑαρφ" δ "λα κακὸν γτῷ λὐϑεύπῳ τὸ το χὲὺ πε)σκόμματος ἐαϑιογτί" 

μι  ἰωειδότος πονήρν. ὧτι κὰν νλὐαβοίσμ, ἡ φαγῃ, ὦ ὄφελος οὐθὲν. ἐγδ ζὴ 

Φαγεῖν 

“αὐτὴ 
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Α » 1 “τὸ ὦ τ » αἱ ᾿ ἫΝ ι ! , 

Φα; εἰν ποιᾷ ἀχώθούρτον, δ ἢ γγω μὴ Αϑ᾿ ἧς ἐοϑίει. ἂν τοίνεωυ ὠκείρζω μὴ δίορϑωση, πὸρ.- 

τὰ Εἰκῃ πεποίηχᾷς, ὦ μαλλον ἐολφηψας.  γῈ  ὅ61ν ἴσον νομίζειν ἀἰκοίϑαυρ τὸν πὶ, ὃ νομί.- 

ζοντῶ ὠκαθαρτον ἐἢ), ὡ)πογάσεοϑαι. δυο τον ογζωϑα, αἰ μδοτόῥεις , ἢ τίω πσοόλη.- 

ψυ χττείνων τῇ φιλονεικία, χὶ αἰκαϑούρτα “ποιών φιπυγάλεοϑαη: ὦςε ἕως ἐν μὴ πείσῃς, μὴ 

ΕῚ ὀυαγχοίσης. 

χζί Καλὸν ὦ μὴ φαγεῖν κρέα, μηδὲ πιᾷν οἶνον, μυηδὺ ὧν ᾧ ὁ ἀδελφὸς σ᾿ σκωδιωλίς. 

ζεται, ἡ πσδϑσχϑπῆς, ἢὶ αἰαϑενᾷ, ΓΙώλιν ὃ πλέον ἀσταξφ, ὥφε μὴ μόνον μὴ ὀμαγκά- 
χόνδ ζει, λα αὶ συγχαταξαννειν αὐτῷ, ᾧ 7,5» ἡ αὐτὸς ἀὐο" πολλαχοῦ ἐποίησεν "ὡς ὅτε πα- 

ρλέτεμϑν, ὡς ὅτε ὄξυρφίη», ὡς ὅτε ἔϑυσε πίω Ἰουδευϊκζοὺ θυσίθιν ὠκείνζω. ὸ ν᾿ λέγ τῷ, ἱ 

10 ὅτι ποίησον, ὥλλ᾿ εἰν τάξει γνώμης ἀὐζ' τι,ϑησιν να, μοὶ ἐκῴνον πάλιν ραϑυμότερον “ποιήσῃ “" 
αἰαϑενέφερϑν. νὺ τὶ φησι; Κοιϑὲ ὃ μὴ φαγεῖν χρία "τί λόγω κρέα, : καὶ οἶνος ἡ, καν ἀλλο ὁ. 

“ἰοιὦ τοιούτου σκωνδω λίζξον, ὠπόχου. Οὐὐοϊὲν νὰ ἴσον τὴς ( τηρίας τὸ ἀδελφού. ἀ ἧἼὕτο | 

δηλοῖ ὁ Χορφὸς, ὡΐ ροινών ἰδούϑνομϑμος, ἡ πϑύτω παθὼν δι ἡμαξ πέρ ἐπαϑς. σχϑ- ᾿ 

πει δέ μοι στ εἰς ὼ εἰκείνου κοιϑικψέται λέγων, ἀσδϑσκθώηει, ἢ σκανδαλίζεται, ἢ ααϑενᾷ. μὴ 

"5. Ὁ Ὁ μοὶ λέγε, φησίν, ὅτι ἀλόγως, δον δτί δυεύα σοι χα τορϑαΐσαι. ὁ ὙὉ Ὡρκοι ἔχει δι- 
χαώ μα Εἰς βοηϑείεϑαι τίω αἰαϑενφλν ὠκᾷιος, ὴ σοὶ βλάζη συσὲμία οὐεὶὰ )Ὰ εἰ “υὐ-- 

χρίσις ὦ πυρά γα ἔβην, δον οἰκοδὸ μη ᾧ οἰκονομία. αὐ  γδὺ ὀϑαγκοίσμᾷ, ἡ καιταλύε- 

ται» ἃ σὴ καζαγνγωσιται,ὃὁ μᾶλλον οἰκοδὸ μυγϑήσεται Εἰς ὃ μοὶ ἐαϑίοιν. ἐδ ὃ συγκοιταξῆς; } 

“τέως σε ἀγαπήσει, ὸ ὁχ ἕξει σε ἐν αἰ πυοψία διδωσχϑντω, ὁ λήψῃ λοιπὸν δξοισίαν αἦε- ' 
20 ποι εϑήτως ασείρειν ον ατῶζᾷ ὀρϑοὶ δόγμκατα. ὁῤ' ὃ καιϑοίσταἷ σι μισήσῃ, ὁ τίου Ε ἴσο. 

δὸν ἀπεέφραξας τω λόγω. μη] τοίνειυ ὀϑαΐγχαζε ὠκήνοι, δαὶ αὐτὸς ἀπέηου δὲ ὠκῴρον, 
ἐχ ὡς ἀκοιϑαίρτα ἀπεηθιϑρος, δλ ἐγ σκόνδεωυλίξεται ὠκῷος, ᾧ μᾶλλόν σε ἀγαπή.. 
σει. ὅτω καὶ ὁ Παῦλος ὠκέλφυσεν Εἰπὼν, καλὸν ὃ μὴ φωγεῖν κρέα" οὐκ δὴ δ' αἰκοίθειρ- | 
σον, ΔΝ, ὅγ 4, σκουδαλίζεται ὶὺὴ αοϑενᾷ ὁ ἀδελφός. 

ες 25 Συπίςν ἔχεις; κ σοιύτον ἔχε. Ἑνζωῦϑα μοι δυκᾷ ἠρέμα ὦ Εἰς κενοδὺ.! 

ἰνῆπλοςς ξίδν αἰννήταϑα" (ὃ τελφύτερον. 55 λέγ τοιούτου ὅ2 1" θέλεις μοι διᾷξαι ὅτ τέλειος Εἰ 

μν »ο αὐστηρτισμμένος ; μή ἐμοὶ δείκψυε, ἀλλ᾽ “Ογρκείτω "σοι ὦ ((μωυειδὺς. πίςιν ὃ ἐγζωώϑα, ὁ τίω 

δὶ δον, αὐλλαὶ τίω κὐδὶ τὴς ππρλκείνϑμης « ασοϑέσιως λεγά . ἰδὲ Ν᾽ ὠκχείγης φησί, 

Στόματι ἢ ὁμολογεῖται Εἰς Οτηρίαν᾽ αὶ, Ος σὴ αὖ “διργήσηταί με ὀμιδϑεϑεν Ὑ᾽ ἀν-- Ῥαυν ὦ 
χυπηάγη᾽ 30. .,ϑοθόπων, “δηονήσο (ψ αὐτὸν κάγω. ὠκείνν ὦ) μὴ ὁμολθηγϑυμϑμὴ “καταςρέφετ᾽ αὕτη λό» θοκρ. 

χά. ὀ ὄἔ ὁμολθορυμϑμη" ἀἰχαϊρως. Μακάίελος ὁ μὴ κρίνων ἑαυτὸν οὖν ᾧ δοκιμαζ, 
χἶδα, Πάλι (ὃ ἀοϑωέςερον πλήη 4, ὦ δείκψεσι τότῳ ϑοχϑυώ του «έφανον, (ὃ τῷ ((ἰωειδὸ.. 

τος. καὶ γδ δ ὐ ϑοϑτος μὴ ἰδ, ϑρκς σὺ σα Εἰς λυώϑαι μακοίελος. 4: )ὺ 
Εἶπε, καθ᾽ ἑαυτὸν ἐχέτω, ἵνα. μὴ γομείσῃ μικρὸν ὦ δικαςήρλον τ», λέγη τῆς οἰκουμϑῥης σοι 

“ ἢ νὴ ι ΠῚ » 1 ᾿ ι᾿ Ὰ 
345 τῶτο βέλτιοι. κἀν πλύτες σῳ χατηρρρώσι, σὺ ὃ σαύτον μὴ καταχρίνῃς, μηδὲ ὃ (μωᾳ. 

δὸς Ἐχιλάξη), μαχάθλος Εἰ. ὑχ ἀπλώς ἢ αἷξὲ πϑϑτων λέγων τη» τέρήκεν. Εἰσὶ 

γῈ} πολλοὶ μεὴ καιτακρίνοντες ἑαυίξιὶ, ἡ σφόδρα πλημμελοιῶτες ᾿ δὲ πόμτων Εἰσὶν ἐ- 
θλιώτεροι. ἀλλαὶ τέως τὴς «σοοόκεινϑρὴς αἰ ασοϑέσεως ἔχϑ.). 

1.3 Ο»»" οἠακρνόμϑμος ἐδ φαΐγη, κα τοιχέχριται.- Παλν τ Ράκωλων 

; 49 αὐτὴν Φείσειοϑαι τῷ αἰοϑενεφέρν, τῶ το φησι. σί ))5} ὄφελος, ἑαὴ φαΐγῃ αἰ οκριῦνϑμος, ᾧ 
λύταρης, " καταχρινφεαυτὸν; ἐγὼ γὸ ὠκόνον “Σιποδέχομα, (4) ᾧ ἐαϑίονζο, καὶ μὴ μετ᾽ ἀμφιζολίας. 
ΩΣ . αἷς αὐπὸν ενα' " Ὰ “4 ᾽ .Ν ΞᾳΕπ' “ , “" 

ὀρθοὶ πως αὐτὸν Ο»)α.“ εἰ Οὐ Κα Εἰςὸ Φανεη μμογον, αλλὼ ) Εἰς τὸ καϑορῳ ((μυάφδοτι Φαχεν. 

εἶτα φησι καὶ τέως αἰτίδῳ δὲ ζὼ καίζακέχριἢ), ἐπάγων ᾧ λέλων, 

ΟἿ Οὔκ ἐκ πίζεως. Οὐκ Τὴ) ἀκάθαρτον, ἀλλ ὁτί οὔκ ὧκ πίφεως. εἰ γ5 

ΟΠ εγίοια, το,3. 5.3 Ἐχίφϑυσεν 
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Ἐχίςευσεν ὁ, οτί χαϑαιρὸν ὅφην, λλ ὡς αἰκαϑειρτὰ ὑψαν». δ ἢ τύτων δείκψεσιν "ἀδοῖς, καὶ 

τίω β λάξίω ὅσην ἐργαίζον), λὐαγκαίζοντερ αὶ ὁ μὴ πείθοντες ἀνηεοϑιι γϑέυ" τέως δοκούνγ- 

τῶν ἀὐύρὶς ὠκαλαρτον ἊΣ ἵνα καὶ ΓΝ ̓σθτο Ὑὐπθόζωνται φ Ἐλιπλπῆμν. 

Ποὺ 5 ὑοίκ ἐκ πίςεως, ἀἰρῦϑτία, Οτὸμ γὰρ μὴ ϑανῤβῇ, Φυσι, μηδὲ πιφεύῃ 

ὀτίκριϑαυϑν, πῶς ὐχ ἡμῦρτε: ; ζαύτα ἢ ἣ πόρτα “ἰδὲ τῆς πσξηχειμδῥης αἰ πσοϑέστως δἤρ) 

τῷ Παύλῳ,οὐ αϑὶ πάντων. χα) σχόπει πισίω “ποιήται τὖ ΜΉ ὴ σκαγδουλίξεν πσοδνοιὸν. χα 

ΚΙ λϑωτέρω ἐλεγν,Εἰ ἢ δ βρώμα ὁ ὁἀδιλφὸς σὰ λυπεῖται, οὐκέτι; ἀγαπίω αἷξεπα- 

τάς. Εἰ ὃ ̓λυπῷ δὲ, πολλῷ μάδλοι σκλρδωωλίζειν αὶ καὶ δεῖ, καὶ πάλιν, μὴ ἔνεκεν βρώ- 

ματος κατάλυε Φε ἔργϑν τῷ Θεού. Εἰ γὉ ὀκκλοσίὰν κατασκάψαι χάγεπον χα ̓ ἀμόσι- 
ον," πολλῷ μάλλον γαιὸν πνθυματίκον, καὶ γὸ ἀὐίϑέρ πος ὀκκλησίας σεμψότερψν. ἐν γὰ 

δ ἂν τοῖχες ὁ Χολφὺς ἀπίθανον, 'ὁγα ΔΓ 9 ὧν "αρμὸ τούτυς. 

Παύτοθεν τίνι" κα ἑαυεἷο «ἰξισκοπώμϑμ, καὶ μηδὲ μίκραν μηδενὶ ὶ χϑρέχωνδν 

λαξζωυ,. καὶ Τὰ ςαΐδιον ὁ παρών βίου, καὶ μυθάοις πϑύτολω ὀφϑευλμμις' ἐχῳ δ, ὦ μία 

δ νοβείςεν Φρχεῖν Εἰς ἡὐπολογίλῳ τίω ἀγνοιὴν. ἐς γονεειὺ ἡ αἰγνοίας δοιίδαι δίκέω, ὃ 
ἡ ἀγνοια ἀσύγήι ὡφος ἡ. ἐπεὶ ἰουδούοι ἡ ἠγνόησαν, αλλ ἐσυγψώμης ἀξια ἡ ἡγρδησειν᾽ χα 
ὕλλίωυερ ἠγνόησαν, αλλ Ὅστολογίδν Οὐὸ ἔχοίσιν. ὅτὰν μϑὲ Ν᾽ ὦτα αἰγνοῆς αἱ 7) ̓ δυωνα- 

τὸν Εἰδίαι, οὐθννἔγκρννμι “ἐσσοσισῃ ἴω ϑ τὶ βάδια ἡ δεωατὰ γνωοϑέώαι, Ἰὼ ἐ- 
«ἀτίω δώσεις δίκζω. ἀλλωρ: ὃ χὰ μη ̓σφῶγα ὥνϑυ λϑαπεφήωκέτες,α λλαὶ ἃ αἰὸ ἐαυ-- 

7} (ἀωεισενέγκωμδῳ ἁπόμτα, ὃ ὦ τοῖς ἢ αὐγνοουμδίοις χήρα ἡ ἡμῶν ὀΘεὺς ὀρέξει. ὃ ὑδι- 

λιπτπησίοις ὀλεγεὶ Παῦλος" Καί Εἷ Δὲ ἑτέρως Φερνήτι, καὶ - αὔτο ὁΘεὐρύ ὑμῖν Ἀποκαλὺ 

οταν δ " μηδὲ ὧν ἐσμεν κύριοι, βουλώβα ὀρύειν, οὐδ" ὠκχείνης ̓ ἰπολαυσομὸν τὴς συμε- 

αϑλβαρ' ὃ ̓  Ἰχπ]ουδαΐων γέ). Διώγοῦ τοῦτο ὦ «ἴρκθολαςς ὠύθις λαλῶ, φησιν, ὅτι 

βλόποντες ἐυ βλέπουσι, πῶς βλέποντες οἵκ ἐσλεπον ἡ ; ἑώρων ϑυύίμονγα, ἐλαυνομδίους, καρ 
ἐλελϑν, δοιμμόνιον ἐχά ὁ ἑώρων γέκροὺς ̓ἐγήσφυδβῥους, καὶ οὐ τδϑσεκύναν, αλλ ̓ ωμελῷν αἱ αὖτ ἐπ 

ἔρφιω. ἀλλ᾽ ὀυχ, ὁ Κορνήλιος Οιούτος. Αἰ δὲ τοι τούτο πόῤταίῳ πἰβόέαυζ' μῷ αυῦ- 

δὴς ἐπεμῆη, κ ὃ ὦ λᾷπον αὐτῷ παζϑσειϑνχαν ὁΘεύς. μὴ τ τοίνεευ λέγεπῶρν Τδεῆα, ἀπλα- 
ΦῸΥν ὀγτῶ ὸ χουν κδαφδὲν ὁ Θεὸς ἑλλζωα ὀγτου; τέξει μ ζ γὸ εἴ ͵ς ὠπλατος, οὔκ α).- 

εϑεῦποις, διμιυαποὶ Εἰδυαινλὰ τῷ “πλασοαντι μὴ) μόνας ὼ καρδὶας. ἔπειτα κακῷ 

ὅθι εἰ εἰπεῖν, ὅτι οὔκ ἐφεόντισε. πολλάκις, σϑεὶλ ἐασούδουσε, ὃ ᾿ πῶς, φησιν, ἠδευυύατο, σφόδρα 

ἐπλάτος ὦν; σὐκὃν Τ᾿ αἰπλϑν ὅτον τ ἀφελῆ σκόπει μι, ὼ κατα μαύαι Ἐχι Ἔβιωτι 

Ὁ ὺ ὑψ πολλίωα κρίξοιν ἸἘχιδιικφύρϑμον, ζῶ δἰ» ἐξούλετο αὶ Ὁχὶ τῶν πνϑυματικδ' Ὥχι. 
δείκρυοϑαι, οὐκ αὐ πϑρώφ,ϑη. χα 'γδν ἡλίου ᾿φανερώτερα ᾳ τῆς αἰληϑείας. καὶ ὑπου- 

πτρ λυ ἀφίκηται (Ὥς, ῥᾳδίως ὕζχιληψαται τῇ τὴς ἐαμν Ψ (ὐτηείαρ, Εἰἴγε βουληϑείη ἀγοϑσέ.- 

λέν χαὴ μὴ πάρεργον τὰν ἡτείοϑαι. μὴγὸ μὰ Παλϑισπη ῷ ράγματα (ἀμεκλείϑη; 
μὴ γὸ ὦ γωνία, μηρῷ τῆς οἰκουμϑμηρ: ; οὐκ ἡἰκουσαις τῷ πότε λέοντος, Οτ πότερ 

ΕἰΝσοιο μι στὸ μικροῦ ἑωφ μεγαλδ! ὀυχ ὁρῶς ᾷ πράγματα ἀληθεύοντα, , πῶς δί 

ιθν οὔτοι συγ ὠμέων, ὁραΐντες τὸ δόγμα τῆς αἰληϑείας ὀκτετα δον, χϑὴ ̓ μὴ αὐξερ- 

γαῖςο ἐξιϑροι, μηδὲ ἐφεοντίζοντες μαϑᾷν ὦ τα πὰ αἰ)εϑύωυ ὺ βαρθαρου, φησίν, 

ἀπατήοϑ αὐἶρα αἱ ἰγοίκου βευρῷανβου μόνον, ὀγγα; νὰ εἰ τίς ὙὟ νειοῦ ὄγτῶν βαρζαεικώ. 

Τέρ96. σίνος ΡΨ ἐγόχάν, Εἰπέ μοι, χε δῦ" βιωτικῷ ᾧ ἀρτειπτεῖν οἶδεν ἀδυσύμᾶνος, κα . 
αὐτιφ΄ἕωυαι βιαζὀμϑμορ, κα Χ) πόρτα πειᾷ ἡ πρλγματθυξ) ὦ ὠφε μηδὲ μικρὸν ἐπηρεαδῆ.- 
να) ποτο Ἔχ: 5. φρίυματυζῖν οὐ χϑ θῆται τῇ αὐτὴ  ζχυτη ̓ (ἰωέσει; καὶ ῳ ὑτὸμ μϑιν' λίθον 

ποολσκιωῃ, αὶ Θεὼν ἡγεῖται, ὸ ὡρζωμ᾽ Ἐληιτελᾷ, ὲ ΤΗΝ ἐαπθρφον ὃ πολ Ἐχιδείκυ.- 

ταὶ φόζον, ὁ ϑδοω μοῦ ραίθυμος ὡὐτὸ τῆς ἀφελείας , στὸμ ὃ (δ ϑως ὅντα Θεὸν Ἰχιζιτῆς 
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σαι! δέη,τότε ἐμοὶ ἀφολείας ὁ αστἈότητος μέμνησαι ;Οἕκ ἐς ζωζα,ς ἐκ ἐς!" ῥαϑυμίας Ν᾽ 

μόνης τὰ ὀγκλύματα, τίνας Ὁ Ρ αὐπλουςέροις Ὁ αἰ γρ9ικθτέρϑις εἐλγομίζεις, τοὺς ὑχὶ Ὁ 

Αὐρααμε, ἢ τοφνμῶ, θύδηλον ὅτι ὁκεήοις, πότε Ὁ ϑυκολώτορθν 64) τίωὐ β)σέξειὸν 80- 
ρΆν" γεὺ, ἢ τότε; θύδηλον ὅτι γεν. γιοῦ μὰ "5 ΟΝ πᾶσι καὶ τῷ (Θεού ὦ ὄνομια (δεξύυται, ἡ 

, “αδοφῆται Δμεκήρυξόμ, ἢ τὰ ποράγματα οξέθη, αὶ (ἡ ἐλλίωων ἐλήλεγκται᾽ αὖτε ἢ ἔτι 

ἀἰδιδωκΊως Εἶν (ᾧ πλείοις, νὴ αοἷτία ὠκρόίτει. ἡ το γύμιος ζω πουιδαύων, καὶ σο9- 

φήτης, αὶ δώματα, ὶ διδασκαλία, αὶ Ὁ σρλήθης ΤΥ "γινωσκόντων, Οὔκ ἀλλο τοιούγον σσεῖὲν, 

δνλ᾿ ὡς οὐ σχότῳ βαϑεῖ ὁ ἀσελώωῳ ᾧ χειμερίῳ νυκτὶ τὸ ̓ πριξδάγματα διέκειντο ὠπόρτα. 
Δ λ᾿ ὁμῶς ὁϑαικαφὸς ὠκήνος ὁ γμυναος ὀβήρ, ὦ πούτων ὄντων κω λυμῶν, καὶ ᾧ Θεὸν ἐ- 

ιο πέγγω, ἢ τίου -ρετίω ἥσκησε, ὦ πολλοὺς Εἰς (ὃ ἴσον" ἡγακτι ζῆλον, ὁ ζω οὐσὶὲ τῆς 

ἔξωϑεν σοφίας ἔμπειρος ὧν. πῶς γὸ, ὑπουγὰ σδ᾽εὶ γραίμματα ζω ἐυρεϑώνζο. πώποτε εἰ δνν, 
ὅμως Ἰ)ῷ τὰ τϑὃρ ἑαυτῷ Ε ἰσήνεγκε, ᾽ὴ ὁ Θεὸς ζῳ ἑαυ λριπτὸν (ωεισίνεγκεν. ΘΟ  οδδ (Ὁ ἐ- 

κείνῳ αν ἔχοις Εἰπεῖν, ὅτι τὐθαὶ πατέρων ἐδέξατο τίω ἐυσέξειθυ ὁ Αὐρριαμι. καὶ οὺ εἰ- 
δωλολοίτρης ζῶ ὠκεῖνος᾽ ΣΛᾺ ὀκίφς ἡ ἀσδϑηϑιῶν “λνόμϑμος τοιούτων, χα) βωῤξαρος ὧν, 

19 οὖ μέσῳ βαρξαρων τραφεὶς, ἢ διδοίσκα λον Ογεῖῆγα, δῶν ἐυσεξείας, ᾧ (ὃ Θεὸν ἐπέγνω, και 
}} ὠκϑνων ζ..} ἐαιλν, πότων δ καὶ γόμ ὦ ΚΥΣΕΤΚΩΝ ὡολελαυκότων τοσῦτον ἠυδὸὺ-- 

κίμησε μάλλον, ὅσον Οὐοϊὲ ὅδιν Εἰ πεῖν. τί δήποτε ; ὅτι οὖν ἐζ τοῖς βιωτικϑῖς οὐ σφόδρα ζωὴ 

μεμάράμνηῤϑβος, οὖ ὃ. τοῖς πγϑυματιχϑις ὅλον ἑαυτὸν (ωέτεις. “ἰἢ ὁ Μελχισεδὲκ, οὐχὲ 

καὶ αὑτὸς χατ᾽ ὠκείνους τοῦς φόνος ἐΐρετο, καὶ τοσῶτον ἔλαμψεν, ὡς καὶ ἱερός τῷ Θεοῦ, 

20 γθημαιτίσοι χα ὙΟΡ αἰμή χόμον,κ4) σφόδρα αἰμήχϑμον, τὸν γήφοντα πἰϑιοφϑίώαι πο-- 

τι. μηδὲ ζζψὐμαξ φυρυξείτω "Αλ Εἰδότες ὅτι πϑυταχοῦ τὴς γνώμης ὅᾷη Ὁ κῦρος, 

τα ἡμέτερρι αὐνὴὰΐἉΝπ αὐϑεσχοπκώμϑμ, ὅπως γμοί θα βελτίους. μεὴ τὸν Θεὸν ἀπαιτῶμϑν ἐυ- 
ϑιώας, μηδὲ δξετάξωϑρ, Ὁ] φ τί τὸν δεῖνα Εἴασε, ᾧ τὸν δεῖνα, ὠκαίλεσε, καὶ γδ τον 
ποιούμϑυ, δ ἀμ ΕἸ ἐς οἰκέτης πυδϑσκεκρουχῶς πἰξεοργαζοντο τίω οἰκονομίαν τοι δεασό.- 

ες του. ἀδλιεῷ ζῳλᾳίπωρε, δέον φροντίζειν τῷ εἶν" σῶν ἐυθιυών, ᾧ πῶς καταλλάώξεις 

ὁ διασότίω ἐυθιωας ἀπαντεῖς ὧν 'σὺ μέλλεις “πέξειν ἐνθιύας, ὀκεῖα" ὡἰδατρέ χέις, 
ὧν μέλλεις δοιωναι δίκζω ; τἱ δξζν ποὺς τὸν ἐλλώνα Θὔἴπω, φησί ; ζωῶτα (αὶ Οἰρηυϑυα᾽ ὲ 

σχϑπει μὴ τί Εἴπης ασϑϑς Τ' ὀλλζωυα μένον, δλλιὰ! καὶ πὼς αὐτὸν δορθαίσῃ. ὁτείψ σίᾳ τὸν [δίον 
ἐϊξοτεέζων σκωνδουλίζηται ἐκεῖλεν,οὐν οἱ φρόντισον τί Εἶπηο. εἰσ ὑϑι' ΣᾺ Φωίνου, κἀν 

20 σκανδουλίζηται, σύ λόγον οὐ δώσιις᾽ Ὅσο ἢ. πῇ βίου τῇ σού, ἐδὼ βλαιξῃ, κίγδγουον «ἰ ασοςήσῃ 

(Ὁ ἔσχατον. τὸν ἴδνσε αὐδὲ βασιλείας Φιλοσοφοιῶτα, ὼὺ αὐτο τὰ παρϑυτοι ἐπβ]ουμθμον, ὃ 

αὐθὶ γεέννης δεδοικότα, ἡ ᾧ οὐἴῦϑα χφέμοντα δειναὶ, πότε φΦρϑντισον͵ ὅτὸν ἴὰῶτα ὁραΐν 

ἐγκαλη,ὸ λέγη, Εἰ βασιλείας ἐράς,τί τῶν παρϑντῶν οὐχ χπρορας δὶ δικαςήριον “πϑοσ- 

δυκᾶς φοίξερϑν, τί τὴν" ον ῶϑα ϑενῶν καὶ κκτοιφρονᾷς ; Εἰ αϑανασίαν ἐλπίζεις, τί τοῦ 
39 ϑανώτυ αὶ καταγολῶς! ὁτὸν ωωζᾳ λέγῃ, μφρλμνησον τί Ὀνπολϑγήσῃ, ὁτὸν ἴδῃ σε τρέ- 

μόντο ζημίαν χεημῶνΣ (Ὁ αδν' οὐρανοιῤ πσοοσδοκϑωτα, κα καθ, ρὴ μμόμϑμον αἰαὐὸῪθγ δος ὅ- 

ζολού, ἡ τίω ψυχίω πάλιν" πσοϑένϑινον αἰΖῦ Φργυφίου ὀλίγϑυ,τότε Φοϑντισον. ζχῦτω 

.» δι, ζωτα ἴᾳ τὸν ἐλλζωα σκωνδευλίζοντο ὧςε εἰ φροντίζεις σεαιῖν ὁ σωτηρίας, Ὁ 
τούτων Ὡτολοχρύ, μὴ δ ρημῶδ, λα ὅζα ποραςμῶν. δὲ ἐκᾷιο δ ον ΩΣ ζήτημα Φυοδίς 

40 ποτε ἐολαστρήμοησε τὸν Θεόν δζρα ἢ 1 πογηρϑν βίον μινοίαι πὸρταχοῦ βλασφημίαι. τού- 
τὸν τοίγιου δίϑρϑου. ἐπεὶ πάλιν ἐρᾷ σοιὸ ἑλλζω, πόϑεν μκάϑω ὅτι δευνατὰ ἐπέταξεν ὁ Θεός; 

ἰδοὺ γὰ σὺ οιςιανὸς ὧν ἐκ ασοϑηθνων ὁ, οντρεφόμϑμος τῆκαλῃ ζαύτη οϑρησκοία, σον 
. ! [ « [μ᾿ τοιούτον ποις τὶ δίζυ ἐρᾷς; πόϑτως ἐρᾷς δι δείξω σειότέρφυς ποιοιοῦζζις, μοναχοις ἐν ἐν 

βημίωις χαιϑημδῥοις. Εἶτω οὐκ αἰοχουύῃ ρλςίανος δ ἐῃ) ὁμολφγῶν, τρϑὲς ὃ ἐτέρϑες 
' ! 
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πέμπων, ὡς καὶ ἰ δωωνάψϑμος δέξαι ὁτί τὰ λρισιθμαν ὑχηδείκνυσαι ὦ ὙῈΡ ὦ ὀκεῖνος λέως 

ἐρεῖν Οὐκοιῶῶ ποία μοι αὐαΐγχη βαδίζεν Ὠχὶ ταὶ ὁρη, ὴ 4: ἐρημίας διωκῴν: ; Εἰ γὰῤ μὴ 
διυνάτὸν ωὡ μέσοως φρεφόμϑμον πὐλεσι φιλοσοφεῖ), πολλὴ τῆς πολιτείας ζωτης καὶ κατή-- 

,ϑθία λμιτ δ, Εἰ ̓μἀλλοινδυ ας πόλεις ὀκλείποντερ, Ἰχὶ ς ὀρήμες πεχῷ,. ὅλα 

δεῖξον μοι αὐ, ϑοφπον γοιυάϊκρε ἄρνα ἢ παιδία, ὶ οἰχίθιν, ἢ φιλοσοφφοιώζῳ. τ δὼ, 

πο φᾷ ἐρούμδυ; οὐκ ὀβώγκη κατω κύπῆϊεν καὶ αἰχευύεοϑαι ; σσεῖδ .»» ἢ  Χοιοὺς λικρτασίήῃ 

ὅτως ὠκέλδυσεν" ἀλλα πὼς ἐΛαριψατω ὦ φώς υμδῇ ἐμιαροϑαϑεν ὁμ,ϑοόστων, οὐχὶ 

ΤῸ ὀραῖν, φὐλὶ “τῆς ἐρημίας καὶ τὴς αξζατυ, χα ̓ αὐῷᾳ λέγω οὐ ̓ κακίζων ζῶν κατει- 

ληφόζω ὅρη, λα εϑρζωυών τοῖς καιτοικρεῶΐαι δ πόλεις, ὅτι πίω ὡρετίω' ὐντεύθῃν 

ὀζνίλασαιν. δίο, «ἰ κκαλώ, τίω φιλοσοφίδῳ τίω ἐκεῖθεν ὶ οὐταῦθει Εἰσαγαγω- 1ο 
υϑι, ἵγα αἱ πόλεις λύονται πύλεις. φᾳὔᾳ ᾧ: ἐλλίωα ἐρϑωσαι διωύα!), ζυᾷᾳ ἁπαλ- 

λέξαι μυρίων σκδυ δαὶ λων. ὦ ὧφε Εἰ βούλει κακεῖνον »ὀλθυϑεραῦσοι σκάρδαιδλου, αὐτὸς μίυ-- 

θάων ̓ ὐπολαῦσοι μιαϑῶν, τὸ βίον δίθρλου τὸ τὸν σαὐύτῷ, ὃ ὁ πλύτολον οἰσολθμιπειν ποίει, ὅπως 

ἴδωσιν (ὦ δὐιϑερποι πὸ χαλοὶ ἐργα ̓οὐδυξαζωσιτὸ ) πατέρα" τὸν ον τοῖς δἀἰρᾳνοῖς. ὅτω "δι, 
οον ̓ ἡμεῖς τὴς Ὀὐποῤῥήτυ ὠκοίνης ἢ μειγαίλς φιπολθυσο βῖθα, "δὸξης᾽ ἧς Ἄμοιτο πϑύζῳἡ- Ἂν " 
μας Ἰχιτυχεῖ,γδρυτι χα φιλαν,ϑ 69 πίᾳ, κὶ ἀεὸ κὰν 

τὸς ἀπρμλώπ. 

ἦνι 

“πῖς αἰῶνα! 
Λογικζ. 25.ΤῺ ΔῈ ΔΥΝΑΜΕΝΩ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΞΑΙ ΚΑ- κἰώφν 

τὰ ϑϑαγίέλιον μὰ Ὁ κῷ ἀ. κήρυγμα Ιησού ΣΧοιφοῦ, μ Ῥποχάλυψυ Λμίώ, 
μυφηρίου χόόνοις αἰωνίοις σεσιγημϑέα, 26 Φλνερωθώντος ὃ ὃ πῶ δὰ 20 

γραφον «πευφητινν, χατ ̓ἴαταγάὼ τῷ αἰωνίου Θεού, Εἰς αὐ ἀχοίω 

“πίςεως, Εἰς πόμτα τὰ ἔϑγη γγωφλαϑέντος, 27 Μώῳ συφῷ Θεῳ, ΓΝ 

Ἰνσ Χολοοῦ," ᾧη δύξα Εἰς (ὄν! αἰῶνας. Α μάν. ».. ἀπῇ 

Α Θυραὶ ἀεὶ ἱτω; Παύλῳ Εἰς ἄχας ὺ δυξολογίας κατακλέλειν τέω πα- 25 

ὟΝ κα δαίνεσιν. οἷδε γδῥοὺ μικρὸ Ὁ πράγμα ἔχον ῥοπέω. τῦτο ὃ ἀ- 
᾿Δ «» πο φιλοφοργίας ὲ δὐλαξείας ποιῷ Εἴωϑε. ἃ [αι φιλέπιμδος αὶ 

᾿ φιλολέου διδασκαάλυ, Ὁ μεὴ μόνον λόγῳ παιδαύειν, δυλὰ καὶ δὶ θὐχῶν 

τίω ΩΝ «τῷ Θεοῦ ἰσυμμιαιχίαν τοῖς δηδουσχουϑμοις Εἰσαγφ᾽ ὃ δὲ 

Ἢ  ὠὐζῶϑα ποι. ἡ τ ) ἀἰκϑλουϑ]α αὐ αὗτη ὯΝ τῷ ἢ διιναρδῥῳ υ ὑμας 49 
φηράξαι δόξα Εἰς (ῷ δα, Αμάυ. παληγὸ ἐκείνων ἔχεται τῶν αἰοϑεγών, κὶ θ πεός 
ἀύζις, πρέπει (Ὁ 1λθγ9ν. ὅτε (ὦ ᾿ γοῤ πετίμα, χριηζω ; ἐποιᾷτο τίου Ὀπατίμησιν᾽ γεωὶ ὃ ἃ.- 
᾿αϑμος, ἰαὸρ τύτων τίϑησι τίου ἱ ἱκότηρλαν. ὠπεὸνδ, φηράξωι, ἐπαγή καὶ ὺ μι) ποῖον πον, κι 

ῷ ϑϑαηΐλιο μν δ ὅτὸ ϑ ) δηιλϑιώτος τώ, “η οὔπω ἠφ ᾧ βεξαιωλέντε, δ᾽ ἑ ἐξήχεσαν (ὦ ὝΜΝΩΝ 

το δὲ, ὦτα ποι τ "λόγον αἰξισπιφον, ἐπήγατη, ὺ δ χήρυγμα! Ἰνσού Χοιρού' τυτέοιν, δ αὐτὸς 15 

ὀκήρυξεν. εἰ ἢ αὐτὸς ὀκηρυξω,ἰχ ἡ ἡμότερᾳ χὰ ἐ δυγμά)α δλ κείνου οἱ νόμοι. φιλοσοφων ὃ ὃ 

λοιπὸν .} ἡ ἰδὲ Ὁ κηρύγματος, δείκψεσιν ὃ ὅτι πολλῆς δυερτεσίας Ἔ Ὑτο ὁ δῶρον, πολλῆς Ὁ τιμῆς. 

Καὶ πεῦτο μὺ Ὁἰσπὸ τὸ ϑκαταήειλρντος ἤὼ κατασκθυαξει, ἢ ξσίτα, χαὶ πω ̓ αὐτῶν χφ.- 

τανε αϑέντων᾽ δυαγίίλια αι (δ᾽ ποϑς τύτοις, Ἡπὸτῷ “μηδενὶ γνωρίσει “σϑϑ ἠμδι. γι μηδὲν 

τῦτο γϑεὺ " ἡγίξα» Εἰπὼν, Κ᾽ Σ πἰσοκάλυψν βιωφηρίου" ὅπτρ μεγίςης" φιλίας σημεῖο ὅ81, 20 κι φιλουνίᾳ 
ὃ βμυφηρίων ποι χϑινωδρρὴ μηδένα, πσο9 ἐπμδίι. «χούοις αἰωνίοις σεσυγηρνϑρου, Φανερωλώντος 

Ῥγιῶ. πώλαι ἅ  γο ῤ αὐφϑώειο, ἐφαη5 πἰγιῶ. πὼς ἐφλυη; 9 ̓γραφών απερφητικδί. 
ὠζωῦλω πάλιν ὀχλύω ῷ φέρον τὸ αοδοιούς. τσὶ ̓ γὰ δέδοιχας ; "ΜΗ Ὡποφῃς τϑνόμου: 

τῷ βουλέτα ὁ νόμος, τὸ εὔωϑεν πρϑύλενν. ἰδ δ ὁ ὀξετάώζεις ὅρα τἰ νι ὁ ἐφανερώ!ϑη, 

οὔκ 

ΠΝ ἌΝ Ψ" 



τ 
οὐχ ἀσφδηὲς πράγμα ποιῴς, μυςήρλα Θεοί αὐἰϑκεργαζόμϑμος, ἡ ὐϑιώας ἐπα Μ. ἰ. 
δὲ γᾺ} πολυχοραγμοιῷ τὰ τοιαῦτα δεῖ, Δλλ᾽ ἀὐγατσαν καὶ φέργειν. δα ἡ αὑτὸς Ὁχιςομίζων 
τίω τοιαύτίω γνώμων, ἐπήγανε, κα’ ἐχιταγάω τῷ αἰωνίου Θεού, Εἰς κα ακοζω πίςε- 
ὡς. «ἰπ ἀκοὴς ΡΝ ἡ πίς!ς δεῖται, οὐ πολυσπυογμιοσύγης καὶ ὅὁτὸμ Θεὸς Ἐχιταῆη, πεί. 

2 ϑοεϑα), οὐ αἰδεεργαζεοϑαι γή, Εἶτα ἡ ἑτέρωθεν ἀὐζις τ ραϑαῤριώει λέγων, Εἰς πόρτα 

(ᾳ ἔθνη γνωφλαϑίγτος. οὐ γῈ σύ μόνος, δλλ᾽ καὶ οἰκαρϑβη πᾶσα οὕτω πιφεύει, Οὐκ 

αὐ,ϑεφπον, δλλαὶ Θεὸν λαβούσα διδεοίσκα λον. 89 ὦ ἐπήγαγε, ὅζρα Ἰησοδ Χοιφού, οὐκ ᾿ 
ἐγνωρίαϑη ἢ μόνον, δλλα ᾧ ἐξεξαιω,ϑη. αἰμιφότερᾳ κὶ ἀὐτυ ἴργα. δ αὶ οὕτως ὀθαγνω- 
φίον, το ἢ δυυυαμδύῳ ὑμαξ φηρίξαι δζρὶ ἸησοΧ ολφοῦ, καὶ ἡρβόπερ Εἶπον, αἰμιφότεραι αὑ-- 

το τῳ α!ατίδησι ᾿ μᾶλλον ὃ Οὐκ αἰμφότερᾳ μόνον, λα ᾧ τίω δύξὸν τίω Εἰς (ὁ πατέρα. 

διὸ ἡ ἐλεῆν, ᾧ ἡ δῦξα Εἰς (ὧν αἰώνας. Αμάυ. δοξάζει ὃ πάλιν ὃ ὠκαπίλητῆον δὝ 
μιυτηρίων τύτῶν ἐχπλυῆομδνος. Ουυὲ Ν᾽ νιον ὁτε ἐφϑῴη, λογισμοῖς αὐτὰ κατε λαβῳν 

χἰπγῦναι, διινατὸν, δδλα δχοὶ πίφεως" Εἰδέναι χοὶ, ἀγνὼς ὃ οὐκ ἔνι. καλεῖς Εἶπε, μόνῳ σοφῷ 
Θεῷ. στὸν "ὃ εὐνοήσγις ἡτῶς τοὶ ἔϑνη Εἰ ἰσήγατε ὁ αὐεκέρᾳισε τοῖς πάλαι χατωρθωκόσι, πὺς 

15 ἀπεγνωσϑβοις ἔσωσε, πῶς τὴς γῆς ὀϑαϊξίας ὀγζρις Εἰς οὐρφινοὺς ὀμήγατε, ᾧ τὴς παρούσης 

ζωῆς ὀκπειή]ωκόζω Εἰς τίων ἀθάνατον ὠκείνζω καὶ Ὡπθῤῥῆτον Εἰσήγαγε, καὶ αἰ σὺ δαι-- 
μόνων πατυρϑμος ἀήέλοις ἐφαμίλλοις ἐποίησε, ὁ κροράδεισον ύέῳξε, ἡ (αὶ παλαιὰ ὦ - 
πόμντα χακοὶ ἐλύσε, αὶ χῶτα ον γϑίνῳ βεαχε, ἡ δὶ ὁδοδ ῥαδίας ἢ ((μυτομωτώτης, τότε 

γνώσῃ "ὶ σοφί λυ, ὅταν ἴδοις, μήτε ἀήφλοι μήτε αρχα πέλοι ἠδιφ, 8 ὀϊξαίφνης τὸς οἷ ἐθγοΐη 
χεδδσ. 20 μα μαϑηκέζῳς δον τῷ Ἰησοῦ, δέον δζυ ϑαυμάζεν" αὐτῷ τίω σοφίαν,ὼ δυξαίζιεν αὐτὸν σὺ δὲ 
ἵμ «οἱ μικρὰ φρέφη, τῇ σχια πυϑόσεϑρθύων ἔτ᾿ περ οὐ σφόδρα 68] δυξαζωντος. γὰρ μὴ 

ϑαιῤῥων αὐτῷ, μηδὲ τῇ πίςει πεποιθώς, οὐ μδοτυρᾷ τῳ μεγέθει δὴ “δμουϑῥων᾽ δλλ᾽ αὐτὸς 
«ὐὴ τἰοὶ ἰὩ ἐκείνων δόξαν λύωύεγκε, καἰκείνοις Εἰς {2)" αὑτὸν ζῆλον εἐγαΐγων. ὁτὸμ δὲ ἀ.- 

χϑύσῃῴ αὐτοὶ λέηγον»ος, μόνῳ συφῷ Θεῷ, μὴ πσθϑς αἰϑότησιν τῷ ἰού νόμιζε τ λέγεοϑαι. 

15 Εἰ) πόρτα (αὅζα αἰφ᾽ ὧν ἡὶ σοφία αὐτῷ δείκρυται, “15 “Χοιςοῦ γέχϑνε, ᾧ γωδὶς αὖ- 

τοῦ Ούϊνὶ ἕν γῴγϑνεν, δύδοιλον οἷ, ᾧ (αὶ τῆς σοφίας ἴσω. τίνος ὄζων ἕνεκεν μόνῳ Εἴρηκα; πσϑὸς 

λὐτιδιατολίω τῆς κίισεως ἀπάσης. Φτοδους τοίνιωυ των δοξολογίθν, πάλιν πο τὴς εὐ. 
χὺς ἔχὶ τ βαίνεσιν χωρῶ, ποδὶς τοὺς ἰαωρϑτέρϑυς “κέποων τὸν λέγϑν, ἡὶ λέγων ὅτως" 

1 Οφείλομϑυ 5 ἡμεῖς (ἢ διωνατοί, Οφείλομϑρ, οὐ ὡσφαζοᾷΐβα. Τί ὀφείλο.- χοῦ (Ε. 
20 ὑδν; Τα εἰοϑϑενήματα τ᾽ ἀδυωώτων βαξαζων. Εἴδες πῶς ἐπηρεν αὐτοῖς 

τοῖς ἐγκωμίοις, οὐχὶ τω δουνατους μόνον Εἰπεῖν,δλλα, χαὶ τω θ᾽ ἑαυ ἰξαι ἐκείνοις εν 
ζαύτη ὃ. μόνον, δλλα' αὶ τῶ γϑησίμῳ πάλην ἀῤζις ἐχιασῶται,ὰ ὀμεπαηϑώς. σὺ Αγ ϑὺ- 
νατὸς Εἶ, φησι, χαὶ χαταξαίνων συ τεθὲν βλφῴαηη ᾿ὀκενῳ ἢ ἰδ ἐσαίτων ὁ χίγδεωυος, ἐν 

μὴ αἱ! αθαζαζη.). ᾧ οὐκ Εἶπε, κῦν' ἰοϑενᾷο, ϑλὼ ζῷ ἀἰϑονήματα δ" ἀξωυάτων, 
"ἢρο;"33 Εἰφέλεον αὐ ἹΨ" Ὠπασώμϑμος αὶ " Ὠχικλδν᾽ ὡς ὁ δυλωχοδ φησιν, Ὑμιῴς (ὦ πνϑυματι- Τόρεια: 

κοὶ κουτοιρτίζετε () τοιοῦτον. δυωνάτος γέχονας ; υὐπέδος τῳ Θεῷ τίω αἰμοιξίω τω  ποιή- 
σουγτί σε τοιούγον. διτοδώσεις ἢ, τίω αἰαϑύγειδρ τῷ αἰβῥώφου δίορϑούωϑρος. ὶ γὃ καὶ ἡμεῖς 
αἰοϑενεῖς ἦμϑμυ, δλλ᾽ αἰ «σὺ τῆς Ὑδρῖτος ἐδλνόβθα διωατοί, πῶ ἢ οὐκ ἐγζθα δεῖ μόνον 

“οιῷν, δρλα' ᾧ ἘχῚ ὙΠ" ἄλλως αοϑενοιτων. δ δ ἀκρυχολός Ἴις ἡ, δῤ ὑξριςὴς, αὐ ἀλλό- 
49 ὦ, ἔχων τοιούγον ἐλφῆωμα, ζαφζαζς, πῶς τῦτο μοι’ αἱ, ἀκυσον δῷ ἐξης. Εἰ- 

πων ΝᾺ ὀφείλομϑμ βαςαξει, ἐπήγαγε, Καὶ μὴ ἑαυτοῖς ρέσκειν. 
ν Ἐχαφος ὑμδά τω πλησίον οὐρεσκότω Εἰς Ὁ αἰ γαδὸν, αὐεὶς οἰκοδυμάω, 
Ο λέγη τϑτοις!" δυωάτος εἶ λαμαανέτω σὰ πεῖρὰν τῆς διυυάμεως ὁ αἰοϑενής, ἐξ 

καῆγος μιδμθειγέτω σν τίωυ ἰσχουιὴ, ὠκείνῳ αὐρεσον ὁ ἐχ απλως Εἶπεν, εὐῥέσον, δλλ᾽ Εἰς ὃ 

αἰγαλον, 

| 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣ Τ΄ ΛΟΓΙ.κξ. 1 χες κ. 
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αἰ γαϑὸν, ὼ συλ ἁπλῶς Εἰς ὃ αὐγαϑον, ἵνα, μὴ λέγη ὁ τέλειος, ἰδὸυ 2} Εἰς τὸ αἰγαϑὸν ἕλ- 

κω, δαὶ «σοϑσάϑηχε, ασθ39 οἰκοδὸμέωύ. ὧςε κἀν “πλουτὴφ, κἂν ον δεωαςεία, ἧς, μϑ 

στού τευ, δλλαὶ ᾧ πόητι ὸ τῷ. διουϑύω αὐβεσκε  ὅτω Ν᾿ ᾧ δύξης ὡἰπολαύσῃ τῆς ἀληϑοις, 

αὶ ὠφέλειαν ἐργαίσῃ πολλζω, κἡὶ ὦ γε βδΨμ βιωτικδν ϑύξα, βὐϑέως " ἀφίπη)ατω" κἡὶ ἢ δ κ'ἀρίᾳτῳ 

πγϑυματικϑὶν μϑμει, δὴ πος οἰκοδὸμζωὐ τῇ» ποιῇς. δ|9 ΟΣ πόμτων τ ἀπατᾷ. ὁυ 1 
“ὦ ὁδεῖνα αὶ ὁδεῖνα, δλλ᾽ ἕχαφος" ὑμδν. Εἶτω τηΐ᾽ μέγα ἐπέταξεὺ τῆς οἰκείας ὠκέλθυ- χολω, 
σεχαϑυφᾷιαι τελειότητος Εἰς τὸ δ͵ορϑώ σαι τίωυ ἐτέρφυ ἀοϑέγειαν, παλιν (δ ΣΧ οκφὸν Εἰσα. 
,» ἡ μέσον λέγων, 

3 Καὶ Ὁ» ὁ Χολεὺς ὑχ ἑαυτῳ" ἡρέσιν ̓ Οπερὺ αἰεἰ ποιᾷ. ὃ "Ὁ ὅτε ὐϑ) ἐλε- 

ἡμοσιωης ἐλευ, αὐτὸν χδύήγαγε λέγων, Γινώσκετε πίω Ὑριν τῷ Κυρίου, ὅτι δ ἡμιαξ τὸ 
ἐπ)]ωχόυσι σδιούσιος ὧν ἢ δπεείς ὡγαϊτίω παοϑέτρεπεν, ἐκ ἴϑεν ποούτροψεν Εἰ πτών, 

Καϑῶς καὶ ὁ Χοιφὸς ἠγώπησω ἡμαξ᾽ ἢ ὅτε ἴθ ὲ τῷ φέρειν αἰογουύζου αὶ κιυδυυύως (Ἰμυεζύ.. 

λβυον, ἐπ᾽ αὑτὸν κατέφυγε λέγωι,Ος ἀῤτὶ τῆς πδϑκειμδμες αὐτοῦ χα ρϑὰς ὑπέμεινα φευυρὸν, 
αἰλεωύης καταφρονήσας, οὕτω αὶ οὐ ῳῶϑα δείκψισι ἢ αὑτὸν τῷτο ποιήσεντα,υ (ὃ “σφ9-- 
φητίωυ ὀθωϑεν πυδϑαναφωνήσαντα᾽ δἰϑ ἐπύγαγο; ες 

Καϑως γἐγρα ται, (ὦ) ὀνειδισμοὶ “Μ' ὀνειδιζόντων σε ἐπύπεσον ἐπ’ ἐμέ. 
Τί δ ὅξην,οὐχ ἑαυτωρεσεν; δξίω αὐτῷ μὴ ὁγειδιοϑέωδαι, ἄξζωῦ μὴ παϑοῖν ὦ εὖρ ἔπαϑεν, 

Εἴγεἤϑολο ὃ ἑαυ σκοπεῖν. δλλ᾽ ὅμος Οὔκ ἠθέλησεν" δνλα Ὁ ἡμέτερον σχοπήσας, Ὁ ἐ- 

αὐὐν αὐράδε, ἢ τίνος ἔνεκεν Οὐκ εἶπεν,ἑαὖ τὸν ὠκένωσεν; ὅτι οὐ 7,50 ἠδείλειο δεῖξαι μόνον, ὅτι ὀς- 
ϑρωπος γέϊονον, δεν ὅτι καὶ ὑσρίοϑη, ὁ ποννρϑιὺ παρα πολλοῖς θλοξο δόξαν, αοϑενὴς 4) τομε(αϑεῖς. 29 
Εἰ γὰρ ἡὸς Εἴ τῷ Θεοῦ, χατώζηϑι πὸ τϑ ςφαυρφό, φησι. ᾧ, Αλλες ἔσωσων, ἑαυτὸν νὶ δύ- 

γα.) σῶσαι; δ ποδαγμαος ἐμψημένδυσε γεφησιμθυοῖϊος αὐτῷ εἰς Ἐ παρούσαν κἰ πυύϑασιγ,ὸ 
δείκψεσι πολλῷ στλέον οὗ ἐπτηγίοι λοι». αὶ ΔΝ ᾧ ΧΧρλφῦν δείκψεσιν ὀγειϑιαϑέγτα, μόνον, δια 

ἡὶ {ὃ τατέρκ. (ὦ ὁειδισμοὶ γ᾽ ὀνειδηξόντων σε ἐπέπεσον, φησιν, ἐστ᾽ ἐμέ, 58 λέγη τοιδ- 
τὸν ἔφην σεν (μέθη χαρνὸν, Οὐὐεϊν ξένον. (Ὁ νὰ ὕλὶ πῆς παλαιας ὀνειδίζειν" αὐτοῦ μϑλε-- 8:5 χιαὐτὶν 
τήσαντες, οὗτοι ἡ κν' τῷ παιδὸς ἐμόῥησαν. ζώτωα ὃ ἐχρώφη, γα, μι θα. ὠΐζωώϑα »ιἾνα μὲμ' 

ὐδις καὶ εἰς πειροισμαῖν αἰ πσομονίου αἰλείφει λοιπόν. μόβϑα ὑπ 
4 Οσεο “ϑϑεγράφη, φησὶν, Εἰς διδασκαλίαν ἡμδίω πσϑϑεγράφη" ἥώ φὶ τῆς ΝΟ 

“ὑσσομονὴς ᾧ τὴς προ) ακλύίσεως »φαφών τίω" ἐλπίδων ἐχωμϑδι 
Ἰντίςιν γα μὴ ὠκπέσωϑμ(ποικίλοι Ν᾿ (ὦ ἀγῶνες ἔσωϑεν, ἐξωϑον) ἡανϑυφφύνϑνοι ἢ 3 

“οακαλούμϑμοι χα φαφών, κἰασομονίω ἐχιδειξω θα, ἵνα, οὐ αἰσσομονῇ ζώνγτες, 
νϑύωϑυ Ὠαπὶ τὴς ἐλπίδος. ζζωτα δ. δλλήλων 81 κατασκένας!κ α,ἡ αἰ παῦο μονή, τὴς ἐλπί- 

δὸς, ἡ ἐλπίς, τῆς αἰ σσομονὴς᾽ ἅπερ ἀμφύτερᾳ, ῦτ Ἢ γραφαν γύ. Εἰἶπι πολυ Εἰς ἀ.- 

,χἱὼ αἰδοιζέποι ᾧῷ λόο»ν, λέγων, ᾿ 

4 Οὐ Θεὺς τὴς αὐασοῤμνῆς ὼ τῆς ὐδακλήσνως δ) ῴη ὑμῖν ὦ αὐτὸ Φρονᾷν ἐν δλλής- 15 

λοις, ΚὉ ΣΧ ολσὸν Ἰησοιώῶ. Ἐπειδὴ γὰ» Εἶπε (αὶ ,3} ἑαυζ) καὶ πὶ “ἰανοδείγματα 
ἐπήγαγε τὸ Χοιφού, αὶ τίω ὸπὸ τῶν γραφῶν πορλσέϑηχε μοπτοοίλυ,δεικνε' ὅτι μ(ν ἕ 
γραφῶν ἡ αὐτὸς παλιν δίδωσι τέων αὐσσομμονζωυ "σ᾽ τῦτο ἐλεὴν,. ἢ Θεὸς τῆς «ἰπσὸ μονῆς 

ὴὸ τὴς τ δακλύήσεως σγηώη ὑμὴν ὃ ἐμῷ Φρονᾷν ἐν δλήλοις, (τὶ Χολφον Ἰυσοιῦ. τῷῦτο ὌΝ 

ὅβηγγάπης, ὁ αἰδὲ ἑαυ τις φρονᾷ, τῦτοκὶ αἰδὲ τῦ ἀἴὐλλυ εἶτα πάλιν δεικρι ὅτ ὑἐχ ἁπλαῖς 4ο 
ἀγάπην ζητεῖ, ἐπήγαιε,κτ' ΧΧρλφον Ἰησῶν ὁ πϑυταηοῦ ποιῷ ἐστειδὴ 681 ἢ ἑτέρᾳ ἀγα πη οὐ τί 

Ὁ κέρδος τὴς συμιφωνίας; ἵνα ὁμοϑυ μιαιδὸν, φησιν, οὖν ἐνὶ φύματὶ δοξάζητε (Ὁ) Θεὸ, 
χα) πατέρρ, τῷ Κυφίου ἡ δϑ]εσού ΧΧοιςού, Οὐκ Εἶπεν ἰπλαΐς ὦ ἐνὶ σύματι λα 

ὑ μια ψυχῇ τῦτο ποιῷ ὁκέλζσῳ. Εἶδες" πῶς ὃ σῶ μαι ἐώωσιν ὕπο, ἡ" πὼς (Ὁ λ6- Ἀπ 
3) 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΕΠΙΣΤ. ΔΟΙ.κξ, ἁῖς κεν μα 
Λ!,)» 1 

εὑπίπα ΟΡ κριτίκλεισε πολιν Εἰς δουξολογίδυ,596ν ὦ " εὐναὶ γά μάλιςα εἰς ὁμόγοιαν ᾧ συμιφωνίδλμ;: 
Εἶτα πάλιν ἐντϑῦϑων τῆς αὐτὴς χορ ρανέσιως ἔχει) λέγων, 

αἰῶ 7 Διὸ υροσλαμι(λύεοῶς ἀλλήλοις, καιϑως κα ὁ Χοιςος πυροσελόξεν»" ὑμας Εἰς 

δυξόν Θεοδ, Παλυδ τράδενγμμα ὀύωϑον, καὶ ζ κέρδος ἄφατον. μάλιξα γὰρ ᾧ 

᾿ χά 9 Θεὸν τῦτο δοξάζει ὦ συμιπαφρφίηϑαι. ὡςε κὰν “ἀλγῶν ἀν. αὐτῷ ἰαφασιάξης «σος 

τὸν ἀδελφόν, οὐνοήσοις ὁτί κατα λύσις τίωυ ὀργάὼ τὸν δεαυνυτίω σὰ δοξαζεις, καὺ μὴ ΟΥΡῚ 

Ὁ ἀδελφόν, δὲ ἀφ᾽ γϑιῶ τῶν» καταλλαΐγηϑι᾿ μάλλον 5. δὶ τῦη» γοῦτον. καὶ οὐ ὁ Χοιςσος 
τὔτο ὀϑὼ καὶ κάτω ςρέφᾳ, ὁ τῳΐπατεὶ [4 λεγϑιϑμος ἔλενμ, Ἐν τώτῳ γνώσονται πϑώτες ὅτι ταν, κΚ «. 
σύμε ἀἰπέςειλαις, ἐὸρ ὦσιν ἕν. 

ι. [4ϑωκβατοίνω, ἡ (μωανωδν ἑαυτοις αλχήλοις. ὠΐζϑα δ οἐκέτι ὧν αοϑι- 

γᾷς, ἀλλὰ πϑρᾷς διετείρᾳ. καν βούληπάτις τ ποβραγώσαι συ, μὴ ᾧ σὺ ἐἰπορραγῆς ̓ μη- 

λὲδ ψωχοὺν ὦχᾷιο φϑεγξη ῥῆμα, ἐδὼ φιλῇ με, φιλῶ" ἐδῥὶ μὴ φιλῇ μεὸ δυϊιὸς ὀφϑαλ- 

μός, ἐξορύῆω αὐτόν. Σατὸμινοὶ γὸ. ζαύτα ρήμάτά, ἢ πλωναΐν ἀΐδια, καὶ τῆς ἑλλίούων 
μικροψυχίας. σὺ δ δ “τϑϑς μείζονα κληϑεὶς πολιπείλυ, ὦ εἰς ἄν οὐφανοῦς ἐποκφές, μ41- 

μὰ 19 ὥόνων ἰπυ ϑύϑιωος ΕἸνόμων. μὴ " ἢ λέγε ζαῦτα, αλλ ὅτὸμ σι μμὴ βούλη:) φιλᾷῷ,, τότε 

πλείονα Ὀχεσὴείκψυσο τίω αἰγαπτζω γα αὑτὸν ξπτιασείσῃ. καὶ γὰρ μϑήος 686" Ὁ 5. μέλος ὁτὸμ 
“ἰπὐὸῆνος λμαίγκης ποοάζηται τῷ λοιποί σώματος, πόρτα, ποιούμδν ὡςε ἐνωΐσται παλιν 

ἀὐδ', καὶ πλείονα πσϑϑνοιὰν ᾿χιδεικψύ θα, τότε. καὶ Ν᾿ πλείων ὁ μιοϑῦς, ὁτὸμ ἡ βουλό- 

νδνον Φιλῷν ἐφελκύσῃ. Εἰ γὸ ἐχὶ Οἰρίςουκελδύεικαλῷν (δ μιὶ δυυναρϑμοις ἡμῖν ὀῤτι- 
20 δδιώαι, ἵνα αὖξζηϑὴ τὰ τὴς ὀυτιδυσεως" πολλῷ μᾶλλον Ὠπ φιλίας τῶτο δᾷ ποιῷ, ὁ ὥ' γὸ 

φιλούνϑμος ἢ φιλωδ, ἐἰπέδωκέ σοι τίου αἰ μοιξίω" ὁ ὃ φιρούνϑμος ᾧ κοὐ φιλών, αἰθ᾽ ἐ- 

αὐλν τον Θεὼ σοι χριώφίω και τέξησε, δ᾿ χωεὶς τύτωγ᾽ ὁτὸμ νϑμ φιλῇ σι, οὐ πολλῆς δὲ! - 

ταὶ τὴς ασουδὰς ᾿ ὁτὸῳ ὃ μιὴ φιλῇ, τότε συ γρείαν ἔχει τὴς αἰτιλήναως, μὴ τοίγωωυ τίω 
αἰτίαν τὴς απουδῆς, αἰτίαν “ποιοῦ ῥαϑυμίας, μιηδὲ λέγε, ΤΩΝ νοσεῖ, ὀχ! τοῦτο ἀὐὺ ἀἶμε-- 

29 λώ (ὺ "Ὁ νόσος δξὴν ἡ κατάνυξις τὴς αἰγάπης) ἄλλα σὺ ϑέρμιόμον ὃ κατανυρϑεν . αἱ 

ὅξῶυ ἐδ" μὴ ϑερμαϊνηταί, φησιν μδύε (αὶ σοι τοῦ ποιών. τί δέζυ, δν' μάζοως οἱ ἀφρέφηται ; 
πάλιν μιεἰξοναὶ σοι τίωὐ αἰντίδοσιν «σφοξενᾶ, καὶ τισῦτον μᾶλλον δείκγεσι τοῦ ΧΚρατοῦ μιεμιν- 
αἰῶ, Εἰ γ} Ὁ ἀγαπᾶν ἀγλήλοις, γνώρισμα, μα. ϑη: Ὁ) 9] Εν τύτῳ γὰρ γνώσονται πλρ-- Ἰράνγιλεν. 
τας, φησὶν, ὅτι ἐμοὶ μαιϑηταί ἐφε, ἐδιὃ ἀγαπᾶτε ἀλλήλυς) ὃ ἃ μισοιζῳ φιλῶν, οὐνόησον 

310 ἡλίκον. ὸ γὸ ὁ δεασύτης σὺ μεσοιωζας ἐφίλει ᾧ χἰδεκολᾳ᾽ ὶ ὅσῳ αἰοϑινεῖς ἦστιν, Ὀσούτῳ 
μᾶνλον αὐἷἶο ἐπεμελέιτο,λ) ἐξόα, λέγων, Ου “οιίαν ἐχοισιν (ὦ ἰορύοντες ἰαίξου,αλλ οἷ κρι- Ματβ.. ἐδ, 

ἽΝ κῶφ ἔχοντές, ἢ τραπέζης ἠξίου τὴς " αὐτὰς τελώγας χαὶ αἱ μὔδοτω λουξ᾽ καὶ ὁσην αὐτὸν ἡτί μαι- 
σεν αὐιμίδυ ὁ Ἰουδαίων δὴ μος,τοσαύτίωυ «ἰδὲ ἀΐεις ἐπεδείξατο τιμιζυ ᾧ κηδεμονί- 

νῷ, δυιμάλλονὃ ὁ πολλῷ" πλείονα, τον σύ ζήλωσον. Οὐ νὲ )Δ9 μικρὸ ἔ21 Ὁ χατορ- 
44 ϑούρϑρμον, δλλ᾿ οὗ χωρὶς Οὐ ὁ εὗοτορων σφόδρα δυυα ) Φρόσαι Θεῷ, καιϑεὸς ὁ Παύλός «.Κι.,}.}» 
Φησι, μεῦὶ τοίτιου λέγε, στί μισῇ μα!, ὃ δζρὶ τῶτο οὐ φιλαῖ᾽ δὶ γὸ τθ»» μώλιςα φιλᾷ ὀφεί-. 
λάς. ἀλλως 3, οὐδ᾽ ἔνι φιλοιῶτα μασείοϑε ταχέως, δλλαὶ κἀν ϑηθίον ἡ τις, (ὅσ φιλϑιώ. 
ᾧς φιλά. Το» ᾿ ὁ Φ) ἐϑυικοί, φησι ἡ (ὦ) τελοδνωι ποιούσιν. Εἰ ἢ ἐδ φιλοιώζος ἔχα-- ματῦ, εἰ 

φος φιλζ, ὧν κ᾽ τῷ μισεῖαϑαι φιλοιυζος τίς οὔκ ἐῤ ἀγαπήσειε; τῦτο τοίω Ἐλχίδωξαι, 
“0 ᾧ μή παύσῃ λέγων τῷ» Ὁ βῆμα, ὅτι ὅσῳ αὐ μέ μισήσῃς, οὐ πταύσομα! σε φιλών, ᾧ πᾶ- 

στιν φιλοιεικίθν ἐχαίλασοις ̓  χαὶ πᾶσαν ψυχίω ἐμάλαξας . ἢ .Ὰ» Ὡἰσπὸ φλεγμονης 

ἈΛή Ὁ γόύση μοι τϑτο, ἢ ἐπὸ ψυχρότητος. αλλ αἰμφότερο ἡ τὴς ἀνάπης διώαμες δ9ρ- 
ϑούν Εἤωϑε τῇ ϑορμότητι. οὐχ ὁρᾶς τοις αἰοκραἷς ἐρώγζᾳς ῥαπιζορμδίοις, ἐμυτνορδμους, 
ὀγειδιζονϑῥοις, μυρία παορνΐᾳς δεραὶ αἰ ΜΝ πορνϑυονϑμων γωναρδίν ὠκείνων;τί δζυ ἐϊζό. 

λυσ 

ἩΘΙΚΟΝ 



Ἐξοδιλβιλό. 

ἑιδ᾿ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΗΝ 

λυσε τῶτον Τ᾿ ἔρωτα; τὰ Ὦ ὑξρεων;οὐδαιριῷς, αἰνὰ ἡ μᾶλλον αἴῆχψε, χαίτοιγε ὦ ἃ ζω τα 

ποιοίΐσαι μ᾿ τῷ πορνθυεοϑοι ὁ ἰσημα ὅροις Εἰσὶ αὶ θυτελοις" Φ5 παάφρντες πολλάκις 

λαμησθϑες ἔχοισι πϑϑυνας τὐριϑ βίῳ, ὶ πολλώυ' ἀλλ αὐξεφόμειαν λέγην᾽ δλλύμος 
"συθὲ τῦτο αὐζες ἐκλύει, συ δὲ αφίφησι τὴς ἐρωνϑμης. Εἶτα οὐκ αἰοουνο θα, ὁσίω ὁπῷ γι ἐδὶν 

οα(ολουὶ τὴν δαιμόνων ὑρώς ἰοευ ἔχει, ζυτίωυ καὶ δυυναΐνϑμοι αἴθ τίω κ᾿ Θεὸν ἔχι- 5 
δὶ ξαι φιλίαν : Οὐκ οὐνγοεὶς ὅτι ΤᾺ το μέγιφον ἔφην ὅπλον χτ' τὰ αὐ οιθύλου; ν (ωορὰς ὅτι πα-- 

͵ « ,,""» ε ᾽ς ; ; Ν ! 

ρέμικεν ὁ πονηρὰς δα! ον ὠκθιος, δλκὼν τσρϑς ἑαυτὸν τον μισύνϑμον, Ὄ βουλθμᾶνος στἈ ἐογε-- 
“ ΝΝΙ 1.0 ! νι λ» , »" Ι Ἃ Ἰ.») 

κτῆσαι τὸ μελϑθς ; σὺ ὃ συ βατοίχάο, τόπαϑλου σϑοδιδὼς Τὴς μοίχης; Ὁ ὙῈ} ἐπα λον 
.» ν ΟΝ γἱ ' τ λ 3 , ὅἥω - 

ο αἰδῆφος - τῳ; “ἔσῳ Χατα!. Καὶ ὙΣΡ̓ τὐϑ λυη, σὺ Φ φέφϑινον ἐλαῦες αὐ ὃ ῥαϑυμμήσῃς, 
᾽ Ι 3 ͵ . »- ’. ι Ὶ , “" (ων « ᾶ, ᾿ς 

αςφεφαγωτς ἐρμεχωρησζε “πτυσαι τοίγμ τὸ Σατόμικον ὠκεινο φϑεηόμϑμος βη μεὶ, ὅτι ἐδνοῖο 

᾿"αἰδελφόᾳ μὸ μισὴ με, διένδδ' ἰδεῖν αὐτὸν" βούλομαι. Οὐθὲν "ὃ αὐδρφότερον “πὰ βήματος τὸ- σλγϑαλωὶ 

τ, χρήτοιγε θύϑμους ἀὐ' ψυχὸς λῷμα «ἢ ἄζϑενται (Ὁ πολλοί ᾿ δλ δὲν τὸτων δυσ)μέ-- 2) δυύκμω, 
. ᾽ ᾽ -,ν! . ἢ ἢ “ς ν 

φιρϑν, Οὐ οἶδ᾽ ὀμοητότερϑν, ςυ" ὠμώτερον. ὃ[9 δὴ μαλιςα ὯὋ ποθῶ, δι ζω πηφκαχίας, δριμορίτημν 
-- “» 4, " ᾽ὔ δ»  φῳ " ς " Λ »)} ) , ! ̓  ι υνορτὴς ἐὴ νομίζουσιν (ὦ) πολλοὶ, το αἰύοραν χαταφ ρον, λαμεασδῦν ἔδοξω 40 Ἀ' νομεῃ, 
Ν « »ν “ ͵ ν΄ 3 - -“ ͵ 

Χλ σεμρον᾽ ὑπερ μεγίφη παγίς 641 αὖ Ὁ φΟολυ, τὸ .ι αγαϑίω "ἰδ ϑεναι δύξαν ὭἹ πονηρίᾳ, 15 » λαμορ 
᾿ Ν 3 3 ῦ . ι {ον ᾿ 42 

δ 9 ὦ δυσιξωλφωῆος "νύ. ὼ ΝΣ πολλῶν ἔγωγε ἡκύσοι, σεμγιυομϑύων ἔχι ῷ ΜᾺ πϑΆσίε-- ΖΊΟΙν 

«ϑα; ὃ υἰποφρεφορδμοις ἀὐΐρες' " χχήτοιγε ὁ δεασότης συ ᾧ ἐγχαλλωπίζεται τώτω. ποσκί-- 
χις γϑεῶ αὐτὸν" διέτηυσοιν ὁῤ,ϑ θη! ; ποσοίχις αἰπεφραίφνσων ; αὐτὸς Ὁ ὁ ππύετω Ἐχ ι 28 αὐτὸν Φ)όπίυσοιν θυ, ΕΘ τωι 1 πτοσοῖχιρ αὐτο σα ἡ αὐτὸς Ὁ ὃ πταιύσέτα ὉΠ. χι δίνει 
τρέχων. μή τοίνιου λέγό, οτι οὐ δυυνα 9 ασδόφίεοϑτι ςδν' μισοιουζῷς, αλλ Εἰπε,οτί οὐ 

δγώα και «9 οὔύσαι (ἄν δε ]υονζις. τῦτο ἢ μαϑητῦ Χοιςού τὸ βῆμα, ὡς τύγε ὅτε- 20 «κα 
οον τῷ αἰ αθόλου " πθτ λαμσοϑις " ἐποίει κὴ εὐνδόξοις, ὡς τῦγε ἕτερον αἰαγφοις' ᾧ χατα-. Γ{: ποιδ 

γελάφοις, 9. Ἔτοϑαυμαζοιϑμ Μωυσέα, ὅτι ᾧ τῷ Θεού λέχϑντος, Βασὸν με, ϑυμω"εὶς 
ὀκτεάψω ἀμζις', οὐχ ἠδιωμήϊϑη λ] ατήυσαι (ὦν πολλαίκις αὑτοῦ Ὡποςραφένζς,αλλ᾽ ἐλε- 

-..}ὌὅὝ-νν .») ων « 7} ε" ν.} ᾿ 2.» ͵ Ἁ 7 ᾿ ᾿ 

᾿ν, Εἰκμβ ἄἀφης ἀὐζις τίω αυδοτίν, α φές Εἰ ὃ μη, καμε ὀξαλειψον. Θεοῦ "ὃ φίλος 1, ἐπεὶ ῳ 

ὁ μιμητής. μηδὲ σεμγυνω θα Ψ οἷς ἐγκαλύτήεοϑαι δῴ, μηδὲ λέγωμϑμ ζῳ Μά. 
7 ! ν ,. ᾽ ! »" ! ; ε»ν . ἡῳ κ 

,ϑοκίων τύτων ὸ σεσυρψδρὼν δύ, ϑοόόπων, οἶϑου κοιτα τύ]υσοι μυνοίων " αἰνλαὶ καὶ ἕτερ9ς ὅτο 
λέγῃμοιταπιλαΐμϑν αὶ Ὠπφομίξωρϑμ, ὁτὶ καλλωπίζοτω ἐφ᾿ οἷς ὁγαγουφξεϑα, ἔδει, σἰλέ- 

» ! Ι! ᾽ . 2). " 3 Ι ε  1Ι.! 
4ς, εἰσῇ μ0!, κατα τηήνεις ἀν, ϑοῦπου πιςού, κα αὐπίς αὶ οτος οὐ κϑυτέτηυστι οΧοκφος;τι λέ- γ.. ἀπιριεῖ, 

γὼ, δ χατέτήυσιν ; ὅτω Δ δέζυ αὐτὸν ἐϑρὸν δγτα ἡ δυσειδὴ ἐφίλησεν, ὡς ἡ Ὡστοθοινάν αἰ π΄ τς 
εστεῖ, εἶτω αὐτὸς ὦ ὕτως ἐφίλησε καὶ Τοιούτον ὄντα, σὺ δὲ γιωῦ, ὅτε ὠρφίῖος ἐβρετο ἡθαμα- 19 

ι ΠῚ Ἱ “ ἢ “" ᾽ 3 -“ 

εἰς, διατῆνεις, εἰπέ μοι, μέλος ὄντα τ ῦ Χολφού, καὶ σῶμα “ϑρόνϑμον δεασοτικόν; Ούκ οὐνοεῖς 
͵ ᾽ ᾽ “" » ᾿ 2 . « 

τ φϑηηῃ ; Οὐκ “οϑούνη οἷα τολμώς ; κεφαλίω" ἔχά 4 Χοιεὸν, αὶ τταπεζδυ, αὶ ἱμάώτιω, 
ἡ) ζωζω, ἢ φώς, νυμφίον, ὁ πλύτα 60Ἵν ὠκέννος αὐτῷ, ἢ τλιμιάς εἰπεῖν, ὅτι δζρἼνω 

τοῦτον 1 γὼ ἐὺ τοῦτον μόνον, αἰ λλαὶ ὶ μυφίους ἑτέρας μιοτ᾽ εἰντο ̓ Ἑχέος, αὐ ϑοφπερὸ ὀμαάπαυ-- 
Ν , , κλ͵ ᾿ 3 ἊὉ « ν 

σαι τὴς μόμίας, ᾿ϑχίγνωθι (ὃ ἀδελφόν ᾿ μοϑε ὅτι λϑοίας ζωτα (αὶ βήμωτα  αὐρᾳ- 35 
,ὔ Π ε » . 3 Ε] ΝΜ ΄ 

πληξίας, χαὶ λέῃ σινδλυτία, ὅτι καὶ μωθλάκις μὰ δζρυτῆυη, ἐγὼ ΟΥκ ἀπυφήσο μψ! ̓ ὅτῳ τϑὶ Ἢ 
΄“- Ἵ »“» ὃ" 3 ’ ὃ ᾽ν Φ αλφὸ κερδυμάς, χα εἰς δυξὸν τὸ Θεοῦ βιωσῃ, καὶ “ν᾽ μελλόντων ἀγαϑών "μεθα εἰ δ αι, ᾽ 
ὧν ἔροιτο πὸρμζμημας ἔχετυχᾷν ῥρέιτι καὶ Φιλον,ϑοφ πίᾳ. 

Λογικι, 8 ΛΈΓΩ ΔΒ ΧΡΙΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥῪΝ ΔΙΑΚΟ. 649 
τον γγυϑοϑτῳ αὐθετεμὴς Δα ὠληϑεί ας Θεοῦ, εἰς Ὁ βεξαιαίσευ ζῳ ἐπαγ.-. 

«γελίας Υ̓Ί᾽ πατίρων. 

Παλιὺ 



κ᾿ ἄξων ἄ- 

ἥπι 

"αἀκῆηι 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠΙΣΤ, ΛΌΟΓ. καὶ 1). ὦ 

5-: " Αλιυ θὲ τῆς τῷ Χορλουῦ χηδεμονίας Ῥω σλέγεται, ἐπ| τῷ ἀντ 

Ὁ Δ᾽ 5. χεφαλοιίθυ ἐμρυϑιος, ἢ δεικψὺς ὅσου ὀποιήσεν κι πω ἡμϑιν, ὁ πῶς ὃχ 
ἑαυτῳτρεσε. αὶ κ᾽ τότο κακᾷνο χατασκέυαζει, ὁ7| μαειξίνων ΕἾ- 

σὶν (ὦ ἐξ ἐθνων ὀφειλέτω τῳ Θεῷ. Εἰ 3 μειζόνων Εἰσὶ, 51. 

χαΊοι δ Εἷω φέρειν ἕο ἐἸ2]ουδο ων αἰαϑενᾷς. ἔὴ )} στφύδρα 

Ξ : ὀκείνωνχᾳ ϑήψαη», ἵνα μὴ τότες ἐπθδη τῦτο, κατοςίλλᾷ πάλιν 

αὐνἷὦὶξτίω φὐπύγοιαν, ἐκείνοις ὦ ἐξ ἐπαήελίας πατέρων δεικψις' διδόνϑμα “τὰ ἀγαϑα" τοῖς 

᾿ὶ δ ἐθνών, ἐξ ἐλέυ ὴ φιλαν,ϑ 69» πίας μόνης. 69 ἔλεγε, τοί ὃ ἔϑγη λίρ ἐλέου δοξασαι 
το Θεῶν ἵνα 3) σαφέςερον μη) ὦ λεγόνϑμον, αὐ πάλιν" ὠκυσον Ἢ ρημέλ,να μάϑης εἰ Ὧι ὃ 
ΠΣ αἀἰληϑείας Θεού γελμποϑαι ᾧῷ Χρλφον ϑζρέκονον αὐἰϑετομῆς, Εἰς [ βεζαιωίσοωι ζᾳ 

ἐπαελία, ἂν πατέρων. αἰ ποτ᾽ ὄἶϊζυ 321 ὃ Εἰρηνϑβον ; ἐπαλελία ασοϑς ᾧ Αφρααμ 

ὦ γελμηρδῥη λέχϑυσαω, Σ᾿ οἱ δώσω τίωὠ γὼ τῷ ασέρμὰτί συ, οὖ ῷ ασέρ κατ σὺ εἰγδυ-- Τεν. Ἰς.7, 
λογηϑήσονται πόϑτα ζὰ ἔθνη. δλ᾽ ἐϑρον» κολόίσεως τὸν’ θυϑιοῦοι μ᾿ ζῶτα ᾧ πὸ 

1 ατίρ ματος Αὔρᾳωμ ὠὡπόμτες. δ) γόμος ὀργά ἀύζις χατοιρ αὶ 6 αὐ ραξαγόμϑμος, 

ἢ τῆς ἐπαγίδλίας αἰπεφέρει λοιπὸν ὠκείνης τὴς ὙἿΜ᾽ πατέρων. ινένϑμος τοίνιω ὁ 
δὸς (ωὲ ἄραξε ὦ πατεὶ, Εἰς ὃ (ὶ ἐπαήελίας ὠκείνας ἀληϑούσαι ἡ Εἰς τέλος ἄξολ.- 
9εν, πόρτα γὸ (δυόμον πληρώσας ὦ ᾧ καὶ αἴδετομώυ';, ἡ" ζω τη καὶ δρὺ τῷ φαυρρ 

τῆρχατάρας ἀπαλλάξας τῆς Ἐχὶ τῇ χυλοφιδάστι, Οὔκ αἰφῆκε αἰδπεσεῖν τίω ἐπαγίελί. 
:ο αϑ. ὅτὸμ ὅυ λέγῃ δχρύκϑνον πὐϑάτομῆς, τῶ λέγει,τι ἐλθὼν, ὁ πϑότα (δ νομον πληρω- 

στις, καὶ ἴϑοτ μου ϑεὶς, καὶ ινόνϑμος απέρ μοι τῷ Αὐρφιαμ, ἔλυσε τίου κατάραν, ἔπαυσε τῷ 
Θεού τίω ὀργά, ̓ ἐχετηδείοις λοιπὸν ἐποίησε (ζδτὸ μέλλονζεις δέχεοϑεω τίω ἐπαγίελίαν ὦ. 
παξ ἀπαλλαδμᾷς τῷ πιροσκεκρακέναι. ἵν δξζυ μεὴ λέγωσιν ὅτοι (Ὁ ἐγκωλούμϑροι, πταἷς 
δῶ ὁ Χοιφὸς αἰθεετέμψειρ, χαὶ παὐτα (δ) νόμον ἐφύλαῆεν; Εἰς τοιωυαντίον ἀὐ' αἰδιτοί. 

2ς πεῖ. αὶ γ}} ἦα μείνῃ ὁ νόμος τῆτο ἐποίησθ, φησιν, δλ᾿ νά αὑτὸν λύσψ, χα! δε ἀπαλλάξῃ 
τῆς ἐχτκειυϑῥης κατοίροις, χαὶ ἐλέυϑερώσῃ καϑύλυ τὴς Θρχὴς τὴς δξ ὁκέγου, Τὴ δ᾽ γοβ 
σὺ πϑρέδης τὸν νόμον, δζρᾳ τῇη5 " ὠκᾷνος ἐσρδοίρωσιν, ἰχ ἵνα, σὺ πληρώσῃς, δλλ᾽ ἥα σοὶ Κι 

ἐπαγίελίας βεξαιώσν ζμᾷ πσοϑς (διὺ πατέρᾷς ᾿ ὡς ὁ γόμος Δ  φποσεν ὁποίοις, δεικνύς σῳ 
ποδϑσκεκρουκότω, ᾧ τῆς κληρονομίας ὄντα αἰαΐξιον ̓ ὦςε ἢ συ κτ' χδριν ἐσωϑης. ὸ ΨΥ] 

,ο Ἄποοεδλημῦμος ἧς. μὴ τοίγεω ςασίαζε, μηδὲ φιλονείκᾷ αὐτεηγθυϑρος αὐχσ)ρως τού γομν, ὃς 
τῆς ἐπαηελίας ἐϊζέξαιλεν αὐ, Εἰ μι τοσαωῦτω ἔπαϑεν ἰχὺ σῶ ὁ Χειτύς. ἔπαϑο ἢ ζωῦτα, 

οὐκ ἐγ σὺ ἄξιος ἧς (τηρίας, αλλ ὡςε ἀληϑεύσοι {) Θεϑν. Εἴτα μὴ 13 φυσή-. 
σῃ 1. ἐἶξ ἐϑναίν, φησί" 

9 Τὰ ὃ ἔϊϑνη ὑφ ἐλέους δυξαίσοι τὸν Θεῶν. Ὁ καὶ λέτε τοιοότόν σϑν" (ὦ ἵὲ 

ἡδέων 5 " ἰουδοίροι α ἐπαελίας Εἶχον, Εἰ ἢ αὐαΐξιοι ἥσαν᾽ συὶ 5 φ υϊὲ τῶτο, αἰδλ᾿ πὲ φιλαν,ϑ69.- 
ψἰπ)}. πίας ἐσώϑης μόνης. Εἶ ζῳ μάλιςα σε ὠκείνοις τί πλέον ἐλῥοτο οἰπὸ Τῆς ἐπαπελίας, 

Εἰ μὴ χὔρολμετο ὁ Χολφος αἰλλ᾿ διιθς ἴα αὐαδῳ κεροίσῃ, ᾧ μὴ συϊλωρήσῃ κατοζϑυΐ- 
ςααϑοι ΤῊ) αἰοϑενων, μέμφψηται ΟἿ ὀπαγίελιών. «ὐθὶ ὶ τώτων φησὶν, ὅτι ἐλέει ἐσώϑησαν 

μόνῳ. δ χα) δίκαιοι αὐ Εἶν μώλιςα, δυξαΐξεν τὸν Θεόν, δόξα καὶ Θεῷ, ὃ (μὠῆφϑαι, ὃ 
20 ζιθααϑαι, ὃ ὁμοθυμαδὸν θὐφημμᾷν, ὃ βαφάξει τὸν αἰϑενέφεροι, τὸ μυὴ αἰθιορᾷν “ἀποῤῥι- 

γνύμϑμον τὸ μέλος. Εἶτα ἢ μϑοτυοίας ἐπάγει "9 αἷς δείκψεσιν ὅτι διᾷ (μωηφϑοι ἅν δ 
Ἰουδαίων τοῖς δὲ ἐϑγείν, ὅτω λέγω, Καϑὼς γέγρααδαι, δορὶ ἧτο ἤξομολογήσομα! σοὶ 

ς ᾧΨ ἔϑγεσι, Κύρμε, ᾧ ᾧῷ ὀνόματί συ ψαλώωΐ. 

1ὸ Καὶ, δὐφροίνϑητε ἔθνη ΑΖ τοῦ λαοῦ ἀυτυ, . 
ΟΦ σγίοί,, τομ1,3. Τ ἐτ Καὶ 

ν... ἡ. 



στ, 

κ᾽ ἐξ. 

ἈἌΘΙΚΟΝ 

218 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 
11 Καὶ, αἰνάτε πόῤτα ζὰ ἐ νη ᾧῷ Κύρμον," ἐπαινέσουτε αὐτὸν πόρτες (Ὁ λαοί. 

Ι»ν Καὶ, ἔξα! ἡ : ρίζα τῷ Ἱερσαὶ, ᾧ ὁ αὐϊρεΐμϑνος αὐχῳ ἐθνων, ἐπ’ αὐτῳ ἔϑνη ἐλπιούσι. 

Ταῦτα ὃ ̓πϑύτα πήγανε, δεικρυςς ὅτι δά ἀθαξιϑαι κα ὼὶ δυξαζειν ᾧ Θεὸν, κὴ ὸ ὁμοῦ κα ») 

ᾧῷ ἐξ Ἰουδαίων χαζαφελλων, ἱγώ μὰ ἐπαίρηται κτ' τῦτυ, ἣν ποθὴ πϑύτῶν τούτους 

χαλϑοιυ τῶν, μ ὑφ δξ ἐογαΐν πείϑων μιφτειαΐζεη, τῷ, ϑεῖξαι γτλείογος αὐ θυϑέώον ς ὄντα χα- 4 

ειτος. Εἶτα πάλρ᾽ Ἰχὲ δὐχίω κατακλείει ῷ λόλρν, λέγων" 
13 ΟΚ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμαξ πάσης χράς κα ὼὸ Εἰρωης οὖν τω πιςευ-- 

εν, Εἰς ὃ πἰξεοσεύεν ὧν τῇ ὀλπίδι, ῳ διωυώμει πνϑύματος ἀγίου " Τυτίέσιν ἰσνὴ)- 

᾿λαγείντε τὴ τὴς ξὺν δλλύδλοις ἀθυμίας, καὶ Μ ΜΑῊ ὶ καταιληϑείητε ποτέ “τ ΤᾺ πρίξασ΄ 

εδν. τούτον ὁ ὄφαι, ὧν τῷ  αἰξεοσεύεν μας οὖν τῇ ἐλπίδι. ὦ καὶ πόμτων ὠτιον ὙὙν᾽ αἱ αγα- ΠῚ 

ϑον τῷ τῶτο. πῶ ἢ ὄἰπο πγθύμωτος ἔξαι αγίου, λ᾽ οὐχ «πλώς Ὀὐτὺ πρθυμιατος,δλλ᾽ ἐδ 
Ἂ ζὰ δ Εἰσινέγκωμϑν. ΕΙΣ τϑτο φησιν, οὖ τῶ πιφεύεν. ὅτω .»» διωαὃς 

πληρωϑίαι χαρϑις, ἐαν ̓πιφιϑηπτε, ἐδι' ἐλπίζετε. αἰλλ᾽ Οἕν Εἶπεν, ἐλ" ἐλπίζη- 

το δλλ, ἐαν ᾿ «Ξιουόνντε ὧν τῇ ἐλπίδι, ὡφε μὴ μόνον αἰ δαμωϑίαν ἐυρῷ ὅν" δειναῖν, 
ἀλλαὶ χαὶ χαρϑν ἔχεν Ὰ τἰω αξβιισίην τῆς πίςεως χα τῆς ἐλπίδυς. οὕτω χαὶ 15 

ὥ πνεῦμα Ἐχιασώσεοῦς ᾿ οὕτω χαὶ ὀκθένου πὐδαλνονδῥου, ζᾳ ἀγαϑα οἱ δτηρήσετε 

“πὐῤτα, 

Καθούπερ γὰρ τέο ζω ο ἐμδῇν ἡ ζ,»φὴ ἐχεχουτά, ἐ "Οὐτίω ἢ ἱζωὴ οἰκϑνομεῖ οὕτως 

ἐαῦ  ἐχωοδρὲ ἔργα αἰγαϑτὸ, ὡ σπνεύμα ἕξορδι" κὰν ὃ σνευμᾳ, ἄφρϑι, τέρα. ἐξορϑρ - 

γαθού.ὡ ὠασέβϑιου ος τὐμωυδρπίον, ἐδ" μὴ ἔργα ἔχωιδυ,ὃ πνεῦμα ἀφίηῆα") ἐ ἐαὶ ἣ  Φ πρού- 20 

ματος ἐρημωϑαδεϑυ,κσὶ «Ἐὲ τὼ ἔργα γωλεύσομϑῳ.. ὁτὸμ Και τὸν ἀπέλθῃ, ὃ ἀκαι- 

ϑαυρτον ἔρχεται ̓ ἡ δῆλον “δατὸ τὸ ν Σαούλ. τι [γ Εἰ ἰ μη! "πνίγν ἡμὰς ὠάστρ ὠκῶνον; αλλ 

ὑτρῶς ἀπαγρηζε τὶ πράξεων πονηρά. δὲῖ τοίνεου ἡμῖν τὴς κιϑαίρας τοῦ Δαξὶδι, ἵνα 

ἑπάδωμδυ τῇ ψυχῇ ς ϑείας ἐπῳδαῖς, το ἡ Οὲ οὐτεῦλεν, καὶ Χ) ωΩ {3} ΤῊἜαἰγαϑῶν τρά- 

ξεων. ὡς αὐ θούτερρν μΑδτον ποιοΐμδυ καὶ τῆ τῆς ᾧδὴς ἀἰχϑύοντέ ἐογτῷ γναὐΐα ὑπάδοντι πολειϑ- 25 

νὸν ΤΩΣ ΜΙ ἐργῶν, ̓αϑαπερ ὠκώνορτοτε᾽ ὶ Εἰς εκρίμια ἡμίν ἐςαι ὦ Φαῤμαχν , χαὶ ἀγει- 
τόρ κη μιαφία “βμύσεται. αν μϑὲ ἣ τοῦ αἰκοῦσαι, δέδοικεν ὁ πονηρβς δαίμων, μήποτε α- 
κούσαντες κατορδωσωμδμ᾿ ὅτὸμ ὃ ὺ αἰχϑύσαντες (Ὁ ὠδὲ νϑύωϑμ, ἡ τοῦτο; ὠξαιρεῖται τὸ 

δος ἀύυ. «αίλωμϑ τοίνων τίου ἀπὸ ᾿πέλξεωνς ῳδέω" ἵνα τίω δαίμονος λαλεέπω- 
τέρα ἐκζα λωρδν αἰεδρσίαν. δαϊκιϑν γὺ οὐ ου παγτως τὐποσερεῖτθ! ὠωραναδν, ἀλλ᾿ ἐφ ὅσῃ 39 

καὶ συ ῆει τῷ μέφοντι᾿ ἀρδοτία δὲ πάντως ἐκίαλλει. δαίμων ΣΡ ἔδιν ἑκού-. 
σιος αὕτη, χα! μανία αὐγαίρετος. δίπτρ ονοὴ ὥν ἐλεοιωώζαι ἔχε ι ὦ συγβνωσκονίθι. ἐ- 
παάδωρδν τοίνευ τῇ οὕτω δἰ σκερδῃ ψυχῇ, χα Ὅπὸ ἿΜ ὠλλων »ῥαφων , χα Ὡσϑ 

τῷ μακαρίον Δαβιρ" ΧΗ ἡ Μαλλίτω ζὴ σόμιαι, χϑὰ ᾿ πειμδυυέοϑω ὁ ὁ γούς. οὐκ ἔςν σγοῖ 

τῦτο ἐδ μικρὸν. α ὃ “ποιδοσωμϑυ τίω γλώῆλυ ψανλῷ, αἰλαμυ ϑῆσνταινν ψχ! 33 

ζύτης ψαλλούσης, ταινδντία βοινμδνα. οὐ τῶτο ὃ) μόνον καρπωσύβἷθα ὦ καλϑι, αλλ᾽ 

δι χαὶ πολλαὶ ἡμεῖς Εἰσυᾷϑα τῇ! ἡμῖν ἀζεφερόντων. τ Ἔχω κι! αἴξ δι παρϑν- 
τῶν ὺ Ἢ μδηόντων σοι δἰ αλέγεται, ἡ ἰδ: ν ὁρωρϑῴων, αὶ ὸ αἰδὶ τῆς αὐροίτο κτίσιως. καὶ 

τὶ οὐρανοῦ! ϑέλάς μαϑεῖν, πότερον υϑβει τοιούτες ἡ μεταξ αλλ ες}, σαφώς. Ὀλπιχρινᾷται σοι 

ὙΔμοίακζ, 5 ἐρᾷ, οπτ (οὐρανοὶ ὡς ἱμαίπιον ' παλαιοϑήσοι,), κα ὦ ὡσεὶ ἱ «ἰξιφύλαιον ἑλίξειρ ἐύζις .Θε- 40 

ἐς, ὶ ὁ ἀἰλλωγήσογ,), αὶ τὸ απο; δ ϑύλης αἰκούσαι, αἱ αἰχούσῃ' "πάλιο ὀκτείνων ὦ 

υὐἰξρινὸν ὡστὶ ἰδέ. καὶ αἷϑι Τ᾽ νώτων τὰ βουλνϑῇ τις πλέον εἰδέναι, ἐρᾷ σοι πάλιν, 

ψ μι εγ. 0. 0 σεγάζων ἐν ὕδασι τὰ χἰπύῷα, ἀντϑ, καὶ ουὐοὲ ὠϊαα ἴα αλλά χαὶ αἰϑ πτϑ πλα- 
ο 7 τοῦς χα] τῷ ὕψοις σοι οἰ αλέγον), δεικρις ζα ύτα ἰσύ μέτρα ὄγται, Καϑ᾽ ὅσον), φησιν, αἰπί- 

ίσι 

92 χ) ἔχωῃ. 

Φφυγυσαν 

42. ἐθνικὸν 

“(τατὶ ἡ 
σῶμα οἷ» 

τω" 

- “ἶξας 



ΠῚ ΗΜ φοὔε- 

ΓῊ 

χϑν! 

ΓΝ 

ΠΡΟΣ ΡΏΜΑΙ. ἘΠΙΣΤ. ΛΟΓ, κη. 41 κὺν Μ. 

χρέσῃ ἀϑατολφὶ πὶ δυσμῶν, ἐμαίκριωεν ἀφ᾽ ἡμδ αξ λύομίας ἡμδθ Κατα τὸ ὔψος τὸ οὐ-- 

ονοῦ χὸ τὴς γῆς, ὀκραταίωσε Κύριος τὸ θλέος αὐτο ἔπι "τὸς φοξουνϑέους αὐτόν. κα! 

τῆς γῆς τὰ ϑεμέλια αἰϑεεργασν, τ οὶ ζαὐτά σε τ συκρύνψεται, ἀλλ᾿ ἀκούσῃ Μαίλλοντος 

αὐτν, χα! λέσοντος, ΟτΙ "χὶ θα λφιοσῶν ἐδεμθηίωσεν αὐτίωυ. κὰν αἷδὰ ἫὮ σεισμῶν χῶυ- ὑμμ.κγ ὦ. 

ἢ μήσρς μαϑεῖν πόϑῳν γίνονται, ἀπαλλάξει σε παδης οἰ ποοίας οὕτω λέγων, Ο ἙχτΟλέηων Ἐχὶ φὰμ.γ»γας, 

τί! γώ, ᾧ ποιών αὐτίω τρέμειν. καν τῆς νυκτὸς ζιντήσης τέων λφείαν, ὃ ζιτίω Εἴσν 
"ἢ εὐτὸ μαϑών,Οτί ἐν αὐτὴ διολβίσονται πλότα τα ϑυρία τῷ δρυμοῦ, ταὶ ὅρη πού γρή- ψωμόγον 
σικιθγ δἰ ποκρίνοταί σοι" Ορη τὸὶ ὑψηλῷ τοῖς ἐλοίφοις ᾧ δχρὸ τί αἱ πέτραι λέγή σον ΓΠέτρα χα-- ψλμ.ργιῖν. 

ταφυγὴ τοῖς “οιρφφυλλίοις, αὶ τοῖς λόμγωοῖσ, ὯΔ ὁ τἰ τ ἀκωρπὰ διγῦρα μαϑε᾿ Ἐκφςρύ- ψωμιγιιζ. 
ἰο 314 εὐγνοοσ-ϑύσυσι. “ἰδὲ τἰ ὦ ἐρήμοις “πηγαί " Ἐπ᾿ αὑτὰ τὰ πιότεναὶ τῷ οὐρανὸ κοιτασκίρυω- Ὑδμ'ργ.(: 

ΓΑ] ! -» "ἢ, » ν ! " ν. ν» ν Δ “{“γ’ ’ 
σι, αὶ ζῳ ϑηρία τὺ αἰγροῦ . δ, τὶ οἶνος: οὐν ἵγα, πένης μιόγον (ἐπὶ ἡρκᾷ ὦ ἡ τὰ ὑδωώωτος Φυ-- 
σις) αἰλλ᾿ να ᾧ ϑύφρανθης καὶ ἠοϑοῆς. Οἶνος γ»δ δὐφραύει κουρδίδρ δύ, ϑοόηπου. πῶτο μώ- Ὑλμ γὴν. 
θων, Εἰσῃ καὶ μέλ" πού τῳ οἴῳ κεγφῆοϑαι δεῖ. “πόθεν το φέται ταὶ πυτειναὶ ὃ τοὶ ἀΐγρια ..- 
Ῥία ̓ακθσῃ λέγϑντος, Παύτα προϑς σὲ πσϑλο δοκῶσι δοιζαὶ τίω ζρφιω " ἀὐζις Εἰς θὐ.. ὙΝμηχηζ. 

᾿ς καιρόν. ὁΐ Εἴπης, δγρὶ δἰ τὰ κτίωη ,ἰποκρίνετα σοι, τι ἃ ζωῶτα ὅζρα σέ, Ὁ ἐϊξανατέλλων ἁὴμ εγ..8. 
Ὑβ φησι, γϑρτον τοῖς κτήνεσι, χιλόζω τὴ δουλεία ἣΜ αἱ, ϑο πτν ΠΩ δελζσης δὶ γοὐα ῤ 

ἄκασον στ λέρϑντος, Ἐποίησε σιλζωύζωυ Εἰς χαιοϑεξ. νὰ ὅτι ϑβμητὸ πέτα τοὶ ὁρώνϑμα ψνμ. εμε.-. ο)1 1} 
ἡὶ τὸ μὴ ὀρώνϑμα, ᾧ τϑηο σωφοὺς ἐδίϑειξεν εἰπὼν, Αὐτὸς εἶπε, ἡ ἐθμηϑησειν, αὑτὸς οὐγετεί. Ψ μιμνῖς, 
λαγορὸ ὠκτίαϑησοιν, ἡ οἷ, ϑαγαύτων λύσις ἔφαι, ἡ εὔ τὸ σε διϑοίσκᾳ λέγων, Ο Θεὸς λυτρώ- ἀλλα δ Ιλ 

2ο σεται τέωιὐ ψυχά μινιοκ χειρὸς ἄδου,ὑτὸμ λαιμθλώῃ με. πόθεν ὃ σῶμα ἡμῶν γέχϑνει καὶ: ΔΤ 
. αϑτο λέγή᾽ Ἐμνήσϑη ὅτι χοῦς ἐσμὸμ. ποι πάλιν ἀτὔχεται , Ἐπιςρένψᾳ Εἰς (δ) χοιῶ δι. »γ.. 
εἰστω δζᾳ τί ζαύτα πόβτα; δζγὶ σέ. Δόξῃ "» χαὶ τιμῇ ἐξεφλϑωσας αὑτὸν, χαὶ κἀ τέξησοις ψόμμ.».5. 
αὑτὸν ὨΧὶ τὰ ἔργα ῬΜ' χειρῶν σϑ. [εἢ ἐχουδ τι κονὸν ἀσοἧς (ἄν ἀήέλοις (Ὁ δ, ϑόφποι; 
καὶ τῦτο λέγφ ψάλλων οὕτως, Ἡλοΐῆωσας αὐτὸν βεαύτι πῇ αήέλοις. αὐθὴ τὴς ἀγάπης Ὑδμν.. 

44 18 Θέοδ' Καϑως οἰκτείρει πα ὴρ εις, φκτείρησε Κύριος ἐδ φοζουμϑμος αὐτόν. ὐἰδὶ ν Ψδμ, ρζ. 1)» 

ὦ ὐτα αἱ αϑεϊξομδϑων ἡμιαξ, καὶ "τὴς ἀταραάχου λήξεως ὠκείνης᾿ Ἐπ ίςρεψόν, φησι, Ὑδμιμεξ, 
ψυχή μυ,Εἰς τίω ὀμαϊγταυσίν σν. δ» σι υτω μέγας ὁ ὀυρρινός (καὶ τϑὴο ἐᾷ Οτι (ὦ ἐδα- Ψάνα. μα, 
γοὶ διηγρείῦται δόξὸν Θεού. δ ἡ νὺξ καὶ ἡμέρᾳ ἐλύετο : ὀυχ ἥα Φαίνωσι χαὶ ὀϑαπαύωσι "οὶ ὦ. 

μόνον, Δλλ᾽ ἵγα χορ πευδυύωσιν. Οὐ γ 9 Εἰσι λαλιαὶ σοὶ λόγι, ὧν ὀυχὶ ακίονται αἱ φω- ψημιμνε: 
40 ναὶ αὐ τ, πῶς ἡ ϑούλαοσω κἰβίχεί) τῇ γβνΑὔυοσος ὡς ἱμαίτιον ὃ «ὐθεξόλαιον αὐτὸς" ὅὺ- 
τωγὰ ῶ Ἑζραϊκὸν ἔχει. Ὡσὸ ἊΜ Εἰρηυδμων Ὡρχίω λαζόντες, ἃ πὸ ἀλλα πόμτα εἴ- 

σεοϑε, πὸ αἰδὲ Χοιςού, τὸ οὐδὲ αἰαςάσιως, τὰ «ἰδὲ τὴς μελλϑύσος ζωῆς, τὰ αἷδὲ 
ὀμαπαύστως, τὰ «ἰδὲ κολοίσεως, τὰ αἰδὲ Δ᾽ ἡθικϑὼ λόγων, τοὶ ἰὸς Υ̓Μ δογμαίτων 
πόρτα, χαὶ μυοίων ἀγαθωδν ἐμιπεπλησρϑμον Ὁ βιθλίον ϑύρήσετε. κἀν Εἰς πιειρασμοιᾷ 

44 ἀἐμεπτέσης, “πολλζω εὐτοῦϑεν λήψῃ αὐ ραμυϑίαν" κἀν εἰς ἀμδοτήμωτώ, μυρία, φωρμακα 

χυγιῦϑιν "κείιϑυα εν ζϑα θὑρήσεις.δῤ Εἰς πενίαν, δὴ Εἰς Θλίψιν, πολλοις ἐν" λιρδέας ὄψει. 

χ. ἰδλϑ. 

καν δίχαιος ἧς, πολλίω ἀσφαλειὰν ἐκέϑεν κοιρπωσμ᾽" Καν αἰ μδοτωλὸς ἥδ, πολλίω 
Ραμυϑίλυ . ὁ πε ΡΨ δίκαιος ἧς, χα πάσιχης δειναὶ, ἀκούσῃ λέγοντος, ΟἿ ἕνεκέν Φδμ, αἴΓ κί 

συ )ιανατω θα ὅλέω τίω ἡμέραν, ἐλογίαϑηνδν ὡς ἀσοϑθατα σφαλὴῆς, Ταῦτα πλῤτα "ἦλ-- Ἐδμμγηα, 

49 ϑινὲφ ἡμας, καὶ Οήκ ἐπολαϑυκῖθαί σῳ. καν ἐπῦδη σιᾳ κατορθώματα, αἰκούσῃ λέχϑντος, 
Μὴ Εἰσέλϑης εἰς κρίσιν (τ τὸ σγόλου σι, ὅτι εἰ ϑιχαιωϑήσε") εὐνωχιό συ πτᾶς ζνγ' ᾧ 4). ἜΝμοἐμο ἐς 
ϑέως ζωπεινωϑήσγ. καὶ αἱ μζότω λὸς ἧς, ὁ ἀπεγνωκὼς ἑαυ, αἰκούσῃ (μυεχῶς ἐπ᾿ αἰδονος, 
Σήμερον ἐδῥὶ τῆς φωνῆς αὐτῷ ἀχϑύσητε, μιῇ σκληρειώητε ζαᾳ καρδίας ὑμδ!, ὡς ἐν τῷ χῦρα- Ἔδμὶ 48:0: 
τικρασμῴ" ᾧ ὀύαφησῃ ζι χέως, καὶ ἐχάδημᾳ ἔχης Ἐχὶ τῆς κεφαλῆς, αὶ μέγα φφϑνῆς, 

Ομιεγίοιϊζτομ,.3. 15 ἰ» 

β 



κε, 220 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΝΗ 
μι λι τρ. μαιϑήσῃ Οτι ἰ σώζεται βασιλά δ “πολλίω ) διώαμωυν, αὶ γίγας υὶ ἰ(Ο γησν() ὦ πλήθφ ἰοί- 

ὃς ἀυτϑ"ὶ ὺ διωυησῃ μιρτειαζῳ. ἐὸν πλούσιος ἧς ἡὁ ἔείδοξος πάλιν α αἰκούσῃ “ψαλλονρος, Οὐαὶ 

(ᾧ πεποιϑύτες τλὶ τὴ ἢ διιυαμειειμμ, καὶ Ὡς ῷ πλὴν τῷ πλούτυ αὐ" καυχώμδυοι 
Ῥυμιρβ.ι. ΧΟ Τί δ ϑοφπος, ὡσεὶ Ἅθρτος αὐ ήμεέραι αὐτδὼ ὠὡστὶ ἐλὐλος ἢ ἀἰγρ96,Κ τὼς ὀζανϑήσιι᾽ Ὃν Οὐ 

Ἔδλεμ μὴ τῆν συγχᾳταιξήσεται ϑέξα εὑτι ὁ ὀπίσω αἰτν" ὦ υἰδὸν ἡ ἡγήσῃ μέγα ζῇ τἂν Ἰηπὶ τῆς γῆ γῆς. ὃ, 

) πύμτων λαμιατοϑτεροι, ἢ  δίξα καὶ ἡ ἢ διιυαφεία στὸ ὅτως δυτελὴς κα ἡ, τί ἕτερϑν ἀξιον 

Ψ μ, μαι αὐ ἐἰϊη λύγν μ ὑλὴ τῆς γῆ γη6: δλλ ὦ ἀγυμίᾳ καιτέρης: ἢ ἄκωσον τε λύροντος να τί αὐβέ- 

λυπος εἶ ἡ ̓ ψυχν μια; ; ἢ ἴα τί (ΤΛιωταροίοσεις μα; ὑλπισον Ἐχὶ" τὶν Θεὸν, ὅτι ὀζομολφγήσο-. κι. τῇ οι 
γήμι Ἀενα, ΙΘΆ αὐτῷ. δλλ᾿ ὁρᾷς βὐδοχιμοιώζος κ᾿ ἀξίλυ ; εἰπε Μὴ αἰραζήλν ὁ ῳ» πονηρένομδύοιρ, δὶ 
κ)β. ὡσιὶ χόρτος ξηρριν ησονται, κα Χ) ὡσεὶ λοίχόμα «λθης ἀχὸ Φυτοπεσοιουται. ὁρᾷς Ὁ ὁ διχαιοις καὶ Ὁ 10 

αμϑρτωλοις' κολαζογϑϑοις ; ἀκασον στὶ ἐχ ἡ αὐτῇ αἰτία. Πολλαὺ “δ, φησι, αἱ μαᾶξίγες 

Ὑλμ λά, τῷ αεδρτωλού' Ὡπϑ }}} διχαίων οὖκ Εἴπεν,αὶ μάτιγερ, δ λαὶ, Πολλαὶ αἱ θλίψης τ Τὰ γῆι. Ἀγ. Κ᾿ 

ΨΔα μη. 

ἐγ μι [ιμβι Λσΐων, ὦ ἐκ πασῶν αὐδῇ ῥύσεται αὑτοῖς ὁ Κύριος. σὲ πώλη, Θάνατος αμδοτωλών πο- 

ψὴμιμει νι. "094 δ Τίμιος οὐδυτίον Κυρίου ὁβανατορ τ ὁσίων ἀντ. ζτα λέγε (μωρὸς, ς οἤῤ.- 
ων παιδέζου. τότων γὸ ὅκα σον ΤῊ βημῷῷ μῶν, πέλαγϑε ἐχδμὲ ἔχει νοημώτων. ἡμεῖς (ζ γὰρ 15 
«πλώς αὐτὰ ̓ηϑρωδραμομϑῳ ᾿ Εἰδὲ βουληϑείοτε ὁ ἡ "αχριρείας διερθιήσοιοϑεῳ ζῷὶ εἰ- γ(οίληδείαι 

ρήνϑμα, πολιω ; ὀψεοὸς ῷ πλοῦτον. ὥνλα' τίωρ καὶ ὧκ τ Θέρημδμων διωυατὸν κοιϑαῤ- 

ρέαϑαι {..}} ὕχηκεινδρων παϑῶδ" ὁτὸμ »»ὴ μήτε φλνεῖ ἐ ἐᾷ, μήτε λυπείοϑαι χα ̓ ἀθυμῷ 

εὐχαίρωφ, μήτε ἡγείοϑα ἧι πλούτον, μήτε ϑλίψυ, μήτ πενίαν, μηδὲ αὐ τίω τίω ζωϊω γ0-: 

μίξει τ 41), πϑύτωῶν σι ἀπαλλαῆει παϑών. τῇ ὃ ἣ τότων θ᾽ γϑοιφισωμὸν τῷ Θεῷ, 20 

ἐ- ἂτ ϑησεισρὴν μοτα χιειζώ θα, ἡ ἡγα ὄζρ τὴς αὐ ασομονὴς ᾧ τὴς τ δακλήσεως ζ.}} γφαφω 

τίω ἐλπίδα, ὑχωιδν, ἀν μϑιηόντων, πἰπυλαύσωμϑυ ἀγαϑών" ὦ ων μοιτο πϑρζκὴ ἡμας ἐ- 

πιτυχεῖν, “ξιι ὦ φιλαν,ϑεφπία Ὁ ᾧ Κυρίου ἡμὴ Ἰησὼ Χοιφού. 

Λογ. κθ. 4ΠΕΠΕΙ͂ΣΜΑΙ ΔῈ, ΑΔΈΛΦΟΙ ΜΟΎ, ΚΑῚ 
᾿ αὐτὸς ἐγὼ αὐθὸ ὑρδίυ, ότι κὶ ὺ ἀὐθὶ μεφοί ἐηε αἰγαϑωσυγης,πεστληρωμϑβοι πάσης 
γνώσεως δρυυα νϑμοι ὁ ὠλλοις γυϑοτῷν, 

Ῥωμ, Ια. 1γ. " ἘΣ Ἱπυοπὸ ἐφ᾽ ὅσον εἰμι ᾿ ἐϑγοΐ Ὑὐτυσολθρ, τίω ̓ αἰ φ κονίαν μΥ δξαζω 

μιν μβοις  Εἶπο,θτι μεήπως Οὐ συ φείσηται" Εἶπε, Μὴ γίνεσϑε φφόνμοι 39 
Ῥαμομδε, κβ, » ΝΣ μ ἐ ἑκυτοῖς᾿ ἃ πάλιν, Σὺ ὁ τί κρίνεις τ τ ἀδιλφὼ συ ̓χαὶ Συφςεἶ ἢ 

Ῥωμ' (δ. δ᾽ χρίων δλλότθμον οἰκέτέωυ ; ; ὺ ἕτεροι: πονλῷ πλείονα " ζιαῦτα. ἐπεὶ γι τότεν. 

δὼ πολλαιχοὺ τὸ ΤΌΝ ν λδγϑν παχύτερον ἐποίησε, γερο σγάσει λοιπὸν" χα 

, ν᾿. ὅπερ Ὁπργιϑμορῖ ἐλέγώ, ἧτο χϑὴ πλοῦν, ϑρηθρϑμος ὦ ᾿" ἰλφῇῆν, 

δ)ϑθίφω ὡς Θεῷ μὰ ἐν πόμτωι ὑμδ,ὃ ὁτιή πίςιςὑμδὼ "τα ολλ.) ὧ ὅλῳ ᾧ κὸ κῦσ΄- 35 
μῳ ̓ ονζῳὕϑοιἢ ϑιπέπεσμα, φησιν, ὅτί μαφοΐ ἐφε αἰγαϑωσιούηρ, διιυαάμϑμοι καὶ ἄλλους γου-- 

γατήν᾽ ὁπτρ στλέον δὴν ὦ ὀκεῖνον. ᾿ οὔ ΕἾπεν,Ἴκουσω, δυλα, πεπτισμαινν, οὐ, δίέομιαι ζω 

ἐτέρου μαδεῖ, ἘΝ αὐτὸς ἐγὼ τυτές!ν,ὁ Ὠχατί ίϑν,Ὁ ἐγκαλῶν. ἡ ὅτι μεφοί ἐφε ἀγαϑωσύ. 
νης, τῶτο ππϑῆς τίω ἐγαγηθς ϑμομδῥίου πρ'Ὀαίνεσιν" ὡς ν εἰ ἰἐλεὴν, ὑτιν ἂχ ὡς ὠμοῖς οὐοὶ 
μισειδέλφοις ζύτα ἥδηνεσει, «ρεϑσλαμιξαίεοϑαι, Ἢ ἐών, μηδ καταλύειν Ὁ ὁ ὑ τῷ 40" μὶ 

Θεού, οἵδω γὰῥῇ ὅτι μεσοί: ἐξέ ἐγαϑωσύνης. δικεῖ δὲ μοι οὐζοῦϑα. καὶ ὶ ὀλοκληρϑν τίω ἰροτίω 
ϑτωχαλᾷ, ἢ Οὐκ Εἰπενξχετε,δλλώ, μεσοί ἐςε ἀγαϑωσιμύη,, ὼ ὃ ἐξης μΤ' τῆς αὑν- 
τῆς Ὀπχιπίσεως πεπληρώρδίοι πάσης γγώστως. αἰ γοὴ Εἰ Φιλόφοργϑι ὥ ἦσαν, οὐκ ἤδε- 
δέσοιν ὃ πῶς δὲὶ τοῖς ἴς φιλουρϑβοις καγθηοϑαν; δζὶ τῶτο πολ σέϑηκε, πασης γνώσεως, δυωυά.- 

“μοι 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠῚΙΣΤ, ΔΌΓ.νθ. 1 ὦ Κο 
αϑιοι ἊΝ ἀἰλλυςνυϑετν" εἰχὲ μόνον μόμϑεινειν, δλλα κὶ διδοίσκφν, 1 ΤἸολροϑτερον 

ἢ ἔγραψα ὑμῖν στὸ μέρϑις. Ονᾳ Παύλου ταυπεινοφροσύγίυ, δρρι σοφίαν, πῶς 

ἃ βαϑεῖδν ἔδωχο τίω τομέω ὧν τοῖς ἐμιυϑϑαῖϑεν ᾿κὶ ἴρτς κουτωρθωσεν ἘΣ ἠξλευ», πολ-- 

λῇ κα χρηται τῇ ϑεραπεία πάλι. ἰχόμὸν ΝΣ ὼ χωρὶς τῶν Εἰρηυϑνων , ἀὐδο' πξτο 

χιδρένε, 5 τ ὁμολογῆσοι τοτολ μιηχέναι, χαλάσαι αὐ (δ τόνον. τϑο αὶ Ἑζραίοις " ἐχιςζέλλων ποι- 

γι, 4, λέγων ἕτω," Πεπείσμεθαι 5 αἷϑὲ ὑμῶν, ἀγοιστητοὶ, τὰ κρείῆονα αὶ ἐγ νϑμα σωτηρίας, Εἰ πέρ. -.9.. 
ΝΝΝ ἡὶ οὕτω λᾳλούυϑμ. καὶ Κ ορανϑίοις πείλιν ὁμοίως, ἙἘσπωμαΐ " ὑμας,," ὅτι πθώτου μα μέμνη-- “'Κοραι, 
γϑημεταίς, ας ᾧ καθώς πϑρέδωκα Οις τὐθαϑδυσεις, οὕτῳ χατέχετε. Ταλοΐταις ὃ Ἐχιφζέλλων ἔλεγα; 
πρρδε Πῤποιθα, Εἰς ὑμαξ ὅτι σρεδὲν ἀλλο Φρονήσετε. ἢ πλυταυρ Ὁ ΥἿν" ὑλπςολωῖν τῦτο δὗ6ϑι τὸ ν. 

το τίς α᾽ Ὁ ϑεωρημα δαψιλὲς ἐδ ὼ μειζόνως (ἢ γὰ ἐν ἀξιώματι ἦσαν πλείονι, ὼὸ ἔδει 

φλεγμαζουσαν τέωυ δζρνοιδν «ὖν μ᾽ καταφέλλειν, μὴ τῳ φύφεν μόνον, διλὰ καὶ τω χαλῷν, 

ὼ γ)γ»» αἰ αφόρως ὐδο' ποιφ᾽ δ 9 ὁ εν ϑα φυσι, Ὅλ μυγνοότερον ὑμῖν ἔγραψα. σον δ 

τύτῳ “Ὀιρχεῖται, δυλα πσδϑσέϑηχεν, δ᾽πὸ μέρρις, τα τέςιν, ἠρέμα. καὶ σστῖξ εγζαυϑα ἔτη, Δ. 

λϑὶ τί φησιν ᾽. Ως ἐπθμαμιμψυσκωνύμας. Καὶ οὐκ εἶπε, διδαίσκωι, Οὐ οδὲ, 

1:3 λῥαμιμνήσκων, δον. ἐπτλναμιμψήσκων, ταφές!, μικρὸν τί αὐαμιμψήσκων. ὁράς ὦ χέλος τῳ 

Ι! πσοϑοιμίῳ συμ νον ; ὥασερ γὰρ κῷ ἐλελῳ», ὅτι ἡ πίοι υκιον καταηδλλέται οὐ ὅλῳ τῳ 

γιόπι χόσχάῳ, οὕτω ὑὼ τῴτελα τῆς ὑπεισολῆς »ὃ ὑμοδν' ὑπαικυὴ Εἰς πϑύζῳς αἰφίκε"», ὼὸ ὥασερ 
εἰμμρον ϑρλβάδιος “ἔλθ, Ἰχιποϑαῖ ὁὁδρύμας ἰδεῖν, να, τι μταδὼ ὥδγισμά ὑμῖν πγθυρμιιτικον εἰς 

ὃ σηρληθέδαι ὑμας, τῶτο δὲ ὅ91,συμαρ)θαικλονθέοα" οὕτω καὶ ἐν ζιύϑει, ὡς ἐπθναμμιμφή- 
20 σχὼν ἔλεγε. ὺ Ὡστὸ τὸ «ϑοϑνου καταῦας τῷ διδωισκαλικού, καὶ ὀκξὴ ἐν ζωϑα, ὡς ἀδιλ- 

Φοῖς αἱ φλέγεται Φίλοις, χα ὁμοτὶ μοις "δ δη μάλιςαί 521 ϑιδασκαλε, χὰ “ἡ ο»ποικίλ.- 

υλοῖν τον λθ.ρν «οϑς τίω γον" αἰκουόντων ὠφέλειδμ. ὅροι ,ϑιου πώς Εἰ πῶν, ὅτι τολ μι .-- 

Θϑτερ9ὴ ἔγραψα, αὶ ὅτί Ὥστ μέρα, αὶ ὅτι ὡς ἐπόμα μιμψήσκων, δυ᾿εἰὶ ττοις ἠρχέαϑη, Φδλλαὼ 

(ᾳπενότερον ἔτι ποιωῖν τὸν λόχον, ἐπηγαγό, 
1. Δια τώ ηδὲν τίω ϑυϑεῖσαν μοι κ' ασὸ αἴ Θεοῦ " Οὶὶ ϑέργέυδιος ἐλεῶν, ὃ- 

φάλέτης Εἰμίι. ὡσοωεὶ ἐλευ, οἵχκ ἐμαντῳΐ ἡρπάσα τίω ἀμώωυ, σσεῖὰ ἐπεπήδησει τύ. 

τῷ πρόρτος, αλλ ὁ Θεὸς ττο ἐπέταξε, ὁ τηο χτ' ἀσρῖν, ἐχ ὡς ἀξιον Εἰς τῦτο ἀφορίν 
σας. μὴ τοίνεου πραρχουύφαϑε, κὶ γὸ ἐγὼ κατεξανίςα μα!" ὁ Θεός ὅδην ὁ ζχπτώπων. ἡ ὧ- 
αστρ ὠκᾷ φησιν, ᾧ λατοθύω ἐν τῶ] Δαγίελίῳ τῷ ἐοδ ἀυιϑ᾽ ὅτω ἡ ἐγζωϑα Εἰπὼν, αἱ σ' 

30 τίω “δὴν τίω δοθεῖσαν μοι πο Θεοῦ, ἐπήγαν, 

16 Εἰς ὃ ἢ μ, λφτυροόν Ἰησοῦ Χρκτού Εἰς ᾧ ἔθνη, ἱερϑυρηϑιῶτα Ω ϑϑαγίζλιον 
.Μ τοῦ Θεού, Μετὰ γδῤβ τω πολλίω ΟΕ ἰρηνϑῥων “ἐἰπδειξιν, " ὁχὶ τὸ σεμψότερον ἀϊγ4 

τὸν λόγϑν, ὑχ ἀπλως λατεείλμ λέγων, κα ϑούπερ εὖ διοχα,αλλὼ λφτεργίδλυ,ἡ ἰερφυργίδρ. 
αὕτῃ Ὑ μοι ἱερωσιεόη, τὸ κηρύῆειν χφ) καΐζα [γέλλειν ᾿ Φὐτίω ποϑσφέρω τίω ϑισί. 

395 αρ, ἱωρᾷ ὃ συοϊὶς αὐ ἐγκαλέσητωι τὸ θῦμα απουδείζοντι ἀμωμωον πυϑϑοτγεγκεν. ζαῦ- 
δοῦν ζᾳ ὃ ἔλελμ, ἄμα καὶ τ ὅτων " «ἢερων (ῷ φρονήκατοω, καὶ δτικψυὶ Θισίαν γᾷ, χαὶ 

Αρ τῦν καϑ' ἑαυτὸν Ὡπολογϑύμϑμος, ὅτί τῦτο δχιτετακα!. ἡ ἊΨ μαχαμοοἱ μα 

τὸ εὐαγίξλιον, φησιν, ὁ τοῦ κηρύγματος λόχος. χαὶ κα αἰτία ἐν ἵνα ἐγω δοξωοϑῶ, ἐχ ἵνα, 
λομιισοθς φόνώ, ἀνν ἵνα ἄνηται αὶ ἀσϑϑσφοροι Τ᾽ ἐθνων εὐχοἐσδικῷς, 

» ἡγιώσιυϑῥη οὖν πνεύματι αἰγίῳ᾽ ' 

Τυτίςιν,αὐ ψυχαὶ ἢ διϑωσκομϑμων ἥα δηϑῶσινα Ν᾽ ἐνεὲ τοσῶτον τιρδ ὁ Θεὸς, εἰς ὅτο η-- 

Ἀλέιντο γα, ὅσον ὑμδῆυ κηϑόυϑρος. ὸ πῶς αἱ" ἌἜμοιτο εὐπσοόσδεκ)ος ; εν πγεύμιατι αγίῳ. κα 

ἿΝ “ὦ πίφεως δᾷ μόνης, αἰλλα' ἡ πολιτείας πνθυματικὴς, ἥα κατέχω μϑν τὸ πγεόμα ὃ 
χα ϑὼ ὡπαξ.ὁ γ. ξύλα ὦ πῦρ,ἀδὲ βωμὸς ὁ μώχαιρᾳ, λα πνεῦ μοι πάντα πὴ ἡμῶν. δζρ ὅτο 

᾿(Βεγίοίξ, τοπ,, 3. Τ 3, πόμχω 



,» ΧΡΥΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 

πόμτα ποιῶ δα μὴ σξεοϑοὴ ὀκᾷο δ πῦρ. τῇτογο δ Ἰλυτόταγμαι. τί δϊχυ τοῖς μὴ διομέ- 
γοῖς λέγε! ; δὲ ἀρ δὲ τὸν ου ) διδεύσκω, δλλ᾽ ὀϑαμημγήσκω, φησί. κοϑούπτρ ὃ ἱεράίᾳ παρέ- 

φηχ ὦ πῦρ αἰακαίων, ὦ οὕτω καὶ ἐγὼ τίω «ϑϑϑυμίαν υμδυ διεγείρων. ἡ ὕρφε᾿ Οὐκ Εἶπεν, ἴα 

ὄρητα ἡ ἡ προσφορα  ὑμδι, δυλὰ ἣν ἐθγων. ὑτὸμ ὃ Οἰπῃ ἐϑιοῖ, τίω οἰκυμϑύίωυ 

λέγ, γἀδ θαλφοσθμ ὦ ἀπαστον, χαταφέλλων ὠκείγων τὰ φρονήματο ὦσε μῆ ̓ ἀπαξιοῖσαι ς 

χὺ ὃ διδοίσκαλον ἔχειν ῷ «πολ τὰ πέρατα τῆς οἰκύμϑρης τενόρϑμον. ἃ 0 ὁ ᾧ ϑέργθυδιος ἐ ἔλεγε, 

καϑως ᾧ οὖν τοῖς λϑιποῖς ἔϑγεσιγ" ἑλλησί τε ἡβώρθαροις, σοφοῖς πε ὴ ὀμοήτοις ὀφειλήτης 

Εἰμί. 
17 χω δ δὰυ "χαύχησιν οὐ Χρις-ᾧ Ἰησοῦ τὰ πος ᾧῷ Θεὸ. Ἐσπάδὴ .. σφό- 

δρα ἑαυτὸν ἐταπείνωσε, παλιν ἐπαίρᾳ (ὃ λόγϑν, ὑτϑη ΝΟ ὠκείνων ποιοΐν ὦσε μὴ" δὸ- 10 χι ἀδξγαν, 
ξαι θὐκαταφοήνηνς ἐῃεὺ Ἢ ὧ τως ἐπτείρειν ἢ αὑτὸν, οἰκεῖν μάμμη.) ἤθους, οὕτω λόγων, ἔχω Ταβεύνητη ἱ 

δἶχυ καύχισιν. καυχῶμσ, φησιν, σύν ἐν ἐμαυτῷ, Ουϑδ οὖν τῇ ἡμετέρα. ἀσουδιῇ, ὥρλια τῇ δε γὺ 
τῷ Θ εοὖ χούισι. 

18 Οὐ ΛΟ λμήσω τι λαλῆστι ὧν κατειργαίσοιν ὁ Χοιφῦς δὲ ἐμοῦ Εἰς ἰσυακ9- 

ἐδ  ἐϑνωῖν, λόγῳ αὶ ἔργῳ, ι: 
1 9 Εν διινάμει σημείων ᾧ τερρίτον, ῳ διιυαμὰ πρδλστος Θεωό, 

Οὐδὲγοβ αὶ ἔχοι τίς Εἰπεῖν, φησιν, ὅτι κόμπος ματὰ ῥήματα. τῆς χὰ ἱεραργίας μὰ 

ζυτις τὰ σύμξολᾳ,, καὶ ὁ τῆς χειεντονίας ἔχω “πολλὰ δεῖξαι πὰ τκμηελα " ου ̓ ποδὴρμ, χαὶ 

χώδωνας, κριϑούπερ Ὧ) παλαιοὶ, σϑτεῖδ μμίσρων χαὶ ἐκίδαιενν, ὥλλα πολλῷ φεικωδέχυρᾳ τὸ- 

ΟΥ σημεῖα καὶ. λύματα. Οὐ πὲ ω ὅξῃ Εἰπεῖν, τί ονεχφοίαϑέω (ἃ Οὐκ ἐποίησαι δ᾽’ ὃ 20 

Ἰθπιταῦθι. μαλλον ὃ φπὶ ἐ ἐγώ ἐποίησα, δλλαὶ ΟΧρΑςύς᾿ δὲ καὶ ὦν ἀντ καρλώ (αι, οὐχ 
ταῦ ὮὥἭ ἢ τυχόντων πόαν μ ΓΧ ΔΛ ὑοῇ ἦν πνθυμιατικδ. τῦτο Ν ἰβι,πὶ τοῦς ῷ 

Θεόν, ὅτι γὸ ζύυσα ἐφ᾽ ἐπέμφϑέω χα οὐ κόμπος τὰ ῥήματα, δυλοῖ πὰ ἐ πιύματα χα) ἢ 
.ΔῈ} ἐθγωδν κ᾿ πυ’ἀκϑή, οὐ ̓ γὸ τολμιήσῳ τι λφλῆσρῃ ὧν οὐ καιτειργασοιη ὁ Χριαφὸς δὲ ἐμοῦ 

Εἰς ὑπ ἀκοωυ ̓ἐϑναν, λόγῳ ΝΥ βγῶ» ὦ δια μεὶ σημείων τ ταξατων, ον διράα πνϑ.-- ᾿ς 
᾿ ματος Θεού. ὁ ὀρφι πῶς βιαζέται ὦ πὸ ὁ δεῖξαι τυ ἡ Θεού, Θ᾿ ; συ οὲν ἑαὐΐν, τε γὸ φ)γ- 

γρμϑό τι, Εἴτε ποιώ͵ εἰν λιυματυργώ, πλώτα αὐτὸς, πάντα ζ κλαθὰ γιον. ζω-- 

τωῦ λέγ, δεικρερ' ταὶ τῇ πνεύματος Ὥ ἀξίωμα. Εἶδε πῶς ζῶτα :"Μ' παλαιοΐν ϑαυ- 
μϑισότερῳ χα φρικωδέςερᾳ, ἡϑεσία, ἡ πο σφορ τὰ σύμξολᾳ : ὅτὸμ γ)5 Εἴπη, ἐν 
λόγω Ψέργω, οὖν διναμει σημείων χαὶ τρίτων, τϑτὸ λέγ, τίω διδασκαλίαν, τίω «Κι 40 

- βασιλείας φιλοσοφίαν, τίω γ᾽ ἔργων καὶ τὴς πολιτείας Ἐχίδειξιν, (ὧν (ὧδ νεφοιᾷ τοῖς 

ἐγειερεδίσς, τοῦς ̓δαξμιονας. τοῖς ̓ἐλαιευομϑῥνο τὰς λεολπτά ομδύοις τυφλερ, τοῦς πηδῶν- 

“, ἀχυλοιεν δ ἄδλά τερφιςία, περ ὡπόρτα Εἰργαίζετ κ᾿ τὸ πνεῦμα τὸ ὦγων ὧν ἡ- 

, Εἶπα καὶ τὐτων σθδηξις, ὯΦ τα πίως ἀἰποφασις τώ ΑΝ μα ϑη ἣν τὸ στλῆϑος, δ 

κα ἐπήγαϑν᾽" Ωςε με ἀπὸ ἡἸορασαλημ κα) κύκλῳ, μήχοι τῷ Ἰλλυρικοῦ, πεπλη- 33 
βωκέναι τὸ ὁ ἐυαγίϊ λιοτῷ Χοιτού. Αοάϑμει τού καὶ πόλεις, χαὶ χύρκο, αἱ ἐϑνη, 

χαὶ δύμας, μὴ τοις «ἰ ασὸ Ῥωμαίοις μόνοις, δλλα χαὶ τοις «ἰ“-σὸ βαρθωροις. "μήγλ χο 
μοι τίω ὅρα τῆς Φοινίκης, κα Συρίας, καὶ τῆς Κιλίκων, καὶ Καππαδοκδὺ ἔλθης ὁδον,δυλὰ 

αὶ πὸ ὀπιαϑον ὕπόυτα λογίζν, " τω ̓  Σαφακωυα, Ὁ "Περσῶν, χα] ᾿ Αριϑυίων, τ ̓τίω Ὁ χοὺ 
ὠλλὼν βαρζαρων. ἀζιγὸῤ τῶτο Εἶπε χα κύκλῳ, ἵνα μὴ τίω κατάϑυ λεωφόρον ἔλθης 40 

μόνον, αλλὰ καὶ πάσαν, αὶ τίω κτ' τοὶ γότον Ασίὰμ αὔξιδραμης τῇ " αἰ ϑυνοίᾳ. αἱ ὥασερ "- 

φώδως ϑαυμ αὶ ἐνὶ λόγῳ αϑρέδραμδῳ, Εἰπὼν, εὖ διαί μαι σημείων ταὶ τεράτων" οὕτω καὶ 

πόλᾷ ὦ ἀπείρρις, χαὶ ἔϊϑιη, χα ̓δηρένρ, χα) λϑελέ δνὶ τύτῳ πάλη (μμήλεβ βῆμστι, τῷ, κύκλῳ. 

πύρβω γὸ Ἢ τύφου πϑρτὸφ᾽ χαὶ τα ΓΝ αὐτοῖς ἐφϑέήοτο,ὦῶςι μὴ μέγα φρονᾷν ἐφ᾽ ἑαυ- 

τον. 
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πῖς, ἃ τρηβαδιος μϑὺ φησιν, ἵνα τίναὶ καρπὸν «ὦ ἡ οὖν ὑμῖν, καϑώς ἡ ὧν τοῖς λοιποῖς ἔ- Ρωμ α. τγ. 
ϑνεσιν, εἰνζωῦϑοι 5 λα γκέω ἱερωσιώης Ἴίϑησιν. ὯΝ 5 σραχύτερον ἐφϑέγξατο, καὶ 

σαφέςερϑν εἰσιν δείκψεσι τίω ὅξοισιον. ΟΥΡῚ τούτο ὁκὴ ὥ «πλως φησι, χαϑὼς ᾧ ὦ 
τοῖς λριποῖς ἔθνεσιν ογζχϑα ὃ αὶ τὸν "ῦπον λέγει πόμτα, ὥςε πάντοθεν αὖ δῇὝὦ «ἰασοτέ- 

4 μγέιϑαι ὃ φρθνημαι. ἡ ὅχ ἱπλώς Εἶπε κηρύξαι Ὁ δαγίέλιον, δλλαὶ πτεσλυρωκόγαι ῶ 
β ατέλιον τῷ Χοαςού. 

20 Οὐτω ὃ φιλοτιμούνϑμον ϑιαελίδεοϑα, ὁποῦ οὐκ ὠγομαοϑη ὁ Χοιςύς. 

ἰδοὺ πάλιν ἑτόρᾳ αἰπϑοολη, ὅτί Ἢ μόνου τοσύτυς βυνγζελίσουτο ὼ ὅποισεν,ὐλλ᾽ ὅτι ᾿ 

τσϑὶς με μαϑηκόζας αἰπῆλϑε. τοσῶτον αἰστ τ χέ τοῦ Ἐχιρριτῦ]ειν ἑαυπὸν αἰλλοτοίοις μα,ϑη-- 

τ πεῖς» χαὶ δόξης ἔγεχεν τούτο ποιφν, ὅτι χαὶ ἐασουδαζε (ἦν μὴ ἀκηκοίζας διδοασκειν. Θὲ 
Ν Εἶπεν, ὅπου οέκ ἐπείαϑϑησαν, αἰλλ᾽, ὅπου. Ο ἰεῖδ' ὠνομαίεϑη ὁ ΧΚολφὸς,ὃ πλέον 661. χαὶ 

τίγος ἕνεκεν τοιαῦτα ἐφιλοτίμάτο; [να μὴ ἐπ᾽ αἰγλιύποιον ϑεμέλιον οἰκοδὺμκήσω, φησί. 
Ταῦτα ὃ λέγει, δεικψυὶ ἑαυτὸν αἀἰλλότοιον ὦ το κενοδὸ ξίας, καὶ πειδαύων «ὑτἄν ὅτι σέκ 

τὲ τῷ δύξης ἐράν ὁ τῆς πὴ» αὐ! μ᾽ τιμὴς Ἐχὶ ὃ γρα αι ἦλθεν, αὐλλ᾽ ὡς Α. σρονίδῳ 
15 σρλυραδν, ὡς ἱερεργίαν αϑρτίζων, ὡς τῆς (᾿τηρίας αὐνὴΠά ἐρών. αἰλλότριον ἢ τὸ Τμ ὑσυ- 

σύλων φησὶν, ψ κῦ τίω τοῦ πσολσωπν ποιότητα, σοὶ κ τίω τῷ κηρύγματος δύσιν, αλ- 

λα κτ' τὸν τῷ μμοϑοΐ λϑλον “ ἐπεί αὶ κηρύγματα οἕκ ἀἰλλότοια, (ὦ, αἰλλ᾽ ὁσὸν Εἰς μι," 

«ϑὸν, αλλότοχα, ὁ νὰ» ΤῊ ἑτέροις πεπονημϑῥων μιοϑὸς, τὐύτυ αἰλλόποιος ζώ. Εἶτά 
δείκνεσι χαὶ ποοϑφυτείαν πλυρορμδμίω, λύων, 

29. Ζ2Ι Καϑως γέγρατῆαι, οἷς οὐκ ὀϑηγίέλη αἰξὶ αἰντοῖ, ὑονται " χαὶ οἱ Οὐκ ἀκηκόασι; 

((ωήσουσιν. Ορᾷς Ἐχιπρέχοντα ὁποῦ πλείων ὁ πτιος, ὅπου μείζων ὁ ἱδρώς; 

2 Διὸ χαὶ ενεκοτήομέω (ἃ πολλαὶ τῷ ἐλϑεῖν πος ὑμας, 

Σκοπειπάλιν πῶς τῷ πσϑϑοιμίῳ ὁμοίως τὸ τέλος ὑφαίνει. χαὶ γδῤ καὶ Φραϑμος τῆς 
Ἐχιτολὴς ἔλεγῳ, ΟΤΙ πολλάκις αγδρεϑέμέω ἐλϑεῖν πὐϑϑς ὑμαξ, καὶ ὁκωλυϑίω ἄραι Ῥωμ; «ἰγ' 

85 τοῦ δεδορ" οὐζϑα ὃ καὶ τῶ αὐτίδν τίϑησι δὲ ὦ ἐκωλυ θη, χα ἐχ ἀπταξ, αἰλλαὶ ἡ 

δὲς ἡ πολλαχις. ὥασερ ὙΣ ὠκῷ φυσι,πολλακις πσοϑεϑέμέων ἐλϑεῖν ασοἧς ὑμαξ, ὅτω ἢ 

οὐ ῦϑα, ογεκοη]ομζι (ᾷ πολλά ἐλϑῷν «σοὺς ὑμας. ὁπερ μώλιςα, τίων ἐχιϑυμίαν 
αὐτο δείκγεσι, τὸ πολλαχις ἔχεχάρφν. 

χ οαἴδη- 23. ἸΝΙουὶ ὃ μεηχέτι τόπον ἔχων οὖν τοῖς κλίμασι τότοις. ΤΟ ρᾷς π ὡς ἔδείξον, δτί 
᾿ν ὁ θ Τὺς .» αὐνλ ἐφιένϑρος δόξης ἔγραφέ πῷ παρεγίνετο: Ἐπιποϑίαν ἣ ἔχων τϑ ἐλ- 

ϑῳν ασοϑς ὑμιὰς Φιστὸ πολλών ἐδ μ᾽ 

24. ὡς αἱ πορϑίωμαι Εἰς τίωυ; Σ πὸρίαι, ἐλπίζω Δ(σπορθυόμϑμος ϑεάσαοϑιι ὑμαΐξ, 
ὲ ὑφ᾽ ὑμδῦ ασοὐπεμφϑίῶαι ὠκῷ, ἐαν ὑμδὰ! ποοξτον ὐπὸ μέρος ἐμπλνοϑώ. 

[να γὰῤ μή δόξῃ δξθυτελίξεν αὐοᾶν' ᾧ λέγεν, ὅτι ζ) 7) συν ἔχω ποίησαι, δ τῦτο 

44 ἔρχομαι πσοῖς ὑμᾶς, πάλιν τὸν τὴς ἀγάπης κι λόχον Εἰπὼν, Ἐιποθίαν ἔχων τοῦ ἐλδεῖν 
πρὸς ὑμᾶς πὸ πολλών ἐδ. κα ὅζῳ ἔπο ἐπεθύμησα ἐλϑεῖν, ἐγ" οὐλίω ἄγω, αλλ ἴα 

“τοὶ Ὁ ἐχιϑυμίαν, ὦ πελαι ὥδινον, ζωτίω ὡποτέκω, εἶτα ἵνα μὴ τὸ παλιν φυσήσῃ, σχθπει 

πῶς αὐςἂν" καταςζεέλλά, Εἰπών,ως ἐδὼ πορθύωμαι Εἰς Σ πϑρίαν, ἐλπίζω δζαπορθνονϑμος 
ϑεασα δῖ, ὑμῶς. ὅζοι γδβ τῦτο τέθήχε τὕτο, να μὴ μέγα φρϑναίσιν. ὁμοῦ γ»ορὺ τίω «- 

40 γείπζω δεῖξαι βλέ) κωλῦσαι «ϑρυπηεοῖ, ἐκείνας. 88 ((μερῶς ἀφ᾽ ἤ(ϑησι, ἡ ἐφεξης 

»Φδάηεν ἢ ὠδααηωνζᾳ ἐχφτύρων τύτων κατασκθυα κοί. δχο! τοὶ τῦτο πολιν, ἥα μὴ λέγωσιν, ὁδνᾷ 

ϑβερ.ϑν ἡμὰς ποιῷ, ἐπήγαγες ὑφ᾽ ὑμῶν «αοόπεμφϑζοα," τυτές!ν να ὑμεῖς μι μδτυρες 

ἅτε, ὅτι αὶ καταφρονῶν ὑρδίν, δλλ᾽ ἐλκόνϑμος «(ασὸ τῆς χρίίας αραπέχω. 24 ὃ καὶ 

τῷ ἔτι λυπεῖ, λιηββώτερον ἐΐ' ϑεραπάσει λέγων, ἐλυ' ὑμϑδ ανοῦτον ὐπὸ μέρας ἐμπλη- 
οϑῶ, 
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εϑῷ, τῷ ὥ "» Εἰπεῖν, δχραπορίνονϑμος, δείκεσιν σέ κ "ἐφιέρϑμος αὐἷὦἶῪ πῆς δύξης ΣΣ 7 Ἰφιδάνῃ 

Εἰπεῖν,ἠμσληοϑώ, δείκψεσιν ἐρεῖν αὐ δ" τὴς αἰγάπης, ἢ δχ ἀπλώς ἐρών, διλὰ ᾧ σφο- 
δρώς, δ συ σὰ ΕἸἰπεν,ἐμιπληοϑώ, δλλ᾽, Ὡσὸ μέρϑις. οὐδὲὶς "ὡ ἊΨ γόνος ἐμπλήσω γι. }} μὴ 

δυυύαται, Ουρι ἐμυποιῆσαι μοι κόρον τῆς ((μυοισίας ὑμδμ. Εἶδες πῶς τίω ὠγάσίω διίκ- ““ἮΗ 

γέσιν, στὴν ἢ ἐπειγϑϑνος μηὶ “ὐδότερον" ὀῤίςαται, ἕως δ ἐμιπληοϑοὴ ; ὦ σϑτοἢ ὁ πολ-ς Ἰσιἀρίκα, 

λὴς αὐτοὶ φιλοτοργίας σημᾷον, Ὁ τοῖς ῥήμασιν ὅτω ϑερμίδς κεγρῆοϑαμ. Ουον' γὰ  Εἶπε, 

ϑεαίσο (αι, αλλ ἐμπληοϑῶ, ζῷ Ὑ᾽ χϑνέων μιιμούμδμος δή ματα. ᾧ “δἰρχόμϑιος ( ἐλε- 
υ να πινὰ καρπὸν αὧ᾽ οὐ ῦϑα ὃ, ἴα ἐμστλυοϑῶ" ὧπφρ αἰμφότερφι ἐφελχορδίου ὠ. Ὁ 
δὴ ν ἐγκώμιον αὐτο ζω μέγιφον, Εἴτα καρπὸν αὐτῷ ϑρέχῷῳ ὀυϑηον ἐκ τῆς αἰ πυ’ακθῆς᾽ 

4. Κορ. Ἰρ τ. Ὁ 5. τὴς αὐτῷ φιλίας δεῖγμα γνήσιον. ὦ Κορλνϑίοις δὲ ϑχιξέλλων ὅτως ἔλεΐω, ἵγα ὑμεῖς το 
μι πσοϑπέματε ου ἐδ ρ πορθύωμα» ΟΡ πλύτων τίω ποὺς (ὦν, μαϑνΐζῳις αἰ γαίπην ὡν-- 
δεικγύγθμος, ἧς ἰσον ὀυδέν. δ9 καὶ οιοχόνϑρος αἰοἱ τὴν" Ἐλιτολῶν, οὐ τεύδον πυδϑοιμιαζ4) 
ἐπλϑ νῦν, Εἰς πϑτοχαταλύει πάλιν. καϑούπερ γὰρ πατὲρ Φιλόπους μονο μὲς παιδίον χ. τὲ εὐ 

Δι Κοριβικῆ. γνήσιον, ἐφίλει (δ πιφοις ὠπὸμζο κ᾽ 8 κα ἔλεγο, ΤΊς ἀοϑενφ, ὁ Οὐκ αοϑενῶ, ὡς σκὸμ- 
δωλίξε , χα) Οὐκ ἐγὼ πυρϑόμαι: 1:2 

ἩΘΙΚΟΝ Καὶ γὸ αρϑϑ άλλων ἀπλύτων τοῦτο ,οὴ τὸν διδώσκαλον ἔχειν. δ)9 ἡ Πέπρῳ ἐλοὶμ ὁ 
ἵνα». κα. ες. Χοιεὺς, Ἐἰ φιλᾷς μα, “ποίμαμνα ζῷ ποόδατά μϑ. ὁ "ὰ» ᾧ ὑΧράςον Φιλῶν, ἡ τίω ποί- 

ὑνίω ἀδρύφιλῷ, ᾧ (ὃ Μωυσέα 8ὲ τότε ἐπέζησε τῷ δήμω ΨΜ' Ἰουδοίων, ὅτε τίω πὐϑῆς 
ἀὐυους ἔυνοιαν ἐπεδείξατο " καὶ ὁ Δαξὶσὴ δὲ οὕτως Τὴ τίωὺ βασιλείθν ἤλϑῃ, σσοότερϑν φι- 
λόσορορς ἘΣ ἀϑζις φαμείς. ὅτω ,ϑιῶ ἐπ γέος ὧν ἤλγησε , ΠΣ τῷ λᾳού, ὡς τίω ἀύφυ 20 ,.,. ὑφ᾽ 

«8ασ.ιΚ. ψυχίω Ἐχιδοιώω, ζωΐκᾳ ( βωῤβέῥωροι χαϑειλεν ὠκῴνον. ΘΟ ἔλεγε, Τί ἐξα! τω ἐ2ε-- γ[ν λίγον 

λόντι ᾧ δλλόφυλον τῶτον; υἱ μιοϑὺν αὐπτι μ ἐλολυ, δλλα πις θυ ϑίωυω βουλόνϑμος, καὶ 

ἐγχειολοϑέωῦαι τίω αγοὴς αὐτὸν μαϊχίων. ὅτε γϑεῶ Εἰσῆλθε ἀστοῖς (δ) βασιλέα μ( Ὁ 
α.Βασιιβικ. νἱκζων, συν ἰχύρ τύτων διελῴβη. χαὶ ὁ Σιαρμισὴλ δὲ φΦιλόφορ᾽ϑς ζωύ,δ[9 ἡ ἐλεν»Ε μοὶ 

δὲ μὲ δέοιτο δριιδοτεῖν τὸν Αἱ φλιπεὶν παδ)σίυχόρϑνον αἷῷ ὑδν τῷ Κυρίῳ. οὕτω ὼ 8, 

Παῦλος, μῶλλον ὃ οὐχ οὕτως, διλα' χα) πολλῷ ιφλιέον αἰσπτλύτων αἰδιοχαίε ΤΟ Ὅρχο- 

Τν δ. μϑβων. 89 καὶ τοις μαιϑυΐζαᾳξ ὁυτω “σοὺς αὑτοῦ διέ,ϑηχεν,ὡς Εἰπεῖν, ΟἿΙ, εἰ διυνα , τοι ' 
ὀφθολμοιὶ ὀξορύξλυτες ἐὺ ἐδωκοτὸ μοι. ϑζρ᾽ τῶτο ὁ τοῖς Ἰούδα ων διδοωισκαίλοις τῷ» 

Τζεχιλδιό 2) ἊΨ ἀνγλων ὁ Θεὸς ἐγκαλᾷ λέγων, Ω, ῶ ποινῦμες Ἰσραήλ᾽ μὴ βύσκοισιν ᾧ “πο! - 

μδίες ἑαυτοιῴ ν εἐἰχὶ ζᾳ ασοόδωτα βόσχϑεσιν ; ὠκᾷνοι δὲ τοιουδρτίον ἐποίρωυ, Ὁ γάλᾳ 3. 
Δ ρ, φησι, κουτεοϑίετε, ὶ τὰ ἔρια " αἰϑεξαλλεῶν, ᾧ ὃ παχὺ ἐσφάζετε, ᾧ τοὸὶ πυούξατα .. «κι, 

Ἰωω, Οὐκ ἐξόσκετο, καὶ ὁ ΧΧολτὸς δὲ ποιρῦμος αὐρίφου χϑμόνα, ὠκφέρων ἔλελυνΟ ποιυιζυυ ὁ κα- 
λὸρ πίω ψυχίω αὐτῷ τίϑησιν σὺ μ ἀσοϑξάτων. τῦτο ὁ Δαξὶδ' ἐποίησε πολλα- 
χοῦ - ἀλλαχοῦ, ὃ ὠύΐχᾳ ὀύωϑεν κτ' τοῦ δή πίλυτὸς κἡ φοδεροὲ ὠκείνη ὀργῇ κρυτηΦέρε- 

ξιβασικδιζ Τὸ. τόρτῶν γὺ σφαῆονϑβων, λον, Ἐγὼ ὁ ποιμζυὺ ἡμδίτον, ἐγὼ ὁ ποιμιζωὶ ἠκακοποίη- γ5 
σα᾽ ὸ ὅτοι, τὸ ποίμμψιον, τί ἐποίησοιν ; δζρ τοῦτο ἡ εἰν τῇ αἱρέσει δΨὦ τιμω λον κείνων, οὐ 
λιμὸν Εἵλετο, ὶ δίωξιν ἐϑρωῖν, ἀλλα (ὃ δα τῦ Θεοῦ πεμπόνϑμον ϑαίατον, δὲ οὗ 
“αοϑσεδῦκα ὧδ᾽ Κα ἄλλους ὧν ὡσφαλεία, κα ταςήσενν, αὐτοὶ ἢ πσοϑ Μ᾽ ἄλλων ἀπόμτων 

κατωεχ, ϑήσεοϑαι. ὅλ φ, ἢ τοῦτο σύκ ἐΐμετο, -ϑρζωυεῖ ἡ λέγει, ὧν ἐμοὶ κἡὶ χείρ σα "Εἰ 
οὐκ ϑρκφ, ὃ ον οἴκῳ τῷ παΐξός μιϑ. ἐγὼ γδβ, φησιν, ὁ ποιμιζωυ υμϑδ τον ὡσανεὶ ἔλεγψ, 4ο 

στ! Εἰ χαὶ " ὅτοι ἥρδοτον, ἐγ τ εὐϑιωυος ἡμέων τῇ τιμωρίᾳ ὁ μιὴ δ ορθούνϑυος᾽ ὅτὸμ ὃ 
ὁ ἐμὸντὸ αἰμδτη μα ἡ, ἐγὼ δίκαιος αὐ ΘἾϊων δοῦναι τίω' τιμωρίαν.  γὸ αὖ ξῆσοι το ἐγ- 
κλημα ϑέλων, τὸ τῷ “ποιμδύος θιϑηχεν ὅγομκα. οὕτω χϑιῶ πίω " ὀργά ἔτησεν, οὕτω τίω 

Παροιμηη ξ ἰπόφασιν ὀρενικλέσττο. τοσῶτον ὅθην ϑξομολόγησις ἢ, Δίκαιος γοῤ ἑαυΐ κατήγθρος ον 5. μίμ, 
ποθ ολογία. 
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ποορτολογία. τοσῶτον κηδεμονία, ἡ συμειπαϑξα ποινᾶῥος ὐρίτου. καὶ γὰ ἐαπαρφἤετο 
ἐσ αὐλάγχνα “πιτήδντων ἐκείνων, καϑαίπερ παίδων γνησίων ὀϑαιράνϑβων. 29 ὼ ἐπ᾽ 

αὑτὸν τίω ὀργόμ ἐλϑεῖν ἠξίου. ᾧ εἰν οἰοχη ἢ σφαγὴς τῶτο ἐποίησιν ἀν, Εἰ μὴ χα βώ- 
ϑίουσαν αὖ τίων' "ὁδῷ ἡ ασϑϑς αὐτὸν Ἡξᾷν ἤλπιζεν. δτεορεῦ Εἶδε τῦτο μὴ γυόμω 

5. τὸν, ὐκείνους Ὁ ὄχηνεμο ϑμέω τίω συμιφοροῖν, οὐκέτι ζεϑεγκαν, αἰλλ᾿ αὐηφ,8η μάλλον," ὅχὶ 

τῷ Αμγωὶ τὸ χυρφτοτόχου, ζϑτε Ν᾿ ϑαγατον Οὐκ ἥτηστ, νοὦ ἢ αἰξιοῖ τσο9 ΤΜάδδλων πε- 

σεῖν, τοίου τον .)) χοὴ τὸν αὔῤχοντα, ἡ μιᾶλλον ταῖς ἐ τέρων,η τος οἰκείαις ἀλγεῖν συμφο- 
'δαῖς. τοιοῦτον γϑιώ Ἃ. καὶ πὶ τῷ ποηδὸς ἐπαϑεν ἵνα, μάθης ὅτι συ οἱὲν πλέον Τὴν φρχομέ- 

γῶν τὸν παιδὰ ἐφίλά. καίτοιγε αἰκόλφιφος ζώ ὁ γεαγίσχϑς, καὶ πατραλοίας, αἱγλ᾿ ὅμως ἐλ ἐγ, 

0 τίς δωώστι μοὶ γα τον ὀμτὶ σῷ; Φ λέγεις,ὦ μϑχαθλε, χαὶ πϑρτων δ, ϑοϑπων πραύτατε; δι Βασιιη λγ 

λύελῷν σε ἐασούδειζω ὁ παῖς, καὶ μυοίοις σα ὐθιέξαλε κακοῖς καὶ ὅτο ἐκ μέσῳ γέρρνο, 
καὶ Ὁ Φοπειρον ἔφη, τε εὔχη σφαγάδαι "ναὶ, φησιν. γὸ ἐμοὶ νενίκηκε Ὁ ςραπεδὸν, ΩῚ 
ἐπι πολεμϑ μαι σφοδρότερον ἢ πσϑότερϑν καὶ ζὰ αὐλάγχνα μι δχρικοτύγεταὶ νῶ μειδό-: 

ΤῊΝ τως. ὅτοι Φ πω Ἶ ν ἐγκεχειθασμϑῥων ἐφροϑντίζον ὁ ἢ μαχάθλος Αζεκαΐμε καὶ Ἵ οὐκ 

195 ἐμιπεπιςευνϑύων αὐτῳ πολλζω ἐποιᾷτο τίωυ «ασοόνοιδιν, καὶ Τοσαύτίων, ὡς καὶ κινδυυύοις ἐ- 
εν. αν ἰβιξαλᾷ χαλεποῖς. δ Ν᾿ ἐχ αὐ ἀδελφιδῷ μόν ζω αῆσι πορ οφαῆον, 

αἰλλα' καὶ αἰ πὸρ “ΜΝ Σοδὸ μεν, αὶ πτοϑτερον ἀπεφη «ἂν ΠΠέρστας ἐλαύνων ἐκείνους, ἕως 
πϑϑζς αὐτῶν" ἠλ δυϑέρωσε. χα! τοι γα ἐξιω λαξόντι τῶτον ὀυαχωρῷν, δλ ΟΥχ ἠθέλησε. ἡ 

Ν᾽ “πόμτων ὁμοίως ὠκήδε»», ἡ τὸ ἡ [9 Ῥ ( τω δῆλον ἐποίησεν. ὅτε γϑεωῦ οὐ 
1ο βαρθωρων φρατοπεδὸν ἔνϑηεν «ὑςβι: πολιορκᾷν, λα ἡὶ ϑοήλατος ὀργὴ (αὶ πόλεις αὐ δ, 

εἶσι, ὧκ βα ϑορν " ὁμαασαν, ἂ οὐκέτι ὅπλων ζῶ ὁ χα! οθς, σσοὲ μάχης ὁ ὐδαταξεως ᾽ δλ' 

ἱκετηρίας, τοστωύτίωυ ἐποιήσοα"» χἰπῦ' αὐ Ἱν δασουϑάω, ὅσον δῤ Εἰ αὑτὸς ἰπόλλναϑα ἔ- 
μδνε. (ρὲ δὲ τῇ», ἡ ἀπαξ, καὶ δὲς, ὁ τοὶς, ἃ πολλώκις παρϑσέργοται ᾧ Θεῷ, αὶ ἐλὴ τίω 
φύσιν καζα φϑυγγή λέγων, Ἐγὼ δὲ εἰμι γὴ ὁ «ποδὲς. κα Τ᾽ ἀβοϑον εἰδὲν δου σσολδεδομέ. γυυν αῷ 

χνἥν'͵. 121 γοὺς, δὲ ἑτέρος ἀδζοις ἀξιοῖ σωξεοϑαι. δα τθῸ καὶ ὁ Θρὸς ἔλεὴν ᾿ γμὰ κρύψω Ὁσπο τϑ γὰ Υ 
παιδὸς μα Αὐρκαμ ὦ μέλλω ποιᾷν, ὕα ἡμᾷς μαάϑωκϑρ πᾷς δαί. φιλάν,ϑο πος ὁ δὲ. 
χαιος. καὶ ἐδιὸβ ἀπίφν αὐὐδακαλών, Εἰ μὴ ὁ Θεὸς ὠπέζη «σοξτς. αὶ ϑυκεῖ δ ὐπῷ 
ΥὟΜ δικαίων δίζαϑαι, Ὁ ὃ πϑῷ αἰ ὠκείνων ἐποίει. κ) ΟΝ σφόδγα. Εἰσὶν αἱ Δι“ ἀγίων 

ψυχαὶ ἥμερϑι ὶ Φιλοὶν,ϑοόῦποι, ὁ αἰδὶ (ν᾽ οἰκείοις, ἡ πἰϑέν δλλοτίοις" μἰξιρι Μ 
30 ὠλόγων αὐῖ' ζωτίων ὠκτείνουσι ὅ' ἡμερϑτητα, δχρὰ τούτο καὶ σοῳ ἐς ἥις ἔλετε,Δίχᾳιος οἰκτείρει 

ψυχαὶ κἸηγοῦν εἰντο εἰ ἡ ΚἸωυών, πόσῳ μῶλλον δυ, ϑοϑπων δον ΩΝ ΚΊζυ νἐμιιαϑέωυ, 
λοχισώκῖθα ὦ τιὺς δ᾽ πσοοξώτων ποιρϑβᾳς τὸς εν τῇ Κατυπαδοκϑῖν χώρα, οἷα καὶ ἡλίκνι πά- 

οούσιν τ ᾿Ψ) αἰ λθγῶν πυρϑςασίας. ππολλάχις οριζῶ χίϑηι καιτουχα αϑόντες,, τος ἐφεξῆς 

μρ ἰεὲ: ὀμεναν ἡμέρᾳ. λέγονται ὃ ἡ ( ὦ Λι(ύη "οι ἐλφῆονα τῦτων αἰ σουδμειν δειναὶ, μένας 

πὐΐμη. 15 ὀλοχκλήρεις πίω χαλεπὴν ἔρημον ὀκείνζω,ὺ νη πικροτάτων γέμισαν ϑηδίων πἰϑιπολθιώτες οἰ 

Μληὲν ἢ αἰδὲ ἀἴλογα τοστιύτη ἀαπουδὴ Ἴνα, δ ἔχοιμϑῳ το λογίομ οἱ ψυχαξ' λογικας ἐμιπιφευθεν- 

" τις, αὶ () βαϑιν τον χαϑούδοντες ὑπνον ; ὀμαπνφν" γ}5} ὅλως ἐν ἐῶ, ἐσυγαζειν ὅλως, 
ΝΛ 5 πόρτα, «ἰδετρέχειν, ἃ μυοίοις ἑαυτοις' ὠκ διδόναι ϑοινατοὶς ιὐχὺρ Τὴ πσϑϑθα.- 
τῶν τούτων ; ἢ Οέκ ἴξε τὴς ἀγέλης ζαώτης τὸ ἀξίωμα: χ᾽ ζαύτης ὁδεασύτης ὁ σὺς 

40 μυρία ἐποραγιματθύσωτο, καὶ τὸ αἶμα ὕξερϑν ὀζέχεε τὸ ἀντ; σὺ δὲ ἀνα τασσιν ζητεῖς ; 
ἂὧπ χεῖρον διύοιτ᾽ αὐ Ὑ" ποινϑύων τούτων ν Οὔκ εὐγνοὲὶς τού», ὁ τι ἰδιεφήχασι τὰ χρο5- 

(ατα ζαύτω λύχϑι τούτων πολλῷ πικρύτερϑι ὡ αἰ γοδκωτέρϑι; δ λογίζῃ κσϑὸς σάντοι οἵας 

δ ψυχὰς ᾧ μέλλοντι ζαυτίω μετα αειφίξειν τίω Φοχίω; δλλ᾽ αὐ ,ϑορποι δημκάγω- 

,9ὲ ὑφ τῦν' τυχόντων βουλϑυόμϑμοι πρχραγμῶν, ζ νύκίις τῶς ἡμέραις προ οίλίασιν 
αἰ φυπγοιῶτες ' 

“ἰμν, 

Παρ ξ, 1 



ἘΟριγοξ, 

ΙἸωώγ. κα. 4. 

Ῥω.ἀ αν 

δ. Κορ. η.α. 
Κορ... ὁ, 

αἰ Κορ ἐξ αν 

"τό ᾿ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 
αἰ γρυπνόιῶτες " ἡμέὶς δὲ τῷ ϑρανοῦ, (ὃ «ἰγώνα ἔχοντες, καὶ οὖν ὑμέρα χαϑϑύδυμνϑῳ ἔχρα 
τίς ἡμαξ λοιπὸν ἐϊξαιρήσε") τῆς ἐχὶ τούτοις κολάσεως; Εἰ γδβ ὃ σῶμα κατακόςήἶεοϑαι 
ἔδει, ΕἸ μυρίοις εἰ ασος ἰώωι ϑονάτας, ἐχ ὡς Ὁχὴ πϑμήγυραν τρέχᾷν ἐχοϑωῦ ,ζῶτα 
δ μὴ μόνον ποινϑρες, δλλα' ὦ παρϑξα]α ὠχϑυέπω, ἵνα, (ἄν" ποιψϑμας παδϑϑυμοτέρφις ποιῶ. 

σῃ, ἵγα μια δλον αὐδἕἶὦμπ τίω “οὐϑαίρεσιν ἀλείφωσιν, ἕτερον δ σον, πειθὼ δ ὦ συ ακοίω 4 

πᾶσαν γϑ ἔχοντες. ὄυτω ὁ Παύλος ἐκέλθυσι λέγων, Πείθεοῶς τοῖς ἡγϑυμϑίοις ὑμδν, κα 

᾿ς Αἰ χσείκετε, ὁτι ἀὐρὶ αἰγρυπνούσιν αἰ ν}} «ψυχῶν ὑμδῶ, ὡς λόχϑν δἰ ποδώσοντες. στὸν 

αὶ Εἴη, αἰὐγρυπνοῦσι, μυρίους λέγοι πόνος ᾧ φροντίδας ἡ κοδυυΐοες. ὁ γὸ καλὸς ποι- 
μιδιὺ καὶ τοιοῦτος δῇ ὁ Χολφὺς βούλο:), μυοίοις αἱ μιλλιάτωι μδτυσιν. ὁ Φ γρώπαξ δ᾽ 
αὐτὸν ἀἰπέϑοινεν᾽ οὗτέ, ὃ μινολαίχις δζοα τίωυ ποίμψίω, Εἴγε ποιμέω ἴα τοιοῦτος δή τὴ ιο 

ἡ, ὁ γὰ}} τοιούτος καθ᾽ ἐκαίς ἴω ἡμέρριν ἀποθνήσκειν δυυϊα:). δ|9 καὶ ὑμᾶς Εἰδύτες ᾧῷ 

πόνον, συ μιν οἰῆστε τὰς θυ χαὶς, τῇ «σου διῇ, τῇ ασϑϑϑυμίᾳ, τῇ φιλίᾳ" ἴα ἡμεῖς ὑμδᾷν, 
αὶ ἡμδὦ ὑμῴς καύχημα Ἄμηοϑει δα τούτο γδρ ἢ τω κρυφαίῳ τῆν" ὐποτόλων, ὁ αἷαῷ 
τὺς ἄλλοις Φιλθιοπι αὐτὸν τῇ» οὐεχείρλσε, πσοϑτέρον ἐρωτήσας αὐτὸν, Εἰ Φιλοίτο μὉ 

αὑτῷ, ἴα μαιϑης ὅτι τοῦτο αὐϑ3 Μ ἄλλων τῆς ἀγάπης τῆς Εἰς αὐτὸν τικμήθλον τἰϑ4). 1 

ἢ ὙῈΥ νελνικὴς τῷ δεῖται ψυχῆς. ζῦζῳ δὲ μοι ἰδὲ “Φρίφζων Εἴρηται ποινϑμων" ἰδὲ 

ἐμαυτῦ, καὶ δ'ὲὕ χαθ᾿ ἡμας δυλ εἶ τις τοιοῦτος, οἷος ὁ Παῦλος ἑω, οἷος ὁ Πέζος, οἷος ὁ Μωύ. 
σὴς. τὠτες δξῶυ μιμιησώ θα καὶ οὐῥγοντες ἡ Ὄργοϑιμοι, ἔξεςι γδῤ καὶ διρχορῦῥῳ εν μέ. 
Ρ" δὴ ποινϑμα, τῆς οἰκίας, ΝΜ φίλων, ν᾽ οἰκε , τῆς γοωυ εμκὸς, «Μ᾽ παίδων. κἀν οὕτω 
ζᾳ καθ᾿ αὐτες οἰκονορίφ ϑρ, πϑϑτων Ἰχιτθξόμεθα ἊΜ αἰγαθῶν ὦν ϑμοιτο πὐμίᾷς ἡμοαῴ 29 

᾿ὕχυτυχεῖν, γϑδύιτι αὶ Φιλανιϑονπίᾳ. Ὑ'μετειβη 

Λογ, λ, 25 ΝΎΝΙ ΔῈ ΠΟΡΕΥΟΜΑΙ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 
δλ᾽ φκϑνοδν τοῖς αἰγώις. 26 "Ευδύκησαν γο} Μακεδονία ᾧ Αχαΐα κονωνίαν 5.-5 
να ποιήσαρϑαι Εἰς τοις' γῆωχους ὟῬ Ἕ αἰνίων δ οὗ Ἰερασαλήμει 22 

27 Εὐδύκησταν δ, ὁ ὀφειλέται αὐ Ὕ᾽ Ε ἴσινι 

Ὁ Τὴ Εἶπεν, ὅπ τύπον οὐκ ἔτι ἔχω ὧὗ τοῖς κλίμασι τούτοις, ἃ ἔλα 
ἐν Ὁ πποθίαν ἔχω ἐκ πολλῶν ἐ Μ᾽ ἐλθεῖν πσοῖς ὑμαξ, ἐμδηεἢ ἔπ βρᾳ- 

ὙΦ ΩὗἾἁ ϑιωωνδα μεὶνομίζηται αἰσχλύναδεν ὠδοις, λέγει ᾧ τίωὶ αἰτίαν, 39 
ΝῊ (ὦ δὲ ζω αἰαξαάνγλεπω τέως,κα! φησιν, ότι πορθύομφι Εἰς]εροσόλυμα.οἢ 
Ὡ 4 δὸκφ ὦ τίω πσοῦφασιν λέγειν πῆς μϑηγσεως" 5: ὃ τούτων καὶ ὅ- 
πος σέοϑντι κατασκϑυάζει, ὃ παοϑτούψαι ὠκοῖνοις Εἰς ἐλεημοσιωϊευ, ᾧ 

επσουδιαιοτέρας “ποιήσαι. ἐπεὶ Εἰ μιὴ τοῦτο" ἐασούδοιζε κα τορϑυύσαι, ἤρκει Εἰπ᾿ν,στι πο-- κηρίων 
ρεύομαι Εἰς Ἱερυσουλήμε ᾿ νιουὶ ἢ, ἢ τίω αἰτίλυ" πγϑλείϑησι τὴς οἰποδυμείας " πρρεύομαι 35. ,μισυήνη 
5, φησι, δρᾳκογοῦν σοῖς αἰγίοις. χα ὠα( στοίξοι τῷ λόγω, χα! λογισμοιξ' κινᾷ, λέγων ὅπ 

-, ΟΝ 

ἐφειλέται Εἰσὶ, χαὶ ὅτι, Εἰ τοῖς πνϑυματικοὶς αὐ ΜΝ ὠκονώγησειν ζὰ ἔϑν», ὀφεί.. 
; [ -“" Δ "»" . ν" . -“ ᾿ 

λϑέσι χαὶ οὖν τοῖς (σρκιχϑῖς λειτ ργησαι να μμαϑωσιν ἐκῴιοι τύτοις ζηλϑεώ, ὃ9 ᾧ 

μάλιςα ἀὐτε τίου σοφίαν ϑαυμάσαι ̓  “οὴ, οἷν τῶν τὴς συμζουλῆς (Ὁ (ζζπον ἐπενόησεν. χάξιη, 
ὅτῳ γδῦβ μάλλον ἠγείγογτο ἢ εἰν τάξει τ δαινέσιως" Θἰπεῖν. καὶ 2) ἐδοξὰν ὁῤ ὑξοίξεοϑαν, 40... τι, 
Θ᾽ Εἰς πσδλφυπίω αὐνῦἕμΚοοινϑίους αϑρηλῳ Εἰς μιέσον καὶ Μακεδῦνας. δζρ δου τῦτο 
ὁκᾷ ὠκείνας ὦ ὅτω ασοοτοέπει λέγων Γ γωράζω ὃ ὑμῖν τίω γϑὴν τῷ Θεοῦ τίω διδομέ.- 

"ζω πῶς ὠκκλησίαις τὴς Μακεδονίας. καὶ Ἱμακεδόνας ἢ δ τύτων πάλη "Ὁ "Ὁ δ ὑμῶν 

ζῆλος ἠρέθισε (διὸ πλιείοιας . καὶ ὀχφ Τα λλο δ," ὁμοίως τῦτο ποιφ ὡς ὑτὸν λέγῃ, Ὡατερ 
ΕΝ δέταξα 



.. 4 

χυμὲ 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠΙΣΤ. ΔΟΓ.Δ: 227 
διεέταϊξα ταῖς ἐκκλησίαις τὴς Γαλάτίας, οὕτω ὺ ὑμᾷ; ποιήσαιτε. ἴχὶ 5 ἣ Ῥωμαίων ὁ ουχ 

ὅτως, δλλ᾿ ὑπέσα λλόβως μάλλον. ποιζ ὃ «αὐτὸ υκαὶ ἐχι τῷ κηρύγματος, ὡς ὁτὸμ λέγ᾽ 

σύ, 

(. χρ "’ 

Η ἀφ᾽ ὑμώνὁ  λόγϑ9 ᾧ Θεού ̓ ἴδιλλοννη .ἢ Εἰς ὑμας μόνα χατήντησεν ; Οὐδὲν γῥὴ ὅτως, ὡς α. Κορ διε. 

ζυλος, ἰαθϑν ̓δ|9 πολλαχοῦ αἱ αὐτὸ τίϑησι. καὶ ὌΝ καὶ [ἀλλαχοῦ Φησι,Καϑὼς οὐ πάσαις «. Κορ. ζ, ιζ. 

ς ταῖς ὠκκλησίαις ϑζαταάοσο μοι. καὶ πάλν, Καϑὼς πιλυταηοὺ ο᾽ ῳ πασῃ ὀκκλασίᾳ διδωσκω, « αἰἾορ. δ᾽. (ζ. 

καὶ ὶ Κολᾳοσσιεύσι ὃ ἐλελν, Οτι 58] χαρποφορείμϑμον αὐξανέιδνον ζ)  ἐναηζλιον' ὅ Θεῦ οὖ Χυλαν. «᾿ς. 

“πὸρτὶ κόσμῳ. τῦτο νη και [οὐζαύϑα ποιᾷ Ἐχὶ πῆς ἐλφυμοσιεύῃς. ὲ σχόπτι πῶς μιγαιλο- 

᾿πρεπῶς Τὶ λέξεσι κέ θῆται. ἐγὼ ΕἾπο, πορθύο μαι. ᾿ἐλεημοσύγίυ ̓ ὐποφέρων,αἰλλ ἀζρ- 
κογώγ. Εἰ ἡ ) Παύλος δζεκοιά, οὐνοησον ἡλίκον ὦ Ἀμόμδμον, ὅταν ὁ τῆς οἰκυυδύης διδεί... 

το σκαλος καζαδέχοται Ὀὐποκϑμίζεν, καὶ μάλλων Εἰς Ρώμέω ἀποδημεῖν , καὶ ὅτως αὐφιὰ 

Ἐθαιποϑαν, τῦτο ὀκείνου πσερτιβᾷ. ἠυδύκησαιν γο Μακεδονία καὶ !Αχαΐα" τατέςιν, ἐδὺ-- 
κἱ μαραων, ἐπεϑύμιησειν. κϑινωνίδν τινάς παλιν οὔκ εἰπε ὀλεημοσιωύξευ, ἀλλα κομωνίοδν. 

ὃ δὲ, τινά, ὀυχ ἁπλώς τόθάκον, ΦΛᾺ ̓ ναμὴ ̓δξῃ τῦτοις ὀνειδίζειν. Ἂ οἷν εἶπτι ἀπλώς, 

Εἰς τοῖς ἐ αἼωγρι, δλ, Εἰς τοῖς 'πῆωχοις ἥα ἁγίων ̓ δπλί ποιων τίω σύςασιν, ὦ τί 

15 σ᾽ τὴς Ἔροτηρ, ὼ τίω “πο τὴς πενίας. Ἂν οὐεῖὲ τύτῳ μόνον νηρχέαϑη, δ᾽ ἐπήγανλ, ὅτι 

ὀφειλέται Εἰσι. Εἶπα δείκνυσι πῶς ὀφάλόται. Εἰ γᾺ τοῖς πνθυμοιτικοῖς Οὐκοινωνησαιν 

«Ὗν, φησι, τοὶ ἔϑγη, ὀφείλϑυσι ὶ ὡ τοῖς (ὑρκικοῖς λειγϑργῆστοι αὐζις. ὃ ἣ ΧΟΝ αὐτοῖς! δὲ. 

τὲς ῆλϑεν ὁ Χοιους, ἀὐθὶς ἰω ) ἀπόμτα ἐπηήελρῦβμα τοῖς ἰδ Ιουδαίων, δ αὐνἷἷἶὭὟἵὸ Χριρῦρ, 

ᾧ ἐλεῖν, Εκ τυ" ἰουδαήων᾽ δὴν ἡ ὶ σωτηρία, ἐκ: )ιγ οἱ Ὑἰποσολοι, ὠκᾶϑον (ᾧ πελφῆται, 
20 τος τὰ  ἰγαϑει πόῥτω. τύτων δξχυ αἰπόμτων ζὐκοινώνισιν ἡ ̓ οἰκυνθρμη. Εἰ τοίνωυ οὖ τοῖς 

μείζοσιν ὦ Οκοινωνήσουτε, Φησί, ἢ ὺ τὴν" δείπγων" ΟὋρυ ἃ κείνοις πϑρεσκόυασμένων ὑμεῖς οίσιλ- 

'ϑοντες αἰπηλαύσειε τ παροκομδῥων τ πω τὸ ᾧ δἰαγΐε λίου αὐ ϑαθολᾶδ᾽ ὀφείλετ καὶ 

ἣν (ὀρκυδῆν κοινωνήσοῃ ὦ μμοτωδοιώαι Ρ ὁ οὐχ Εἶπε; κοινωνησα δνλα' λειτουργῆς 
σαι᾽ οὖ τάξει αἱ ἀκόνων αὐδοις καϑιφας, ὦ ὦ γῇῆωῪ βασιλίῦσι τελοιωύτων Φόρρες. ἡ οὐκ Εἷ- 

25 πεν, οὖν τοῖς Φκυσῖς ὑμδ, ὦ ὡασερ ὗν τοῖς πνϑυμιατιχϑὶς αν. ἃ ἅ ̓)  πνϑυματικα, 

ἐκείνων" τὰ ὃ  ρκικαὶ, οὐ οὐ τύτων μόνων, δρλια χοναὶ πότων. ζα! " γχούματω πόμτων ὀκέ-. 

λέυσεν ἘΠ), ὀὐχι ; Νὴ κεκτημϑῥων μόνον. 
28 Τ9» δ Ἐβατελέσες, ἢ σφραγισαίμϑμος ἀὐζις ὦ χαρπὸν αὔτον" Τετέριν, 

. ὡς εἰς βασιλικαὶ ταμεῖα ς οὑναπολέμδμος ὡς Φῳ ἀσύλῳ Ὁ ἡ ασφαλᾷ ̓χωρίφ. «ὦ ἐκ εἶπεν, ἐλεη- 

20 μοσωύην, δοιαὶ πάλιν ἑκαρποὶ "δεικνὺς κερδοήνονζας ὥν πὐρεχονζα. ᾿Απελϑύσομαι 

δ ὑκίδι εἰς Σ πϑμίλν. Πάλιν μέμνν.) Ὁ ̓Σπὸρμίας,δεικνις Ὁ κὄκνον κ ὥ αἷδὶ ὠκείνας 

Ἀρμόν. 29 Οἶδα ὃ ὅτι ' ἐρχόμϑνος αρὸς ὑμας, τ πληρώματι θὐλογίας “ ὅ ἐναήελίν 

Ϊ Ὁ Χεισοδὲ ἐλδυσομκαι. τί ὅπ: πλυρώμαιτι ἰυλργίαρ; ἥτοι «ἰεὶ χρῷ μῶν φησὶν, ἢπε- 

οὐ πότων ἀπλώς ἫΜ χατορϑωμᾷν .ἐυλογίμ Ὁ, ὡςΐῳ πολλά, τίω ἐλφημοσυγίευ ΕἾ.- 

ἴωα. δ Χο 

β.Κορ.θ.6. 

4 ων λέγειν ως ὁτὸν λέγη Ως ἐυλογίδν, μὴ ὡς πλεονεξίων. ὠ ἔγυς 2 παλαιὰ ὅτως ἣν Κρι- φ,Κρρ.θ.) 

λα δ παφάγμα. ̓ ξ ἡ ̓νοῦ πσοϑσεένηκε τῇ ἐναγξελίου, αϑ τῦτο Φάμϑν οὐ πε- 

; εἰ χουμίν Εἰρηκέναι μόνον, δλλὰ καὶ κ᾽ αὐ τῶν ἄλλων ἀπόντων. ὡς δ Εἶπεν, οἶδα ἣ δ οι 

ἐρχόυϑινος ὀψομιαι ὑμας ὦ ἅπασιν ἐυδοκιμιοιωζας, κὶ Ὁ κομιανήᾳᾳ τοῖς αἰγαϑοῖ, κα ἡ μυρίων ἐ- 

γαϑοὖ αἰξίους ἐπαίνων τον κῦ πὶ ἰναηέλιον. ὁπ ὃ, ΕἾδος συμζουλῆς " ϑαυμαςὸν, ὃ 

49 πορκαταλαμίολμειν ἀπιᾷ τοῖς ἐγκωμίοις, ὅτὸν γ. «οὐ Ῥαιτῆται οὐ τάξει ρα νέσεως 
τϑη ποιᾷι, δχὶ πτῦτον ἔρχεται τῆς δίορθώσιως (Ὁ πον. 

340 Παρᾳακαλα 2 ὑμας ; αἱ οἱ τὸ Κυρίου ἡμδῇ Ιησῷ ΧΧρατού, καὶ ϑζρὸ τῆς ἀγάπνοτ 

πνύλματος. Πάλι ὠζωώϑα ᾧ Χοιρὺ κα ὸ ὸ πϑθῦμᾳ ππϑϑ αλλεῖ), ν Ἂ “ἐδαῶς 

μέμψηται τῷ παΐζος. τα ὃ Εἶπον, ἵν ὁτὸμ ἴδης αὐτὸν παίδ99 καὶ ἐοδ μεμψημδρον, ἢ ᾿ 
. παδος 

β 
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παΐζος μόνα, μήτε δι, μυΐπε πνεύμαι αἰϑωτῆςυῦ ἐκ εἶπε,πνεύμανς, δλλ᾽, αἰγείπτης πρεύμαᾳ- 
τος. χαϑαπερ γῈ ὁ Χειοὺς ἡγάπησε (Ὁ) κόσμον, ὶ ὁ πατήρ, ὅτω ἢ Ὁ πρεῦμα.. πὶ 
δέ δδιν ὃ «οὐδακαλῴς, Εἰπέμοι; Σά γωνίσοιοϑα! μοὶ εἰν τὸς προλξιυχαὺς ὑ- 
πῆρέμού τοῖς 4ὺ Θεὸ, ἀλ δ" 

ΕΠΠΠ31 Χα ῥμθὼ τἰλὸ υ" ὠπειοιωώτων εὐ πῇ Ιουδαία, ὠΜέρας ἐξα ἐγὼ -; 
τῷ ασοϑύχει»», δ[ο' αὶ μιᾷ ἐυχας αὐνδὝκαλᾷ, οὐκ Εἶπιν, ἥα συμπλαχῶ, δλλ᾽ ἵνα ρυ- 

Μεΐθικειμωρ ον" ὡς ὁ Χοιφὺς ὠκέλφυσεν, Εὐχεοῦν μὴ Εἰσελϑεῖν Εἰς πειρασμόν. ζωτα ὃ λέγων, 

ἐδείκνυ πονηροιφ τινὰς λύκεις ἐχιϑησουθρος αὐτῷ, ὦ ϑνοία μάλλον, ἢ αὐδραφὴ ὡἰσὸὃ τύ-- 
τοῦ ᾧ ἕτερον πϑδεσκθύαζε, ὧ δάξω ὅτι δικαίως αἰεδέξευτο ζὸ Δ ϑιλνῆσαι τοῖς ὦγίοις, Εἴ- 

.κ« τοσῦτοι (Ὁ ἀπειϑοιώτες, ὡς ὁ αὐ ἐυλχέοϑα! ρυοϑίώαι. (Ὁ 5} μυταϊξὺ τοσούτων κο 
ὄντες πολεμίων, λιμῷ οἰπόλλυοϑοι ἔμϑηον᾽ δ[ο' αὐαγκαίως ἑτέρωϑεν ἀδοῖς ὠκομίξετο. 

Καὶ ἵνα ἡὶ δχμκονία μὰν ἐν Ἱερυσαλήρι ἐν αγοήσδυκτος Ἄρη.) τοῖς αἰγίοις" 
Ὑυτίέςιν, ἵνα δουτή μιν μη) ἡὶ ϑυσία, γα μ᾽ «σϑοϑυιιίας «ἰπσοδέξωντω τοὶ διδὺ-- 

αϑμα.. ὁρᾷς πῶς πάλιν ἐπῆρε Ὁ ἀξίωμα δ" λαμθλυόντων, Εἴτε ἐυχῶν δήται" πα- 
ἡ αἱ ! ν» “ἃ ν " Ι ᾿ ν. λ. , ν ὦ) ! . 

δϑι δάμια τοσότο, Εἰς Ὁ διηθύωναι τῶ πεμπενϑμα, πο ὃ τὸτν δείκψισι ἡ ὑτερϑν Τί, Τί 15 
οἵκ ΚΣ] ὃ δοιώαι ἐλεημοσιωδω Εἰς ὦ δεηϑέώαι. ὑτὸρ ὦ» μ᾿ λῥώγκης “ἰς αἰ) εέ- 

γη, ὅτου ἐξ ἀδικίας, στὸμ" μ᾿ κενοδοξίας, οἴεται ὁκουρπῦς. 
3ν νὼ ὦ χαρᾷ ἔλθω πυοϑς ὑμας δ» θελήματος Θεοῦ. 

γοιὰ" Ὥὥανερ Ὀρηρόιδινος ἐλελῳ, Ἐὔπτως ἤδο “τοτὲ ἐνοδωϑήσο σι οὐ δ᾽ ϑολήματι τῷ Θεοῦ ἐλ: 
θῷ «δὸς ὑμαξ " οὕτω ὁ ζϑα Ἄππ ὃ ἐφ χαταφεύγει ϑόέλημα, χαὶ φησιν, τί δῷ 10 

το ἐπαίγϑμα!. ὶ ῥνοϑέωώαι ἐκξϑεν ἔυχοιίϑι» ἵα ταχέως ὑμας ἴδω, ἡ ἴδω ἐἶθ᾽ ἡδύνης, 
μηδεμίαν ὠκᾷϑεν ἔχισυρθνϑμος αϑυμίον. Καὶ (ἰἰωδναπειύσωμῳι ὑμῖν. 

Οδαᾳ πῶς πάλιν τὸ ἀτυφον δείκρεσιν: καὶ γυνὴ Εἶπε, διδάξω ὑμαξ χαὶ κατηχίσω, 
Ὁλλ' ἥα ((ωαναποιύσωμοι ὑμῖν. καὶ τοιοῦτος ζῶ ὁ αὐγωγιζόψϑμος, ᾧ πυκτιύων. “πῶς δξῶυ, 
φησι, ((ἰωαναπαύσωμαι ; ζόρϑρος αὐτοῖς καὶ τύτω, ᾧ πυφοϑυμοτέρϑις ποιοῦν ἃ ς᾽ 

τῷ κονωγοὺς ποιῷ Ὑδω" φεφόρων, ᾧ δεικφωύαι ὸ αὐςδ ἀγωνζονϑμὸς καὶ ποοιωζαῥᾷ]- 
ταν ὁπ αἰεἰ ποιζν Εἴωϑε, τίω ἐυχζω κκΤ' τίω αρδδαίνεσιν προϑτίθαται λέγων, 

2320 ἢ (Θεὸς τῆς Εἰρίωης μῶ' πϑῤτων ὑμϑν. Αμώυ. 

χοῦ (ς΄. Ὶ (ἰωΐγημι Ἀ ὑμῖν Φοίξίωω τίω ἀδελφίω", ἀζρίονον οὖσαιν τῆς ὀκκλισίας τῆς ὧ 
Κεγχρεώς. Ομ δχρε τούσων αὐτίω σημψιώει. ὸ γὸ ασϑ9 ἵ ἀλλὼν αὐτῆς ἐμρή- 3. 
ἐϑη πόμτων, ἡ αἰδελφίω ὠκαύλεσιν, οὐ μικρὸν ἃ ΤΙαύλυ κληϑέῶαι ἀδελφέ, καὶ Ὁ ἐἰ- 
ξίωμα αυοϑσέϑηκε, ϑχϑέκονον Εὐπών. 

2, ἵνα αὐτίωὐ πσοϑσδὲ ξηοῦς ον Κυοίῳ ἀξίως “Ὕὦ ὠγίων᾽ Τυτές!, οὐ ὁ Κύοιον, 
ἡὼ τιμῆς Θἰπολαύσηται ΠΡ ὑμῶν. ὀγοὺ οἱ α, (ὃ Κύοιον δυχόνϑμος, καὶ μὴ μέγαν τινὰ 
δέξηται, ΚΓ ' ἀσονδὴς δέχεῦ) . ὁτὸμῆ ἡ ἀγία ἡ, εὐνόησον ἡλίκης αὑτίω δἐἰπολαύσαι δίκᾳ 49 

οἡ ἡπρριστείας. Ὁ. 9. τ» πσο»σέϑηκε ἰξίως τοῖν αγίων ὡς δεῖ τὸς τοιότος κἰ πουδέχεοϑει. 
διπλίω γὸ ἐχαι αἀἰφορμιόυυ τῷ ϑεραντά, ϑίωδαι Ὁ" ὑμωδ αὶ ὃ σαὶ (Ὁ Κύριον διηϑέναι, χα ὑμῖν, 

ὁ ὃ αὐτέων ἁγίλυ Φ), Καὶ αὐϑαεῆτε αὐτῇ ο ᾧ δὴ ὑμῖν πυραγματι χούζῃ. 
Εἶδες Ὁ ὀϑεπαρϑες ; Οϑ ἰδ γὺ Εἶπεν, ἥα ἀπαλλαξητε, δλλ᾽, ἡα ζὶὶ “ἢ ὑμῶν Εἰσινέγ-- 

Αι. κ»ν δ ὦ ὦ δ ύμων ! ΕΞ ,»Ἄ», Χ'΄ δε 

ΚΉΤΗ, α) χεῖδοι ὀρεξιντεμῷ ο᾽ῷ ὁν υμῶν χείζη. Οὐχ ὦν οἷς ἐμ ἡ πόμτως, δλλ ὧν οἷς αγυ- 49 

μων δέηται" διῖσε.) ὃ εν ὠκοίνοις, ον οἷς δ ὑμεῖς ἥτε κύριοι. Εἶτα πάλιν ὁ ἔπαμος ἀ- 
Φατος᾿ Καὶ γ5} αὐτὴ ασοϑςαΐτις πολλών ἐδρμήϑη,ἢ ἐὐτω ἐμού. 

Εἶδες τέων (ούεσιν » προῦτον (ζ τὰ ἐγκάϊμια, Εἶτα μέσην τυ ορϑοαίκλοσιν, Εἶτα πά.- 
λιν τοὶ ἐϊκώμια, τόθήκεν,ἐχρυτέρωϑθεν αἰθεξέλλων τίω' χρεῖδν τοῖς ἐπαίνοις πτὴς γοιναριὸς τὴς 

“: τ ’ὔ 

βμκϑριας 



| 
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μακαρίας ὠγείνης. πῶς ΝΣ εἰ μακουρία ἢ τοσοιύτης πολαύσασοι αἴϑὰ Πκύλυ εδοτυεί- 

ὡς," ὦ «υιῳ βονϑῆσει δωιυηλαῖσαι τῶ τίωυ οἰκειρδείωυ δίορϑωσαντι; τῶν γδὸ ὃ κολοΦῶν αὖ- 

τ αἰγαϑαδν δ 9 ὕφερονς αὐτὸ τέϑεικο λέγων, αὐτο ἐμιού. ἰδέ δι ἐπι) ἐμού; τῷ κῆς 
βυκος ̓ οἰκαρϑῥη, τῇ. τοστεῦτα παλόντος, τῷ μιυρίοις Ξὴρκρεώτορ. μιμησώϊδα τοίνωωυ ὦ ὀῤρο 

μπθα) αν  δρες γωυάχκες τίω" αγίαν οκείνδευ, τί μυτ᾽ αὐτίω αὶ (ὠ τῶ λύδνι τίνες ἢ ὅτοι Ε ἦσιν» 
ΕἸ Αασούτοιοϑν, φησι, Ποίσκιλλὸυ καὶ Ὁ Ακύλὰν,κδιὶ συλλ τυρηϑύς 7) Χριφῳ ω Ἰησού. 

᾿Π χἰμετύμε᾽" Τύύτων τῇ τῇ ϑροτῇ ὃ ο ̓ Λυχας αδρτορᾷ “ἢ (ὅταν λέγηδτι ἔμεῦε τσδϑς αὐτοιξ ΠΠαὺ- 

λϑς. ἠφ δ γὸ σκζωυοσποιοὶ 7 ̓πέλίωυ. αὗτο δεὐτὸν δεικψύῃ τίω ̓γαναϊκαι “ Απολλὼ τϑϑσλαμ.- 

Ολυομλύωυ, ὲ κατηχήσεισειν τέωυ ὁδὸν τῷ ἡ Κυρίου. μαγάλᾳ ἅ Ὁ» καχεινὰ" πολλῷ ὃ μές 

10 ζοα ὦ ω φησι Παῦλος. ηἶ »ὰ» Φησι; «τεῦτοι συλλετϑρχρες  ὠδριε' καλῴ, γΜμώ ἀφαΐτων 

πόνων ὶ δ“ΨΜκιυδυώων ὃ δεικνι ; ὐὐζις κϑινωνους. ἔπειτά φησιν, 
4 Οτι λ΄ χῷ τὴς ψυχὰς (Ὁ τὸν ἑαυτῶν τράλολοι αὐ ἐϑηχαν. 

Εἶδες αϑρτυρας αἰπηρτισιϑμὲς γὰΡ Εἰκὸς ἐχὶ Νέρωνος μωρίοις {) ὧν χινδγυύσρ, 
ὅτε ὴ ὁ διοτείξατο πὸ ὥς χρείζεοϑαι Ὁ σὸ τὴς “Ῥώμης (δ » Ἰουδοηοις. 

14 Οἷς οἵκ ἐγὼ μόνος θη ϑριςώ, δλλαὰ καὶ πάᾶστη αἱ , ὠμοιφυνία τῆ" ἐϑγωΐ. , 

Ενζωῦλεο τίω φιλρξενίαω καὶ ἡὶ τίω ὑπὸ τῶν χοὴμ; μῶν λαιτοργίαν αἰνῆς), λιωμαίζων 

ἰὐζιυῤ στ καὶ Ὁ Ω αἶα αὐῇ ἢ ὀϊξεχεαν, ἃ τίω ὀισίδν κϑηδω κοδϑύϑηχϑμ ὥπασειν. εἶδες γωυαχας 

“ϑυναίας οὐδὲν Ὡπο Ὁ Φύσεως ἐμποδιαϑείσαις Εἰς τὸ ΦΡΕΡ δρόμον: ;: ὁ μάλα Εὐμώτως. 

Ἐν Χειφῷ Ὁ» ]Ἰησοδοέκ αὐῇσεν,οὐ ̓ὅϑηλυ, ἀὸ ὀπτρῚ Ἐχὶ ὃ «ὐϑλτέρας εἶπειξτοὶ ἡ δαὶ Ὁ ζώτης ΤᾺ γικῆς 

:9 Φησί, ᾧ ὟΣ ὶ σἰδὲ κείνης ὀλοὴν, ἥτις ασρϑςάτις πολλά ὀλνήϑη, κα χ) ἐτὸ ἐμού, χαὶ 
- Θὲ ζαύτης παλιν, οἷς οὔρεα ἐγὼ μόνος θ᾽ )αριςώ, λα ὑπᾶσαι αἱ ὠκκλήσίαι τῶν ἐϑναΐν 

χη ἥα γοῤμὴ δόξῃ, κολφκθύων Οὐταρὸ ἄλλες μδϑτυροις ἄγει τῶν γωναρδω πολλῷ πλεῖσς. 
οαὐφῆμ- ᾿ Καὶ τίω κατ᾽ οἷον αὐτοῖν ὀκκλυσίρ, Οὕτω γὸ "ἡ ἤσαν ἐυδόχεμοι, ὡς ἢ τίωὶ 

μ οἰκίαν Φκκλοσίδῳ ποίησ, δέ τε αν ν πλρζᾳς ποιῆσαι πισουξ, ὦ αἱ α' τῷ τὸς ξϑοις, αὐτίω 
ἃς ὀβοῖξαι πᾶσιν. ογοὶ οὁ ἀπλώς Εἴωϑθω οἰκίας ὀκκλσίας καλᾷν, εἰ μὴ πολλή ἢ  θυλοί- 

ζεια, ἡὶ πολις ὁ τῷ Θεού φόζος ἐῤμζωιδίος ο ο ἀὐῖς Εἶν. “8. τῦτο ὼ Κοεινϑίοιρ ἐλέει 
ἂν, Αασαΐσοεϑε Ακύλαν ὑ Πείσκιλλδν, ζω τῇ κατ᾿ οἷκον αὐ κκλυσίᾳ. ὀαξε Ο»»»- «΄Κοροςθ. 

σία ὃ ὃ γράφων φησὶ, Παῦλορ Φιλήμονι,ἡ Απφία τῇ 7 α[απτητὴ,ὶ οὗ Τῇ Ἰκαῖ οἷ οἶκόν συ ἐκκλασία. φιλημιάνα, δ, 

ἔνι ,δὶ ἢ ἐν γοίμῳ ὄγτα γα μιαιφὸν {καὶ ὁ ϑρνάνον. ἰδού δι ἢ οὗτοι οὐ γάμῳ ἤσαν, Ρ ὸ σφίδγα 
30 ὀλθρυψαν καίτοιγε συν Ὁ Τπτήδιυμα αὐτοῖν λάμιασενν ὡω ισκζευοποιοὶ Ὁ» ἥσταν, δλλ 

ὅμως πόύτα ἀπέκρυψω ἡ Ἡ Φ,ρετὴ, . ὺ ὑπ τὸ τὸν ἥλιον ΠΩ ἔδειξε ῥοῦτο ἡ τέχνη, οὔτεη 

συζυγία αὐτοῖς ̓ αϑρέξλαψωι, λα ἀγατσίω ζῶ ὁ Χειοὸς αἰ πήτησι, ζωτίω ὁ ἐπε- 

δείξαντο. “Μέζονα ἢ τις αἰγάπέω Οὐ εὶς ἔχε, Φησὶν ἵνα τίς τίω ψυγίω αὐτῷ 9η ὑ- Τκαν μ. "7: 

«ἣ τῶν φίλων αὐτῷ. ὺ ὃ γνώρισμα ἴα μαϑητῶ, τῦτο και τωρθώσοιν. ἜΝ ΣΡ τὸν φσασ- 

ης 69. καὶ ἠκολούϑησαιν. ΟΡ τὸ Παύλυ τϑν» ποιοιώτες, πολλῷ μᾶλλον τἷρ τῷ 

"ς Χραςφυδ ζαυτίω ω ἐπεδείξαντο τίω' λὐδρείαν. 

Ταῦτα ὶ . πλούσιοι » ὁ πένητες αἰκουύτωσαν. Εἰ ἰγὸ ὧ Ἰὼ παν χεροῖν ξώντις, ἀέὲ ἐργα- ἩΘΙΚΟΝ 

σιείου “πϑλετηκότες τοστωυ τίου ἐπεδείξομτο δαψίλειαν, ὡς ὠκκλησίαις “πολλαὶς διέ αι 

γοίσιμοι" σῖνα α᾽ ἔλοιον συζνωμΖων Φ λυ τοιοῦτες νὼ ὃ ὧν πόνοι ταρηραλτερ: εὐκᾷνοι 
40 Ὁ» οὐδὲ τῇ ἀϊ ματος ἐφείσαντο ΡΡ Ω τῷ Θεῷ δϑυκϑιῶ, σὺ ὼ χολμτ ΤΧ ὀλίγων Φείδη, 

πολλάκις αὐβιιδων τὴ τῆς σῃαιλν τ ψυχιον ̓δῃὰ «ἰδὲ αὶ ζ δ λϑάσαλον τοιοῦτοι ἐκῴοι, ἷθὲ Ε 

τὸς μϑϑης ϑ τοιὅτοι; δλλ' σγεῖ τῦτο ἔσιν εἰπεῖν. ΓΝ ὃ αἱ ο ἐκκλησίαι τ Ὧ ἐθνούν, φησιν, αὑτοῖς 8)- 

γαφαφούσι. καίτοι δ Ικδαίων στιν, ΩΝ ὅμως οὕτως φευσεώ εἰλικριναῖς, ὠς καὶ ὁ ἐκείνοις κα 

 ονυμίω, ϑχρκονεια ἵ, πάσης. τοιαύζᾳς ἐἢ "οὶ (αἰ γωναχας) Μὴ σλέϊιιασιν, ἢ χφυσῷ, “Τιμι 8, 

(ἰιεγίοι, [ΟΠ], 3. ν ἡ ἱματισμῷ 



᾿σιῦδὲ ἡ δῦζα ἠχενή; καταμαε τῆς ),έψαικος (ὃ κὸ κόσμον, τὰ ἰ σώματι αἰξεκαίνϑμον,ἰλ- 
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ἡ ἱμαησμῷ ἡ πολύϊελά, ἀγα τότοις κἀνγωπιζ μένας πε τοῖς ἴρ κα ορθώμασι. ποία γδ εἰπέ μοιίβα.- 

σίλιουνε ϑτως ἔλαμηψα, ποία ὅτως ἀϑεται ως αὕτη ἡ Ἢ ᾧ σκζευοποιδιὶ οὖ τοῖς α' πάντων δὴ κὸ φῦ-- 

μίασιν, ὀυ δέχᾳ, ᾿κὰ Εἴκοσι ἔτη, δλλα' μόφι Δ Χρλςοῦ τϑϑροισίας ὦ παντες αὑτίω Κχὶ 

τοιούτοις λίακηρύῆοισυ, ἁ τῷ διαδήματος «ὐτίω μᾶλλον σμὲ τῷ βασιλικ96. “γὰ 

μέζον, τί τί ὃ ἴσον τῷ πσδϑςάτιν δυίοϑαι Παύλν ;τῷ κινδυώοις ἰδίοις ἀζχσώσοι (ῦ τὴς οἰκου.- ς 

μϑνης διδωσκαλον; σχόστ γϑιώ "ὶὸ ὅσαι! υϑ βασιλίδι σεσίγάυ ται, ἡ ὃ τῷ σκμιωοποιοῦ πὸρ-- 
ταχοῦ «ὐξεφέροται μ᾿ τῷ σκζωοποιοί, ᾧ σέων ἅλιος ἐφορᾷ γάῦ, τσουυτέωυ ἔπιπέχᾷ Ὁ 
ἡ ̓δύξα τῆς γειναικὸς [οἰκνμδιαν ὴ Πέρσαι, ὦ Σ κύϑαι, ὁ Θρᾷκες, ὯΧΟΣ ἐλαπιαξ οἰ- 

χϑιώτες ἀδὸισι τῆς γωωναρεὸς τίω φιλοσοφίδμ, ἡ ὁ μαιχοιφίζουσι. πῦσον πλούτον, πῦσα κι 

δήματα κ᾿ ἀλϑργίδαις. Οὐδ δὺ ἡδέως ἔρῥιψας ΔΖ τοῦ τοιαύ γέωυ αϑροτυείαν λαῦῷν; σονδδ' ο 

γὰρβὲ ΩΣ τις αὐ Εἰπεῖν, ὅτι εἰν κυδυώοις μϑρ ἥσοιν ζριοῦτοι, ἡ Ὁ ἡμασι δαψιλᾷς, τῷ τὸ κῇ-: 

ρύγμάτος δυμέλοιω. κα γοῤ(μωεργοις αὐΐρες, καὶ συλλειτάρρρις δῴμ τατοχαλῶ, καὶ σόν 
αἰχουύεται, γώναικα συλλωιτυρλϑὶ καλῶν, σκθδος τῆς ἐκλογῆρ, αλλαὶ αὶ ἐγκαλλωπίζε) 

πύτω. ὁ ἰ γὺ τῇ τῇ φύσει πϑσοχει, αἰλλα' πἰωὶ ασϑϑαίρεσιν φεφαμο. (τῷ κόσμου τύτου 
ἴσον; ποῦδ" τω ὑμῖν ὀσγλοῦτος ὁ πθυταχοὺ "αὔἴξέρεων: ᾽ ποῦ ὁ θκων καλλωπισμός; ; 15 μὴ ὅμω, 

λὰ ψυχωὼ χαλλωπίζοντα, τὸ τὸν συ υδποτε ὐποτιϑέμδνον, ὁ οὐκ ῳ κιξωτίῳ χείμϑρον, δλλα 

τοῖς θιρφφινοῖς «αποκείμϑυοι. βλέπε αὐμ δ ὐδὲ Ὁ κήρυγμα πόνον, 4 ὦ τῷ εδτυοίῳ 
φίφλυο, τίω οὖν τοῖς “χθλ μασι Φιλοτίμίδμ, τίου “ἶδα Παῦλον ἀγαά πίω, ὧ ἰδὲ τ Χοι- γ'ϑώη 

σὺν φίλον. πἴθαδαλε τύτοις σοὶ, τέων αὶ Ὁ χρήματα απουδέω, τίω πες ( 20 

ποριθυορδῥας ὠμώλλόν, τίω' “Ὡο»: Υ χύρτοι φιλονεικίαν, ὡ τότε ἀψ4π σινὸς υϑρὼ Οκένοι, ΓΘ] 

σώ. μάλλοι δὲ ΜΗ 'αἴδέδεμι μόνον, δλλα ζηλυ τίω γεευαῖκαι, ὼὁ ᾧ Φορτία, τὴς χλό- 

. τς ὡσιοϑεϑβὴ ( τῦτο »»» αὶ ἦΜ ἱματίων πολυτέλεια ) λοίμοδνε 1 ὧν τῷ ὑρανοῦ κόσμον, 

Ὁ μόρλεινε πῦϑεν ἐγλρόντο τοιοῦτοι ( «θὰ Πειίσκιλλὰν. “πῦϑεν δίζυ ἐξδμοντο; 8 ἐ' ἔτη ὡ 

ἸΠαῦλον δξοοδόχισαν" ἢ ἔτη δὲ δύο τί οὐκ ἐν αὐδἋἝΖ Εἰργάρουτο τίω ψυχέω; ὡς δέω ἐγὼ 

παθώ, Φυσὶν, ὅτι Παῦλον σζκ ἔχω: ἐδ ἐλδλῃε, ἀκριθέφερην ἔ ἔχεις ἢ οκῶνοι. Οὐδ" γὼ ἐ ἐκεί 

γοῖς ἡ ὀψιρη Παύλε Οιούτως ἐ ἐποίησεν, αλλα ῥήματα Παυλου. ὥτε, Θί [(ουληϑείω, καὶ 

Παύλον, ὶ Ὁ Πε Ὁ» ὐ Ἰωαννζεωυ, Καὶ Ἐν} φρφα μ᾽ ἀπόμτα, ὺ χρρϑν μῷ κ.} Ἡποσύλων ..- ἀπώτι 

ἐξεις ὁ ομμιλϑεοῦτο σοι διμυεκεύς. λοίδε ΡΜ μαιχᾳ δίων αὐὕτων ὦ ( (βίδλυς, καὶ ὠπύγχα- 

γῈ διϊωυεκῶς ταῖς κείνων γφαφώ ον διμμυησονταί σε ; ποίησαι! κτ' τίω τῷ σκζωυοποιοῦ γωυαῖ- 20 

κα. χαὶ ̓ τί λέγω Παῦλον; ἐν ̓γὰ ἐϑέλης, χα αὐτὸν ἕξειν Τ Παύλῳ δεασύτίω. «ὁ ΝᾺ 

τὴς Παύλου γλωδης καὶ ὠκ νὸς σοι χρλέξετω. τΑι ὀτέρως δὲ παλιν δεήσῃ δέξαοϑαι 
τούτον, στὸμ ὧδ ἃ αἰγίοις δέξῃ, «τὰν ὧν Εἰς ὠκεῖνον πιςευονζῷς ϑαεαπτάζογς. ὃ ουτώ τα α.- 

πήλοντων κείνων, πολλὰ αἰασυμφήμοιται ὀυλφθείας ἕξεις. οἷδε Ὁ» χρὴ ἡπράπεεξα ἐ ἐφ᾽ ἧς 

ἁγωος ἔφαγε, καὶ χαϑεδρα, ἐφ᾽ ἧς ὀκαισ, ταν κλίνη ἐφ᾽ ἧς χατικλίϑη,κα τμύξαι Τ' κσνυ- χ5 

δυξα νϑμον, καὶ απ ἤλοντος ὀκείνου. πῶς γϑιώ οἶδε τίων Σωναμέτιν ὠκείνμυ χατανύηεοδ, 
Εἰσολλοῦσαν, ἐἰς Φ αὐαβφον ὥϑ9α κατόμδμενο Ἑλιοσοήος, ὁραΐσαν τί ̓ πφαπεζαν, τίω 

κλίνω ἐφ᾽ ἧς ὦγεος ὠκεέῖνος ὀκαϑέδε Ἢ πόσίωυ οὐντεῦλεν δίχεοῖ, ἢ Ὁ ἐυλοίξειδο; φιτῖι Ὁ} 

αὐ Εἰ μη ἕτοίώ, ἔῤῥιψψοι ὀχᾷτ παιδιον νεκρὸν, εἰ μὴ πολλίω" ὠκεῖθεν ὀκαυρποῦτο τίω 
ὠφέλειαν. Εἰγδρ (Τ᾽ Τοσυτὸν “γθοτον Εἰσι ὦτες ἔνθτο ἐμεινε Παῦλος ἔνα ἐδὲϑη, ὅϑαι σύγ.-- 40 

ἐηοίθισε ὁ διολέρϑη, “«Ἰερούμθα, ἡὶ πσοϑς τίω μνήμιάυ" τῆς ὑμόρφις δστὸ ΤΩ τόπων πὰς χιλκύνίν 
ἐαπεμποκθα" ἔτι μωτόρωνγῆν" πορα μάτων τῶν, πἰ παιχῳν Θέκος κἄν μετ’ δλαθείας 

ξενοδογοιῶας ,ζαῦτ᾽ δῶν Εὐδῦτες χἰασοδεχά ἔα (ἄν αἰγίοις, ἵνα λοέμστῃ ἡ οἰκία, ἡα ἀἰ- 

παλλαη) } ἀχανθών, ὕνα λιμιδυυ ὅρη ")Ὁ δωμούτιον᾽ καὶ , αἰασοδεχο θα, καὶ ἡ τοις πύδως 
ἡἰπῆωρϑν. 

5 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠῚΙΣ Τ. ΛΟ Γ, λα: 8:1 ᾿χὲν (φ΄. 
νπῆωρϑ.ὐ ὑκ εἶ σὺ τῆς Σαῤῥαρ, βελτίων, δὲ ξθὐλυείρα δὲ  θ) πορωτέφακαν βασίλιοσω ἥν ἧς. 

τριακοσίοις ,ϑιῶ ὁ δεχαχαιόκτω οἰκλρᾷς εἶ εἶχον ἐκείνηνότε ἡ ὃ δύο παΐδοιςε χάιν πλοῦτος τώ. 

ὰ ἡ λέγω τριακισίοις ς δεκαχαιοκ τῶ οἰκέζᾳς »τίωυ οἰκαμθμίω α' ἄπιστα ν τῷ ασέρματι ὺ 

ταῖς ἐπαγίε ἐλίαις ἐχέκτη"», τὸν τῷ Θεοῦ φίλον Εἶχον οἶδρα, αὖτὸν τὸν Θεὸν «πρυκείτίων, ὃ 

πάσης βασιλείας μεῖζον ζω δλλ᾽ ὃ ὁμως ὧν τοστστὴ οὐσει «ἰξιφανείᾳ Ὁ ὃ δόξῃ, αὗτη ἔφυρε Ι 

Σ΄  ὠλθυραιρὸ τὰ ἀλλα πόύτα διηκοιξῃ, ἐσιωμδέοις πϑρειζήκᾳ ποίλιν ὼ τάξει Ἀραπαμί. 

δὸς Οὔκ ἐ σὺτὸ " Αὐρκαε θυ διμέφερος" ὃς τὰ οἰκε ὦ ὑωξαῆε,εζ᾽ τὰ Ὅπαμ ἐκᾷα,ιζ' 
Ο νίκας, (Ὁ τίω τιμέιν βασιλέως Αἰγυσήε, ς᾽ ὦ τοὺς ̓  Περσῶν ἐλώώσοι βασιλᾷρ,ὶ πὶ 
λαμνσδᾳ φῆσαι! όπαια. μηδὲ τϑτο ἰσγης, ὅτι ἐυτελὲρ ὃ ̓Φαροιῦμοι ὧὰ ἀδγιοι Υ ποὴς 

1ο σὺ χαταγθρϑμοιν κα ὶ «Ἴωχοὶ, κ ὁ βακοδυτοιώτερ πολλάκις, δλλ᾽ ἐκείνης μέμψησο τῆς φῆ. τ 

λεγϑύσος, Εφόσον ἐποιήσατε δὶ τύτων Ὦ ἐλαχίςων, ἐμοὶ ἐ ἐποιήστυτε" ᾧ, Μη κἈταφρονή- Μαγῇῦ. κθ᾿ μὺ 

στε ἐνὸς ΔΨ μιαροδντὰ τοτών, ὅτι Φ ελοι αὐνὴδ Αἰ σποντὸρ βλέποισι ὃ “ϑόσωπον τῷ ὃ" 

πε ὧς ἡδν τὸς οὐφφιγοίφ. ἢ δῴρυ κμῷ' «ξολυμίας αὔτοις ζφ μυρία σοι χομίξογζᾳς 

,»δασίηιδ αἀγαϑὰ ἀρ Ἢ αασασμδίῳ τῆς ἐρίων. ᾧ μ( τῆς Σαρρας λογίζου κα ὑτ Ὁ Ρεδέκκθυ,"  ὑ.- 
1 δρόσετο, αὶ Χ, ἐπότιζε, καὶ ἡ ἐκώλει τὸν ζένον ἐγδὸν, πόύτα κατα πτυτήστοσοι τυφον" ἐζέτοιπτῦτοκὶ Χ 

ΧΩ μαγαάλας τὴς φιλοξενίας, ἐλάμρλμε ὧν μίοϑοις. σὺ ὃ, εἰ ἰ βουληλείηρικὲ μείζους ᾧ ὠκεΐνων 

ἀιδμεν ληψῃ, εἰ γὸ πτυϑδὲον μόνον δώσει σοὶ ὁ (Θεὸς τὸν καρποὶ, δνλαὶ καὶ τὸν ἐραινόν, αὶ Οἱ ἐκᾷ αἰγαϑεὶ, 
[ γεέννης ἀπαλλαγάυ, αἰρδρτημιαίτων συγχώρησιν. αὶ "»» μέγας, ὑ σφόδρα μέγας ὁ φι 

λοξοίας καυρπῦς. οὕτω χα ὁ Ἰοϑὸρ, καὶ ζωτα βαβξαφ»ς ὠν,κηδεςὴν ἔλαξε τὸν τῇ  )υλάτ- 
0 τῇ μ᾿ τοσαύτης ἐγιτάξαντοι τῇ τὴς ἀξοισίας. αι "Ὁ αἱ δυγατέρες αὑτῷ ὃ χα λὸν τ ϑ9 9η.: 

ρῶνμα ἐστυγάύδυσο. Ὧτ' δῶν «νοοῦσα, τίω λὐδρεὶὸρ ΤΣ ἢ γειναικδὼ ς ὀκείγων λογε- 

ζομδύν, ὁ ῦ τίω Φιλοσοφίδυ, χαταπάτησον ῷ ταρρντα τῦφον, ῷ Τὶ ἱματίων χαλλώωπισ΄ 

μδν, τίω γγϑισίων πολυτέλειαν, » μύρων τίω λοιφίω" ὡὀ τὸ κατακλ ἀοϑαὶ καὶ 

εϑρυτήεοϑαι ὦ" ᾿βυϑμῷ βαδίζεν ἀἰφιεισα, πεῖσον Τὐτίω τίω Ὀλημίλειαν Εἰς τίω ψυ 

14 Εἴσατε, ἡ τὸν ΤὙὝΨ ἐἰρφυνοῖν πόλον ὀῤανφον᾽ ὉΧῚ τὴς ὀχανοίας. ἂῤ γον ὅν σε δέρως ἕλη, 
ὀψε(ῷ βόρδορϑι καὶ ὦ Τὸ πυλὸν, ὁ κατὰ γελασῃ γώ  λιυμαζόμδβων. Οσὐοὲ Ὁ» ὅδ »υ- 

γα, ἡκούδμευματικοῖς ᾿ϑσμουμιένζευ κρυτορϑτω μασιν, ̓ηηιξυτῆσαι τὸ τὸν γέλωτα τοῦτον. βψασα 

τοίνεευ ζώπε πόρτα, ἃ Ὁ αἰλϑράίων γωυάϊκας, ὼ ὸ ἀρχή φρίδες χαὶ αὐλητείδες κζτ' “πολλήῤ 

ἔλοισι τῆς φιλοτιμίας, «ἰϑόθου Φιρλοσοφίδι, φιλοξενίδ ἐγξϑςασίδρ μα ἀγίων, καπούυξιν, 

39 θυχαὺς (ὠμεχές. ζωτα χέυσῶι ἱμιαπίων βελτίω, ζωῦτα λίδὰν σεμϑότερᾳ Ὁ  ἀὐξκδεῤ- 

χη Θιῥ' βαίων, ζῶτα χα; ᾿ πὸ δύ ,ϑούποις ἐυδόχεμον. “ποι 4, χα) ̓ αἴϑλ" τὰς , Θεὺὺ μέγαν Φέρεί σϑι ῷ 

μειοϑέν. οὗ τῆς ὀκκλυσίας ὁ κόσμος, ὐκ ὄνος Ἢ γκώτρων" ὧφξ ΔΨ ἀοᾳναὶ ὠξωςἐκεῖς 
γϑς ἵππων καὶ ἡμεογων ὄκῴφος καὶ νεκροῖς σώμασι αἴξετίλεται, ἕξ ὧ ψυχὴ μόγον αγα 35, 

ἐμόμος Ἀρόμπει, ἐν ἡ Χολσος χαιτορεᾷ. Ἔτο τοίνων ν δ)ισώ θα πὸ τὸν χόσζεον, ῥά "αἰδω θὰ πϑμταχου 

ἐμ 3} Χρὴ ιἠμῴρ και ἐναυρεφήσωμϑμ τῷ Χοιφᾧ ἴ Εἰς τοις αἰοίγας Μ᾽ αἰωνὼν. Αμέωύ, 

ὀμπάμα Δογ. λα ΑΣΠΑΣΑΣΘῈ ἘΠΑΙΝΕΤΟΝ ΤΟΝ ΑΓ Α- 
πυτὸν μμν,, ὃς ὕθην αἰπϑρχὶ τὴς Αχαΐας Εἰς οισον. 

τ᾿ 

ἡμφιὸγ 

χάλλιφήν, 

Γ Ολλοες καὶ ἘΝ σφόδρα δοκϑειύτων Π) αὐουδοήων' ἤουτο τὴς οὐτολὴρ 

4 τὸ μέρος αὐ δατρέχῳ ἡ ἡορῦμαι» ὡς αἰξεῆο χΆὶ ον μέγα ἔχον. 
Ἔ καὶ τοῦτο ἀύζ' χα εἰν τὴ ϑιμεαλογία, τῇ ον τῷ " ἐυαγίε ἐλίῳ κειμένῃ 
-- παλάν ἀζοις νομίζω. ἠδ γορό χὰ δρὶ χαταλο,θό, οὐδ μές 

δὶ γα οἶόνται ̓ὠντεῦλεν κερδαίνει. κῃ ὦ αϑυ' Ψ χρυσοχόων παῖς 
δέεναὶ (αὶ μικρῷ ψέγματα αἰδιοργαζονῖ), ὅτοι δὲ χαι μάζας χῶ- 

οἰεγιο. τοι, 3. ν ἃ (οἷν 
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ι 2" 

ι 

ληκτθ. κεικζ. 

« Ἰορ. 16. 

«Τιμ διιγ' 

ο πῆς τῷ Θεοῦ δωρεαξ τὰ παιδία ὠνόμαζον αὗται. ἀλλα τί γμῶ αὐἶϑὸ ἐγομώτων φιλοσοφῦ- 

23» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ 

σίν τοσαύζας οἰ δατρέρισιν. Υν δῶυ μὲ τϑηο πάσχωσιν, ἰκϑμὰ Δὲ καὶ τὸ Εἰρηνϑἕα ζωτης 
᾽ “Ἄν ε Μέσι θυ ὼ»ν ΓΠχ, »" ' "κἡ νν ὦ 

αἰπαγαγεῖν τῆς ραϑυμίας ἀδῷυς, τί γὸ νὶ μικρὸν καὶ ογτθῦϑεν κερδὸς, ἐδείξα νϑμ καὶ ἐκ 
ἐμισϑλοϑεν Εἰρημϑβων ἢ ψυχν ὑμδμλμαςφήσαντος ὅζο ἢ; πσοϑσρήσεων τότων. πειρφισω θα, 

5 ὁ σήμερϑν ὧ ἀὐφ' πάλιν τὸν» ὑαταλλ εὐσθῳῃ ζ χῴίον. ἔς! Ν᾿ ὼ Ἂν πϑ ὁνομίν ψιλῶν μᾶγομ 

ϑυρῴι ϑυσασφϑι. ἐδὼ ΥῚ μάϑης δχοὸ τί Αὐρκαὶιὶ ὠκλήϑη, ὀχρὰ τ Σάρρα, δὼ “ἰ 1σ- 

οαήλ, δζρ τί Σαμϑὴλ, πολλών τοιραγμῶν ᾧ οντθῦλαν ἱφοοίας θὑρήσεις. ᾧ πὸ χαιρών 
Ἀ, καὶ οὐπὸ τόπων ὃ αὑτὸ ττο δυωωήσγ" (μωάγαγεῖν. ὁ δ γὰρ ἀσουδαῆος καὶ εντθῦϑεν χικρρδώω, 
πλουτφ" ὁ) αἱαπετηωκωώς συν Ὡἰστο τῶν σφόδρα καταδήλων καρδοίνει. χῷ Νὴ “..Α- 

δαὶ ὃ ὅγομα ὦ μαρὼ ἡμαξ πουδυύει φιλοσοφίας, καὶ ὃ τῷ παιδὸς ὠκείγουρὸ τὰς γωνω- '-ίω, ὦ 
κὸς αὑτὰς, καὶ ΤᾺ ἄλλων τὼ πλείω. πολλων γὰῦ ὅ81 ποραγμῆν «ἰαυομνήματα τὰ ὁνό-- τὸ 
ματα καὶ Θεούδἐυεργεσίαν, αὶ γωναικδ δείκγεσιν "ἐυχαρκεῖόν. συλλαμιξαὐουσαι ὁ υἱπὸ “(δ τογίῳ, 

ἃ 

Ος αϑι,οημούτων τοσύτων αἰμελουμϑμων, ᾧ “πολλῶν συ οὲ ζὰ ὀνόματα αὑτὰ ὟὮὋ βιξλίων Ε1.-- 

δύτων; πλίω δ᾿ ἐδ' ὅτως αὐαιχωρητέον ἡμῖν τὴς οὐδὲ ζῳ τοιαυζῳ ἀσουϑὰς. Ἐδει γῥσί, 

φησι, καταθαλῴν Ὁ ὡὐργύρλον ἔχι ποις πωπιζίζς. δόπερ κα μηδεὶς ὁ αὑσπυδυχόμε- . 

γος ἡ, δ αὐ ἫΝ ποιοί ϑρ, ὶ δεικψύω νϑμ συτδὲν αἰ οῆον, σοὶ εἰκῇ πσολφερόνϑμον πῶς »φ4--  ν φρκὶ 

φως. εἰ δ μηδὲν Θἶχο ζοΐζῳ κέρδος, δ᾽ μ᾽ «δϑσετ,ϑη τῇ Ἰπγιφολῇ, οὐδ᾽ δύ Γαῦλος γον 

ἔγραψων περ ἔγραψεν, δλλα' )ὺ οὕτω τινές Εἰἦσι βλϑαυσοι,ἡ γαῦνοι, καὶ ἢ ὀνραιγων ὀμάξιοι, 
ὡς μὴ μόνον ὀγὸμαιτα, δλλαὶ κἡὶ ὀλόκλιηρϑο βιθλία διῆα δ᾽ νομίζειν, ὡς τὸ Λδυϊτικὸν ὡς τὸν 

[νσϑν, ὁ ἕτερα πλείονα. οὕτω καὶ τίωυ παλαιὸρ πολλοὶ Ὑυ" αὐοήτων ὠζέζα λον" ᾧ ὁδῷ ωρο-- 20 

(αίνοντες τῇ στὸ πονηρϑις ζχύτης (μυηλείας, πολλαὶ καὶ τῆς χαινῆς κὐξιέχοψαν. δλλα' τέ- 
τῶν  ὦτο μεϑυόγτων, καὶ τὴ (σρκὶ Ζωντων, κὶ πολις ἡμῖν ὁ λόχος. Εἰ δὲ τις φιλοσοφίας 
ἐρᾳεὴς,  πνθυματικὴς ἀκροώστως Φίλος ̓  αἰκουέτω δτι συνὰ (αὶ μιχροὶ δυκϑιῶτα ἐὴ) ὧ 
τὴ γραφῇ, Εέκῃ κᾷται χαὶ μοτίω, ἃ ΛΟ (μ παλαιὰ πολὺ Φέρει τὸ κέρδος. Ταῦτα Ὁ 

πόμτα τύποι, ὶ πσδὸς νουϑασίαν ἡ δὲ! ἐγράφη, φησί, δ} 9 ἡ Τιμοθέῳ ἔλεγε, Πρϑσεγε 295 
Ὡ λόαγνώσει, τὴ ἥσει, Εἰς Ὁ ὖΜ' παλαιών αὐτὸν αὐα γνωσιν ἐμιθαλλλων βιξλίων, χιπείων 

εὐἰϑοϑ πον τοσστον πνεῦμα ἔχοντα, ὡς καὶ δαιμόνια ἐλαύνειν, ὦ νεκροιᾷ ἐγείρειν. ἐχώχξβω τοῖ- 
μων ασδϑκάνϑῥωι. ασάσαοδε Ἐπαίνετον (ὃ) ἀγαπητὸν μια. ἀξιον εὐντεύθεν ἰδεῖν, πῶς 

ἑκας᾽ῳ τοῖς ἐπαίνους υὐπονέμει Αἱ φφόρως, συτῖὶ γὸ μικρὸς ὅγΕ ὁ ἔπαινος, δυλλα ἡ σφό. 
δρα μέγας, κὶ πολλόϊς Ὥροτὴς οὠδεικζρως, τὸ ΠΙαύλον ἔχᾳ αἰγαπητὸν, ὃ) οὐκ Εἰδῦτα χά- 30 
ολτι,δλλαὶ κρίσει φιλῷ,. Εἶτα ὼ ὦνλο ἐγκώμιον" ὃς ὅδ ν ἀπϑρχὶ τῆς Αχαίας. ἢ ̓ Σ 

αἴὐτό φησιν, τὴ ΟΜ ὥλλων αἰπαντων προλεπήδησε καὶ Ἰχχίς: ὅυσεν (ὅπερ ἐν μικρὸς ἔπαμος) 
Ἀτ| παντωῶν ΝΜ ἄλλων πλείονα, Ἐχιδείμυ ) τίωὐ ἐυλοαίθειαν, δχρὰ τῦτο Εἰπὼν, ὃς ἐςν ἀ- 
παρχὴ τὴς Αχαΐας, οὗν ἐσίγησεν ἵνα μυὴ τέων κοσμικζου οἰ πσυτβεύσῃς δόξαν, αἰλλα' Ὡροσ:- 
ἔϑηχω, Εἰς ΧΧοιφύν. Εἰ γ βὼὼ τοῖς πολιτίχϑὶς ποδαγμασιν ὁ χυρφτεύων μέγας 41) δὸ- 545 
κεῖ λαμασός᾽ πολλῷ μᾶλλον ἐν τύτοις. ἐπεὶ γὰρ Ε ἰκὸς ζω αὑτοὺς ζωπεινού Ἄμους 6ἢ), 
λέγη τίω' ἀληϑὴ ἐυλμειὸν χαὶ τίω «οοϑεδρίλυ, τεύϑεν αὐτὸ κοσμῶν. ἣν οὐχί Κορίνθε 

μόδιον, διαὶ χαὶ ὁλοκλήρφυ ἔϑγους Φησὶν αὐτο ἀηϑ»χίω τῇ, ὡσουγεὶ θύραν ἡ ΕἸ σοδὸν τοῖς 

ἄλλοις γεδμημδμον.. οὐ μικρὸς ἢ) τοῖς τοιούτοις ὁ μιοϑύς. χαὶ ὙῈ} χαὶ “Μ' ἑτέρφις και- 
τωρθωμδύων πολλίω κουρπτώσεται “ἴων ἀἰμοιζίω ὁ τοιούτος, ὧτε καὶ ἐκείνοις πολὺ ὅζρ πῆρ 49 

ϑρχις, Εἰσοεγκων. ψ-»: 
6 Δασαΐσοιοος Μαριάμ,ὅτις πολλαὶ ἐκοπίασεν Εἰς ὑμας. ἊΝ 

Τί τῇ; πάλι γωσὴ φεφαγοῦται ὃ ὀϑακηρύ ἢ.) πάλιν ἡμεῖς αἰοιυό θα ὡ ὀύδρες ̓ 

μᾶλλον δὲ Οἕκ αακωυ ὁ μῖθα, μόνον, αἰλλαὶ χαὶ σερινιουόμεϑον. σεμνιουόμέθου κα γδ,θτι ποι. 
οἱ 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂ ΕἘΠΙῚΙΣΤ. ΛΔΟΙ.λα. 233. γεν ις΄. 

αὐπὸ ον ἡμὶν γωυναϊκες᾽ αἰαουνόμεῦαυ δὲ στί σφύδρα αὐἷἷἶἕΤ ἐἰπολιμιπόρόᾶθα ὦ ὀῤδρες. 

ἀλλ ἐδυ' μαΐϑω δι ποϑὲν ὠκᾷναι κοιλλωπίζονται, (αχίως καὶ ἡμᾷς αὐζᾳς χαταληψόμθα. 

πόλον ὅϊζυ καιλλωπίξονται ; αἰκουίτωσαιν χαὶ ὀύδρες καὶ γωωνώκες᾽ Οὐκ ἜπΟ ΝΜ ψελλίων, ἐ- 
δὲ πὸ δμ ὁρμίσκωι, συ πο τ ἐυνούχωι, χα ὟἮ ϑερριπταμίδων, ᾧ δ᾽ γουσυπείφων 

2 ἱματίων, ἀλλ᾽ ἀπο ΤΡ ΖΡ τὴς ἀληϑείας ἱδρώτων. ἥτις γδβ,φησι, πολλά ὠκοπία.-. 
σι Εἰς ἡμας ̓ οέκ Εἰς ἑαυτίω μόνον, συ οὲ Εἰς τίω οἰκείδν εἰρετέω, ὃ πολλαὶ νοῦ ππο!-- 

οὐσι γωναῖκες γηφεύουσαι, χαμευνοῦσοι αὐλλαὶ ὼ Εἰς ἐτέρφυς, Ὡσπυσύλων ἡ ἐναγλιςῶν - 

ναιδύξα νδρὴ δρόμες. “πῶς δϊώυ φησι, Γιμνακὶ ὃ διδοίσκειν σύκα ἐλχιπρέπω ; τῆς ον ῷ μέ- αὐ Τιμι6 (δ. 
σῳ πυϑεδρίας αὑτίω κωλύων, ᾧ τῷ ϑρόνου τῷ ον τῳ βήματι, ἐν τῷ λόγου τῆς διδα.- 

το σκαλίας. ἐπεὶ Εἰ τούτο ζω, πῶς ἔλεγε τῇ (Ὁ ἀπτιφον ὀῤδρα ἐχούσῃ, ΤΊ γὸ οἶδας, γωύαι, «΄Κοριζις. 

Εἰφῷ ἀνδρα σώσεις; πὼς ἐπέτρεπε παῖδους νουλυτεῖν λέγων, Σ;ωϑήσετωι 5 δζρ τῆς τέκφογϑ-- δ. Τιμ ἢ (9. 

γίας, ἐαν Ὀλπιμείνωσι τῇ πίςή, καὶ τῇ ἀγάπῃ, ἡ τῳ ἀγιασμῷ οἵδ᾽ σωφροσιωώης; πῶς ἡ Πρί. 
σκιλλα (ὃ Απολλὼ κατηχᾷ; ἐὺ τοίνιωυ τέωυ ἰδία, ὀχριλεῖιν γινονθῥζευ ἐπ᾽ ὠφελείᾳ, οἰ φκό- τιραξ. "ν. 
γῆων πῶτο ἔλελυ, λα τίω εἰν τω μέσῳ καὶ εἰν τῷ κϑινῷ εαρῳ διδωσκαΐλοις ωρέπουᾷ, 

15 χαὶ ὅτθμ ποίλιν πισὸς ὁ αἰὴρ ἥ, ἡ σφόδρα αἰπηρτισμένος, καὶ διϑασκειν αὐτίωυ διωναίμϑμος. 
εἷς αὐ αὐτὴ σοφωτέρα κἡὶ ,ὁ κωλύει διδώσκειν ἢ δίϑρθοιώ. χαὶ ζῴι Εἶπεν, ἥτις πολλαὶ ἐδ. 
δαξεν, δλλ᾽ ἥτις πολλαὶ ὑκοπίασο, δεικρερ ὅτι μζτ' τῷ λθγϑυ χαὶ ἑτερρ. ὦλλα διηχϑνᾷτο, ταὶ 
πὸ ϑ" κοδυύίων, τὰ Οἰσὸ δέ “οημά», ἃ πο ῪΜ ὡἰποδημιών. λεόντων ΝΣ ϑερμότεραι 

αἱ τότε γοωιναῖκες ἦστιν, “λ φνεμόμϑμαι ασϑθς τους “ἀἰποφύλυς τοῦς αὐ ὺΡ τῷ κηρύγματος πέ- ] 
20 γοῦς, δζρὶ τῦτο χαὶ (ἀωαπεδάμοιω ἀδθῖς, ᾧ τὰ ἀλλα πόρτα διηχϑιοιοῦτο. χαὶ ζχὶ τῷ Χρι- 

σοῦ Ἁ ἠκολούθοιου γωνώκες οκ Ψ αὐ ἀρχόντων αὐταὶς Δ σκονούμδραι, [ἢ γηροιγγθ σοι 

ῷ διδιωύσκαλον. ΕΝ 
7 Λασάσαοϑε Ανδρόνιχον καὶ Ἰοιωυΐδω τους συγίβνᾷς μῦ, Δοκεῖ ΚΖ καὶ τοῦτο ἐγκώ- 

Μίοὶ ἐδ) “ὃ ἢ 6 Φεξης πολλῷ μαῖδον, ̓ ποῖον ἢ τῶτο; Καὶ (ἀωωγχμαλώτοις μϑ.. 

2, Το γὰρὸ μέγιτος φέφδμος, ἡ μεγοίλη αὐανήρυξις. καὶ ποι γέγονεν αἰχμάλωτος 
Παύλος ἵνα εἴπη «ὧν (μμαιχ μαλώτοις μὲ; αἰχμώλωτος (ὦ οὐ ἐλμεν»,ἀἰχμκαλώτωιν ἢ 
“πολλῷ χαλεπωτέρα ὅπαορν, οὐ πατρίδος δλλοτοιθμϑρμος μόνον ᾧ οἰκίας, δρλαὶ λιμῷ πα- 
λαίων, ᾧ ϑαναΐτῳ διωεκεῖ, ἡ μιυθίοις ἑτέροις. τῷ (ὦ »δραϊχμαλώτε τῶτο μόνον δὴ] ὃ 
δεινὸν, ὅτι ΦὌὮ οἰκείων δλλοτοάθ ϑμος,δούλος νύ πολλαΐκις αὐτ' ἐλθυϑέρου. εὐγζζυῦϑοι ὃ νι- 

39 φάϑας ὅθ)ν εἰπεῖν πειρφισμιούν,οιξ κ' χυένϑμεν ὁ μια κοαίθλος ἐὔντ,, ἄλόνϑμος κὶ αἴδεαγόνϑμος, 
μαςίγϑύμϑμος ἢ δεσμιόμϑμος, λιϑαζόμϑμος, χατοποντίζονϑμος, μυρίους ἔχων Ἐχιζούλους, 

γχ,ἰλεμὸν ὲ ὡ δ᾽ αἰχμώλωτοι ΟΣ εἶγα, λοιπὸν ἔχοισι " πολέμιοι κ᾿ τίώ ἐπαγωγά, δυλὰ ἡ πολ 

λῆς υὑὐπολαύοισι πσοϑνοίας χρῆλα σ΄ Εἰληφότωνάδοιί, ἔκ 5 ἐν μέσοις αἰθεεςρέφοτο 
τοῖς πολεμίοις διϊιυεχῶς, ἢ ππλυταχού δόρριτα ἔθ λεπε, ἡ ταὶ ξίφη ἠκονηνϑβα, καὶ ασὑῬατα- 

454 ξεισρὼ μεΐχας. ἐπεὶ δϊζυ καὶ τύτους οἰκὸς ἣν πολλών αἰυζῷ κεκϑινωνηκέναι κυδγωώων, (μυαγμα- 

λώτους ἀύους καλῷ ὡαπρὶὶ ̓ Φιλαηϑῦ φησιν, Δ ρίξαρχος ὁ (υαρχμαίλωτος μεσ εἶτα ἢ ὅτε- Κολάον. δι, 
ο9ς ἔστανοο᾽ ΟΥτινές Εἰσιν ζγίσημωι εἰν τοῖς οἰποφόλοι. Καίτοι χα ὃ Σσιοσύλους 
ἐῇ, μέγα" Ὁ ὃ χαὶ εἰν τύτοις ἐχισήμος τῇ, εὐνόησον ἡλίκον ἐγκώμιον, ᾿ἐχίσημοι ἢ ἦσαν 
Ὡἰσπὸ }} ἔργών, στὸ ΤΜ καυτορθωμοτων. βαᾷαὶ, πόση τῆς γουναικὸς Φυτηςἡ φιλοσοφία, 

49 ὥςχαι τῆς δ“ῥΨ Ὡποφύλων ἀξιωϑίεαι «αϑόσηγϑρίας. χα σουὶὲ ἐγζωϑα, ἵςα ), δ᾽ τερϑν 

πάλιν ἐγκώμιον πσϑϑεϑησι λέγων, Οἱ καὶ πτοϑ ἐμοῦ γεγϑνάσιν ον Χολς΄ᾧ. 
Και "Ὁ χαὶ ὅη» ἔπτρος μέγιφος, τὸ πσοϑπηδῆσαι χαὶ πσθ3 Ὁ ἄλλων ἐλϑεῖν. σκόπει δέ μοι 

τίω ἀγίλν ψυγίω πῶς κενοδοξίας ἐμὲ καϑευρῳ, μῷ' γοῤτίω τοσαύτίωυ καὶ τηλικαύτἑιν 

δύξον ὑτέρφυς ἑαιήν πσοϑτί, ϑησι, χα οὔκ ἀποκρυτῆεῖ) ο, ὕφερϑς αὐνδωμἤΨ ἐλϑοιν, συν αἰού- 

ΘὨμγγίοιι, τοπ,3. Υ γύται 
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νέται τοῦτο ὁμωλθηών. καὶ τί ϑαυμώζεις, Εἰ τῦτο Οὐκ αἰοουύεῖ), ὕπεγε καὶ τὸν πτολτερον 
τυ βίον ἐκαπομστάζεν οὐ αρδομιτεῖται, ( λοίστφφημον ἑαυτὸν καὶ διωκΊμυ καὶ λών ; ἐπεὶ 

δῶν οὐκ Εἶχε τῶν ὠδλὼν ἐντεῦθεν ὠϊοιὶ ἀγολήϑεναι, ἐζήτησε τὸν μ(θ' τοις ἀλλας ἐλο 
ϑύγγα ἑαυτὸν, καὶ εὗρε καὶ οντεῦϑον αὐοῖς (μωϑεῖναι ἔπαινον, Εἰ πων, οἱ καὶ ασθ9 ἐμ γεχ9- 
νασιν οὐ Χρις ὦ. 4 

8 Αασναΐσαιδε Αμπλίλυ 1 ἀγαπητὸν μϑ. Πάλιν τῦτον υἱσϑ τῆς ἀγαίπης ἐγ- 
κωμίαζξει. καὶ ἡδ ἀγάπη Παύλε αἰ 9' (ὃ Θεὸν δῦ, μνεία ἔγουσει ἀγαθαί, Εἰ γὰ ὃ 
ἴδ βασιλέως αἰγαπᾶκαῖ, μέγω, ὃ οὐδ Παύλυ φιλφο, ἡλίων ἐγκώμιον ; Οδ εἰς δ 
αὐ Εἰ μὴ πολλζω δρροτίω ὀκόζη»», Εἰς ἔρωτα αὑτὸν ἐπεασώσατο. οἶδε γὸ τους οὖν κου- 
χκίᾳ, ζωγζε ἡ αὐὐδμνομίαις αὶ μόνον αὶ φιλῷ, λα ᾧ ὀϑαϑερμοτίζεν ᾿ ὡς στὸν λέγῃ, Ἐἴτις το 
αὶ φιλέ (ὃ Κύσιον Ινοῦν Χελφὸν, ἔξω λύωϑεμα.ὺν Εἴτις ὑμαξ ϑυαγίελίξοται τὲ ὃ αὔρε- 
λοίξετε ̓  ὀβάϑεμα ζω. ι 

φ Καὶ Οὐρδλυον( (μωεργϑν μα ἐν εις ῷ. Ἰούτο ὠκοίνου μεεῖδον ᾧ ἐγκώ- 
βίον. ἢ γοῤ ἡ ὀκᾷο αὐἰδεέχει τῶτο. Καὶ Σπίχεω (ὃ «γαπητίν μιν. 
Πάλιν πὶ )ὦ' αὐδῶ" ζεφόνοῖ ἡ τϑτον. ταν πρθηΣ 
1ο Αασασαοϑε Απελλίωῦ (Ὁ δέκιμον ὧν Χωςῷ. Οὐδὲν τότε τῷ ἐπαίου Ἦνμν 

ἶσον, ὃ ἀἰληκῆον δὴ ὁ μηδεμίαν χϑρέχεν λαρζωὺ ἐν τοῖς χτ' Θεὸν τοραγμασιν. ὑτὸμ δ 
Εὐπη, (Ὁ ϑύκιμον ον ΧΚοις"ᾧ, πᾶσαν “οἰρετίω κατωλέγᾳ. καὶ τίνος ἕνεκεν δ μού φησι() 
Κύρκών μα τὸν δῴα, κ᾿ τὸν δεασότίωυ Μ᾽; δτί ταύτα ἐκείνων μείω ᾳ ἐγχώμια. ὠκᾷνα 

“Ζ γὰρ τιμῆς ὕφιν ἑπλώς, ζαὐτα ἢ Θἰροτῆς. καὶ τῦτο ὃ ἀΐδ' τετίμηκο ὠδοις, ἐχ ὡς ἔ- 10 
τύχε, ὃ πολλοις ΔΨ" χαταδεεςέρων μ( ὑψηλοῦ ὶ μεγάλων πσφόσαγϑρεύον, τῶ μδὴ 
νὰ  ἀσοϑσειπεῖν, ἡ μετ᾽ δλλήλων σσοϑσειπεῖν, ἢ ἐν τῇ αὐτῇ ἸὩπιςολῃ, πόῥίῳς ὁμοίως ἐ- , 
τίμησε. τῷ δὲ ζᾷ ἰϑιαίδοντα ἑχάτου ϑεῖνα ὀγχώμια,, τίω ἰδιώίζασειν ἐνοἰφου ϑρέφησιν 
ἡμὴ τ ρθτήν᾽ ὡς μήτε Φϑῦνον τεκῷν τω ζουὶ μδὲ τιμμῆστωι, τους ὃ ἀἰτιμιοίσοι, μεήτο ῥαϑυμίί- 

ων» ἃ σύβχεσω ἐργάσααϑαι ὧκ τὸ πόμζς δ“ αὖνῃμ] αἰξιωῖσαι οὐ δὴ αὐν γι ἀξίοις ὅρα 15 
29 πος πάλην ὕχὶ ζβῷ ϑαυμαςαξ ἔρχεται γωυναῆκας. Εἰπὼν», Αασάσοιοϑε 
τοις ἐκ ΝᾺ Αολφοζούλν, 

11 Καὶ Ηρωδίωνα τὸν συγ μὴ μιϑ, καὶ τὺς ὧκ τῶν Νωρχίοσου, 

Οιὐξ εἰκὸς ἴσως μιὴ τοιούτες Φ.η,οἴους τὰς ὑμιασοϑοϑιν, δ[9 συεῖδ' ὁγομοιεὶ τοὖν πάγτων 
μέμνηται, καὶ δὲ πσολσῆχον ἰὐοῖς ἐγκώμιον ἰποδοις, ζὸ πιφοις τὴ ͵ τϑτο» 21, 20 

Ἰοιῤ ὑγας ον Κυρίῳ, Ἐπὶ γωνώκας πώλιν ἐτει τίω “ϑόσρησιν λέγων, 
12. Ααστώσουοϑς Τρύυφανὸν χαὶ Τρυφαίσαν οἱ κϑπιώσας ὧν Κυρίῳ. 

᾿ Καὶ αἶθὲ μϑμ ὠκείνης φησὶν, ὅτι ὀκοπίασει Εἰς 'ἡμας ̓ «ἰδὲ κὶ τύτων, ὅτι ἔτι κοπι-ὀ χχινμᾶῖν 
εἷσνν. μικρὸν ὃ τῦτο ἐγκώμιον, ὃ " ἐργϑὲς δὴ δι ὁλῦ, αὶ μὴ μογον" οὐεργεῖν, δ ρλαχα 5: ἀνὰ 

»οπιάν. τίω ὃ Περσίδα χαὶ αἰγαπητίω χαλᾷ, δεικψυᾷ μείζονα τύτων ὥσαν. 2 ἘΠ 
᾿ Αασασαοϑεγϑῥ, φησι, Περσίδα, τίω ἀγαπητίω ᾿ Καὶ πολιώ αὐτῇ εδῶτυ- ὁ μι 

μᾷ κάματον λέγων, Ηῆςς πολλὰ ὠκοπίασεν ον Κυρίῳ. 
Οὕτως οἶδὰν ἔχαφον ΚΝ τίω ἀξίαν ὀομώξεν, τύτυς τὸ πσϑϑυμοτίρος ποιωΐν τῷ; μη- 

δινὸρ Τὴ) προσόντων ἀδοῖς ᾿ὠποφορεν, δλλὰ καὶ τίω' μικροτατίων αὐὐβοχίω ανακηρύηεν" 
τοιᾷ τε ἑτέροις απουδαοτέρος χαζασκθυαζων,ὺ Εἰς τὸν αὑτὸν εἐγαΐγων ζῆλον τοῖς αἷδὲ τύτων 49 
ἐγκωμίοις. 

13 Λασοίσαοϑε Ρούφον τὸν ὠκλεκῶν ὦ Κυρίῳ, ὦ τω μητέρᾳ «ἰυτῳῷ ᾧ ἐμού. 

Ολόκληρᾳ πάλιν ὠρταύθα ζᾷ ἀγαϑαὶ, στὸ καὶ ὁ παῖς Οιούτος ἡ, ὦ ἡ μήτηρ ζοιωύτη, 
“5 Ι! ἢ πλύρης ἡ οἰκία, εὐλογίας, ὸ ἡὶ ῥίζα τω καρπῷ συμξαίνηοὐνὶὶ “δ ἀπλαύς "εἶπε μυντέρα,͵ Ἶ,. ἄπνέ 

εἰντεῖ 
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εἰντ ἡ ἐμοῦ, Εἰ μιὴ πολλίω ἐμδο τύρᾳ τῇ γιωαικὶ τίωὐ ρετίω. 
14 Ααυώταοῶε Ασύγκριτον,  λέγονζῳ, Ἑρμιαν, Παΐφηζων, Ἑρμώ , καὶ τὸς (ιὼ 

ἐὐζις ὠδελφους. Ἑνζαῦϑα μὴ τῶτο ἰσγγς, δι χυοὶς ἐγκωμίων ἀδζιυς 2, ὅησιν, δλ᾿ 

οὗ, σφόδρα καὶ τὺς χαζα διεφέρφις ογζας αἰ παίγτων οὔκ ἀπηξίωσε τὴς σὰν τύ ατϑόσρήσε. 
ς ὡς. μᾶλλονὉ αὶ μικρϑν καὶ τῶτο ἐγκώμιον, τὸ καὶ αἀδελφουῤ ἀδοιὶ κϑηῷν, ὠασεροιώ καὶ 

τὰς μοτ' ἀδζις ἀγίοις. 
1: Αασώσμεϑεγ, φησι, Φιλθλοχϑ!,ὁ Ἰουλίαν, ὁ Νηρέα, κ᾿) τίω ἀδελφίω αὐτῷ, ᾧ 

Ολυμπϑύ, ᾧ ὧν (ἰω ἀδοῖς ἀπυίᾷς «γίοις" Οπερ μέγιςον ζω ἐἰξίωμα, καὶ Ἴι- 
μδς μέγεϑος ἄφατον. Εἶτα να μηδεμία φιλονεικία ρυτα, ᾧ ὧν Δ ὅτ, τες ὃ ὅτω 

"» Ν , «“δν ; ν΄» ! «λ ὴ ! ᾽ ! 
το “σοϑστιρηοϑτῳ, ὦ τος (χ ὁνομαῖ, τὰς ἢ αδϑείςως, ὦ τς Δ μτ' πλοόων ἐγκωμίων, 

τοῦς ὃ μα ἐλουόγων, ὀβακιρνᾷ πάλιν ὠδουὶ τῇ τὴς αἰγαίπης ἰσοτιμίᾳ ᾧ τῳ! ἁγίῳ φιλή- 
(8, λέγων, 

16 Δαστίσοιοϑε δνλήλες οὐ φιλήματι ἀγίῳ᾽ Διαὶ τῆς Εἰρώώης ζωτης 
πόρτα ὠκίαίλλων ϑορυζομότα ἀδριες λογισμὸν ὦ μικρφυ ας ἀφορμέω,, ἵνα μήτε ὁ μό- 

ις γᾶς χαταφρϑιῆ τῷ ἐλοίῆονος, μήτε ὁ μικρϑς βασκανῃ , μείζονι" δνλὰξς ἰαϑοψία καὶ 

φϑύνος ἀπελαιώηται, τῷ φιλήματος τύτου πόϑταὰ κοταιο αὐγοντὸς τε ᾧ ἄξισῶντος. δ) κ οὐ 
μένον ἀύζιες ἀ ασαίσοιοἷ, κελϑύει υτως, δλλὼ ἡ (ὃ) πασῶν ἐκκλησιων αἰασασμὼ ἕτως αὑ-- ᾿ 
τοῖς αἰ απέμπεοται. Ααπσάζονται 0, φησιν, ὑμάς, 

Οὐκέτι (ὃ λφα καὶ (ὃ δίῥνα κατ᾽ ἰδίλν, δλλαὶ κοινὴ πανί, 
:9. Αἱ ὠκκλησίωι τῷ Χοιςού. Εἶδες παῖς οὐ μικρῷ καὶ ἀπὸ Ὑδυ" πσοϑσρήσεων 

“χὕτων ἐχερδϑμα νϑρ ; ὅσας ϑησαυε9ις ἐμέλλομνϑν αὐ δατζέχειν, Εἰ μὴ ὸ τουτὶ ῶ μέρης τῆς 

Ἐχιςολῆς μῦν αἰκοιξείας “ζηταίσο νϑρμ, τὴς Ἡμῖν ἐγχωρϑυσης λέγω ; ὡς Εἶνε ς ϑυρεϑείη 
οἶψιτω, συφὸς αὐὴρ καὶ πνϑυμαιτικός, καὶ βαϑυτερον "χαταξήσνται, πλείους δλψυπα τοῖς μδιγα.- 

χπλὸε. εἴζς. δλλ᾽ ἐπτιδὴ τίνες ἐζγτησαν πολλάκις, τί δήποτε οὐ) Τῇ Ἐχιφολῇ ζαύτη " πσϑζοις 
25 ασϑϑσοίπτεν, ὅπερ οὖν ἑτέρᾳ Οὐκ ἐποίησεν ᾿τιφολῃ᾽ τῦτο ἐν Εὐποινϑμ, ὅτι δζῥ Ὁ μηδέ. 

εἷδ, πῦτε ἑωρφικένωι Ῥωμαίους τῦτο ποιᾷ. καίτοιγό, φησιν, ὅτε Κολαοσωέας " Εἶδε, ἡ συ τεῖν 
τοιούτον ἐποίησεν. δ, οὗτοι δοκικιϑίτερϑι ΤΜ άλλων ἧσαν, καὶ ἐξ ἑτέρων πόλεων ὁκᾷ με- 
ταςαντες, ὡς Εἰς αἀσφωλεζέρον ὑμαὶ  βασιλικωτέραν πόλιν. ἐπεὶ δξίυ οὖν ξών διῆγϑν, 
ὁ πολλῆς ἀσφαλείας ἔδει ἰπολαύεν ἀύζιξ, ἡ τῶν αὐτῷ γνωρίκον ἥσοίν ἦνες δξ αὐννδἶ, 

30 (5, καὶ διρκκονησούμϑμοι πολλαὶ καὶ μιθγαῖλαι χἰχὺ αὐτι' γϑρότερ᾽ Εἰκότως ἀὐδοις συν- 
ἔτησι Ὁ οἱ δ)ῥὶ γραμμάτων. ᾧ γδὺ οὐ μιχρο ζῶ ἡ δῦξα ΓΙαύλε τότε, διλ τοστωύτη, ὡς 
ὁ Ὄἰσο »θαμματων μόγων πολλίω ἔχεν ποοϑφασίλυ (ὧν Τῦν" Ὠπεολών ἐἰπολανυογζω, ὑδὲ 

οὐ ἡδδιώτο μόνον αὐτὸν, ἀλλα ἢ ἐδοδοίσαν. Εἰ δ μὴ τῶτο ζω, οὐκ αὐ Εἶπεν, ἥτις 
πσϑϑςάτις πολλον ἐδ μή, ϑη,ὼ αἰστε ἐμοῦ. ἢ πάλιν, Ηυχόμν αἱαϑεμᾳ 1) αὐτὸς ἐγώ. ἡ 

33 Φιλήμονι »ράφων ἔλεε, Ως Παῦλος ωρεσξύτης, γε 5 Γ δέσμιος ῳ Χριςᾧ ]ησϑ. καὶ Φιλημ. α.θ. 

Γαλοίταις,1δὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῶν. ἡ, Ὡς ΣΧΚοασον Ἰησοιῶ ἐδέξαοϑδέμε, ᾧ Κορινθίοις ὃ Ταλ: 48. 

Ἐχιξέλλων ἐλελν,Ως μὴ ἐρχονϑέύου δὲ μα ποδὸς ὑμαξ ἐφυσιωιϑθησεῖν τινες. καὶ πάλιν, Ταύ. ἡρδᾳ Α 
το ὃ μετεολ᾽μάτισοι Εἰς ἐμαυτὸν ἡ. Απολλώ, ἵνα οὖν ἡμίν μώϑητε ὃ μοη αὑτὸ ὁ γέγρατῇαι κερὶ τ. 
Φρϑνᾷν. δὲ ὧν αἰπόώτων δῆλον, ὅτι μογοϊλέω «ὐϑὲ ἀντν Εἴγνδοξὸν ὠπϑυτες. βουλόμε- 

49 γος τοίνων ὠύζιυς ἐῇ οὖν ἀδεία πρ , ασδόσείστεν ὀκαίφον, ζω ἐγχωρϑιώ καλλωπίζων 

ἀὐδιφ. τὸν «ϑυ' γὰρ ἀἰγαστητὸν ὠκαίλεσε, τὸν ἢ συγίενη, τὸν αὶ αἰλφότερᾳι, τὸν δὲ (ουαγχ-- 
μαζλώτον, το δὲ (ἰωεργϑν, τὸν ὃ δύχιμον, (δ δὲ ἐκλεκῆον. κα τίω υδὺ, ὐπὸ ἀξιώματος. 
σοὶ χω ἀπλιος τίω 1: ,9κογουμδρίωυ φυσι(ἐπεὶ Εἰ τῷ» ζὐ,ὺ δ αἴξ Τρυφαμὸν καὶ 

Πρρσιδὸν ὅτως ὀμ' ὠνόμασεν ) ὥλλα τέων νϑμ', χειοφτονίλν ἔχουσοιν Δ ομκόνν, τέωυ δι, σὺν- 

ἐβ)ν 
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ἐρ.9) ὃ λῴφτυρχϑν, τέων ἢ μητέροι, τίω ὃ ὐπὸ τοῖν κόπτων ὧν ὁκοπίασε, ὃ τους  τπὺ τῆς 

οἰκίας, τοις ὃ οἰπ Ὁ τ ἀδελφῶν ὀνόματος, τοις ἢ δἰτὲ τῆς τῶν αἰγίων “δϑσηγροίας, χαὶ 
πους Ζ αὑτῷ τῳ! “«σολσαχϑρϑῦσου τιμᾷ ̓ τοὺς δ ὶ τῷ ὀγο μαι! “ὐδ᾽σανρρίύσω ᾿ χα) τοὺς 

(ἢ, τω ὐϑϑσειπεῖν ἀπχίω" ὧν ἢ, τοῖς ΔΨ θύων ρεσξείοις" πλέον ἢ ἀπόντων ἄΦ 

αἰδς Ποίσκιλλαν καὶ Ακυλαν. Εἰ καὶ πεόντες ἤσοιν πιφοὶ, δλλ᾽ οὐ πιόῥτες δμοιοι,λ-- 5 
λα διεφήχασι τοῖς ἐθέλοις. δ 9 δὴ καὶ Εἰς μείζονα ὡπτλνίᾳς ὠγων, σενϊινὸς ἔκρυψε πὸ ἐγ- 
χώμια. στὰ Ψ ὼ “πλείονα ποιοιωτες, πλείονα τὸν μιοϑὸν λαμζλμωσι, πολλοὶ γένογα. 

χαὶ ῥαϑυμότερφι. δζρῥ τ το συ ον τὴ βασιλεία ἴση καὶ τιμυὴ, Οὐδὲ ὧν τοῖς μιαιϑηταὴς πάντες 
ἴσοι, δλλ᾿ (Ὁ τεῆς τοῖν ἄλλων ἀσϑλφρν. καὶ τ τύτοις «ὐθος τοῖς τρισὶ πολλνὺ παλιν 

«Κορε μα. Φοροί, πολλὴ γῈ} ἀκρίξεια προ τω Θεῷ καὶ μέρθι των ἐσαίτων. Καὶ γὺ ἀξφὴραἰξέρρς τὸ 
φέρει .Ψ δόξῃ, φυσί, καίτοιγε πῶντες ἥστιν -ὡ)ιτόφολοι, καὶ πάντες ὅχτ' δώδεκα «ϑοὴνς 

μέλλουσι χα, ϑῆαϑει, καὶ πάντες αἀφήχϑμ τὰ ἑαυτῶν, καὶ πάντες αὐτῳῖ ((μυῆσοιν᾽ αλλ ὅμος 
Μαμιἐμι (δῷ τρῆς ἐλαϊμδλυε. καὐ πάλιν καὶ τύτων αὐτῶν ἔφησέ ἦνας ἐγχωρῷν, καὶ ἰαρέξῳ. Τὸ 

; ἡ βκαϑίσαι, φησὶν ἐκ δυϊξιων, καὶ ὅξ θυωνύμιφν, Οὗοι ἐςίν ἐμὸν δδιωῶαι, αἰλλ᾿ οἷς ἡτοίμαςαμ, 
τφαν, κα. 2. καὶ τὸν Πέίξον ὃ αὐτοῖν πσϑλτί ϑησι λέγων, Φιλῴε με πλέον τύτων: καὶ ὁ Ἰωδλύνης ἢ απ 15 

β (δὲ ἄλλους ἠγαπά». χαὶ γῈΡ πλύτων ἐϊξέτεισις ἔςωι ἀχριζης ᾿ κἀν μικρὸν χἰχυρέχης 
εϑ πλησίον, καὶ ἀκα φιαῖον, καὶ ἑτιοιῶ, συλ" τϑη» πα ρ9. 4.) ὁ Θεός, καὶ τῶν καὶ ῥω» 

."" αν ͵ δὸι τις αὐ αἰ φλάμιπον. καὶ γὰ ὁΛὼτ δίκαιος ζῶ, ἀνν οὔχ ὅτωςὡς ὁ Αὐρκαμ᾽ 
καὶ ὁ" Ἰεζοχίας πάλιν, αὐλλ᾽ οὐχ οὕτως ὡς ὁ Δαρίδ" χαὶ ᾧ ασϑοφῆται παντεξ, ἀν ὐχ χιζοὰ 

ὕτως ὡς ὁ]ωαῤνης.᾽ 20 
ἰ ἩΘΙΚΟΝ Πούτοίνω Εἰσὶν (ἢ μ᾽ τίω τοσαιύτίω ἀκρίξειαν ̓  ῥαλόρδμοι δῇ »έενὸν; Εἰγ ὦ 

ἰ ᾿ς Ἄκορμεμα. δίκαιοι πϑρτες αὶ ΔΜ αὐ )ὴθ ἰπολαύσονται, καὶ μικρὸν ὦσι ὙὙν᾽ ἑτέρων χἰχρέχοντος (Αφήρ 
ὁ αἰφέρρς Δ φφέρά, φησὶν, ον δὸξη) πῶς (Ὁ αἱ υδιοτωλοὶ οὖν τοῖς αὑτοῖς ἔσονται τοῖς δικαίοις» 

Ουτίω γὰρ ἐδ᾽ δὐ ὀῤίϑοθπος ἐργαίσοιη» τίων' σύγχυσιν, μυήτεγα ὁ Θεός. Εἰ αὶ βύλο- 
οδε,ὶὶ ππὶ' τῶν ἡμδοτηκότων, "ὁ ἐχὶ τῶν ἤδη γελμημδέων ζωτίω ὑμῖν δείξω τέω δζεφορφὶν, 25 κι ! 
ὴ τίωυ' ἀχριξὴ δικαγοκρισίαγ. σχόπει δὲ ἥωδδτεν ὁ Αδαμ, ἡ μδῶτε αὶ ἡ Πα" ὁ ἀμιφότερφι 
ὥ χβιίζησαν, οὐκ ἐϊξίσης ἡρδοτον ᾿ οὐκοιῶ ουυὴ δξίσης ὠκολαίάϑησαν. τοσούτον Ὁ» ΩΝ 

«τιμς,4. μέσον ιώ, ὡς Παύλον ΕἰπεῦνΟτι Αϑὼμ οὐκ ἐπατήϑη, ἡ γωνὴ αἰπατηϑεῖσα ον αὐδῳ- 
(ἄσει γέλϑνε. χαίτοι ἡὶ ἀπάτη μία, ζῶ, αἰλλ᾽ ὁμὼς ἡ τῇ Θεοί ΑΖ ἀκριθείας δῥέτασις τοσῇ-- 
"ὃν ἔδειξε ὦ μέσον, ὡς Παύλον εἰπεῖν τῶτο. πάλιν ὁ ὦ Καὶ ὁκολαζετ "ἢ Λάμεχ μᾶ᾽ 30 

ὦκφνον φονθύσαε, ΟΥ̓ δὲν τοιοῦτον ἔπαϑι. καίτοι Ἢ τϑτο Φόνος, καϊχεῖνο Φύγος, ὐ πολλῷ χῶ- 

λεπώτερος, ὅτι μηδὲ τῳ τ" οκδείγματι γέχϑνε βελπίων πε. αἰλλ᾽ ὅμως ζγ᾽ ὁ δ᾽ οὔτε 

ἀδελφὼ ἔσφαξε μα ωὐἰθαίνεσιν, οὐτὰ ἐδεήθη τῷ κα τη ϑρησοντος, οὔτε Θεοῦ ἐρωτώγτος 
ζωϑαιοουυτησεν ἀλλα ᾧ μηδενὸς ἐλέγχοντος ἃ κατεῖπεν ἑαυ) χαὶ κατεδίκασε Ὦ, συγίω- ὁ μαλιπίῃ 

μιης ἐτύχεν᾽ ὁ ἢ, γ)Φ τὸμλυτία ἐποίησεν, ἐτιιφρᾷτο. "ἰόν (θ᾽ ὅσης ἀκριξείας ϑξετάξει τὰ 35, Ν 
γυνόνϑμα ὁ Θεός δζρὶ το κὶ τοὺς ἐν τω κατακλυσμῷ ἑτέρως, τος ἷν Σ͵οδὺμοις ἀλλως ἐπ- Ἦ κι 
μωρήσουτουᾧ τοὺς ἰσραηλίζως ὃ πόλιν δζμι φόρως, τοὺς εν Βαζυλαδι, αὶ τὸς ἐπ’ Αντιόχου" 
δεικνὺς ὅτι πολιω ἔχει ἡ μιετέρων λόρρν. χαὶ (Ὁ (Ζ ἐΟδὺμωήκοντω ἐδυύλδυσαν ἔτη, (Ὁ) 5 τε- 
τράκόσια, οἱ ὃ τέκνα ἐφαίογ,ὰ μυρίας ἑτέρας χαλεττ)έροις ὑπέμάναν συμφοροὶς,ᾧ ἐδὲ ζιιύ.- 

Μίαγβο., Τῇ ἀὠπηλλαΐγησαν, οὔτε οὗτοι, οὔτε ὦ ἕώωντις καῖντος ω Σοδόμοις. Ανεκτότερϑν γί φησιν, 40 

ἐφα! 9] Σοδόμων καὶ Τ᾿ομόρρων," τῇ πόλει ἐκείνῃ. εἰ ἐ γὸ μοδὲν αὐτῳ μήτε αἰμδοτανόντων 
ἡμδώδυϑήει, μήτε καιτορϑοιύτων ἴσως ἔξει τιναὶ λόγον Ὁ λέτιν μὴ 40) κόλφσιν,εἰ ὃ τοσοεύτίωυ 
ποιΐτω ασουδύω ὧν μυὴ αἰμδοτάνειν ἡμαῖ, ὁ τοστιῦτα ποδαγματθε,),ὡςι κα τορθοιοὺ, ἐν. 

δηιλον ὅτι χαῃ αι δζανογζῳς κολαζεικαὶ καιτορϑοιουζῳς φεφουοῖ, σὺ δὲ μοι σκόπει τῶν μκ: 
λωὼΐν 
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λων τίω λυωμαλίδν. ὠνζωϑα ὥ δ ἐγχαλούσι τῳ Θεῷ, ὅτι μακροϑυμᾷ πολλάχις, Νὴ) 

βορὰ πολλοι' μιαρρερ, αἰσελγῷς, βιαίοις, μὴ δδονζᾳς δικίω. ἐκ παΐλιν ἐν ἀπειλήσῃ 

κολάζειν δου, σφοδροὶ ᾧ βαρᾷρ Εἰσιν αἰτιώυϑμοι. καίτοιγε Εἰ τῦτο λυπᾷ οὐκ Φο Φ)ποδὲ- 
ἱ χϑ "δῷ λαυμαΐζειν αλλ ὠδ αἰοίαφ,ω "δαλόν ᾧ' ὀνώδρες γωμηρ ὦ ᾽ φιλριμϑιοτήμονος 

γεἰειδεξ' 5 καὶ ̓φιληδονσιὸ “σοϑς κακίλρ βλεπούσης ψυχῆς. καὶ Ὁ " ἰπὸ τῆς φιληδονίας ζᾳ δόγματα 

εὐϊου ἁπόντα ζαύτι τίκτεται ὦ ὡς εἰ βουληϑκιεν Θ ζαύτα λέγϑντες ρετῆς Ἰχιλαρέοϑαι, »ταιχέ- 

ως καὶ «ει τῆς γεύννης πιφώ ϑησον.), τ οὔκ αἰμφιξαλούι. Ὁ ἡ πού, Φησι, καὶ ῳ ποίῳ 

χωρίῳ αὕτη ἔξαι ἡ γέρνει. ; τί σοι τῦτν ἐ μέλει: ; δ 2. ζυτάνϑμον, δεῖξαι ὃ ὅτι ἔβην, οὐ ποῦ τε- 
ταμίβι.}» καὶ τ ποίῳ ,χωείῳ. «τινὲς “ ὥ γὸ μιυϑολογϑειώτέρ, Φάσιν, ὁ7| οὗ τῇ κοιλάδι “ν Ἰω-- 

1ο σαφάτ, 0 ὁ αὐξὶ ἰπολέμν τινὸς Εἴρηται αϑρελϑυτος,ὺ γιοῦ τῦτο Εἰς τίω γέοινλν ἑλκοντες, 

ἡ γ9αΦὴ ὁυ πῶ το Φησιν. Δ λ᾽ οὖν ποίῳ τόπῳ, φησὶν, ἔςαι; ; ἐξωστου,ὠς ἢ ἔγωγε οἶμαι τὰ κύσ- 
με τότ πϑρτὸς. . καϑούπερ δ. τἂν βασιλέων ῷ δισμωτήεια ὑα μέταλλα πύῤῥω διέφη-: 

κέν, ὅτω δ σι τὴς οἰκανϑμὴς ζμύτης ἔξω που ἔςαι κὶ γέεννώ. μὴ τοίνεου ζητῶρδν πού! ὄξει, 

ἀνλα! πὼς αὐ αυτίω Φύγϑιωϑι᾽" μηδὲ ΘΝ πόζα ὠζα ύϑα οὐ ̓ ολαζει α Θεὸ, φ τῦ- 

45 τὸ ἀπίςῳ τοῖς μέλλουσι. Φιλϑν,ϑ 9. πος γὉ} 661, ᾧ μφκρο)υμᾷ. “4 τῦτο ἀπειλᾷ, χαὶ 
οὐκ θύϑέως ἐμ(αλλει. Οὐ ὙᾺΡ ϑόλω, φησὶ (Ὁ λώατον τῷ αἰεϑρτωλῦ. Εἰ ὃ μή ἡ ἴ21 λί- Τεζεκ, μη λό 

νας αἰαῦρτω λού, κυ τὸ Εἰρηρδίον. ὺ ὁ οἶδα υδὺ ὁτι στιν αηδέφερον τούτων ὑμὴν Δ“ῥΜ λό- 
μΐπιν Ὑϑὺ "ἀλλ ἐμοὶ τύτων σϑοδν "ἥδιον, καὶ ΕἾ9ε ζῶ “πρισοποιουμῦβῥους, ἡ δηιπνοιιοζρι, ἡ λϑυο-- 

λϑϑους, κὶ ἡ πϑυταχοῦ τἶϑι γεώνης Αἰ φλέτοϑαι. συοϊὲ γορϑὺ ὐἠλγήσαμδῳ τοῖς οὑταύθαι δὲι- 
| 20 γοῖς, Οὐχ ἐν ἥιϑηρδν τοῖς χρννοίς. τὶ ᾿ γὰ μοι ἡ Οἰπεῖν ἔχεις δειγὸν: ; περίὰν ΤΥσΌΥ ; αἴχμια.- 

λωσίαν; πήρωσιν σώματος: ; ἀλλὰ ὦτα πόμτα γέλως καϑῆς τίω ὠκφκόλασιν, καὺ ὧν 

δὲ λυ βασανιξονϑμες λιμῷ λέγειν ὧν ὁ οκ πϑεϑέτης ἡλικίας πηρϑυμλμοις, καὶ πυφόστη- 

τοιωζῷ Όφω, ᾧ ζυτα τσδϑς ὠκῷα πὰ χαχα. ((ἰωρρῶς τοίνυν φρέφωμϑν ὥζν «Εἰ τύτων 

λόγρες. ου ̓ γὰ αἰφίησιν ἐμιπεσεῖν Εἰς γέοναν ὧ μμεμψη γεόνης ἕω ἀκϑεις αὖ Παύλου λέ- ζιΘια, «ἢ. 

2: φρντορ, Οἵτινερ δίκίω τίσρεσι, αἰώνιον στὸ σροησώπου Κυείν; ἐκ ἀἰκύεις οἷος ο Νέρων ἐμετο, 8. Θιο.ςζ. 

ὃ " μυφῆφμον καλ{τι τῷ αὐτιλράςφου ὁ Πα ύλορ Τὸ ὃ μιυφήξμον ἠδ φησὺν, ὐγερπέται τῆς ἀρο-- 

ἡ πίδν καὶ μίας. τι δώ: ; σον πείσ,) δ Νέρων " » Οὐδὲν " πείσε.) ὃ λὐπίχθασος: ; οὐνὴν ὁδίρέξολος; ϑκὸν 
μέν τ᾿ αἀἐς αὐτίχοισος ἔςαι, ὦ ὁ  ἀζρίθολος. συοῖὲ “ὦ Ἰὐποφήσον.) τῆς κακία μη ̓»λαζόμϑροι. να, 

Φησιν. αἰλλ᾿ ὅτί υϑὸ ὅ41 κόλρισις χ᾽ ἡ γέννα, πϑυτί που δηλον" οἱ ἢ ἀπιςοι ἐμαπτεσοιῶται μόνοι. 

49 Πίος ὑγέχει, Εἰπέ μοι; ὅτι ὦπιριί, Φυησι, ῷ δεασοτίων ἐπέγνωσαιν ῷ. ἑαυ. ἡ τί τῶτο; 

ὁτὸν γρὸ βίος ἀχαϑειρτο ἢ ἡ, ὁ μείζονα κι ᾿τῦτο δωσοεσι δικίω σ᾽ ἀπίσων. Οὐσοι χὰ Ρωμ. ζ ιζ. 

αἰόμος ἡαῦρτον, ὀρόμως κα Ἡὐπολφιῶῶται καὶ ὁσθι ὧν νόμῳ ἡεῦρτον, 9. 1 9 νόμου χριϑήσον). 

ναὶ» Ο οἰκέτης ὁ Εἰδὼς ὃ ϑέλημα τῷ κυφίου αὐτῇ, καὶ μὴ ποιήσεις, δαιρήσιται πολλάς. Εἰ Δυκζιμην 

ἢ οἔὐκές! βίου δοιοῶαι λθηϑν,δλλ᾽ ἀπλώςᾳ ἔρηται, συτῆὶ ὃ 9 Δἰθίθολος ἁμωρηϊδήσεται. 

33 ΧΆ ᾿ γὰρ Θεὸν οἶδε,χα ὀρῤ,ϑούπωι μάλλον πολλῶν, χα) ὦ δαίμονες ἢ “πόρτες ἴσασι αὖ.- 

τὸρὺ φρίῆοισι, καὶ 'κριτίω ὁμολογϑύσιν. Εἰπίνω βίου οὔκ ἔσι δοιῦῶαι λόλρν, συνε ᾿πορηρων 

πράξεων, ὀχ φθύξονται ὦ οὗ οὗτοι. οὐχ ἔς! ζαῦτα, ἐκ ἐς!" μὴ ἑαυτοις ἀπατᾶτε, ἀγαπητοί, 
Εἰ γὰ (μὴ ! 661 γέενα, “τῶς χρινῆσι (ς δωδεκαι φυλας τῷ Ἰσραὴλ ᾧ πύφολοι; πῶς 

κῃ φησι Πύλος, Οὐκ οἰδωτε ὅτι αἰέλους καινοῦ, μμἥτιγο "βιωτιχο; πῶς ὁ ΧΚοιεὺς ἵλε- αι. Κορε (.γ. 

4. ἣν, Αὐδρερὶ ἸΝυδυίτα λθαφήσονται ὡ τῇ κρίσει, χα. ᾿κατακομούσι τίω λνελὸ ὐτίω" καὶ, Ματθ ζιμα, 

ἰαίαν, Ανεκτότερον ἐἰ ἐφξαί “" ᾽ Σοδὸ κίον ὡν ἡμέραι κρίσεως; . Δ τοίνιω παίζεις οἱ ον οὐ παικτοις ΄ς ἢ πὰ ἀ.-- Μμαγϑμαικῦο 

πατάς στεύτον,ὺ φὐδαλογίζη Σ χίωυ συ αἤ,ϑε5πε; τ τῇ ὅ Θεϑ Φιλδυθρωπίᾳ μόχη : δ 

“9 ἡ »ῥτῶτο ὲ ἡτοίαασεναὐτέωυ, ὸ ἡπείλησεν, ἥά Μὴ ̓ῤμιπέσωρϑυ, τῷ φέξῳ “ἡ νόρδιοι 

βελτίους, ὧφε (ὃ αἰδι" τύτων αγαιραύν λόγον, σὴν ἐ ἐτόθϑν λανϑείνει ποιών, ἃ Εἰς αὑ-- 

“ἰὼ 

"νι 
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τίω ὠϑεῖ καὶ ἐμιζάλλει ἐχρὸ τῆς ἀπάτης ζυύτης. μὴ τούμων ὠκλύσῃς ζιῷ γεῖροις "δὰ" ὑ- 
πὲρ τιρετῆς πονοιούτων, μηδὲ ἐχητείνης τίω ῥαϑυμίαν ΤῊ χαϑϑνδόντων. Εἰ πειϑεῖο 
(ὦ πελλοὶ ὅτι γέεννα οὐ ἕς!, πότε ἐἰποςήσονται τῆς κακίας " πού δὲ ὶ Ὁ δίκαιον Φὸμεῖται ; 
ὁ λέγω Ὡπ' αἰμδοτωλών χα διχφήων, ΩῚ Ἐχὶ αμδοτωλών ᾧ ἀμδοτωλών. αἱ] καὶ εἰ ὁ μϑὼ 
ἐκολοίάϑη εν ζιῦϑα, ὁ δὲ οὐκ ὁκολοίαϑη τὰ αὑτὸ αἱ μδοτῶν, ἢ ὁ πολλῷ" χαλοπεύτερρο » εἰ 5. 2:. χολιπῷ 
“οι ἔς! γέωνα, σδ ϑὲν ὐχὺρ τούτων δυνήσῃ ὡἰπολογήσειοϑαι τοῖς ἐγκαλούσι. δ [9 πα-- τον, 
ρακαλαϊ παυσαρδέους τῷ γέλωτος τώτυ, Ἐχηφομίζειν τοις αἰ χε τύτων ἡμῶν ἀντιλέλϑν-: 
ζμ ὁ γὰ» καὶ ΛΜ μικροτάτων κα οὖν τοῖς αἱ μδοτήμασι,ὶ εν τοῖς καιτορθώ μασιν ἀκριξὴς ἔςαι κὶ 
ἀξέτασις, ᾧ γᾺ ἢ ὀφθαλ δ αἰκολρίζων δωσομδυ δίκζωυ, ῥήματος εἰρη96 ἃ γέλωτος, 
καὶ λοιδορίας αἰπλοΐς, καὶ ἐὐθυμήσεως, καὶ μόϑης θυθωώας ὑφέξομδυ, ὡς πάλιν χαὶ οὖν τοῖς τὸ 
ἀγαϑοῖς χα! ποτηρίου ἀυ οὔ ληψόάθα μιοϑον, ὃ λόγϑυ αἰγαϑοὺ, καὶ φεγαγίκοῦ μένου. Δὸς 

5}, Φησι, ὃ σημεῖον ἔχτ ὦ κυρ σώπον ὋῬ) φεναζόγτων χα χατοδυιυωμδνων. “παῖς δζυ τολ.-- 

μαξ Εἰπεῖν, δὰ, ὁ μ(δ' τοσαύτης ἀκριξιίας ὀξετάξων ζᾳ' ἡμέτερρι, α'στλαῖς καὶ Εἰκῇ Ὁ 
»έοναν ἠπείλησε; μή «οδακαλω, μυὴ ταῖς κενὰς ζωύταις ἐλπίσι σεαυτὸν ἰπέλλινο ᾧ τὸς 
“τειϑομδέίας, Εἰ γ)5} τοῖς ἡμετέρφις ὠπιφεῖς λόχοις, ἀξότασον Ἰουδουίαες, Ἑλλώσας, αἱ- τς 
ρέτικοῖς εἰ πυνζμ' καὶ πόύτες ὡς δξ ἐγὸς φό ματος ΝΑ ΤΟΚΡΠΟιοῦ ΤΟΙ, ὅτι Κράσις ἔξα! χα) αἱ-- 
γίδοσις. ολ᾿ Οὐκ ὩΦρκούσιν ἐν, ϑοφ ποι: ἐρώτησον ᾧ τοὺς δαίμονας αὐτοὺς, ἡ αἰκούσῃ βν-- 
ὠντων, Τί ἤἦλϑες ὧδε πσο3 χαρρϑὺ βάσανίσαι ἡμας εὐ ζῶτα πόρτα (ἰωαγαγων,πεῖσον ᾿ 

υχίω μὴ μαϊτίωυ λῃρᾷνα μὴ δα τὰς πείροις μοίϑῃ τίω γέονλν, ὄν οὑτεύ)εν; σωφρο- ΜΝ 
γιοϑαῖσει, χρ ζᾳς (ϑωσείγας ὠκείνας δυωυήσν οἡ φυγεῖν, χρῇ ΟΜ μϑηόντῶν ἀγαθῶν ἔχετυ-.2ο δῶν 
γῴ," ρριτι χαὶ φιλον ϑο»πία. ΡΝ 

| ματα 

Λογιλο) ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔῈ ΎΜΑΣ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΣΚΟΠΕΙΝ 
τος ζς διχοςα σίας αὶ τὰ σκύδωλᾳ παῦρα τίω διδου χέων, ὦ ὑμεῖς ἐμαίϑετε, 

ποιοιιυΐα ς᾽ χαὶ ὠκκλίνατε ἀπ᾽ αὐ. 18 Οἱ γὸ τοιοῦτοι τῳ Κυφίῳ ἡμϑῷ 15 

Ἰησν ΧΧολς’ ᾧ αὶ δουλεύουσιν, αἰλλαὶ τῇ ἑαυ ἢ κοιλίᾳ" ὠ ΡΥ τῆς χονφολογί-. 

ας ἃ θυλογίας ἐϊξαπατῶσι ζμ' καρ ϑίας δ" ἀκοίκων. 

8 “οὐ ϑαύνεσις, χαὶ ἰυχὴ μτ' τίωυ' “ὐϑαίνεσιν. εἰπὼ .» σχοπεῖγτος Ωὼ διρζα- 

σίας ποιφιουζῷις, χαὶ μὴ ὑστάκούειν ἀὐδοῖς, ἐστήγαδν,.ὁ "ὶ Θεὸς τῆς Εἰ ἰρίωδης συν» 39 
τοὶ ᾳ (ὃ Σωτόμᾶν κ'σοὸ τὸς πόδως ὑμδῖμ; καὶ, τ γοριοτῦ Κυρίου (9) ὑ- 

μίϑι. σκόπει") πὼς ἡ ασρϑσηνοῖς χρραινᾷ, Οὗ οὖν τοίξοι συμβούλε,, δ. εὐ ζάξει" ἱκέ- κὐάν 
τ τῦτο ποιοῦν, χαὶ μα “Φλλῆς τὴς τιμῆς. Ἂ Ὑ} ἀδελφοὺς ὑκάλλεσε, καὶ ἰκετθύει. 

αἰ ρδακαλῶ. Ὁ ὑμας φησιν, ἀδελφοί. Εἶτα χαι ογαγωνίως ποι, δεικψὺς ὃ δολερθν τὰν 

ἐπηρεαζόντων. ὡς γοροίκ αὐτόθεν δήλων ὀντῶν Φησὶ, ὐθακαλώϑ ὑμας σχϑτεοῖν᾽ τ. 35 

τέςι,ὐθιργάζουϑαι κμτ' αἰκριξεία, Ὁ κατα μι υϑαίνειν, ὃ διερειυαϑαι, πἰγας, Εἰπέ μωι, 

τος ας διρςασίας ἡὶ ἃ σκόύδωλα ποϑοὶ πώ διδουγίω, ζι' ὑμᾷς ἐμάϑετε, ποιοιωυζους, αὗ-. 

τῇ ΡΨ μάλιξα ὠκκλυσίας αὐα' δ»πὴ, ῶ διηρβοϑεώ "χούτο ὁσίλιον τῷ ἰαῶλν, τῷ παὶ-- 

σα ὀθω αὶ κάτω ποιξ. ἕως γδ ἐμ Εἴη ὃ σῶμα ἐιώωμδβον, οὐκ ἰοίΐει Εἰσοδὸν ἔχφψν, δολ᾽ αὖ 

πὸ τῆς ϑηρφασίας ὃ σκόήϑωλον. ἡ ἢ διρφασία πύϑαν, Οὀἰσὸ Υυ) διγμῶλ τὰν" θὰ τὴν 49 

ϑιδευγίω τὴν" Ὥποφολωι. (μὴ δόγματα (ῷ τοιαύτα πόθον; ἰσο' τῷ γαφρὶ δουλδίων ὼ 

τοῖς ὥλλοις πάϑησι. ὡ ὙᾺ  τοιούτοί, φησι, τω Κυρίῳ οὐ διαλύγοισιν, δλλαὶ τῇ αὐ ὙὮῺ κοι- 

λία. ὥςε οὐκ αὐ βοιτο σκαΐδο λα, ἴοι αὐ βροιτο δυχοςασία͵ Εἰ μή τι ΌΝΝ τἰω Ὥπο- 

φολιχω διδουχέυ" δὴτιοηϑῇ δόγμα. ὃ ἢ ογζουῦϑαι ϑυλών ἔλεγε, " «ἰδὲ τω διϑαχίω! κὶ Ἰνδὰ 
ΓὩς 



ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙ͂. ΕΠῚΣΤ, ΔΛΟΓ͵,λῦ, 439 ῸΝ τ΄. 
οὐκ ΕἾ πεν, ων ἐδιϑαξα μϑμ, δλλ᾽, ὦ ὑμᾷς ἐμαϑωτε, πσοϑκαταλαμιδλῥων αὐτῶς, αὶ διφιγὺς 

οι»! , ΜΈΕΝΝ “σι Ν 
πεπεισμένους δὴ, χαὶ αἰχϑύσαντας,ᾧ χαταδυξαμϑῥους. αὶ τί ποιήσοινϑι τοῖς ἴᾳ τοιαυΐο, κα-- 

χϑυρᾳρέσιν; οἕχ Εἰπεν,ομόσε χωράφτε ὼ πυκίϑυετε, ἀλλ᾿» ὀκκλίνατε απ αὐτή. Εἰ δὴ 

εἱὠτι »» δἷξ αἰγνοίας ἡ" πλόμης τῦτο ἐποίοιων, ἔδει δ ϑρθοιώ ΡΤ Ἀ "Εἰδῦτες α οὗ τόμοισιν͵,α᾽.- ᾿ 

ς πυπηδῶτε. καὶ δλαηρδ ἢ. πῇηο λέγει. Συφέλλεαϑε γδρ,φησιν, Στὸ πλωτὸς α'διφοδ ἀ- ς. Θρρν.γιε: 
χοίκίως «αἰθεπατοιῶτος. καὶ Τιμοϑέῳ αἰξι τῷ χαλκέως δζᾳλεχόνϑρος, ζοιαῦτα πἴδνοει λέ- 
“ὦν, Ον καὶ σὺ φυλῴοσου. Εἶτα χα κωμωδὼν (ἄν: τὰ (ιαῦτα πλρμλύζι, λὲν καὶ δ ατί- « Τιμι δι. 

ἐν ἀφ᾽ ἧς αὐ τίω ἐπενόησαν τίω διυχοςασίαν. Οἱ ἊΨ τοιούτηι ῷ Κυρίῳ ἡμϑυ Χοις ᾧ, 

φησιν, δουλδύοεσιν, δυλια τῇ ἑαυ" κοιλίᾳ. τῦτο ὸ Φιλικπησίοις ὑχισίλλ ὡν ἐλελν,Ων Φιλισ γι. 
εὐλαμ. 19 Θεὸς ἡὶ κοιλία. ἐγυ)α δὸ με ὧν δξ Ἰουδαίων αἰνιῆεοϑαι δυκεῖ,οις μάλιςα εἰ δ16- 

» δάλλειν Εἴωθεν ὡς γαφριιδργϑες. ἢ γὸ Τίτῳ Ἐθπιφολλωγέλεγε αἴθε αὐ ἦν, Κα οἱ ϑηρία, τ,γ...ςς. 
γαςέρες “δὴργοῦ. καὶ ὁ Χολοῦς ἢ ἀὐζυὶ (χὶ τότω αἰ ϑθαλλων, Κατεοϑιετέ, φησι, ζὰ οἰκίας μαῖϑ κγ.ιδ. 

ὟΜ χερῶν. ἡὦ πσδλφηταιὶ τοιαῦτα αὐδῇἋ κατη)»οϑύσιν. Ελιπϑῴϑη ὙΣ, Φησι, ὶὶ ἐπα- Δώτιλί.. 

| χιυύϑη,ὺ ἀπελάκτισεν ὁ ἡγαγτημϑμος. 219 ἡ Μωυσης σϑλήνει λέγων, Φαγων ὦ πιωὶ καὶ ἐμι- δάτ. ς κα. 

τῷ πληοϑεὶς, μιγήοϑητι Κυρίου τῷ Θεού σν. καὶ ἐὖν τοῖς ϑναηελίοις " τῳ Χολς-ᾧ λέροντες, Τί 1οαν, Ομ. 
σημεῖον δεικγύεις ἡμῖν; ἢ τὰ ἀλλα πόρτοω χδαδραμόντες, τῷ μιαΐνα μεμψίνται! ᾿ οὕτω 
πϑωταχοΐ τῷ παϑὰ τύτω κρουτώρδμοι φαίνονται. “τὼς δ σέκ αἰο,ἐυύῃ δούλοις χϑιλίας διε- 

δασκαλους ἔχων ὁ τῷ Χοιφοδ ἀδελφός; αἡ (ὦ «(ασόϑασις τῆς πλόνης, αὕτη ὁ ὃ (δϑπος 
τὴς Ὠχιζουλῆς, ἕτεροι παλιν νόσημα, ἡ κολακεία. ΥΡῚ δ. “Τῆς χοησολογίας, φησὶν, ὦζα.- 

“ ᾿ Ι ] Ν ᾽ ͵ Ι ν « ! : 
20 πατῶσι ζᾷς καρδίας δι ἀκάκων. ἢ χαλας Εἰπειγοηφολογίας. μέλθι γὺ δύρημαίτων ἡ 
ὁς εφιπεία, " ἡ ὃ ϑζῥνοια οὐ τοιαύτη, λα δόλο γέμισσα. καὶ Οὔκ Εἶπεν, ὑμας ἐξαπατῶσιν, 

λα ζὰ καρδίας δ) ἀκαίκων. καὶ οὐδὲ τώτῳ ἡρκέαϑη, δλλ᾽ ὥςε ποιῆσαι μυὴ ὑπαηϑέφερϑν 
ζω Εἶρημϑρον, φησὶν, ᾿ 

19 Η Ν᾽ ὑμδϑα π’ανοὺ Εἰς πάν ἀφίκο». Ὑϑτο ἢ ποιφ, Οὔκ ἀφιεὶς ἀὐδοιῤ 

| 15 λύαμχευυπῆσαῃ, δολὰ τοῖς ἐγκωμίοις ̓ πσϑϑκαταλοιμἝλύων, ὁ τῷ πληϑὴ δὮἊ εδοτύρων 

πσϑλκοιτέχων ἀδ(ιᾷ. ξυσὰ "ὃ ἐγὼ εϑοτυρώ μόνος, ΔΛᾺ ἡ οἰκαυϑμὴ πᾶσα. ἡ οὔκ Εἶπεν, 
ἡ γδρυ δ ((μώεσις, δον ἡ ὑμδ αὐ ακοή" τατέςιν," πείθω ὅπερ πολλζωυ ὠς ζω μζἢ-- 
τυρϑιώῦτος ωραύτητα. Χαίρω δξωυ ὃ ἐφ᾽ ὑμῖν. Οὐ μικόθν ἢ τῷτο ἐγ-- 
κώμμιον. Εἶτα κα (ὃ ἔπεαυνοννυϑεσία. ἵνα Ὁ μὴ ϊΜϑ'Ἕ γκλυμόώτων ἀπαλλάξας αὐτους, 

20 ὡς λαινθοζνονζᾷς βαϑυμοτέροις ἐργαΐσηται, αἰνιἥσται παλιν αἰδζις λέγων, Νὰ 

Θέλω ὑμας σοφοις 60) εἰς αἰγαιϑὸν,αἰκεραίως ὃ Εἰς ζὺ κακόν. “ 

Ομρᾷς πῶς πάλε αὖ δἧμ᾽ καϑαιόγετα αὶ ἀϑμυποπῆως; τῶτο γὸ αἰννῆονϑμου θήν ὅτι τινὲς ἐξ 
αὐ καὶ ρυοϑντο. 

20 Ο 5 Θεὸς τῆς Εἰρύης (ωτοἰ ψὴ (δ Σατόμὰν κἰ πὸ «ἦν πόδας ὑμδὼ ἐν ἃ- 
45 ΧΌΙ. Ἐπειδὴ γὸ Εἰποὸ ὅσ ( διηδφζασίας ἡ ζᾳ σκαύδου λα. ποιοιιυΐζωις, Εἶπεν Εἰ- 

ρζεύης Θεὸν, ἵγα ϑουρσήσωσι ἰδὲ τῆς τύτων ἀπαλλαγῆς. ὁ »» (αὐτη χώρων , ὰ λυ- 

Αϑηνόυϑμα, αὐτῇ καταλύσει. καὶ Οὐκ Εἰπεν,ίσσοταξει, δυλ᾽, ὃ μεῖζον ὅδ, ζωτοι ᾧ καὶ 

Οἵκ ἐκείνους μόνον, διαὶ ἃ ῷ φρατηγϑεώτο δζις ζοὶ Τοιαῦτα (ὃ Σατϑμαν, καὶ ἐχ «- 

πλεῖς (μωτεἰψή, δυλ᾽ «ποῦ (δι πόδες ὑμδὲν᾽ ὧτε αὐεδιὶ τίων εἰκίω αὐῤαεϑαι, κὶ δ ζ9- 
4ο παίῳ νέον, λαμιασδοις. αὶ οἰπὸ τῷ γρὸνν ὃ κἡὶ αὐδαμυθία παλιν. ἐπήγαγε γδ,ον (χει. 

τῶτο  ὁμμῷ αὶ δὐχὴ ὸ πσδὐφητεία ὦ. Ἡ ϑις τῷ Κυρλν ἡ δ Ιησῦ Χοισοῦ θ᾽ ὑμδγ! 
᾿ Τὸ μέγιφον ὅπλον, Ὁ τεῖχος τὸ ἀῤῥηκῖον, ὁ πύρχος ὁ ἀσειζος. αὐέμαψηδε . αὐδουι 

τὴς Ὕϑριτος, ἥνα προϑϑυμοτερας ἐργάσηται. Εἰ γὸ “Ψ' πολὺ χαλεπωτέρων ἀπφλλαίγητι, 
Ὁ αὐτηλλαγὴτε χαίξατι μόνον ̓ πολλῷ μάλλον γὴν" ἐλσιῆδγων αἰπαλλαγήσεοϑέ, ὅτι καὶ φί- 

Δλο! 
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λοι γελόνατε, χα (α ἢ ἑαυΐβ ((μυεισαΐγετεδρρι πῶς ὅτε δ) χη γωοἰς ἔργων οὔτε ἔργα χωρὶς 
θυ χὺς τί, ϑησι. υδοτυρήσας γὸ ἀὐδοις δὲ ύπαχοζω, τότε ἐπηύξαηρ, δεικρες ὅτι αἰμφοτέρων δεδ-- 
θα, ὁ Ὁ αἶῇ ἡμδιμ ὶ  αὐδα τοῦ Θεοῦ, οἰ μιῤλλοιυϑν μ᾽ ἀκριξείας σωξεαϑαι ὁ γὸ υκ ἔμε- 

. πσοϑαϑεν μόνον, Δλλαὶ ὸ νειοῦ, καν μεγαίλοι ὥμϑμ ᾧ θυδόχεμοι, τὴς Ὁ εἰντυ δεοῖθα ϑβίτος. 
- 21 Αασάζετη ὑμας Τιμόθεος ὁ (Ἰωέροϑς μυ. Εἶδες πάλιν (ἀωήϑη ἐγκώ- ς 

μια; Καὶ Λούκιος καὶ Ιαΐσων ὶ Σωσίπαζ9ς (ὦ συγίενᾷε μα. 
Τύτα τῷ Ισονος ἡ Λουχαῖς μέμφψητα, ὃ τίω αἰδρείλν αὐτὶ χϑρίτησιν ἡμῖν λέγων, ὅτι 

ἦγ9. «ὑτὸν ἐχὶ ὧν πολιτάρχας βοώντες. ο ὥν ἄλλος ΠῚ ΕΥ̓ κὸς 4) τιν Ἐχισήμων. υ »ὺ 

ἀπλώς συγίενωών μόμνη ), Εἰ μὴ κτὶ Ὁ θὐσέξειαν Εἶν ἐοικότες ἀυτῳ. 
2» Αασαΐζομαι ὑμας ἐγὼ Ἰερτίος ὁ »ράνας τίω (χιςολίω. οΟυ μἰκρὸν χα] ῖο 

τῷ» ἐγκώμιον, “ἰαὐογραφέα δ Παύλε᾽ πλίω ἐχ ἵνα ἑαυτὸν ἐγκωμιασῃ τῶτο λέγ, 
δ ἵνα ϑερμάυ' Ἰχτασάσηται τὴν αὐ Ὁ τίου" αἰγα τίου Ὡἰστὸ τὴς ὀρρκονίας. 

Ἵ 23 Λασάζεται ὑμας Γαῖος ὁ ξένος μὰ ἢ τὴς ὠκκλησίας ὁλης. 
Ἑϊδὲς δ αὐτῷ «φόνον ἔπλεξε, πσαύτίω φιλοξενίαν τυρήσας, ὡ ὁλόκληρον τίωυ! 

ὀκκλησίαν Εἰς τέω οἰκίδν " (ὠμμαγαγῶν τέω ὀκέου; ῷ "ὺ ξῴον ογζῦϑα τ ξενοδὸχον 1 5 Χ. ἦσαν, 

φησίν. στὸν ὃ ἀκούσης, οτι Παύλυ ξζενοδδηος ζω, μυὴὴ της φιλοτιμίας αὐντον θαύμαζε μό. 

γον, δλλαὶ καὶ τῆς κ' τὸν βίον αἰκριξείας. Εἰ μὴ γδ} ἐῶ ἀἜιος τῆς “Σρετῆς τῆς κείνου, ἐδ᾽ 
Ϊ αὐ ὠκέᾶνος κᾷ χατήξϑη. ΝΣ πολλαὶ ἂν Ἰχιτωγμαάταν τῷ Χοιτοῦ ασουδοιζων υ- 

ἰ περξαγνειν, Οὐ δ πὗτον χϑρέθη τον νόμον τὸν κα λύονται αἰδκεργάζοοϑω ἄν “ἰσσοδερμέ- 

ἱ τοῖς, καὶ ρα ἀξίοις κατάγεουϑαι. Αασάΐζεται ὑμας Ἐρφφος ὁ οἰκονόμος ὃ πύλεως, 30 
ὐ Κούωρς ὁ ἀδελφός. Οὐχ απλώς πορϑσύϑηκεν, οἰκονόμος τὴς πολέμῳ δνλ ὡ-- 

Φιλίσ' δικξ, ἀσερ Φιλιγπησίοις ἔγραφεν, Αασαάζωνται ὑμας (ᾧ ἐκ τῆς Καϊίζρος οἰκίας, Ἂ Ἢ 1 δὴ 

ἢ μεγάλων ὃ κήρυγμα ἡψατο) ὅτω ὺ ὠὰ τῇ αἰξιώματος μέμγη), ὃ ἀὐρ' θη» κατα.- 

σκϑυαξων, αὶ δυριγυᾷ ὅτι τῶ τοδλσέχοντι ὅτε πλούρς χωλυμίᾳ οἷν, ὅτε “ιοχὴς φροντίδες, 

ὅτε ἀλλο ἢ; τοιούτων Ουσὶν, 144 ΕΣ ᾧ Κυρία ἡμῶν Ἰησῳ Χριςού ἴθ᾽ ὑμῶν. Αμήν. 895 

Εἶδες πόϑεν ἀῇχεαϑαι σηφ, ποδ' πλόυταν, πόῤτα ; ἢ φῶ ϑαμδήμον οὐτόῦϑεν χι παπνὶ 

κατίζαλε τῆς Ὠλπφολῆς, ὁ “' ὀροῷον οὐντόῦϑεν ἐπέθηκεν, ὁμιϑ αὶ ἐπτάγχόμδνος τίου μιυτέρφι 
ὦ ἐἰγαϑών ἀπόῤτωι ἀδοϊε ἢ πάσης ὀῤαμιμφνήσκων τὴς δ)εργεσίας. τὔτογὸ μάλιςα 
διδουσκαλε λμναίου, δ μὴ λόγῳ μόνον, δαὶ ὁ δύῃ ὠφελῷ «ἄν καϑητϑυομδῥοις. δ, 9 ἃ 

᾿ Ὶ τιραξ. ε.δ. ὄλεδυ, Ἡ μεῖς ὃ τῇ πσοϑσευχῆ ἢ τῇ Δ ἀκονία τῷὸ λόγε «σδοσκουρτερήσομϑρ. 40 
ἢ ἩΘΙΚΟΝ Τίς ὀΐχυ ὦρᾳι ὁ ἡμῶ ἐπάνξοτω, Ὧγᾧ Παύλος ἀπήλϑων; ᾧὡ Παύλυ ζηλωταὶ δτο μό- 

| γον ὐξίους πύθασχωμϑμ ἑαυςδρ τῆς τοιαύτης (μωηγϑοίας, ἵνα μη ον ζῦϑα μόνον ἀκούσω- 
Ι μϑῳ τὸς ΓΙαυΐλε φωνῆς, δλλα καὶ ὑκὰ αἰπολϑύντες ἰσγφν κατα ξιωθαΐνϑμ (ὃ ἀἰϑλητίω τῷ 

' ΧΧοιοοδ, μάλλον αὐ εὐ ζωῦϑα ἀχκούσωμϑρ, κακᾷ πόῤτως αὑτὸν ἐψο ἄθα, οἱ ὸ μοὴ πλο- 
σίον ἐξώτες, δΔλ ὀψόβθα πϑὸμτωςθγίις τῷ «ϑρϑιου τὸ βασιλικοῦ λοῤμιποντου. ἔγθω τα χε- 39 

οϑυξὶμ δοξάζει, ἔνϑα (ὰ σεραφὶ μι πέταται, ὀκῶ Παῦλον οψο θα μ(Τ᾿ Πέτρου, ᾧ τῷ 
αἰγίων χορ96᾽ κορυφαῖον ὄντου ἢ πτοϑςοὐτίω, ἡ τῆς αἰγαίπης ὀστολαυσομδρ τῆς γνησίας. Εἰ 

: δ ὲ ογζῦϑω ὠνὅτως ἡγοίπα ἐἶν' αὐ, ϑούπους, ὡς αἱρέσεως ὅσης" αὐαλύσαι ὶ (τω Χοι- κ. οἰωία 
Ι φκῷ φῇ), ἐλέοϑω ονζῦϑα 41) πολλῷ μάλλον ὠκὸ ϑερμότερϑν Ἐχιδείξοται Ὁ φίλίον. 

: ἐγὼ αὶ τίω ῬωώμΖωυ “ὁ τῶτο φιλεῖ, καίτοιγε αὖτέ ὸ ἑτέρωϑεν ἔχων ἐπευνέν, ᾧ ὐπὸ τοῦ 40 
μεγέθους, αὶ δἰπὸ τὴς Φρχαυιότητος, καὶ οἰπὸ τῷ καλλες, ὁ πὸ τῇ πληλοις, ᾧ οἰπὺ τῦς δὺ- 
ναφείας, ἡ ὐπὸ τῷ στλούτυ, ταὶ Ὑπὸ ΜΝ κοιτορθώ μν ἿΜ ν πολέμῳ δυλαὶ πόρτα ζὦ- 
τὸ ἀφεὶς, “6 πϑτο αὐ μαχᾳοίζω, ὅτι καὶ ξώ, ἀδις" ἔγξαφο, καὶ ἕπτως ἀδθιες᾿ ἐ- 
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φίλει, ἢ χϑὼν ἀΐοῖς διολᾷϑη, ὑφ βίο ὁκὼ κατέλυσε Ἐ, δ] αὶ Ἰχείσομος καὶ πόλις ὠ]ῦ- καῇ 
Ἀν 545 



ΠΡῸΣ ΡΩΜΑΙ. ΕΠῚΣΤ. ΛΟΓ, λέ, ἐ4ι, ἐῶ ι΄ 
96ν μῶλλο!," πὸ ΤῊ ἀ ἀλλων ἀπϑύτων᾽ ἡ καϑοΐπερ σῶμα μέγα ὃ ἰαωοὸν, ὀφϑοιλμοις ἐ ἐ- 

χ' δυο λοϊμιποής τα αγίων τντῶν ᾳ σώ ματα. ὅχ ὅτως ὅφ]γο ἀρᾳνὸς λϑμισϑήε, τὸ 

ἀφῇ ἄς ἀἰκτινας ὀἥλιος, ὡς ἡ ̓ Ρωμσίων πόλις ζμκ' δύο ζωζε λαμιπάδεις πόρταηρῦ τῇ τῆς 

οἰκυυϑῥης αΦιᾷσα. εὐκδῖθεν αὐπαγήσεται Παῦλος, κέ, ν.) Πέϑ. ὐνοησουτο, φείξα- 

ς τῶ, δή ὀψαται ϑεα μα Ρωμω, (ὃ Παῦλον ὄϊξαϊφνης ὀυιςαίμνϑνον Ὀἰπὸ τῆς ϑήκης κείνης μ΄ 

εδον Πέτρα, ἃ ὼ αἰογαϑρον Εἰς ἀπόύτησιν τῷ Κυείου ἥ: Ὀὐποφώλλει τω Χειφῷ' βδον ἡΡώ- 
μη, οἵοις ςεφροῖς ἡ πόλις αἰδέκειται δύο, οἵας χϑυσας αὐλυσεις λέζωκαι οἱ οἷας ἔχει πηγας. 

δ ζῶτα λαυμάζω τί πόλιν, 1 τ' χρυσὸν ᾧ πολεω, ( ὅχρὺ (δυ κί κίονας, ̓  [σ᾽ τίων 

ἀλλ φόρτοισίδν, δύλα' 29. ὧν φύλυς τὸ τὴς ὠκκλοσίας τώτυς. τίς μθι νων ὁ ἐδωχε αἷϑι- 

1ο χυϑίωαι τῳ σώματι Παύλν, ὃ «πϑσυλωϑέωζαι τῳ τάφῳ, καὶ Ὃ τέων καὶ ἰδεῖν πῇ σώμα- 

τος ὠκείγου τοῦ ΩΣ ὑφερήμιατα λθαπληρώσαντορἢ δ Ἔ Χοιεοῦ, τῷ τὰ γμάτα βαςασαντο, τῷ 

πϑὸρμτοιγοῦ ὃ κήρυγμα κατααστίραντος ; τίωὐ κόγη ὠκείγου τῷ σώματος , δὲ κὶ ὁ πόρτα ὅ 

διέδραμε" τίω κομν τῷ σόματορ, δὲ καὶ ἐ Χεισὺς ἐφϑεήετο, ᾧ ὃ φως ὀξέλαμνψα ὦ πάσηςα.- 

φραπῆς λαμασοότερον, ἡ φωνή ιὀϊξεπήδνσεπ πάσης βροντῆς Φοξερωτέρᾳ τοῖς δαίμοσι; δὲ 
ις 8 Ὁ μιακοίθλον ς ὠκένο ἐφλέγξατορβη βῆμα, λέγων, Ἡυηδμόω ὀῤαλεμα 40) αν ΜῈ ἀδιλ-νωμι, δ, 
φῶ μϑό; δὲ5 ἢ ἐλέλαι ἐναντίον βασιλέων, κἡ οὔκ ἡφώιετο δ ὃ Παῦλον ἐμαίλοιϑμ; δὶ ̓  ῷ 

Παύλυ δεασύτίω: ; χ, ὅτως ἡμῖν κα ᾽ βροντὴ φοθερϑ, ὦ ὡς κείνη τοῖς δαξμοσιν ἡ φωνή, Εἰ 
νῷ ἱμάτια, αἰτῶ ἐφοκῆον, πολλῷ Ὁ μάλλον τέωυ φωνίω, αὕτη δεδερϑύοις ὠΐξις ἢγα-- 
᾿ν, αὗτη τίω' οἰκνυδμίωυ ἐϊξοκοίϑηρεν, αὕτη ᾳ νοσήματα ἔλυσε, χακίθῳ ἀξέζαλο, ἀληναν 

20 ἐπὸμήγατε, τὸν ΧΧολφον εἶχ ἐγκαιθηρϑινο, ἡ ὁ μετ ̓ αὐτοῦ πὸμταχοῦ πϑϑήα᾽ ἡ ὅπερ ὦ , 

Ω “αραῦὶμα, τοῦτο ἡ ΠΙαύλυ φωνή, καϑαπερ δ β ὉΠ ἮΝ δωωνώμεον ὀκείγων ὦκα ϑηΐο, 
ὅτω ᾧ αὶ εἴς τῇ Παύλυ γλωῆης. ὸ ὑγϑάξία δίξαοϑαι τὸ τὸν Χοιφον ἐϑμετο, ἐκᾷιὰ 

φϑεήομϑη μι μόνον ὑ τῳ Χεισῷ φίλα τ, ὺ πέϑ ὕψος ἀφατοι ἱπίαρϑ» καϑούπερ ζᾷσι. 

ἐαφίμ. γ ἡ ὑψηλότερον τῇ τῆς φωνῆς κείνης τὴς λεηϑύσης, Οτι πέπεισμαι ὅτι ὅϊτε ἀπὲ λϑι, Ῥωμιηνληνλβ 

25 το ϑρχαὶ, ὅτε διιυάμέρ, ὅτι ἐγεφώτα, τε μέλλοντα» ὅτε ὕψω μια, ὁ ὄυτο βαϑος ,ὗυτο ἥις 

χἥίσιρ ὁ ἑτέρᾳ δυωυήσεται ἡ ἡμας χρείσαι Ὅσο τῆς ἀγώπης τῷ Θεοῦ τὴς ὧν Χριςῷ ἴσα ; 

πῦσοις ἰδυκᾷ σοι «Ἴφυγας ἐχέιν αὕτη ἡ Φωνή; πόσοις ὑφζπολ μοι; “τότ ἔλονμ, Οὐ ̓  αὖ- ξιΚὴ ὁ. ἰάς 

λὐμϑ" πὐῷᾷ ιοήματα “ἀγνοούυδρ" ἀρὰ τούτο ἐφδνγϑν δαύμονες, ὁ οὐχή. ἡ φϑεήονϑρου μέδνονα ἀὐκουύον-- 

ταρ δια αἱ πόῤῥωθεν ὁγτος ἱμάτιον ὁρῶντες. τύτυ τού φύ συματος ἐθουλόμῶν τίω κόνιν ἰδιᾷν, 
30 δὲ ὃ ((ἐ μεγάλα ὶ ̓πύρρηται ὁ Χοιοὺς ἐλόλησε, ὦ ὁ μείζονα ἢ ἢ δὲ ἑαυ, φ (ὦ ᾿ὥατερ Ὁ» Εἰργά- 

σατο μείζονα αἰ. νυ μαιϑητῶῖ, ὅτω χα ̓ἐφλέγξατι ) δὲ ὃυ ὃ πγεύμα τῇ τῇ οἰκου: 

υϑρὴ ἊΝ λιυμασοις ὠκείνους γεισμοὶς ἔδωχε. αὶ οὔκ Εἰργαίσατο ὀκεδοδ φό-: 

μα ἀγαϑόν ἐδαίίμιονας ἤλασει,αὐμϑρπνματαῖ ἐλύσε,τορφώνους ἐπεφύμισς, Φιλοσθφων [λώτ- ΝΕ 

ὡς ὠνέφραξε, πίω οἰκαρμδμίωυ τῷ Θεῷ πελσίγαγς , βωρθαροις Φιλοσυφ ἔπει-: 

λδίπιν 35 σε, πόρτα μετεῤῥυθμισε ζ ὧν τῇ γη᾽ καὶ ζῷ εὖ ϑθἰρανοῖς, ἣ᾽, ὃν ἐθούλετο; ᾿ ̓ διετίϑει Ὥσπου; 

δεσμοῦ ὃ υς ἐθουλερο ἡ λύων ὁχί αὐ τίω διδομδῥξωυ ὀζοισιαν αὐτῳῖ, οὐ τὸ φόμροος ὃ μόνον; 

δλλλαὶ ὸ τὴς καρδίας ὠκείνης ἐδουλόμωων τίω κόνιν ἰδεῖν, ζω οὐκ ἀν τς αὐλῦρτοι καρδίὸμ τὴς 
οἰκαμδης Εἰπὸν, ὡΜ μυρίων ἀγαϑον πηγάύ, κὶ . ϑρχίω ὡς δοιηᾳῖον τὴς ἡμετέροις ζωῆς. 

ὃ.» ὁ πρϑὲ μια τῆς ζωῖς ὠκᾷϑον εἰς ἀπόμται ἐχθρηγεῖτο, αὶ τοῖς μδήεσι τῷ ὦ Χεισοῦ διεδίδοτο, 
40 οὐ δὲ ϑρτηρίας ὀκπερυπῦμϑμον, αἀλλαὶ δ πρεϑαιρέσεως ἀγαϑών. αὗτὴ οὕπω πδιώτιϊα ἢ 

νὐν τ. καρδία ζῶ, ὡςᾧ πῦλεις ὁλοκλήροις δίέχεοϑαι, δήμοις, ὁ ἔθνη. Η καρδία μα γΝ φυσι, οἰΚοριεμά, 
με ὴὶ πεπλ ατεωται. ἀνν ὃ ὅμως τίω οὕτω πλάτεῖϊδν (ωέὰε πολλάχις Χ ἔϑλιψω" ἡ 8)- 

ἣν 
ριαύουναι αὐτίωυ αἰγώπη. Ἐκ γδὺ πολλῆς ϑλίψεως, Φησι͵ (ἰροχμς καρδίας ἐγφαψαὺ ὑμῶν δι Κορ 6. , 

ζυτίω. ἢ δχρλελυμδῥξω ἐπελύμοιω ἰδεῖν τίουὐ πυρυνϑρίω χα ϑ᾽ ἕκατον τ Ὁ" ἀἰπελλυμέ- 
Φεγίοι, τοτ},3 ὁ Χ νων, 



γιὰ φ΄, 3245 ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ 
Ματθαν. γῶν, τίωυ ὠδίγασαν ἐκ δυῦ τέρφυ τὰ ἐξα μιΟλούμνϑμα "δὝ παίδων, τίω (ὃ Θεὸν ὁραΐσαν (Οἱ; 
ὙΝμν, 8. "δ χαϑαρϑὶ τῇ καρδία, φησὶ, ῷ Θεὸν ἔψονται) τίωω ϑισίλυ »ελνηνϑυζω (Θυία Ν᾿ τῳ 

Θεῷ, πνόῦ μια ((μωυτοτοιμμδμον) τίω ὑψηλοτέραν τῆν" οὐφιιναῦν, τέων ἐυρυτέραν τὴς οἶκα-- 
εϑίης, τέω τῆς αἰκῆνος φαιδροτέ σφιν, τέο πὮ πυρϑς ϑορμοτέρᾳιν, τίωυ τῷ ἀδοίμιαντος φερ- 

ἵνα, ζιλη. βοτέφφιν, τέων" (δῷ ποταμοις αφιφσαν(Ποταμοὶ γ5»»,Φησιν,ὧκ τῆς κοιλίας ἰντε ῥϑύσοισιγὺ- 5 
δῶωτος θωντος) ὄγθι ζῶ ἡ πηγή ἡ α δλοιδμη, ὦ ποτίξεσα οὐ ὃ πσοόσωπον τὴς »ἡολα (ς 
ἡυχας αν ϑούπων, ο9εν οὐ ποταμοὶ μόνον, λα ᾧ πηγαὶ δακρύων ὄξηεσαν ὁ εὐκτὼρ 

τὰνδκο καὶ δ) ἡμέραν, τίου χαινίω δή σαισαν' ωζωυ, οὐ ζρυλτίωυ τίω ἡματέραν (Ζω γὸ οὐκέτι ἐγωζῃ κι ζω 
3. ὧν ἐμοί, Φησιν,ὁ ΧΚρΑσὸς οὐρα ὠκείγυ καρδία, ζω ἡ ΓΙαὐλυ καρδία, αὶ Ἐ πγϑύματος Ἐ αἰγὶ τω 

Τλνδια, πλαξιὺ βιδλίον ἢ γδῤιτο )} τρόμικῷ Δ ὑπὴρ Ὁ δλλοτρίων αἰ ρδοτημοτων( Φοξού και γον, 19 Χ' μὴ 

ὦ Κορ. α.γ. φησι, μήπως εἰκῇ χεχοτίακᾳ, εἰς ὑμας. ) μὔπως ὡς ἢ ὑφΦις Εὖδν ἡπιίτησε, μΐπως ἐλϑων ὑχ 

ἐ Κορ. “ὦ κ' οἵας ϑθελωέυρω ὑμας ) Δ 5 ἑαυτῆς κα δεδοικαν ᾧ ϑουρῥούσοιν (Φοζούμαι γδῤ,φησι, 

«Κορ θικζ, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὑτὸς αἰδόχιμος ῥωμα!. ἢ, Πέπεισμιαι γὸ ὅτι οὔτε ἀνγίελοι,οὔτε 
Ῥωμοινλη. ΜΝ πἰρχαὶ διωυήσονται ἡμαξ χωρίσαι ἢ τω καταϊξιωγεῖσαν φιλῆσαι ΧΚολφὺν ὡς συ᾽ϊὶὶς ΜΝ 

ἄλλος ἐφίλησε, τίω ϑιιγαϊτο χα; γΔὐννης καταφρϑνήσασαν, ἣν τἰ πὸ δακρύων ἀδελφικδν 15}! 

τίραξικαιιγ, (ωπιζομδυζου (τί τὸ ποι{τέ, φησι, κλαίοντες καὶ (ωτοἰξογτές μιν τέων καρϑιλω ἢ τίω 

χαρτερακωτάτίωυ, χαὶ οὐ φίγϑυσοιν χφῃο9) ὥρρις “ἰπτοφῆναι (Θεοσουλονικέων. ἐδελόμω τίω 
: κόμιν ἰδεῖν τῆν χειρωόν Ψ οὖν α λύσει, δὲ ὧν τὴς ὑχιθέσεως Ὁ πγούμα ἐχορηγεῖτο,δὶ ὧν 'ζωῶτα 5: τὴ δὲ 

τὴν τα, ζᾳ γράμματα ἐγραφενᾷϊδε γὸ πηλίκοις γραίμμασι ὑμῖν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί" καὶ πά- 
αν» Τ᾽ Κορ σα, ἀλη, Ο ἀασασμος τῇ ἐμή χειρὶ ΠΠαὐλυ) μ' χειρών ὠκούων, ὡς ἰδοῦσα ἡ ἔχις ἐξέπεσεν Εἰς 10 

νίωυ πυροῖν. ἐξαλόμέου τίω κόμν ἰδεῖν “ἿΪμ ὀφθαλ δ Ψ' πηρωθέντων χαλαύς, ἿΜαία- 
Θλοψαύτων Ἐχὶ σωτηφλα, τῆς οἰκαμδῥης, ΔῊ καὶ ἐν σώματι Χολφὸν ἰδεῖν χαταϊξιωθέντων, Μ᾽ 

| ὁρώντων τὰ γήγα αὶ ὀυχ ὁρωντῶν, Ὁ βλεπουντῶν "πὸ μὴ βλεπύμϑμα, 1} μὴ Εἰδότων 

Ι ὕπνον, “ὟΝ οὖν μώσοις τες νυξὶν αἰγρυπνοιώτων, οὐ παούόντων τὰ Ὑυ) " ὀφϑοιλιμμωώντων. χὐρθομῖ 
! ἐξουλόμέω καὶ “ἿΜ' ποδῶν ἰδεῖν ἐκ εἰγων τέωυ' κόνιν «Ἷ αἰδιϑραμέντων τίωὐ οἰκυρμδῥζωυ ᾧ μὴ 15 
Ϊ κοιβαψόντων, ἿΨΜ ' ἐν ξύλῳ δεδερθῥων, ἑκα ὦ δεσμωτήθμλον ἔσεισε Ψμ' τίωυ οἰκυμϑῥίω ὶὶ «οἴ. 

, ικητον τὐθιελϑόύντων, Τμ ὁδοιπορφιούτων πολλάκις. καὶ τί δεῖ κτ' μέρος λέγήν ; ἐξουλόμέιν 
᾿ ᾧ πιφον δεῖν, ἔνθου ζῷ ὅπλα τῆς δικαιοσύνης ὡἰτόκενται, ζκ ὅπλα τῷ φωτὸς, (Οἱ μέλη ζῷ 

γιὦ ζαΐντα, νενεκρωγδῥω ὃ ὅτε ἔζη, οὖν οἷς πῶσιν ὁ Χολφὸς ἔζη, (ο' ἐςαυρωμϑμα τῳ κόσμῳ, 
; ζα τ Χοιφοῦ μϑήη, ᾳ ὐδεδυμϑρα (δ οισὸν, ναὸν τῷ πγθύματος, τίω' οἰκοδὸμιδωυ 39 

! τίω ἀγίδν, ζὰ δεδευϑιία τῳ πνεύματι, ζὰ και ϑηλωρϑῥα τῶ φόξζῳ τῷ Θεοῦ, τὰ ἔχοντα “πὶ 
εἔγματα τῷ Χειφυδ, τῦτο Ὁ σῶμα τειχίζει τίω πόλιν ἐκείνων, ὃ γτδρ τὸς πύργϑυ ἢ μωρί- 

Ἰ ΤΗοα. 1 ὧϊ [4] «ἰθεζόλων ὥσφαλ ἐφερον" χαὶ μῷ τότ ζ Πέζρυ.ᾧ γοβζώντα ἐτίμα “Ανόξη Ὁ» χιαὐξέιν 

ἱφορῆσαι Πέζῳ. “9 τῦτο ἡ ἀἰπολϑοντα κατηξίωσεν ὁμόσκζωυον αὐτῇ ποιῆσαι ἡ γδήις αὗ.-- 

τὸν. ἐδουλόμζων ἰδὼν ῷ λέοντα τὸν πνϑυ ματικόν. ὥασερ ΣΡ λέων πῦρ ἀφιεὶς Εἰς ἄλω- 35 

πίκων αἰ γέλας, οὕτως Εἰς τίω (ΔΙ᾽ δαιμόνων καὶ φιλοσόφων «»έπεσε φωτοίδυ, καὶ χα- 
- ἢ θούπτρ σκητῆοῦ τις ἐμζολὴ Εἰς ζὲ τὸ αἰ δούλου κατίυνέφθη Φαίλαγίας. Θεὲ γ ἐκ 
ἢ τὐοαζα ξεως ἴσα» ποὺς αὑτὸν, δολ᾽ οὕτως ἐδεδοίκει ὁ ἐπφεμϑν, ὡς ΕἸ σκιαὶ ἴδοι, φωνῆς 
ε ὁ Κοροις. αὐκύσιι, πόῤῥωθεν ϑραπετεύειν. οὕτω γϑιὼ ἢ (ὃ πεπορνϑυκότα ϑρέδωκεν αὐτῶ πόῤῥωθεν 

ὠνιᾧ πώλιν ὀξήρπασι “Ὑ) οὐκ εἰνου χειρών. οὕτω αὶ ἐτέρφες, γα πομδυυ θύοι μιὴ βλασφημεῖν. 4ο 
Ἁ Τιμια κ' σχϑπει ἢ πῶς ἡ (ἦν ὡ"" αὐτῷ πεταγρϑροὺς ἀὐτεποξαγά, διεγείρων, ἀἰλείφων. Ὁ γι ὥ γ.»ἀνή 

πφεσι τις, Ἐφεσίοις φησὶν, Οὐκ ἔφην ἡμῶν ἡ πάλη ασοὶς αἷμα ὶ Θῤκα,δολ αὶ πσοὺς ζῳὶ οἰοχας καὶ Καὶ 
ἐξουσίας. τω καὶ ἔπαϑλον τί ϑησιν οὖ» τοῖς ἐπουρανίοις λέγων᾽ Οὐγὰ αἰδέγηΐων οραγ- 
μάτων ἡμῖν ὁ αἰγῶν, φησιν, δλλαὶ αἷθὲ τῶν οὐρρινοδν καὶ τῶι ον τοῖς οὐρανοῖς. γι ὃ ἑτέροις 

Φησιν, 

| 



“ἡ 
κασι νῬῈῊ 

“- 

ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣΤ. ΠΡΩ ΤΌ ΠΡῸ ΟΜ. }4 

φησὺν, Οὐκ οἰδατὸ οι αἰγΐξλους κεινούμϑι, μήτιγε βιωτικά: ζωτ' δ πλωτὰ εὐνοοκῶτερ, ἀς Χορο τ. γι 

χῶνδὺ ϑλυναίως. κὸν ὮΣ Ὁ ; Παόλος δ,96»»πὸς ζω, τὴς αὐτῆς Φύσεως ἡμῖν μετέχων, χαὶ 

ζὰ ἀλλα πόρτα ἐγὼν χονά. ΣΑλ᾽ ΤΤΝ πολλζω : ιὲ ὃ «Βὶ ᾧ) ΧΧρισον αἰγάπέω ἐπεδείξατο, 

ὧν θρλροι αὐπβέδυ, αὶ (ὦ ὅν αἰγί λῶν ἔφη.ῶφε ἐὺ  βουληϑαδεδ καὶ )) ἡμιῆς 2 |νάιναι . 

᾿ μικρὸν, Ἂ ὦ πῦρ ἐκᾷο ὀύατψαι οὖ ἡμῖν, ἐγ, δειυησὺ θα ι ζιλούσαι ᾷα: γον ὀκᾷνον. οὐεϊε ὃ ὁ, 

Εἴπορ ἀδιιύατον ὦ τούτο, ἐδία λέγων, Μιμηταΐ μ γἰνειϑε καρ κάγω ̓ Χοιτού. μὴ «. Κορ. διις- 

τοίνιωυ γειυμαΐξωμϑῳ αὐτὸν μόνον, μηδὲ ὀκπλνῆωθα μόνον, ἀλλὰ ἃ μεηκιϑ᾽ ἴθα,, να κα- 

ταξιωθώμδν [ οντεῦϑεν ὠπελλόντερ αὐτὸν ἰδείγρὸ τῆς απορῥήτν δόξης μιετακφεν ἢς ἧς δύοιτο 

εχεξιωδῆ- παγίς ἡμας "Ἐχιτυχεῖν, »ρβιι δ) φιλάν, 96» πία,. 
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ὯΝ ζ: ὩΣ » ὑ», Ἢ ΑἹ 

ἐ λα σον ᾿ ν νἥςς, δ Κ ὥς δι ἄτῃ {{) ἣν “4 

ΣΝ ΝΉ  ΝΝν “Δ ἡ 

Το π᾿ ἀὐγίοις περ ἐδ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΙ ΟῪ 
ΚΩ, ΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΒΩΣ 

ἀφ᾽ “τῷ Χρυσοφύμιν αὐπυύλεσιρ τῆς τρϑὸς Κρειβέοις ὦ 

φεότηρ ἐχιζολῆς, «αἰ τς τὰ 

Ὁ" Κορθύς ὅ61 ὦ ΚΑ νι πέδις τὴς Βρλώδος νφοτη; πολλοῖς ἣ ὃ 

᾿ Σ παλϑιὸν “πλεονεκἸήῥιασι βιωηάϑις (λόμιαι «πα ὙΦ ἄγων πὸμ- " 

πΝ τῶν Τῇ “ἢ γον αἰξιοισίᾳ. δδκώ ἐς ΚΡ. ἐξωλωνσυγίραφέ- 
4. ὧν αἰφνειὸν ἐκάλει χωείοις" ὦ γν ᾧ᾽ Ἰαδιμῷ κήται. "ἧς Πελο- 

τς πύγγήσθ, ᾿ πολλζωὺ Εἰχινε ἐμιποοίας πθύϑεοιν. ἰώ ἢ τὸ ῥητόρων 
: ; . ἕ ἢ, πολλαῦ ἢ ἐμαπλέὼς ἥ πόλι»: Φιλοσάφων ᾿ ᾿χαὶ τις τῇ ἐτ]αΐ χρι 

λοιμδέωνσοδιωδν τἰσὸ τὴς πόλεως ζιώτης ζω. ̓ ῦτα ᾿ ἡμῖν: -συνφιλοτὶ μίας ἕνεκεν Εὐρ- 

ταὶ, συ οὲ αὐϑϑς Ὠπδεξν πολυμαϑείας ( φῇ δ ἃ σι δ. υτὰ Εἰδύαι ἡ λώ «σοῖς 
,5 ὼ αὐ ασὐλεσινημν ς μυτελ ΤῊ τῆς. ὀχιφυλῆς. πολλαὶ ἢ ἡ αὐτὸς ἔκαϑονὸ οἴ Παῦλος ὦ ζωώ.- 

Τὴ τῇ πῦλει, θ ὸ “Χολςος. "δὲν ζωτη ἁνιῳ φανεὶς Φησὶ Μη σίγήσης, διλλὰ λοῖχει" δ]5τι Πρ, “: ̓  

λαὸς μι πολις Ἐδιν ἐν τὴ πῆλει Φυτη, δὲ ἔμεινεν ὠκξλβθύο ἔτη. εἰν. Φωτιὰ Ὁ ὁ δοϊμων ὡξ-. 

δλλεν ᾧ Τουδαῖοι ἐπορξονειρ οὶ ἀὐήκεςτι ὄπαλοι αδἶὲ αἰντό! εἰν. Φυτη ζὰ βίδλοις σύγαι: 

γαρόντες. ω" »ϑήτον Φ, ἀμφελμοήσαινην, νά τόχαυσαν; ὺ ὠφ,ϑησαϊμυξλάδες πῆτε: τ σού- 

49 τὴ ᾧ Ἐχὶ Γδιΐωνος τῇ ὀϑθοπώτυ ὨὩδ χῷ Ἰβύμαπο Ὁ Παῦλος, ἐπύηετο. ὁρῖν ποίγιου ὁ 

“μέζολος πῦλιν μεγαϊλξωο υ αὶ τολυλύζεσιπον τῆς εἰλοϑείας ἐπειλημιμέγζωυ, ὁ πλούτε ὦ 

σοφίας ἕνεκεν λυ μαφῆν δύσειν, Τὴ τὴφ Βλλαδὸς ὦ χεφυλδιον (δ’ ΕΝ Αἰϑέμυαίωι καὶ »ὺ Λα- 

κεδιωμονίων ἀϑλίως διέχει. ψριτον, τῆς Ὄρχν ἧς πάλαι! βεσανγεσεσηξ. καὶ Χ) Δρασοίίϑδμος δ᾽ οτί 

μ᾽ πολλῆς τὴς πσοϑϑυμίας ἐδέξαντο ὃ τῷ Θεοὔ" ἀκ τί ποιᾷι αἰ ορᾷ δῷ αὐϊϑεῦ- 
ΟΒεγίοιϊ. Ἰτόμλ.3. Χ.2 [7 

Ομηρς ἵλ. β. 
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244. ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ποῖς. ἡδν! Ὑδ ὅτ καὶ βασιλεία κἡ πασῶν ἰαυρφτέρᾳι ἐφ᾽ ἑαυτίω μερλεϑεῖσοω καὶ κα ϑήσετε, 

Εἶχε ἣ ἀφορμὴν παϑῦς τίω Ἐληξουλέι ταὐυτίωυ (δ) πλοῦτον, τίω᾽ σοφίαν “ὦ οἰχοιώ.. 

τῶν. οὐ τεύϑεν συμμορία; ποιηστί νϑμοι καὶ 9 ἑαύζιυς ὸ αὐ, χειροτόνητοι “δμόμϑνοί ὠιγές,πῦ9- 

εἰξήχεῷ ᾧ σλήϑοις ὦ ( τύτοις, (Ὁ ὃ ἐκείνοις ἑαυτὰς πϑϑσένεμμον, τοῖς Κ᾿, ὡς πλυσίοις, 

τοῖς ἢ ὡς σοφοῖς καὶ στ λέον τὶ δυναιυῦμοις δὲδοίσκειν δὶ δὴ ὼ προιλαξώτες δες ἐφιλοτιμῦντο ς 

“Κι.γ7... πλέον ἴι Ῥ ἰὐποφόλου δῆϑεν λέγφν᾽ ὅπερ δξῶυ καὶ αἰννῆουδμος ἔλελδμν Οὐκ ἠδυννιϑίω ὑμῖν λα- 

᾿λῆσαι ὡς πρθυμᾳτικοῖς δοιλονότι αὶ ρα δ οἰκείλν Ἑπρθλαν, ὀμαὶ νὰ Ἢ ἐχείγων ἀοϑέγφαν 

«(Κορ λη. τὸ μιὴ πολλαὶ αἰκούσαι γέρρνε ὸ το, Χωρὶς ἡρδίυ ἐπλου τήσουτε, τῶτο ὑςξῖν ογδεικφυμϑμου ἡ ζῶ 
τῶτο ὁ μικρὸν, δλλὼ πότων ὀλειϑριώτερϑν, τὸ διεασούαϑει τίω ὠκκλοισσίαν. ᾧ ἕτερον ὃ 

εἴτ τύτων αἰμδοτημα ἐτολμῶτ αὑτοθι, τὸ, μητρὶ ἀνα συγίενόνϑιον μιὴ μόνον μὴ χτ- το 
«Κορε.β. πλή ἤξοϑα,, δλλα ὼ ὀχλαγωγεῖν, τοῖς μετ᾽ αὐτῷ πβρέχαιν μιαγαφρϑνᾷν. δ 9 Φησι͵ Καὶ 

ὑμᾷς πεφισιωμϑροι ἐφὶ, ἡ εχὶ μᾶλλον ἐπεγϑήσουτε. καὶ ΤΟ τούτο παλη τινὲς ΤΜ δέϑεν τες 

λφοτέρων, καὶ ἰ αυὸ γαφριμδογίας γ᾽ Εἰδὼλοθύτων Ὡἰσογάσόμϑμοι, καὶ εἰν τοῖς ἱερϑὶς χα- 
τακλινόυϑροι, ζᾳ πόρτα ἐλυμαίνοντο. ἄλλοι πάλιν μάχας ἔχοντες χαὶ φιλονεικίας αἰπὺ, 
μν, τοῖς ἔξωθεν δικαφηρλοις, ζῷ καθ᾽ ἑαυτες ὠπόμτα [πιύτα] ἐπέτρεπον᾽ ἡ κομῆτω ὃ 15 ἴδ: τὶ 

πολλοὶ ὋΝ ἀὐδγις αἰξεήεσαιν, ὃς ταὶ Οἰποκοίρμοϑου κολδύει. ζωῶ τι χα ἔτορϑν πλημμέλημα 
ϑὶ μικρὸν, τὸ καθ᾿ ἑαυτις ἐοϑίειν οὖν ταῖς ὠκκλησίαις, χαὶ μονὴ μεταδιδῦναι τοῖς δτομϑῥοις. μ' 

ἢ τῦτο χῷ ἕτεοον ἐπλημμέλϑιω, ὅχὶ τοῖς ἐϑοίσμασι μέγα Φοφνοιῶτες, χαὶ ἀγροὺς δνλής- 

λοις ογτεύϑον ζηλοτύπτως ἔχοντες, ὅπερ καὶ αὐτὸ μαίλιςα διέασα, τίω ἐχκλησίαν. χρὴ ὁ 

αἰϑὸὶ τὴς αἰαςαάστως ἢ λόγος ἐχύλθυε “5» αὐτοῖς. ἔνιοι γᾺ 9 αὐ Ψ καὶ σφόδρα Ὠχίφευον 2. 
ὀμαΐςασιν 4) σωμῖχ, ζῳ πῆς ἐλλιωϊκὴς κίϑολας ἔτι νοσΐγτες. χαὶ "ὃ ὡπόνταω ζαῦτα ἀπὸ 

τῆς κῦ' πω φιλοσοφίον τίω ἐξωϑεν λμοίας ἐτίκίοτο, καὶ αὕτη ζῷ ΔΨ χακϑν ἡ μύτηρ᾽ 

οντεύϑῳν καὶ δοήρζωτο, καὶ αὐτὸ τῶτο δισπὸ Τν Φιλοσύφων μαϑόντες, καὶ Ν᾽ ὠκῴνοι χα] 

δλλήλων ἔφησοιν, αἰ εἰ: κἴπ' φιλαρχίας καὶ κενοδοξίας τοῖς δλλλήλων ἐγλντιουμϑροι δόγμμα;,- 

σι, καὶ απουδείζοντες ἐφέυρῷ τί τοῖς χρϑϑτέρ9ις. ζαύτα ὃ ἔπαορν, ὯΝ λογισμοῖς ἐπέ- ὃς 

πεπονζα κα ϑ' ἑαυτοιξ, ἔγφανψαν ῥὰ δίζω αὑτῷ ὅζῳ Φορτοιυατα καὶ Στεφανώ καὶ Α- 
χαϊωύ, δὶ ὧν καὶ ἀντὸς γράφει, καὶ τῦτο ἐδάλωσιν ἐν ῷ πλειτῆς Ὡπτολῆς, καὶ μήν αἷἴδὲ 

«Χιρζια. πόβτων, δλλὰ αἰδὲ γάμο, καὶ χὐϑωίαρ. 89 καὶ ἔλεγε, ΠΠεδὶ δὲ ὧϊ ἐγρώψωτέ μοι, 
αὑτὸς δ τοι, ὁ ιἰχὺὺ ὧν ἔφα ψαν, ὁ ἀρ ὧν σέκ ἔγραψάν, Ἐχιςέλλᾳ, πόρτα κῶας. 

κριδείας μαϑῶὼν αὐτῷ ἐλαηώματα, ἡ τὸν Ὑυμόθεον ἢ αὐσοφέλλει κ᾽ ΥἿν" »ραμμῶν,3ο 

Εἰδὼς ὁπ πολλίω ἅ ἰδ ἔχει ἡ (ἡ χράμμαπι, ὃ μικρ ἐν ὃ αὑτοῖς οἴσει ατοροϑήκίω 

ξιπλοισία το μαϑητοῦς ἸΩΗ͂. καὶ ἀχωνϑμέμοι ( οἱσνομμάνδμοι πίω φκνφκίαν, μὲ 
δόξωσι φιλοτιμίας ἕνρχαν τῦτο πεπορικέναι, τσϑχα λύμμώτα ξ' παάϑοὺς ἐπενόησαν, τὸ (αὶ 

τελάότερρι δέον διδιύσκειν, ὁ σοζφώτερϑι ΔΨ ἀλλὼν 4Π) χα] αὐτο ποθ ϑῦτοι ὃ Πούλοἵρα.- 

ται τῷ νοσήμωτος, τίω ῥίζαν  κακϑὼ ὀϑαςξέλλων, ὁ τίῳ ἐντεῦθον φυήσαν δυχθνοιὰν. Ὁ) 25 

πολλὴ κέχρηται τῇ πλρησίᾳ, σειν γὸ αὑτῷ καὶ μα ϑηταὶ οὗτοι μάλιςα πϑλύτων. 88 φησιν, 
«Κι 4. ἘΪάλλοις Οὐκ Εἰμὶ υἰσπέσολος, δλλατεύμι Εἰμι. καὶ γοῤ σφραγίς δέμης Σἰποφολῆς 

μζο ει ἢ καὶ ἀοσϑινέφερϑν γε δΨ" άλλων διέκειντο, δ[9 φησιν, Οὐ γὸΡ ὡς πγϑυματικοῖς ἐλοί- "ὁ 
λησα. ὄπω γὸ ἐδγύαοϑε, δνλ᾽ Οὐὲ ἔτι νιῶ δυυύίᾳαϑε. τῶτο ὃ λέπι, ἥώ μὴ νομίσωσιι 
ὁτι αἰ ὸ τῷ χερελϑόντος γοονοῦ τῦτο λέγ. πλίῳ δ οὐδ πόϑζς Εἰκὸς ἰώ διε: 40 

φϑαίρϑαι, ἀλλ᾽ {) τίνας οὖν αὐτοῖς Γ σφόδρα αἰγίοις. ὼ τῦτο ὼ μέσῳ τῆς Ἐχιςολῆς 

« Κορ... γ. ἐδήλωσεν Οἰπὼν, Ἐμοὶ δ Εἰς λοχιτὸν ἔφην, ἴα ὑφ᾽ υμϑδῇ ληακριϑα ὁ ἐπαγαγῶν, Ταῦτα 

95. ὃ. ματεολιμοζισαι Εἰς. ἐμαυτὸν Απολλῶ. ἐπεὶ ζῶ δξ ἰπονοίας πόρτα ἐτίκ]εν»  καχά, 
ἃ τὐνομίζερ Εἰδέναι ἡ πλέον, ζουυ τίν αὐ ΥὍὯ ἀλλων" καθαρᾷ, ὁ δίρηγρυδνος φησι. 6 ῈῸ χυδν 

τ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ . «ἤν 



κν 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΎ 
" ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΠΡΩΤΗΝ 
ἘΠΙΣΤΟΛΗΝ, 

᾿ς Δογια, τ ΠΑΥ͂ΛΟΣ ΚΛΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΙΣ- κν ἀ ἀ, 
τοῦ Τησὺ δζοὸ ϑελήματος Θεοῦ, ἢ Σωνϑένης ὁ ὁ ἀδιλφὸς, ᾿ Τῇ ὄὀχκλ 
σἰᾳ τῷ Θεοῦ τῇ τῇ ὅσῃ ὧν Κορίνθῳ, ἡγιασμένοις ῳ Χοισῷ Ἰησού, Κλῆτοῖς εἰ- 

οἱοις,, (ω πᾶσι τὶς ὑχικαιλουμϑίοις ὃ Ὁ ὄνομ. τῷ Κυείου ἡμὴ) Ἰησοῦ 

Χοισοῦ οὖν πϑρτὶ τπῳ, αὐδδτε ἢὶ ἡμδμ" 3. Χαριςυμὸν, καὶ Εἰρδιύη 
Ὥστ ποθι παΐζϑς ἡ μδυ; ἡ Κυρίου ἱησῷ Χοιφού. 

--.} [χὰ πῶς ̓θύϑέως ὁ οκ πσϑϑοιμίων (ὃ πῦφον κατέζαλο, ἐλα-: 

ΑΘἹ ἔρριψε πᾶσαν αὐῬὝὉΜ"'η τίωὐ οἰήσιν, κλητον ἑαυτοῖ Εἴ- 

πῶν. ἐγὰῤ αὑτὸς δδεϑ, φησιν, ὕπερ θμαϑὸν; Οδ δὲ οἰκείᾳ, 

κουτέλαθοι συφία, δλα διώκωνγκὶ ὁ ὁ πορϑαΐν «ἰὼ ὠκχχλη- 

σίδ, ὠκλήϑίω, ταύϑα ὃ τ κοιλοιώτος Ὁ ΤΟΝ 

τ ἢ χληϑώτος σῦν, ὡς Εἰπεῖν, ἈΚΆ ,.ἤὉ αὐπαχούσαι 

μόνον. Χοικύ ἴησῷ, Ο Λδείσκόρο ὑμῖν, Χοιος" ἡ 
ὑμᾷ δ, ϑούπος Ὥποραφειϑε τῇ τῆς διδωσκαλίας πσθ9-- 

Ν . «ἀκ: Διαὶ λαλήματος Θεού. Ὁ 2} Θεὸς τὸ 

30 ἠδέλησε Ὁ ὅτως ὑμας "  ϑίῶαι. οὐδὲν ν᾿ ἡμᾷς κρτῶρ- 
ϑώσαρϑι, δλλα δζῳ τοῦ θελήματος τῷ Θεοῦ τίω σωτηρίαν δοσιῦθα" καὶ ἔρτω αὑτῷ ἐ- 

δόξεν, ὀκλήγημϑν, οὐκ ζὴ" ἄξιοι ἥμϑυ. Καὶ Σωιϑείη ὁ ο ἄδελφορ. 
Πάλιν μοτβιαῖξε, (μωταῆων ἑαυτωλ ᾧῷ ἐλάήινα" Απολλώ. ᾿ γὸ πολὺ ἃ μέσον 

νη Παύλυ, ὦ Σωοϑένοις εἰ ὃ, ἐγῦτι τοσΐϊτον ὠὡῶ μέσον, μωέτα ξεν ἑ ἑωξ (ὃ καταδεέξερον, 

44 πὰρ ἐχοιον Εἰπεῖν ὠκένοι ὠῶ ὁ ὁμοτίμος αὐαβορτερ; , Τὴ ὀκκλησίᾳ, ϑΘεῦ, 
Οὐ τῦδε, τὴ τΩδὲ, δλλαὶ τῷ Θεού, Την ὄσῃ οὐ Κορώϑθῳ. Ὁρᾷς πὼς καϑ' ἐ- 

χαφ΄ώυ λέξιν χατέδαλει αὐνἷἶἝὍ τ φύσημα, τέεὺ αἱ ϑνοιὰν ἐλίζων ὀρ πϑρτων “96 τὸν 
θρανόνν ὀκκλισίαν ὃ ) Θεοῦ καλέ, δεικψεῤ ὅτι ἀιϑαΐοϑαι αὐτίω χε. Εἰ γ Θεοῦ ὅδην; 

ἡνωταινὺ μία ὅ)ν, οὐκ οὐ Κορήϑῳ μόνον, ὐλαΐκαι ω» παῖσῃ τῇ οἰκϑυϑή. δηῤτῆς ὁκ- 
40 Χλησίας ὅγο μαι, Ὁ ἰχωεισμοῦ,α αἰλλαὶ ἑνώσεως ὺ συμφωνίας ὯΝ ἢ ὁγομ. Ἡγασμένοις 

ὧν Χεισῷ ἴησῷ. Παΐλιη τϑ Ἰησοῦ ὃ δ ὁγο βίαι, ἐδωμύ αὐ, ϑούπων πίϑησι. φι δὲ ὅθι, ὁ 

ἁγιασμός; ὦ λουΐζῳν, ὀχαϑαυρισμός, Δὐαμιμνησκει δ ἀδθις τὴς οἰκείας ἀκαϑευρσίας, ἧς ΠῚ 

ἀπήλλαϊξε, κὶ Ὁ πείθει μικρὰ Φρονᾷν. ϑ Σ ὧ τοῖς οἰκείοις κατορθώμασι, ἀλλ᾿ ὦ τῇ ἢ τοῦ 

Θεοῦ Φιλφν,ϑοφπία ἡγιαίάϑησαγ, Κλητοῖς αγίοι, Καὶ Ὁ ϑ' ὅτὸ ὠφ ὃ πίςᾳ ό- 

Οβεγίοιζιτομλ,3. Χ»,ϑ ϑίωα!, 
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ὌΝ, 246 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΉΝ ΠΡΟΣ 
ϑεωζα φησιν͵ οὖν ἐξ υὑμδυ, ὁ ου Ν᾽ αεϑσήλατι πρό, ἀλλ᾽ ὀκληήϑητε, ὦφε συ Ὁ μι- 

χρῶ τῦτο, ὑμέτερον" ὅλον, χατοι Εἰ ὼ «αξϑσύλϑετε, μυρίων ὅντε αἰ τ’ βύϑιωοι κακὺ, συν" 

ὅτως ὑμῷ Ὁ ΧϑΡι, ἄλλω ἐπ] Θεῴ. ὀχ τῦτο ὸ Ἐφεσίοις γφάφων ἐλεγε᾽ Χαρμί ἐ ἐςε σί-- 

. σωσμένοι δζγ' πίφεως, ᾧ ὅτο ἐκ δξ υμϑί!. Οὐδ ἡ πίς!ς ὑμδέλὸ ὀλόκληρϑς. ου γὰῤ υὑμᾷς 

ἔχις-βίσωτε πολ λα(όέγτες, αἰλλαὶ κλυϑίντες κα πσηκούσατε. Σμ πᾶσι τοῖς ἔχικα.- 5 

λουψϑῥοις Ὁ ὅγομιαι τῷ Κυράου ἡμϑυ Ἰησοῦ Χοιτού. οὐΐ δᾷῴος καὶ τῷ δεῖνος, ἀλλὰ τὸ 

ὑγομίᾳ ὅ Κυείου. Ἐν πϑρυτὶ τόπῳ, αὐνὖἥἔἝ τε ᾧ ἡμδ. Ἑὶ ν» κ) πσοῖς Κοειν- 

γος ο γθάμματα {41 γεγφαμμόνα μόνον, ἀλλα δ) “πόϑτων Τὴν" ὧν πασῃ τῇ ] μέμψηται 

“πςῶν, δακρρι ὅτι τί 'ὅχὶ τῆς οἰκο θδιης μίαν σδὴφ ἐὴ ὀκκλησίδμ, χα τι ὕποις πολλοῖς χε- 

χωρισμένίωυ, ν πολλῷ μάλλον τίω ἡ Κορώνϑῳ. Εἰ: ἢ ὁ Ὅπος γωεάξα, ἀλλ ὁ  Κὕρμος αὖ- 

ὧν (ἰωώαήμι κοηὸρ ὧν (δ ὺ ὁ ἀΐεις ἱπήγαν, ἡ μδμ τε ᾧ αὐδῇ γπολὺυ ἢ) τού» ἐκεί. 
γου κυφλώτερϑν. ὥασε γὰ ὦ ὠ ὶ τόττῳ ὀγτερ, ὅτομ πολλοικὶ ἔχωσι εὐναρτίους διασύζα, 

“ιεασαισμένοι Εἰσὶ, καὶ Ὁ ον ὐπὸ τού τόπου Εἰς ὁμόνοιαν ὠφελϑεωῦται, ὀχάφορᾳ Ὑ δεασο-. 

Ματθ. εκ, Δ ὕχιπεῆωτων, κα ἢ ἀσοϑς ἑαύζοις ὀλκόντωνί Ου δυωύαεϑε γλύῤ,φησι, Θεῷ δουλθθεν, καὶ 
μαμμωνᾷ ὁ) δὶ ουτῶς ὧῶὲε ῳ Αἰ αΦόρριρ" τύποις ὁγτὸς, ἐδὼ μη δζκφὸ ορδς ἔχωσι κυρίνς, ἀλλ ἐ- ς 

γα, μῦγον, ονεῆν"δἰπὸ τὸ τόπων Εἰς ὁμόνοιὸῳ πὐἰρκολόαλονται, τοῦ Κυείου τοί ἐγὸς ὥωα- 
τόγοντος αὐτούς. ἐν λέγω ταἰνεωυ, φησὶν, ὅτι πσδϑς Κοριγδίους Κορίνλιοι ΟΥ̓ Τῆς ὁμονοᾷι ὁ ὀφείλε- 

τε μένον, ἀλλὰ ῦ “αδὲς πλρζῳς δ ο ον τῇ ἢ οἰκονϑῥη, πάσῃ, κοινὸν ἐ 'χοντες δεαυύτίευ. ὅζῳ 

τοῦ καὶ ἐκ δυυτέφου “οησέϑηχε το, ΣῊ ΩΝ, γὺ Εἶπε, τὸ δνομα τού Κυοιουὴ ἤθη [η- 
οὐ Χοιροό, ἢ μα μὴ ̓δόξι χωρίζειν οἷα τοῖς Διῤοήοιο, ἐπείγή πάλιν, Κυρία ἡκκῶν τε ἢ αὐ δὴμ[. 10 

«' ἥα σαφέφερρν ὃ λέγω ὅριται, ὀμαγνωσομφι κῃ τὸνόη μαι δυτῶ. Παύλρρ αὶ Σωοϑένης 

τῇ ὠκκλησία, τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσγ ῳ Κορύϑῳ, ᾧ πάσι τοῖς χιχαλουμϑίοις τ ὄγο μαι τὺ Κυ- 

δάου ἡμαΐν τ γι ̓αὐνἕὦὰν ο πὸρτὶ τόσῳ, κὰν ο Ῥωμῃ, καὺ ὁπουδήποτε ἐν ὡσι" 

Χάρις ὑμῖν αὶ Εἰρίωη ἀπὸ Θεοῦ παΐ᾽ς ἡδυ ᾧ Κυοἰουϊνοῦ Χοιφού. Η ὕτω 
παλιν ὼ μᾶλλον ἠγϑύμαι αἰληλέζερον ΤῊΝ Παῦλος καὶ Ὁ Σωοϑένης τοῖς ὦ» Κορίνθῳ ἡγιασ᾽- 5 
μᾶνοις κλοιτοῖς αἰγίοις, (ἰὼ πάσι τοῖς Τηπικαιλουμδύοιρ Ὁ ὅγο μαπῦ Κυ εἰου ἡμδὰ ἴησθ Χοισοῦ 

οὐπὸρτὶ τοττῷ, αὐτὴ πὶ ἐδ! τυτέςι, ἀϑριεὺ ὑμῖν, Εἰρίωηὺ ὑμὴν τοῖς ῳ Κορίνθῳ ἡ ἢγ)4- 

ασμέοις, ̓  κλήτοις “λνομδέοιρ" εἰ μόνοις, δλω ' πόῤτων μν εν πϑρτὶ τόστῳ ὕλικαλυ- 

μδύων Ὁ ὁ ὁομα τὸ Κυρίου γμδᾷ! Ἰησοῦ Χοιουῦ ὺ κ τ ὠ τά εἰ ἢ Ὧν ̓χούτος ἡ  ἀρίωθνγτίμώ μγα 

φρονφενῖι μέγα Φυσάς,γούιτ σωδείς; εἰ ὃ  Εἰριωώϊω ἢ ἔχεις “πὺς ΤΣ Θεὸν ε ἐτέρριρι σφαυτὸν 30 
πσϑ»σνέμοις ; τῶν "» Διθσασιάζεν Ἐ6] . ἀ γὰρ Εἰ προς τῶδε Εἰρζωυδυετε, ὺ “τε: 
τόνδε, ὶ Ὁ ἀν έ ἔχετε ἐγὼ 3 ὡπὸτϑ Θεοῦ αἰτῶ » ζυῦτα ὑμῶν ἀμφότερα )νέοϑα, ἀώ ἀπ’ αὖ- 

«ὗ, ὦ σϑϑς αὐτὸν, ὅπ ΡΝ βεβαία ̓μδύῃ, λυ" μή τῆς αἴωλο Ὀἰπολαύσῃ ῥοπὴ ἐὐτεί ἐδ κι 

71] πος αὐτὸν ἡ, ἔςαιτι πλέον ὑμῖν. οὐθὴ γὰρ ὑφελος ἡμῖν," αὐ πρὸς πόρζᾳς ὦμϑυ εἰ ει- ἰσνι 

ρζωουικὶ, τοῦς ὃ ῷ Θεν ὠκπεπολεμωρϑμοι" ὥασιρ συυδὲν βλαίζορν ἡβαῖν, νὼ ἴα πϑρ- 33 γεν 

τῶν πολεμιϑ' θα, τῳ ὃ Θεῷ Εὐρμυθιωμϑν. ὶ πάλιν Ουυϊὲγ ὄφελος, "δ τα πάσιν ἐυ- λ' Μ᾿ 
δοχιμαῖνϑμ, τῳ ἢ Κυείῳ σαεϑσκρφύωμδμ᾽ ὦασερ Οὐ δὲς κίνδιωος, " ἀυ" πλύτες ἡμας α- ἘΝ 

ποφρέφωνται κα μισῶσιι, ὁ 8 Θεὸς υὐποδέχηται ἃ ") φιλῇ. [ ἐγὸ ὁ ογτῶς χοΡιον ἢ ἢ ὀγτῶς Εἰρώύν, 

αι Θεοῦ, ἣν» Καὶ Ἰπίω οὐρα" τω Θεῷ χοῦν ἐ ἔχων, συεῖθα δεδοικεγκιν μυρία παλῆ κι  θι 
δειναὶ υὶ λέγω λὐιϑέρπον, δον, συ αὐτὸν τ Ἐἀρθολον. ὸ ὃ τότω παξοσκεχρουκώς, πὸρ- 
ᾧς αὐσποπῆδυει, καὶ ω ἀσφαλείᾳ 183 δῇ ἄΐςατον ΝῚ ον» δὐϑεΐπων ὅλος, κα ὺ ὠω- 

δὶ φίροι μόνον ὼ ἀδελφοὶ, αἶλλ᾽ ἤδη ἐπ πατέρες μεταιξαλλόρϑμοι, πολλάκις Ὡἰσπὸ μικράς α|- 

τίαρ τοῦτον, δ᾽ ᾽ ἐδρνησαν, ὃ ἐφύτάυσαιν, πόρτων πολεμίων μάλλον ἡλοίσαν᾽ ὺ παϊδὲς πα- 

τέρφις ἐξέξαλογ, σχέπει δέ ΕἾ γι χβνὸ Δαζὶο) οἷα ῷ Θεῷ΄ Εἴ χὶ “δὴν ὁ Αζεσα- 
τ λὼμ 

μΜ"ὸ 

ο ΓΝ 
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λὼμ τἶϑα τοῖς αν, ϑοϑποις. δῇ δ δίχυ τέλϑρ ἑκάτερος ἐ , Ὁ, ὡς ἠυδυκίμιησε μάλλον, ἶζε. 
Εἶχε Ὅβρινο  Αὐρραμι ὡϑῳ τῷ Θεῷ, ὁ 8 Φαραὼ χρῦδα τοῖς Δυ,ϑεθήτιις, ἄϑοις ζορδροι 

δ βαυτῳ, τίω γαυαλιᾳι τῷ ἡ δικαίου «ερύδωχθμ. ὡς δὲ ῥίωυ λϑμιασοότερος γέγονε ὁ μισικοι- 

Ειος, πϑρτί που δῆλον. "ἡ τί [λέγω καἰδὰ δικαίων ; εἶχον χρβν Φ ̓σρᾳηλῖται Ὥρα τώθεῷ, 

ἐμισοιεῦη ἢ αἶα, λὐϑεΐπων ν᾽ Αἰγυτῆϊων. αλλ όκος ῬΨΜ'μασοιούτων αὐβκεγροντο, 
ᾧ ἐχρῴτησαν με ὅσης ὠπϑμτες ἴζε αὐἰξεφὰι είας. 

Τοῦτο τοίγιων απουδαίζωρδμ. ἀπόμτες. κῴν δυύλοςη τί, ζυτο ϑὐχέοϑω, ππολ τοῦ δὲ- ἩΘΙΊΚΟΝ 

αὐότυ οἶδα τω! Θεῳ ἀδν δνρέι. κῶν γυνή τίς ἡ, παϑ3 τὺ λύδρὲς ρα ζυ σωπῆρϑς 

Θεοῦ ζητείτω χάῶν. καὶ φρατιώτηρ: ἡ, Ἶ, σεϑτῦ βασιλέως ἡ τὸ αὐὔχοντος τίω αὐωϑεν 
το β᾽ γοιὸν ζυπείτω ὅτω γὰ «θὰ λὐϑοθόίποις ἐπέρᾳςος ἔσῃ. “πῶς σὺ δ ὡς βὗρφι χα- 

δὰν πῦον: τῳ Θεῷ; ; πῶς ἢ ἑτέρως, Εἰ μή Ὡ σοὶ ζι πεινοφρσιαύν. Ο Θείς Ὑρ,Φ φησιν, ὑ.- Παρ. γιλδι 

πἶρηφλίοις δύτιταοσεται, (ᾳπεινοῖς ὃ δίδωσι χαράν " ιγΘεσια τῷ Θεῷ γπγεῦμα (μωτ- ΨΑμιν. τη. 
τειμμένον, ἡ τεταπενωμένζωυ κριρδιλῳ ὃ Θεὶςούκ ὀξουδενώσει. εἰ ὌΝ «Ὅὰ ἂν ᾿ ϑοϑόποις 

ὅτω ποθάνον τὸ ἴαπεινὸ, πολλῷ μάλλον «ἰὰ Θεῷ. ὅὕτω αὶ ὺ ὦ ἐξ ἐθναν χάριν ἕυρον, ὅτω ἢ 
«(ὦ ̓ ἰσδαῖοι Φ χάξατος ἐξέπεσον. Τῇ γὰἢ δικαιοσύνη τὸ Θεῦ ὅχ ὑπετάγη... ἢ ἴα πειιὸς θ- των. ». 

τος ἡ ὕχίχορις οὐ καὶ Ὁ πᾶσιν ἡδυρρὶ Θέρίωῃ Οζοφος ϑιώυεκᾷ, (αι ᾿ομεῆ μίαν ἔ ὀγῶν πο- 
λύκον γὐπίδοι. καν ΣΡ ὑξοίσῃς, καὶ λοιδρρησῃς, κἀν ὁποιεῶ Εἴπης, σιγηστι) ὲ αρῴ- 

ὡς οἷσει, ἢ τοστωύ τίου ἐξα τίω Εἰ Εἰρίωίω. “ϑϑς πϑρζαε , ὅσην συ οὲ ὅαην Εἰ πεῖν, καὶ πσϑϑς 

ῷ Θεὰ δ, ζ ΣῪ τῷ Θροὺ «σελ ςαΐγματα, κῷ ̓αὐιϑεύπων Εἰρζυθυειν ὅς], καὶ Ὁ ὁβίος 

20 ὦπας ἡμῖν ὅτω κατορλοῦται ο ω τῇ σοῦ» ἀλλῆλυς Εἰρίωμ. . ἐγ δὴ Θεὸν τίς αἰδικῆσοαι 

διυήσεται. αἰώλε,ϑρ99 »βὴ φύσις ὀκών, ὲ πόρτος λἀὐωτέραι παϑοις, εἰδὲν ὅτω “ιωμαι- 

σὸν ποιᾷ ᾧ Φεισιλυὸ, ὡς ταπειοφ ρϑσιούη. ἀκουσον γϑε τ Σ Αὐρκαμα λέφοντορ" Εγω δὲ 

Θίμιγ ὙΠ Ὁ ἡ ατοδὺς᾿ ̓  τῷ Θεοῦ «ἦθὲ Μωύσέως πάλι, Οτι Ὡραοτα τος ζω παΐντων λῤϑεθ,. 

ν. συεῖὲν »ὸἐ ἐκείνου ( πεινότερον γόχϑνεν, ὃς δῆμον ζοῦτονάγων, Ὁ ὺ ὦ βασιλέα αἱ ὃ 

23 τρατέπεδον ἐμ Αἰγυαήωνα αἰπτίντῶν, καθουπερ μας, κατα ποντίστος, ὺ πισοιῦτα Ζ ὦ 

Αἰγύπῆῳ, τοσοιῦτα ἢ Ἐχὶ τὴς ἐρυιξϑράς ϑοιλθίοσης ἐργασαίαϑμος, αὶ ὁ ὄχι τῆς ἐρημν, ὁ τον 
σαιύτης Ὡσῦ λοιύστις αϑϑοτυρίας, ὡς Εἷς δὲ πολλῶν ὦ ὠν,οὕτω διόκήτο᾽ ὁ τῷ κηδεςοῦ 

χιγμίοὐ γαμῶρϑς ζα ποινότερος τώ, ὃ ἐδέχετο τίω το» ὀκείνου γνωμέιυ. ΠΝ ; ον ς ἐδυαέραι- 

γν, οὐ Εἶπε, τί τοῦτο; μῷ ᾿ τοιαῦτα καὶ Ὁ Ὁσαῦτα κατορϑώματοι ἤλϑες ἡμὴ ἡ συμι(ουλδύ- 

30 μὰ περ παΐλρεσιν ὦ πολλοὶ, καὶ ϑηοί ἕω τὶς Εἰσυγησν!) γωμέω, ΣῪ ὃ τῷ πξσ- 

ὠτγτν ζαπεινὸν καταφρονοιώτες. λ᾿ ὁ ὠκᾷνος ὅὶ ὅτως, ἀλλα δῷ ζαπενοφερ( μη πανγ- 

ται χατώρϑου. οὐτάῦλεν ξ τὰ βασιλικϑῦν κουτεφρϑύησεν «ὐλώ ΚΝ, ζα πεινὸρ ἐε ὦ ὀντῶς, 

ὃ δ᾽ υγιὲς Φέλπι ὼ ὃ ὑψηλὸν ἡ ς παπτενο φρο λων “ποιᾷ. ὁσης ὙῈΡ οἶδι μεγαλοφε»- 

(ὠνῇ κα ἡ μεγαλοψυχίας, Ὁ χαὶ οἰκίας χαὶ ̓ παπέζης αὐ ᾧ᾽ βασιλικῆς: σι δ ὡς 
433 ϑοοὶ ἀρμδωται ὦ βασιλῴς φ» Αἰγυπῆϊοις, “κ᾽ πλούτε χα ϑηστιυρῶν στο λαύοισι μν- 

εἴων . δι᾿ δέ πόρτα ἀφεὶς ὀχκέννα, και αὐταὶ τῆς  Αἰγυῆου ῥίνψας ζᾳ σκηπῆραι ̓ 
τοῖς αἰχααλῶώτοις χαὶ 1 κοιτοιπονουνϑύοις, τοῖς εἰν ζῶ πηλῷ χαὶ τῇ σλιϑεία ϑαπτλνωρϑήοις, 

ἐς (ὦ δούροι ἀυτύ ἐξδελυποντο(ἐοδελυύῆοντο ὃ ὐάδὲ οἱ ̓ Αἰγύτδιοί, φησι τ τῦτοις αθϑσ- ΤεγογοΝ, 
ἔδραμε, χα εἶν διασ ὟΝ αὐδᾶν" ππξρετθει. ὅθεν δῆλον ὁ7| ὁ ταπεινὸς ᾿ὅτος ὅδὴν ὁ ὑψη- 

40 θρ χα μεγαιλθφρων. χα ὩΣ ἡ δἰπθνοια, Ὄπ ἐὐτελοις οὗ Δ θνοίας χαὶ αὐϑυνους ψυχὴς᾽ ἢ 
ἡὶ ὑχτείκεια, ἰπὸ μεγα λόφρλνος, διστὸ μεγαλογύχον γνώμης. ᾧ εἰ βούλεωϑε, Ω 

ὡ ὑπσοδεγ μν ὁκοίτερα δξετάζωμϑι. Εἰπὲ 5» μοι, τὶ τῷ ̓ Αὐρφαμ γέγϑνον ὑψιλό- 

τερον ! καίτοιγε ὥκφνος ζω ὁ λέγων, Ἐγώ Εἰμι γὴ Ὁ ἀπυδὺρ΄ ὀκῴος ζω ὁ λέγων, Μὴ ἔξω Βξοδ,, «. ἐγ- 

μαι αὐα; μέσον ἐμοῦ, ὁὶ αϑαὶ μέσον σῷ λλ᾿ δέ ὁ ὅτω ταπεινὸς λαφύρων κατε οϑνησι Περσι- Τον. μη, κζ. 

3 
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χζυ, χαὶ (ξοπαίων χἰχῦρφδε βαρξωρυϑίν. αῦτο ὃ πο ππολλὴς ὑψη λοφροσύγης ἢ με- 

»αλοφυοις αἱ] ανοίας ἐποίει. ἐκῴνος »ὰ ὅθ ὑψηλός, ὁ γνησίως τοπενὸς, ὅχ ὸ κόλαξ, 
φεσδ ὁ Εἴρων. ὑτερον γὰρ μεγα λοφρϑ(ιωη, χαὶ Ἑτέρϑν δἰιπόνοια. χαὶ το δῆλον ὠκᾷϑεν. 

Εἴτις γὰρ (() πηλόν, πηλὸν Λνγοῖτο, καὶ κουτα  ρϑνοῖ᾽ ἕτερος δέ τις (() πηλϑν, ὡς χρυσὸν 

ϑριυμοίξοι χαὶ μέγα ἀγ9ι,τίς ἄρα ἢν ὁ ὑψηλός; ἐχὲ ὁ (ὃ πηλϑη μὴ ϑοιυμοίζων ; τίς δι ὁ 5 
ταπεινὸς χαὶ θυπελής; θχὶ ὁ θαυ μαΐξων αὐτὸν, χρ! μέγα ἀϑέμϑμος , ὅτω δὴ ἢ ογζῦϑα λο- 
γα ὅτι ὁ Κ᾽ γἀῦ χαὶ ασοδὸν ἑαυτὸν λέγων, ὑψηλὸς λυ ΕἾη, χαίτοιγε οἰπὸ ζαπενοφρ9.- 

(ιωὴης λέγφ᾽ ὁ ὃ μὴ γέ ασοδὸν ἑκυτον νομίζων, δρλαὶ πόθ εέπων ἑαυτὸν, καὶ μεγαιλοφρο-- 

νων, οὗν (ὦ δίζυ αὐ Εἴη θὑτελὴς, (οὶ μιχρᾳ μεγαΐλαι τιθέμϑμος. ὅϑεν δῆλον, ὅτι οἰπὸ πολ- 

λοδα σνοίας ὑψοις ἐφθέγίετο ὃ ῥῦμα ὀκεῖνο ὁ πατειευῤχεξ, ἐγὼ δέ Εἶμι γῆ καὶ ἀσο-- τὸ 

δὺς᾽ Σἰισὸ ὕψους, Οὐκ ἰπὸ υὐπονοίας. κοιθαύτῆρ γ)}} ὅγε σωμζν, ἄλλο «ϑὲ ὅδην ἐνεκ)οιῶτα 
γα! σφρλγῶντα νἢ), ἀλλο ὃ φλεγμαμοντα (καίτοιγε αμιφότεροι ὑψηλὰς 61 (ἀρχὸς υλὰ 

τὸ (δ, διοφϑοιρυδῥης᾽ τὸ ὃ, ὑγιοις ὅτῳ χαὶ οὐταύϑα ἔτερϑν ὅδιν τὴ Ὡπονένοημϑῥον, ὅπερ ὅ91᾽ 
φλεγμμώνοντα ἢ) "χα! ἔτερϑν ὅν ὑψηλόν, ὅπερ ὅφην ἐυρκτοιῦτα ἐἢ). χαὶ πάλι 521 τις 

ὑψηλθς τῶ μέτρῳ τῷ σώματος᾽ ἀλλοςἢ βραχὺς ὧν, πσοόσλαῦξων ἐμξάδος ὑψηλότερος 
τ. πα δζωυ χαλέσομϑμ ὑψηλὸν χαὶ μέγόμ, Εἰπέ μοι; σέκ εὐδηλον ὅτι (ἢ) οἴκοϑεν τὸ ὑ- 

“ος ἔχοντα; ἐκένος γὰρ δλλότοκον ἔχει τίηο, χαὶ Ὑ) ταπενωΐν Ὠχιξως, ὅτω γέγονεν ὑψη- 
λόφ΄ ὃ πολλοὶ πάρεισι “Ἢ δύ, ϑιοϑνπων, ἐχὶ γρημάτων ἢὶ δόξης ἑαυτοις' αγαξιζαΐζοντες, δ: 
πῇ οὐκ ἔσνύψος. ὑψηλὸς δ ὅ61ν, ὁ μηδενὸς δεόνϑμος τύτων, δλαὶ χαταφροναΐν 

αἰπόύτων, καὶ οἴκοθεν ἔχων τὸ μέγεθος, σβνώμεθοι τούνωυ ταπεινοὶ, ἴα ϑμωμιϑει ὑψη- 10 
λοί, ὁ γὸῤ ζῳπειοῖν ἑαυτὸν , ὑψωϑήσεται . δον οὐχ ὁ οὐπογονοημϑίος ζριούηος, νλαὰ 

«τλύτων δθ]ν ἐυτελέφορφξ, καὶ γὰρ καὶ πειμφολυξ πεφύσηται, δ Οὐ ἐςὶν ὑγιὲς τὸ 
φύσημα. “1 6) τῶτο ᾧ τύτυς πεφυσιωνϑβοις κα λούνϑμ. ὁ δ γὸ μετοιοφρϑνών, συοδ 

Ἐχὶ τοῖς μεγαίλοις μέγα φρονῴ, ὃ πεπεινὸν Εἰδὼς ὃ ἑαυτί᾽ ὁ 5) δὐτξμης ἢ Ὀλχὴ τοῖς μικροῖς 
μέγα φωνταζεται. κἸησώ θα, τοίνεω τὸ ο,} αἰ ζ πενοφρφσιωης ὕψος “ ἐπισκεψώμεθα, 
Μ λυ,ϑοφ πίνων πίω). φύσιν, γα ἐκκκοίμϑμ τῷ πύϑῳ Μ᾽ μελλόντων, ἑτέρως »)Ὁ} Οὔο 

ἐς! ϑμέοαϑαι ταπεινὸν, δολ᾿ ἢ “19 τῷ ΨΜ' ϑαίων ἐρωτος καὶ τὴς Μ᾽ παρϑντῶν κ΄ χϑο- 

ψίας. ὡασερ "Ὁ Εἰ εἰς βάσιλείας Ἐχιτυγχόμειν μέλλοι, Εἶτω δὠτὶ τῆς ἀλυρ- 
ἶδὸς ὠκείνης ἰδιωτικζωυ' τιγα! τὶς «τῷ ὐθάοοι πμέω, συν αὐτίωυ' {η ὁ γήσεται ᾿ 

οὕτω καὶ ἡμεῖς πόμτων καταγελασομεθα “Ὁ παρόντων, Εἰ τὴς τιμῆς Ἐχιδυμή- 39 

σα μϑμ ὠκενης. ὄχ ὀρόυτε τὸς παῖδας, ὁτὸμ παίζοντες τοῖξιν ποιαῖσι, καὶ ςρατιώ-- 
ζμ, ἡ αγοϑηρριώτπω αὐτῶν κήρυκες χαὶ ῥαδούχοι, καὶ μέσος ὁ παῖς ον χώρᾳ αὔχοντος 

βαδίζῃ, ὡς ποιδικα' ζῷ γυόνϑμα,; τοιαύτα' 561 (ῷ αν,ϑούπινα, ᾧ τότων ἐντελέφεροι, σή- 

μερϑν ὄντα, καὶ κὐΐολον Οζι ὄντα. ὑψηλότερθι τοίου ϑνω θα τύτων, καὶ μὴ μόνον αὐ.- 
τῶν μὴ Ὠαϑυκῆμϑμ, ἀλλα ᾧ αἰομουνώμεθου Εἴ τις ἡμῖν ζω τα πσρϑτείνοι. οὕτω γὸ 35 

(Ὁ τύτων ἐκζαλόγτες ἔρωτα, () γοῖον ἐκένον ἔξομϑν.,, καὶ τῆς αἰϑαινάτωυ δόξης αἰ- 
πολαύσομδμ᾽ ἧς Ἄμοιτο πϑμᾷς ἡμας Ἐχιτυχαῖν ΟΡ κα φιλαν,ϑοφ πίω. 

5 

9 

Λογ, (, 4 ΕὙΧΑΡΙΣΤῺ ΤῺ ΘΕΩ ΜΟΥ ΠΑΝΤΌΟΤΕ ΠΕ- 
εἰ ὑμδν, Τχὶ τῇ ϑριπι τῷ Θεοῦ τῇ δοϑείσῃ ὑμῖν ον Σολφίῳ Ἰησὰ" 49 

5 Οὴ ὦ πὸρτὶ ἐπλουτίϑητε οὖν αὑτῷ, 

Ο Ἴος 
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δ τ: μδιϊγνωραζέαϑω πρὸς ( Θευν, τοῦ» ᾧ αὐτὸς ὀπυρᾳῆε, ὀιδώσκων 
Ἑ ἡμας Ὡστο τώτων οὐῤχεοϑαι ΤῊ λθγων αἰ, χα! ασοϑὶ πότων (.- 

. ᾿ϑρατεῖν τῳ θεῷ. συ δὲν ΣΡ ὅτωξ Θεῷ φίλον, ὡς ὃ ἐυλαράτοις 

ἢ εἢ, καὶ αἰ εαὐὴὖἣλ καὶ ΧΡ ἄλλων. δ[9᾽ καὶ παΐσης λάδὸν ἔχι- 

Μὰ ολῆς τῦτο πρρϑτίϑησιν ᾿ οὐταύθα, δὲ χαὶ αὐαγζαιότερον, ἢ οὗ 

πραῆι. ὁ »" ἐυηϑριςῶν , χαὶ ὡς εὖ παϑὼν ἐν ζεῖ, χα ἐ- 

πὶ χάξατι ἐνοσραφεῖ "ἢ ἢ ἀρρις Οὔκ ὀφειλὴ, σϑεῖδ' αἰ μοιξὴ, σοοῖδ' λῤτί δὸσις᾿ ὃ πόμτα.- 
χοῦ Δ λμαγκαῖον λέγην, πολλῷ ἢ πλέον (χὴ Κορινθίων ὰ] κεχυνότων θοὸς τοις “15- 

ιο τομόνζας τίωὐ ἐκκλησίδν. Τῷ Θεῷ μι. Απὸ πολλῆς τῆς “ἰ αϑέσειως ᾧ' κοινὸν 

αὐπάζει χαὶ ἰδιοποιᾷται, ὃ καὶ πσοϑφήταις ἔθος αἰεἰ λέγειν, Ο Θεὸς, ὁ Θεός μιν. καὶ Εἰς 

ποοϑοπ͵|ωὼ ἀὐιφ" ἐγαΐγει τῷ ταῦ ἀὐοις τῦτο λέγψν. ὁ γὺ τω λέγων, δἰστὸ πτόυτων τῶν 
αὐ ,ϑ. 5 πίνων αἰαχωρᾷ, ὃ γωρᾷ πσοὶς ὀκᾷοον, ὃν ἐδ πολλῆς χαλέ τῆς Αἱ αϑέσεως. τῦτογὸ 
διώΐαται λέγειν γνησίως ὁ ἐπὸ τῶν βιωτικϑ ὀψαξαίνων αἰεἰ «πρὸς () Θεοὶ, καὶ αἰπόμτων 

τς αὑτὸν πυρλτιδεὶς πλύτοτε, καὶ εὐ)σρατῶν διμιυεκῶς, ὀυχ ὑπ τὴς ἤδη δοϑείσης ῥιτος, 

εἰλλ᾽͵, Εἰποτέπι ᾧ κ᾽ ταῦτα αἰγαϑὸν γέχϑνε, ἢ ἰῷ τύτυ δ αὐῈὶ θυφημίλυ αναφέρει 
αὐτῷ, ὅχῳ τῶτο οὐχ ἐπλώς Εἶπεν, εὐγαοιζῶ, Σρλαὶ, πελύτοτε " Δ ὑμϑν; παιδυύων 
εἰύζις καὶ αεἰ Ἐ ἰδίναι Ὑϑύιν, καὶ μιηδενὶ ἑτέρῳ, αἰλλ᾽ ἡ τῳ Θεῷ μόνον. 

᾿ Ἐπὶ τῇ φὅπὶ τῷ Θεού. Οράς πῶς παῦτοι,9}εν αὐφυὶ δορϑούται » ἔνθει "5 

20 ΔῬις ὅβ)ν,ργα οὐκ ἔς" ὅθα, ἔργα, Οὐκέτι  ρις δήν. Εἰ τοίνων σις, τἰ μέγα φοονᾷτε; 

πῦϑεν πεφεσιωρϑμοι ἐςὲ τῇ δὸϑείσῃ ὑμῖν; χαὴ δζρᾳ τίνος ἐδὺ,ϑη; αὐβα δὲ ἐμοί," δὲ ἐτέρϑυ το. 
γύλϑ ; ὀυδοικῷς᾽ ἀλλα ὅζοι ἴησοῦ ΧΧολτού. Ὁ οὦ, Εν Χρας΄ᾧ Ἰυσού, 

Ὑϑο ίςν. ὅρα πῶς πολλαχοῦ Ὁ, ον, αὐτί τῷ, δὲ οὗ ἔθιν, Οὐκ οὐρα ἔλφῆον τῦτο τῦ, 
δῷ. ΟἿ εἰ παντὶ ἐπλουτίοϑητε. Πιλν δζῳ τίνος; ον αὐτῶ, φησί. καὶ ἐχ 

1ς πλωῖς ἐπλουτίυϑητε,αἰλλα καὶ ο» παντί. ὁτὸμ δζχυ καὶ πλούτος ἡ καὶ Θεοῦ σλλούτος,κοὴ 

εἰ» πτοτὶ,, καὶ δζρὶ τῷ μονολμούς, ὀνόησον (δ) ἀφατον ϑυσαυρ9.. 
Ἐν παντί λόγω καὶ πάσῃ γνώσει. Λόγῳ οὐ τῷ ἐξωϑεν, ἀλλα τῷ τῷ Θεού, ἐς] 

Δ γνοῦσις λθγϑυ χωρὶς, ἡ ἐς! γγώσις κ᾽ λῴγθυ. ἡ γδ Εἰσι πολλοὶ γνωῖσιν ἔχοντες, 

λόγι ὃ Οὐκ ἔχοντες " δ (Ὁ ἰδιώπω, ἃ μὴ δυωυαίνϑμοι αρῬᾳφῆσωι "σαφώς ἅπερ ἐγρέσιν ον 
30 αἰ ονοίᾳ. δλλ᾽ ἐχ ὑμεῖς τοιούτοί, φησιν" δυλὼ ἡ νοῆσαι, ἡ Εἰπεῖν ἱκάροΐ, 

6 Καϑως ὃ μδτύρφλον τῷ Χοιφού ἐξεφαιώνη οὖν ὑμῖν. Ἐν τάξει ὁπαίγων ᾧ 8). 
χαρατίας σφόδρα αὐ καϑααῆεται. οὐ ΡΨ, δα πῆς ἔξωθεν φιλοσοφίας, Φησίν, συ σὲ ΠΝ 

τῆς ἐξωϑον που δούσεως, αἰλλα δ τῆς λϑφιτος τῷ Θεού, ὁ τῷ πλύτε,ᾧ τῆς γγωστως, ᾧ τῷ 

λόγϑυ τῷ τὴν ἀὐτΥ δοθέντος ἡδιιωήϑητε κμαϑενν τοὶ τῆς αἰληθείας δόγματα αὶ βεξεωϑίεσαι 
35 Εἰς ὃ μδὰ τύριον τυ Κυρίου, τατίςν, Εἰς ὃ κήρυχμα, πολλῶν γδ »9" απηλαύσατε ση μεῖς 

ὧν, πολλῶν ϑαυ μῶν, ἀφατα ΧΩ) ὡςε δέξζασῖ Ὁ κήρυγμα. Εἰ τοίνιω ἐξεθωωώδη τε 

δα σημείων αὶ ϑῥιτος, τίνος ἕνεκεν το ασαλδθοεοϑε; ζωὐτα ὃ ὁμοῦ καὶ καϑοιτηομδῥο,ὺ ασῷ9- 

ταταλαμίδαγοντος ἀὐζις ἔ61 τὰ ῥήματωι. 

7 Ὠφύμας μὴ ὑφερᾷοϑει εἰν μηδενὶ χαρίσματι. Μέγα οὐ ζιῶϑα ζητεῖται" 
,ω. Εἰζ πλυποϑώντες ὧν πὸρμτὶ λόγω, ὡς μυυδὲν ὑφερέοϑει οὖ μηδενὶ χαρίσματι, [πῶς] ὃ- 

τοι (φρκικοί Εἰσιν, Εἰ Ν᾿ ΟΝ τίω δ}ργάωὸ τοῖδτοι ἦσαν, πολλῷ μάλλον νιωῦ. “πῶς δξζυ 
᾿ ᾿ 2 (.(Ν} « ᾿ “ ε “«τωγκ΄,᾿᾽᾿᾽ε - 

ἐδρις (ῴρκικοις καλά: Ου γὺ ἡδιιωήϑίω ὑμῶν λδλύσα!, Φησιν ὼς “πνϑυματίκϑις, αλλ ὡς ῷ»- «-Κορ. γοά; 

κιχϑίς, τί δζζωυ ὅ21ν Εἰπεῖν ὅτι οὐκ τίω Φρχίω πιςεύσοιντες, (ὶ πούτων ὄχιτυχόντες 
χαρισμχ (ὐ γὸ ἐζοηιλοιώτο)ύζερϑν ῥαϑυμότορϑι γελϑνασιν᾽ ἢ εἰ μὴ το, ὅτι οὐ τοῦς ἀπϑρ- 

᾿ ζῃ 

( “ ν» “" " ! . Ι! « 
Τοις ἀλλοις τ Ῥανεῖ “ποιεῖν, λέγων Εν β)γαρεεία τὸ αἱ τή ματα υ- Φιλισιϑις. 
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δι οὔτε ὥωτα, οὗτε τ ὀκήνα λέγεται" αλλ τὰ πσϑός (δὶ (ὄν! "αἰ πο δυϑιώοις πος κατηλϑ- 

᾿φλω' τα 2 ασϑὸς (ὥν' χομδυζα τοῖς ἐπαίνοις. ὅτι γὺ Εἶχον: ἐπὶ χϑλίσματα, Ῥάγμό τς - 

γέ, φυσῖν, Ἀὐποκαίλυψο ἐ ἔχει, γλαδοσθῳ ἐ ἔχει, ἐρμδινείαμ ἢ ἔχει" " πόμτα αυοὺς ,οἰκοδομόω 

γιέοϑω" χϑῇ, Προφῆται 5 δύο," ἢ πᾷ; Δα λείτωσε. ἐς! 3 ἐτερόν π Εἰπεῖν᾿ δ τί ὥασερ ἐς 
“-ς ἡμῖν λέγει ῶ πλέον ἁπὸρ, οὕτω καὶ ἐνζᾳ ύϑα, Εἴρηκε. μΤ' ὃ τότὼν οἶκαι ἡ ὃ ἑ ἑαυ αὐτὸν 5 

εἰ. (ἤφαϑαι, ὁτι χω ἂὖ τὸς ταὶ σημεῖα, ἐπεδείξα"», χοιϑούπτερ τα! ὧν τῇ ἢ δευτέρα τσοϑς ἀδθις 

ὁλιφολὴ λέγη" Τὰ υϑδύτοι σημεῖα. τῷ ἰποφύλου χατοιργααϑη ἐν ὑμῖν ἐν πασῃ ἰασο μονῇ. ᾧ 
κ λιν, τί »Ρἔθνο ὃ γῆρϑυτε μγοΣ (ἐλοιπαὶ ἐκκλησίας; ἢ, ὅπερ ἐφίω, χα Μὲ ἐαὐ-- 

τ λύαμεμιψήσκει, ἢ χα «σοὺς ὧν ἔτι ὁγνᾷς δοκίμοις Ὅτα λέγη. ἦσοιν δ πολλοὶ 

ἁγιοι" χεῖσε, οἵτινες ὑταξαν ὁ ἑαυτοῖς Εἰς ’ Δ] σχϑνίαν τα αἰγίων, " ἀἰπϑρχε χ' γεγϑασι Τὴς το χικῦνῃ, 
Αγαΐας, καϑουπτρ παρἧς τῷ τέλει δηλοῖ, ὠλλως Ἀ,καν Δ" σφόδρα τὴς ἀληθείας ἐ' ἐχώνται. 

ΓΙ ἐπαίνοι, δλλ᾽ ὁμῶς οἰκονομικῶς ἔγχει!) παξλοδοποιοιώτες τῷ. λόγῳ. ὁ ὁ ἡ ἐκ στ»- 

οἡμμίων ΓΝ κῶς Φορτίκα ;φϑεγίό κϑμος, ἀπέκλεισε τοῖς λθρρις «ἰὼ αἰχϑζω οἶδα τὸς ἄοϑενες 

χέρϑις. αὖ τε γο ὁμότιμοι ὦσιν ᾧ ἁ αἄχούοντες, ὀργίζον 7 δύ τε σφώρα ἐλοίῆως, λυστηϑήσον. 

σα]. ἵν ὀΐέυ μοὶ τῦτο ̓Ἄρηται, πὸ ἐγκωμίων δοχρυιύτων {1) ποιήται πίω ϑρχίω. οὐδὲ κ5 

ἡ αὐ ἐϊκωμιον τῦτο ζω, λα τῆς τῷ Θιοοδ ῥηδόϊτες. ὃ "Ὁ τ ασομάτα αὐφεϑέωαι 
ΘᾺ ̓ δικαιοὐνλέοζαι, τἧτο τὴς ὀρώϑθεν ζω δωρεάς. δχοὺ τοὶ τῦτο ᾧ ογδιατοίξω τύτοις, ὦ 

τὸ Θεού δείκρεσι τίω' φιλο, ϑοφπίδρ, ἵνα Ὀχιπλλέον αὐ }μ ὠκκαϑοίρη Ὁ νόσηρκι. 
Απεκδεχορδίοις τίου ϑἰπιχαλυψο τῷ τὸ Κυρίου ἡμδὼ Ιησοΐ Χοισοῦ, 

Τὶ (ρυοοϑέ, ἢ Φησι, τί ταρκοσεῶῦ, ὃ ὅτι οὐ παρε Χριτύς;  παίρεσ Ζ ὄωυ,χαὶ ἡ ἡμέρα 10 "Ἃ 
λοιπὸν δχὶ ϑύρᾳις. "αἱ σχϑήτο! τίωυ σοφίλν, πὼς ἀὐύθις αἱ ἀπαγαγων τ ὀὐ,ϑερπί- 

νῶν, ἐφέζησεν λύαμνήσας τύ ἀἰβήματος τῷ φούεευϑ ἡ Χι δείξαρ ὃ ἐμ ὐ ποροιμίων δεῖ μόνον ΦΘν- 

φῶν, λα δ τόλοις, δὲ! γαῷ ἀν} χαρισμάτων τυτῶν, χα) γῆς ἄλλης ε ΞΙΡΕΤῊΡ, τίω ἡ-- 

μώραν ἀὐαμψισαι ὠκείνζω" Ε ΨΚ χεία πονῶν, ὥτε διιωηϑίεδαι ποῦν τὸ δ πόλος ἐλθεῖν. 

Ὀὐποχολυψιν ὃ ὃ λέγ, δεικγες ὅτι Εἰὴ Χ μή ̓ὁρᾷται, νυν ἐσὺ πε ξεςιὺ Ἂ γεῶ,, ἡ τῦτε φόμήσεται, 15 

“ἰπσομονὴς δΐχυ χϑθα ὀχ τ τῦτο 3. ἐλόζετε τὰ ϑαώμιατα, ἵνα, μείνητε βέζαιοι. 

8 Οεῷ  βεφαιώσειυ ὑμας, ἕως τέλὺς ὀὐογκλητας. Ἑναύα δοχεὶ κα ζ ὠδιυῤΝκ.- 

ἐμπάσαν, πάσης ἣ ̓Ολρκχείας ἰπηλλακι) ὃ λέγθμϑμον, Ὄ ἡ) οεἷδῳν αὐτῷ ᾿σϑώσβειϑαι, 

ὡς στὸμ λώμ᾽ Ως μὴ ἐρηρυδύου δὲ μια “ες ὑμας ξ νἐφυσιω ϑησοίν τινες" καὶ πώλιν, ΤΊ 96- 
λετόον ἡ βαδδῳξ ἔλθω “τς ὑμας. ,5ὲγα ,γαἰ τη πγϑυματί τε πρᾳύτητος: ; Εἰ δοχιμὴν ζη- 10 

τεῖτὰ τῷ οὗ ἐμοὶ λολϑιῶτος Χοιτού. λανθανόντως ὃ αὐτὴἶἍωΛιῷ κατηλϑρᾷ΄ δοὺῤ Οἰπεῖν, βε- 

ζαιωώσει, ὃ δ, ἀὐεγκλήτοις, δείκψεισιὺ σαυλόυομδμοις ἔπι, ἐ ἐγκλήματος αὐ ἀιϑιώοιρ ι- 

ῴς. σὺ ἢ σχόπει πῶς ἀὐζιε' τῶ ὁ ὀνόματι αἰεἰ τῷ ϑ Χειουῦ πῦοϑσηλϑι. ὁ ὀρ, ϑοϑπον ἕ' 

οὐδε; ὐτε ἰπυσύλυ, ὅτε λιδασκαίλυ,[ιοεγῷς ἢ ἢ αὐ ἃ ὦ ποθουμδύου μμμιψης γνκαιϑοίκόν Ὡσπϑ 

μέϑης τὸς (ἂν καρηδαρφεύζᾳς ἀυδνεγκεῖν κοὐ ϑασκβυαάζων. ἐδαμοῦ γδῥὸ ὡ ὅπρα Ὥλπο- 14 
λῇ οὕτω (μωεχῶς χεῖται ΩΥ ϑίομαι τὸ 5 Χειρού. ὠνζολα μϑῥτοι ὧν ὀλίγϑις φΊχοΙς πολλάκι, ' 

.) ὁ δὐά τότα οὐδὸν ὃ πὸρ ὑφαγοι πσοϑοίμιον. σχϑπει ἢ ὀῥωϑῳ. Παῦλος, χλητος, Ὡστόφο.-- 

λος [ησοῦ Χριςού, ἡγιασιϑύοις ο ων Χεισῷ Ιυσοῦ᾽ τοῖς Τικαλύμδμοις ὭΣῚ ὁγο (αὶ τῷ Κυρίου 

ΤΩΝ Ιησοῖ Χοιφοῦ' Χαριὺ ὑμῖν ὺ εἰρη ὐπὸ Θεϑ παζος κὸ Κυρίν Ἰησϑ Χολφού" ΓΕὐχαοιζὼ 
ᾧ Θεῷμν ὑχὶ τῇ τῇ Ἰριτ τὴ δοϑείση ὑμῶν εἰν Χοιφ'ᾧ Ἰησῷ ᾿Καϑὼς Ὁ δ τύριον ἃ Κριφού ἐ- 
Οὐζαμώην οὐ ὑμῖν ᾿Απεκδεχορδύες «ίω" πἰσνχάλυψιι τϑ Κυρίου ἡμμαΐν Ἰησοΐ Χριφού ' 

ὃς γαὶ βεβαιωσει, ὑμας αὐεγκλοήτοις Ὰ τὴ ἡμέρῳ, τῷ Κυρίου ἡμαῖν, Ἰησοῦ Χριφοῦ" 
Πιςὸς ὁ Θεὸς δὲ οὐ ὑ ὀκλήϑητε Εἰς κϑιηωνίαν τῷ ἡ8 ἀὐτώ]ησο Χρισοῦ π τὸ Κυρίου ἡμῶν" 

Παρχκολαΐ 5 ὑμας ὁχὼ τῷ ὀνόματος τῇ ἸΚυμν ἡμανν [σῷ Χριτού, ὁρᾷς τίω (ἐωέχειαν 
πὰ 
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τῷ ὑνόμα τος ὅ Χριφοῦ ,ὅϑην δῆλον ᾧ τοῖς σφόδρα ὁμοήτοις, ὅτι Οὐχ Εἰκῇ συοὶ «πλῶς τῦ- 
π ποι, αἰνὰ τῇ πυκψότητι τὴς κοιλὴς ταύτης πσθ’σνηϑοίας τίω φλεγμικονζοὺ αὐ ἍἽ «- 

πόντλών, καὶ τίω σηπεδὸῦνα, τῷ νοσήματος ὀκχαϑοίρων. 

9 Πικὸς ὁ Θεὸς, δὲ 9 ἐκληϑητε Εἰς κοινωνίδν τῷ ἡοῦ αὐτή, Βαζα), πόσον Ξἶπεν 

7 ονταῦδα ; πῦσον μέγαθος δωρεας ογέφζοεν; Εἰς κφηων! ἂν πῷ μονοϑμούς ὠκλήϑητε, χαὶ 

δι, ϑϑύ ποις ἑαυςἦν ποοϑσνέμετε ; {ἰ ζαύτης τῆς ἀϑλιότητος χάοον " πῶς ἐκλήϑητ; 

δ(ὲ τὸ παίζος. Ὁ) γὸ δὶ αὐτῷ ᾧ ἐν αὐτῷ (ωεχῶς ἔλεγε αὐδὲ τοῦ ἐὺ, ἥα μιδνομίσωσιν 
ὅῃ ὡς ἐλοίῆονος ἀυτῶ ὕτω μέμνηται, ασϑϑσένειμδυ ἐδ ᾧ πατεί. ἐγ ῤύζα τῦδεὰ τῦδί, 
φηπν, ἀλλα ὁζρ. τῦ παίζ9ς ὀκλήϑητε, δὶ εἰντι ὁ ἐπλουτίοϑητε. πάλιν ὠκλήθητε,σέκ αὑ-- 

τὸ τοὶ τσδήσήλϑετε. “ἢ δὲ 591», -ἰς κοινωνίαν τοῦ (τοὺ «ὐτϑ; ἀκουσον ἐντυ τῦτο ἀΐφ' σαφέςε.- 

ο9ν ἑτέρωθι λέοντος " Εἰ αἰ ασομϑύονϑμ, ἡ συμιθασιλϑύσονϑν ' Εἰ (αποϑνήσκομϑμ, χαὶ . Τιμ δ, ἰδ. 

συζήσομϑρ. Εἴτα, μέγα ΕἼρηκε, “ὐρϑσέϑηχε ἡ λογισμὸν πληροφορίλν ἔχοντα «- 

γλντίῤρητον. πιφὸς γδῤ, φησιν, ὁ Θεὸς τυτέφιν, αἰληϑής Εἰ αἰληϑὴς, ὦ ἐπηγζείλα"» ἢ 

ποιήσει" ἐπηγίξίλοιτο ἢ κϑινωνοις ἡμιαιῖς ποιήσειν τῷ μονολιμοις υἱοῦ. 1 τοῦτο γὰ ᾧ ὁκά- 
"5 λέσεῃν, αμέανϑιητα )ὰ» ζᾳ »σράσματα τύ; αὶ ἡ κλῆσις τῷ Θεοῦ, ζαῦτα ἢ ασθ9οι- 

κϑυοβμιῇ νιῶ ον τῳ λόγῳ, ὦφε μὴ αὖ ὃ σφοδρὸν γὴν" ἐγκλημῶν Εἰς ἀἰσόγνωσιν αὐςβὶ 
ἐμεπεσεῖν. πλύτως γὰΡ (ὰ αὐ δὰ τῷ Θεοῦ ἕψεται, οὐ μὴ σφόδρα ἡμῇς ἀφδυιασωρδμ" 
καϑεύπερ ὧ Ἰουδοῦοι κα λούμϑρμοι Οήκ ἤϑελον δέξακϑα) ζᾳ αἰγαϑα. τϑτοῦ οὐκέτι τῷ κα- 

λοιῶτος ἑω,, αλλά τὴς ἐκείνων ἀγγωμοσιωώης. «ὑτὸς (7) ἐθούλετο δδωναι, ὠκῷοι ἢ 
το μὴ ϑελήσαντες λαδῇν, ἑαυςὄν' δξέξαλον. Εἰ Εἰς Ὠχίπονον Ὁ ἘΠΊ μολθον ὁχάλα 

πράγμα, οὐκ ἦσαν οὐδ ὕτω συγγνώμης ἀξιοι αρϑομιτύμδμοι, πλίω ἀν Εἴχον ἀρ, 

τῦτο λέγφν᾽ Εἰ 5 Ὠχὶ χαϑωρμὸν, καὶ δικαιοσιωύζωυ, ᾧ αἰγιασμὸν, ᾧ οἰπολύτρωσιν, χδβν, 
᾿η διΐω, τ δωρεθῳ, ̓ ἰὸ τὰ πἰϑεσκθυασμένα αγαϑο ἁ ὀφθαλμὸς οὐκ Εἶδε ὰ θς οὐχ ἤκουσε, ὁ Θεὸρ 

ως ὁχάλαν, καὶ δὶ ἑαυτοῦ χαλαΐν, ποίας λρ' Εἶνν συγγνώμως ἀξιοι (ὦ μων Ἔ αγϑϑο- 
ἡ ρὗνπ Σς πρέγντες; 

| Μὴ τοίνωυ (ὃ) Θεὸν αἰτιαίοϑω τις. ΡΨ ϑὰ 4 καλοιωῦτα οἷν ὦ μὴ πιζεῦσαι, ἨΘΙΚῸΝ 

εἰθ. λὼ οδῳ ὧν ὑἰσοπηδώνζις. αἰλλ᾽ ἔδει, φησί, ἡ ἀκονζᾳς" ἐγωγαγεῖν. ἄπαγε" οὐ δὶ 
βιαξετω, δὲ αἴαγκαζει. Ἧς 7» Ὀλὶ ἥιμας ὸ φεφαΐοις ἢ ϑθωχίας καὶ πὸνηγύρεις χα 

λαδν, ἀκοήζας ὁ δεδεμδροις ἕλκει; σέκ ἔςιν σνοίδίφ, τὥτο γὰβ ὑξοίδογτός ὅν. Εἰς γέο-- 
ΐαυ, χ: γυ ἀἰκονζᾳς πέμπει᾽ Εἰς ἢ βασιλείαν ἐκόνζᾳς καλῇ. Εἰς ὃ πῦρ διδενϑέους "ἄγει, ὶ οἰ 

μϑξονζμ' Εἰς 5 ζᾳ μνφία αἰγαϑὼ ἐχ οὕτως, ἐπεὶ τοῦτο δ αὐτὰ οἰ αθάλλε ῳ αἰ γαϑα, 

Εἰ μὴ Οιαύτη αὖ Τὴ [8|ν ἡ φύσις, ὡς ἢ ἐκόνζξις πσοοσδραμιᾷν, Ὑδρν Εἰδύζα πολλίω. 
ὁ πύϑον οὐ πόρτες αὖ τα αἰοϑιω ταῖν φησι; χρ Ρ καὶ τίω οἰκείαν ἀδϑένειαν. ὦ τίνος ἐνεκεν αὖν- 

Το ούα ἐκκόηει τίω' αἰ ἀφνειὸν, ἡ τος, Εἰπέ μοι, ἢ τὸι ξόπῳ ὠκκον αι ἐχφίώ ἣ ἐχ! 

4. κτίσιν Εἰργάσατο διδασχουσαν ἀντῴ τίω φιλόν,ϑο»πίαν χα) τί δωύαμῳ, Οἱ Ἄρϑμοὶ ἄμ, ἡ. «. 

Ὑῥ, φησι, διηγϑιώτω δὸξὸν (Θεοῦ. εἰχὶ αὶ ἀσοηφύζας ἐπερυψαν  ἐχὶ καὶ ὁκάλεσε, καὶ ἐτί-- 
μησεν ; θχὶ ἔθου μιατϑργησεν; οὐ νόμων ἔδωκε καὶ γφατῆὸν χαὶ Φεσικόν ; ναὶ (ὃ ἠὸν ὠπέφήλεν; 
Οὐκ οἰποσύλυς ἔπεριψεν ; υὶ σημφα Εἰργάσοωτο; καὶ γέεννδν ἠπείλησεν; αὶ βασιλείλν ἐπη. 
πίλατο; 8 καθ᾿ ἑκας ἕω ἡμέραν ὀματέλλει Ὁ ἡλιον ἀύζυ ; εχ ᾧπερ ἐπέταξεν, οὕτως εὑ- 

40 χολαὶ καὶ βαΐδια, ὡς πολλουὶ κι χύῥθαννειν αὐτο τὰ πυδϑςγματα τῇ «ἰϑμοισία τὴς Φιλ9- 

λιν, σοφίας; ΤΊ ἔδει ποιῆσου το αἰ μιπελώνι, ὁ σύν " ἐποίησοι ; καὶ δα τί μὴ ἐποίησεν ἡμῖν φυ- 
σικζωὺ τίου γναλσίν, φησι, καὶ τίου τὐῤῥετέων ,ἰς ταῦτά φησιν;ὁ δνλίωυ," ὁ χριςιανὸρ; αἀμφότε- 
691, αλλ ἐχα α δ αὐνδϑ' αλλ ὁ δὲ αἰαῖ τὴς γνώσεως, ὁ ὃ αἰπϑρ τὸ βίου φιλο. 
γεικᾷ. Οὐκοιῶ χροῦτον πσϑὸς τὸν ἡμότερον ἐρϑύυμϑρ. ναὶ τοσῶτον γδῤ μο ὅ61 δ ξξω λό. 
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996, ὅσον ΤῊ οἰκείων μϑιρών. τἱ δξζυ φησιν ὁ λρλςίανός; αὐτέων ὕδιοι πίω γναῖσιν ἡμῖν οἰ» ϑαῖιαι 
τὴς οἰρετῆς, «ὡέϑηκε ζ δῶ. Εἰ Δ μιὴ ὁνέϑηκε, πόθον ἤδεινϑμ τὰ πος ακ]έα, καὶ τὰ 
μὴ πορακιέα» πόθεν (ὦ) νόμοι, χα τὰ δικουφήρλα ν αἰλλ' οὐ τίωω γγαῦσιν, αἰλλαὶ τίω παρα ἕν 

. αὐτίω.. χα Ἴνος ἐνϑνες λαμθόύοι τὸν μιαϑὸν, Εἰ ὃ πυῦ ἔνϑιον ἔστοϑαι τῷὸ Θεὸ; Εἰπὲ 

γ όμοι, σε καὶ τὸν ἑλλῶυα αἰμδὸοτλμογζῷς ὁμοίως ὁ Θεὸς κολόζει.; ὀδωρίξς. ἐχεὶς ΡΝ 4 

τέως τίωὐ ὐπὸ τὴς γνώσεως χϑβῥησίαν. “ἰ δέω, Εἰ τις ῥα Εἰπενιώ, ὅτι αὐ τὴς γρώς- 
στως καὶ σὺ καὶ ολλίω Ὦ αὐὙνΨΠὙαἰξιωϑήσιοϑε, εὐβα Οὐκ ἐν ἐδυογέρανας ; ἔγωγε οἶμαι. Εἴ- 
περ γὰρ δὲ, ὅτι ἔχων θὐρῷν οἴκοϑων ὁ ἕλλζωυ τέων γγεῦσιν, οὐκ ἡγόλησεν, ὸῤ ὅδ ὶ ὠκᾷνος λέ- 
«ἡ, ὅτι ἔδει (2) Θεὼν εὐνθεῖναι τίω γνῶσιν ἡμιῦ φισικῶς, οὐχὶ καταγελσίσῃ, ἡ πσδϑς αὑτὸν 

᾿ ἐρᾷς, Αἱ οἱ τί γὸ μεὴ ἐξήτησεις » Οἱ οὶ τί μι] ἐαπούδασεις, καϑούπτερ ἐγώ, ᾧ μ᾽ πολλῆς φή-- το 
σῃ τῆς ηξριἰας ἡ ἐρᾷς, ὅτι αἸοίας ἐσχάτης ἐώ ὃ ἐγκαλᾷν τῷ Θεῷ, ὅτι μυὴ τῇ φύσει τίω 
νεῦσιν οὐνόϑηχε : ζωτωδ ἐρᾷς, ἐπειδὴ σϑι κατώρθωται ζᾳ τὴς γγωστως ̓  ὅτω ὼ ῷᾳ τῷ θίν 

Εἰ κατώρϑωτο, οὐκ αὐ ζαῦτα ἐξήτησας, δλλ᾽ ὩΣ οἰποκώμνεις ποὺς τέων ἰρετίω δχρὺ 

τῆν (ξν" αἰοήτυς τώτυς ασοϑξαλλῃ λόχϑις. πῶς ὃ ἐγοίωυ ποιῆσοι ὀϑαϊγκῃ ἀμέαϑαι Χ. αἱονίτι 
κρυλόν ; Οὐκοιι ἔμϑηεν ἡμίν ζῳὶ ἐλογα φιλθνεικῴν τῆς Φιρετῆς, ὧτε ἡμδῇ) σωφρονέξερφι ἔγια τ5 
ὀγτα. ὃν ἐφουλόμων, φησὶν, 41) ὀμαίϊγκῃ χαλός, αὶ πότων ἀἰποςερέοϑαι ν᾽ μιοϑῶν, ἢ 
πυδϑωιρέσει φαῦλος, ὦ κϑλοίζεοϑα αὶ ἐμ μιφρείαϑαι. ὅλ᾿ Οὐκ ἔςιν ὀμαγκῃ ποτὲ χα λὲν 

δ Εἰ κ᾽ ἄω ὠγνοοῖς ὃ ποτρακΊέον, δεῖξον, αὶ τότο ἐρούνϑυ ὅπερ Εἰπεῖν δεῖ" Εἰ 5 οἴϑας 
“τονηροὶν τίω ἐἰσέλγήαν ἦσαν, τίνος ἕνεκεν υὶ φθύγεις Ὁ πονηφϑν » ὶ διωα μα), φησιν. δ ἵ- 
περι (ὦ ζᾳ μείξω χατορϑώσαντις κατηφρρησφισί συρὺ ἐχισομίσοισί σε ἐκ, αἰδιοισίας πολ. 20 

λῆς. σὺ ὧὸ γδβ ἰσως καὶ μι" γωυαγως ὧν οὐ σωφ φονεῖς, ἀλλος ὃ ᾧ χωεὶς γιωαικὲς, ἀκέ. 
δϑιοι δζρατηρὰ τίω αἰγνείαν. Ἴνα, ξζω ἔχεις πολογίδν, Ὁ μέζον φυλῴηων, ἐτέρνν τῷ 

(ῷ σκώμματα πηδώντος! δλλ᾽ οὐκ Εἰμὲ τοιούτος φησι, τῷ σώρίατος ᾽ φύσιν," πίω πγο9α}- 

ρέσιν. ὍΝ μὴ ϑάλεις, οὐκ Ὁ μὴ δυώάσαι. ὶ γὰρ ϑεύωυμι πόμζως Ὀχιτηδείως 
πρϑϑς ὐρετίω ἐγρνζι. δηὸ μὴ δυωύαταί τις ποίησει Οὐ, αὐαίγκης ἐχικεινϑμης,δυυνηϑή.-- 25 
σεταὶ ποίησεῳ. ΕἾ 5 δῤώγκης Ὠχικείνϑμης διυύαται, ὁ μυὴ ποιοῦν, αἶθοὐ πτοϑαίρεσιν καὶ ποιῶ, 
δἧ τι λέγω ̓ αὐατά]ζωυαι ᾧ σοὺς ᾧῷ νροιγὸν φηοιϑίωώαι σῶμᾳ ἔγρντα βαρὺ ̓ σόμπως χαὶ 

ἀδυώατοι. τἰἱ ὅδ, Εἰ βασιλάς ἔχιτάξειε τῦτο ποιῆσαι, (ἢ θείνατον ἐπείλησε λέγων, 
ὅτι (ἦν μὴ πατορϑῥους λυ, ϑο ΐποις Ὀἰστοτέμψεοϑαι κελθύω καὶ χα μεοϑαι," ἀλλο ἥὶ πάσήν τοιδ-- 
Ὁ», εὐβα δὺ τις ὑπήκασον ἐδαιμιδο αὶ δέχεται ἡ ρῥή φύσις. δὼ ἢ Ἐχὶ σωφρϑσιούης ὦ αὑ-- 30 

τὸ τῷ Ἄύηται, ἃ 9ῇ αἰ ϑτάγματα, (ὃ ἀσελγαζιοντω κολάξεοϑαι,καίοοϑαι, μια εἰξεαῖ, 
μνοία παοήν δωινα, εὐθα οέκ αὖ ἐπείοϑησαιν πολλοὶ τῷ πυϑόςείγματι ; οὐχί, φησι. χαὶ 
ὙΣ} κεῖται χαὶ νοῦ τόμος ὁ χαλθύων μοὶ μοιχεύειν, ἢ αὶ πάντες πείθονται " Οὐκ ἐπει- 
δὴ ὁ φόξος ἠϑϑύέρησεν, δλλ᾿ 2) 7) λυσεαϑαι αὐδϑσδοκῶσιν (ὦ) πολλοί. ὡς Εἰ αϑοζὼ «ὑ- 
τοῖς αἰσελγαίνειν μέλλουσιν ὁ νομοϑε της ἃ ὁ δικαίξων, ἴσχυσεν ἀμ᾽ ὁ φόζος ὠκζαλῷ τίω ἔχτ- 35 
ϑυμίδν ἀπεὶ καὶ ἐλούῆονα ζαύτης ἑτέραν αὐαϊκζωυ ἐπα γαίγω,ὸ λαιδὼν αὐ“. ὐπὸ“ ἐρωμϑύης 
γωυαγκὸς ἀπαγοίγω καὶ δήσας καιθείρξω, δουνήσυται οὐνείκεϊν, ὁ μυγδὲν παϑῷν ἀηδέρ, μυὴ τοίνεο 
λέγω μϑν ὅτι ὁ δίῴα φύσει καιλθς,καὶ ὁ διζια φύσει κακός, Εἰ γλν φύσει αἰγαϑὸς, Οὐ ποτε 
διουήσεται ϑμέοϑαι κρικός᾽ καὶ Εἰ φύσει κακὸς, σέκ λμ' ποτε ὅβοιτο εἰγαϑές. νι ἢ ὁρα:- 

μϑῳ ὀξυρροπους ζᾳς μεταξολαᾳς, χαὶ ὑπο τύτων Οἰς ϑυύτερᾳ μετα(αἰλλονζε, καὶ αἰτ᾽ ἐ- 49 

κείνων Εἰς ζώτα μεταπίτηονζςς. χαὶ ζωτα Οὐκ εν πῆς σφαφαὺς ὅθ1ν ἰδεῖν μόνον, ὅ[ὁτι 
τελαΐναι γεχϑνασιγἰπόφολοι, χρλ μα, ϑηταὶ τυρ9 δόται, χαὶ ποῤναὶ γον ἄκες σώφρονες, χαὶ 
ληςαὶ δυδυκίμιησοιν, καὶ μεύχϑι τοφϑσεκεύησαν, χαὶ ἀσι({ς Εἰς ὠσέζειαν μετέζα λον, ὅλ 
τε τὴς χαρῆφν ὅτ! τε τὴς παλαιάς δολὰ χαὶ καθ᾽ ἐχας΄ ἕω ἡμέραν πολλαὶ ζιαῦτα συμ(α- 

. γον τοῦ 
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τότες ἴδοι ἢις ἀν. Εἰ 3 φυσικαὶ ἑων, οὔκ αὐ μετέπεσον. χα γ5} Φύσει πα,ϑητοὶ ὁγτες, Οὐκ 
ὁὐ ποτε τὸ ασυυδὰς “μοι θα ἀπαϑεῖς. τὸ Φύσει τιον, Οὐχ ἀρ ὠκπέσῃ τῷ καὶ φύσιν. 

᾿ σγεϊοὶς γριώ στὸ τὰ χα ϑευδιειν μετέπεσεν , συ εὶς οστὸ τῷ φϑείρεοϑαι Ἐχὶ τὸ μ᾽ φϑείρεο, 

σε εὶς Ὥπο τὸ πεινῆν Ἰλὶ τὸ ὁ μηδέποτε τοῦτο πάρ. ΠῚ τὸν δυο ἐκλήματα, ζιωτά 

5 ὅ4Ἴν, Φγεῖὶ ἀειδιίζομὸν ἑαύζις Ὡπ τύτοις. ον μέλλων τίς τ ἐγκαλεῖν Εἶπῳ, ὦ 

φϑειρτὸ καὶ παϑητὸ, δὰ ἢ μοιχείδῳν ἥ πορνείαν, ἡ τὶ ΜΝ τοιούτων αἰεὶ ' ππουφέφρεδμ 

τοῖς να δυϑαύοις, καὶ ἰδικαςσῖς πποσοΐγϑαϑῳ τοῖς ἐγκαλύαι καὶ ,ϑλοίζοσι ἢ καὶ '"χὶ 

τοῖς οὐγδλυπίοις πμώσι. ὅτὸμ ὅζω καὶ "δὲ ὧν πσοϑς ἀλλπλες ποιοῦμϑμ, χὰ δ ὧν δικα- 

ζόρϑρμοι πάρρεϑι,, χα ἐξ ὧν νόμως ἐγραψαυδυ » χα! ἀξ ὧν ἐαν ῥ᾽ καταγινώσκο- 

το δι, κἀν μηδεὶς ὁ κατηγοραῖν γ᾽ ἡ, καὶ δξ ὧν ῥαϑυμοιῶτες αϑ χείρας, φοζουμϑμοιὃ βελ- 

“πίους γινό θα, οἱ ̓ξ ὦ ἀὐλλς ὁραῖνϑῳ κατορϑοιωυΐαις καὶ ρὸς ὦκχρον Φιλοσοφίας ἀφικο- 

εδύας, δολονὺ Τί καὶ ἐφ ἡμίν κῴται τὸ κατορλοιωῶ" πὶ μιάτίων ψυγού, ἀπειτώμϑυ ἑαυζδιὴ 

ἴη) πολλοὶ “προφάσεσι καὶ ̓ὐἰπολογέαις μὴ μόνον συ ὠμέωυ δὶ Φερϑύσοης, αλλά καὶ κὸο 

λώσιν ἀφόρητον, δέον τίωυ ἡμέραι ἐκείνην τίω Φοδεξαν τς ν ὀφϑαλμα ἐλονζῷα Φρε- 

15 τὴς ὅΧ1 μδηᾶεϑαι, καὶ μικρᾷ πονέσοινζᾷᾳς, (ἄν: ἀχηρίτες λαξῷ φεφόμους: Ὁ οὐϑν δῇ ἡ. 

μωδνήζξωτα «ππροςφήσεται ἴᾳ ρήματα᾿ ἀλλ (ὦ  (ἰωὠδουλοι καὶ ζω εγλυτία κατώρ γεκότερ κα- 

τακρινούσι (ὧν ἐν σι υρ τόμονζας πόρε, ῷῴω ὠμὸν ὃ ἐλεήᾳιθε, ᾧῷ πονηφϑν ὁ χριὺς, ῷ 

οϑρασειωὺ ὁ Ὡπεικῆς, τὸν βαϊσκλρον ὁ ὁ φιλόφρων, τὸν χενοδοξον ὁ 0 Φιλόσοφος, τὸν " βᾳυμον ὃ 

«που δοιῖος, ᾧῷ αἴκόλριφον ὁ σώφρων. ὀντως οἴσει τίω' κρίσιν ἡμῖν ὁ Θεος, ὀκρίτερᾳ τ 

20 φήσει ζᾳ τάγματα, ὦν"  ἐπανών, (ἶι (ὅν δὲ υλαίξων. ἀλλα μ᾽ “ϑροντὸ ἧιννα τοῖν 
παρϑντῶν νέαι γα χολριζομδῥων καὶ ἡτιμώμϑμων, ἄλλα "τῶν φεφανουμδίων καὶ 

σῶν τὴς ϑείας βασιλείας Ἐχιτυγχόμοντων "ἥν ἧς “ροιηο πόῤζᾳ καὶ ἡμας Ἰ)ητυχεῖν, χαρατί 

καὶ ̓φιλαν,ϑο»»πία. 

ἐξ ογεγ, τὸ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔῈ ΥΜΑΣ, ΑΔΕΛΦΟΙ, 
αἰοὶ τὰ ὀνόματος τῷ Κυοιοῦ ἡμϑὲι ἱησῶ Χειτού, ἡ ὃ ὠδ' λέγητε πϑι- 

τεῤ, Ὁ) ὸ μὴ: ἡ ὦ ὑμῖν δίσματα "ἥτε ὃ κϑυτηρτισμμένοι ω τῶ αἰυτῳΐ νοὶ ἡ) Οὗ 

τῇ αὑτῇ γγωμῇ. 

ΘᾺ Πρα ἀεὶ ἔλενϑν, στί ἠρέριαι ὁ τ μακρὸν σφ σὲ ὕλιπληξεις ποίφαϑαι, 

ὍΣ αὖτο καὶ ̓  Παῦλος ογζύ)ω ποι. μέλλον νὰ Εἰς πράγμα ἐμξα.- 

ἡ γεν πελλαῖν κιδυυύων γέμων, ἡ τίω ὀκκλησίαν ἐκ βα᾿ 969» ἱκανὸν δ 

: ὁϑααπάσοι, ὐδλσηνέχερϑν τῷ λόγῳ κόγρηται. φησὶ γὰι αἷἶθα- 

᾿ καλῷ ἀζοις, αἰδοακαλῷϑ αἰα᾽ τῷ Χεισού, ὡς συϑδ αὐτὸς ὐοκδῖν 

ν μόνος ζυτίω ϑῴοϑα τίν ἱ ἱκετηφίαν, ἢ πεῖσαι. τι Ι δὲ 691, Ὡἴρακα- 

ἣν ἂρ τῷὸ σχοιοδ, » ΣΧραφον λομολύω σύμμαρον, αὶ βοηϑον ἀὐτύ ὃ ὁνομκα ὧ ἠδικημιέ- 

γον ὦ υορλσμένον " σφύδρα οὐτρ εαικώς, ὦ ὥςε μη ἀπόναμαοιωτῆσοῳ ἀὐις. ἰτωμοὺς γ ἡ 
ἀμδρπία ποιῷ, δια τῶτο ἐμ ἀν σφοδρώς Ἰιπλήξες,ἀπτίωη  λϑαίηοιυτο ἐρ- 
γαίσω ̓ δῤ ὃ οντφέψη, κατέχαμψας (ὃ ) αὐχένα, κοὐ τέασασαις τίω αἰβρβισίαν, καίτω γέύοιν 

49 ἐποίησας, ὅπερ ἡ ὁ ΤΠ αὐλος χατασκθυαζων, πἶρακαλᾷ τέως δὶ τὸ ὁ ὀνόμιαιτος, τόχει- 

φού. ἡ τί ποτέ ὅπῃ ὃ ; ᾿ὡἶθαχαλῷ; "α Ὁ αὐθ' λέγητε πάγτες, κα ὸ μή ἢ οὖν ὑμῶν ίσ- 
ματα. Τὸ λίσματορ, ἡ ' ἐμεφάσις, ᾧ ἀΐ γῆς χατησρρίας ὃ δ ὁγο μαι, ἱκανὰ σφόδρα 

δ κοιϑούψαοϑαι. “ ἐγ πολλά. γέγϑνεν ὀλόκλοιραι μέρη, ἄλλα καὶ Ὁ ὦ ἐν ἀπώλεν. Εἰ 

Ζ ν ὠκκλησίαι ἦστων ὁλόκλοιοϑι, ζῶ πολλά ᾳ συφήματοα" Εἰ ὃ οάσμκατου, κ᾿) ὦ ὧν διε- 

Ομιεγίοι τοι. 3. Υ φϑεύρη, 
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φϑείρη. ὼ "δ ὁλόκληρϑν, ὑτὸμ εἰς πολλὰ δἰ σιρεϑη,ν μόνον πολλὰ καὶ ἰ γίνεται, ὥλὰ δ 

Υ Ἰἰπύλλυται. τοιαύτη Τ λισμῷ ΓΧῃ φύσις. Εἴτα, ΪΩῷ σφόδρα καιϑηνατο τῇ τῇ 9 ση- 

ορθίᾳ τὸ λίσματος, π πάλιν λέαϊνει ἀ ποραύνει λέγων" Ητεὰ ἐχατηρτισωδύοι ε ω τῳ 

εὑτῷ νοὶ γοὶ Ὁ ον τῇ αὑτῇ γηωμι. Ἐπειδὴ ὙῈΡ Εἶπον, α ὁ ἀΐρ' λέγητε, μ᾽ γομιίσνν- 

τέ, φήσιν, ὅτι μέρρι ῥιμῶν Εἶπον τὴ τίωυ ὁμϑγοιὰν {πίω ὙὰΡ Ὁἰπὸ Αἰ θυνοίας ο συμιφωνίαν ἐ-ξ 

πιζυτα ) ΔΛ ἐπειδὴ 6 καὶ λέγ δίπο δζρνοίας τὸ αὐτὸ, αὶ ᾿ μά ὧν πᾶσι τοῖς οράγμασι, 

δ τον ἡ τὰν ποοϑσέϑηκε,τὸ, ἡτε ὃ κρυτηρτισμμένοι. ὁγὰὺ ἡγώωμδμος ἐν ἴωι, ἐν μι ὃ ̓δζωχέ- 
ων, Οὐκέτι καιτήρτιξαι, συυδὶ ἀπήρτιςαι Εἰς ὁμοφρφσιωζωυ. ΡΣ ὼ τοῖς νοήμασι συμφω- 
νοιῦτοι, μηδέπω, ὃ τῇ Ιγνώμν συμφωνν ̓ δήρτὸμ. τίου αὐτίω πίςιν ἔρνπο, μὴ ὦνϑμ συν- χ εἶιν τῇ 

ἡμμένοι Κ᾽ τίω ἀγαπίω. ὑτωγοῤ κῃ ΎΊΟ νοήματα! μϑώ θα ( ζῳᾷ γδβ αὐτὰ νοοὐμϑν} το ὅτῳ, 

χι ὃ Ὁ τίω γνωμέω οὐκέτι" ὅπερ δΐωυ Ο τῦτε ἔλϑετο, τϑ ἅ τὸ σφι, τοῦ ὃ 2 ἡδεῖα αἰεϑυ- 

ϑβου, ὁ τῦτὸ φησι, ὅτι ὃ ἡ τῷ γ᾽ ᾧ τῇ τῇ γνωμιν δὲὶ συμιφωνᾷ." 'δδὲ Ψ διπὸ τῷ διεξαγαι “(εὐ 

κι τίω πίςιν τὰ αίσματα ἐγίνετο, λα Ὑπὸ τῇ 5 τίω γνωμιευ διηρήῆοϑαι Κ᾽ ἀν, δοοπίνζω 

Φιλογεικίθμ. ΝΥ Κη ὀἐγχαιλούιϑνος, ἕως ἐὼν μὴ ἔχη ὥν' μϑότυρᾳς, αἰπϑμωαμιυτεῖ, 

ϑρρι ὡς μὴ ̓ συγχωρε Εἰς αὐῤνησιν ὀξελϑεῖν, αὔρτυρρις ἰ»νγα)ν. 1: 

ΙΙ Ἐδηλωδν γδν μοι. «ὐϑδὶ υμϑίι, ἀδελφοί μὉ, “ὑοῦ ΜΡ Χλὸης. Καὶ ὐἶτο βῦ9(. 

ὡς τῦτο Εἰπενιαλλὰ παρότερον ΩΥ ἔγκλημα τόγαικαν, ὅπερ πεπις- θυκότος ζω τοῖς δηλώσει. 

σιν. Εἰ γὰρ μὴ στο ἰὠ, ἐδ᾽ δ γεκαίλέσεν᾽ δ γὰ αἰ ἁπλῶς ὁ Παῦλος Ὁπίτἄσσο. ν. 
τε δ θύϑφως Θίπεν; ὅτι ἐδυλωϑηνινα μῆ ̓δίξηὼ ὡς ἐξ ὀκείνων ἐγκαλῷ θτε ἃ αὐπεσιώπησεν, 
ἵα μη δόξῃ δΐξ ὁ ἑαιήν, Ἵ μόνον λέγ. ὦ πάλιν ἀδελφοὺς ὐὔδις ὀνομαῖζει. κᾷν γὰρ ἡδὰ- 29 ἢ μὴν 

δον ὦ ὁ ἀεϑτομα, σϑοὴν κωλύει αλήφοις καλῷ 61|. ,σχόπει ἢ πίωυ' ζιώεσν, πῶς ἐυ χ)ῶ- 

ἐισμένον ἔθηκε ζὃ χσδϑσωπον, δι ὀθαλνηρον οἰκίαν, ὡςε μη ̓ὀκπολεμιοσαι ἀνδοις ποδός 

τὸ Εὐρηκότα. ὅτω ἼΡ Ὁ  αἰϑεέφειλον ὁ κένον, Ἂ τίωυ κατηγϑείαν ἀδεεῖς ὑξοκαλυψιν, κἱ 

.ὺ Ὁ ἐκείνων Εἦδε μένον, δυλὰ καὶ ᾿ τὸ τύτων συμφέρον. “μὰ τῦτο οὔκ Εἶπεν, ἐδυλωϑη 
μοι τ δα ἕνων, Σλαὶ καὶ ᾿ τίω οἰκίαν δηλζω ἐποίησεν, ὡπ μὴ (ἡ γομιίζεεϑει πλαϊῆεν, «ἰἐ- 85 

δυλώϑη; ; Οπ ῥξιδὲς ἔν ὑμῖν Εἰσι. ον ἃ δδω αὑτοῖς ϑχττιμά, λέγ “γώ 

μ' οὐ ὑμὴν ἦ αἰσμαΐῳ ὅτε ὃ τὰ ἐτορῶν ἀπαήτλλει, Ὡὡραὐτέρον ἀπαγδλλει λέγων, ἐδὴ- 

λωώϑη τὰ μοι, ὅτι ἔραδὲς ον ὑμῖν Εἶσιν, ὧτε μὴ συ ϊκροίσαι ὄν Εἰρηκοζς. Εἶτα λέγᾳ 

χα] τῆς ἐειδὸς τὸ ΕἾδος. 

1. Οπὲ ἐκριφού υμδ λέγη, ἐγω "ὃ Εἶαι Παύλε, ἐ ἐγὼ "Α ) Απολλα:, ἐ ἐγὼ ἢ Κυφά. 40 

αδὰς Ὁ» οὐ φημί, φησι, ζις «ἰδὲ ἰδιωτικϑν πραγμῶν, ἄλλα ΟΝ χαλεπωτέρα; 

ὅτι ἔχαισος ὑμϑ λέγει. οὐ γοῤ μέρος, αλλαὶ ὃ πὸρ ἐπενέμοτο τὴρ ἀκκλησίας ἡ φϑεα. 
καίτοιγε σγεῆ αἰξὲ ὁ : αὐ, οὐ δ" αἰξὲ ις υ, δὲ αἘὶ Απολλὼ ἔλένϑν, ὥλα δείμψισιν, ὅτι 

ξ!Ι ἰ τύτοιρὲ ἐπερείδεοϑαι οὐ ,οὶ, πολλῷ μᾶλλον ἐτέρρις. ὅτι "οὔτι ἱ αὐτὴν ἄλογον, “ὁ 

παδϑϊων Φησι" Τῶταϑ μιετεορημιαι τίσει Εἰς ἐμαυτὸν ἡ Απολλῶ, ἵνα εἰν ἡμῖν μαίϑητε ὃ 35 

μή κ ρὺ "γέγφααῆαι, Φρρνῷ. Εἰγὸρ Παύλε καὶ Απολλώ αὶ Κυφά οι ὀχείω ἔχιφη- 
μίζανι ἑαυτοῖς τὰ ὀνόματα, πολλῷ μᾶλλον ἐπέρων. Εἰ ῷ διδούσκαλον ὺ φρεῦτον Μσπο- 

σόλωι, γἡ ΤΟσΌΤΟν χατηλήσειντα, δῆμον Οὧοι ἐγοίω ἐχιγράφεοϑα), πολλῷ μάλλον (ἦ σϑοδε 

ὄγζας. κ᾽ λὐαϑβοολὴς ποίνεω εἰ «παγαγωὶ μαῆε τὸ μοσήμματος, αν βύδων ζωτα τί, ϑησι τὰ ὁγό-- 
ματα ̓άγλως 5, ἡ αὐεπαρθεζερον ποι ῷ λόγι, οὔκ . ὀγομαιξ! , μεμγηγϑῥος ἣν δἰ τη 49 
γόνχων τίωυ' ὀκκλησίδυ, δ ὦ ὠαχσερ τισὶ ̓πτέρσώποις τες δ Ὡσποσολων ποξϑσηγϑρίαις χρυ- Ἰφιφοσαὶ 

τῆων ἀύζις΄. ἐγὼ δ Εἰμι Παύλου οἐγωῦ Απολλῶ, ἐγὼ ἢ Κηφώ. οὐ ̓ πευτιμδι ἕαυτο οι, 

πὸ Πέξῃυ τέκεν ἔυματον ὀκῴρν, λα καὶ σφόδρα, ῷ Πέζον εαυῦ ζ πεϑτϑκίς. “ δώ εὡ- 

ξησιν ποϑήγαγε ( “λόγον, ἵνα μη γομιοϑοὴ φόνῳ αῷτο ποιῷ καὶ ἐφαιρφοϑει " ὠκείνου τίω χ' ὀδέε 

πμῶ 
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πιμζω αθ βασκανίαν. χΑτδο καὶ Ὃ ἑαυτὸν τέλεικε τέξτον. δ : τοῦτον ἑαυτὸν ᾿Ὡιἰποδὸὺ-- 

κιμαίξων, οὔκ ὑπὸ τῷ τιμὰς ἐρῶν τῶν» ποιῷ, δλ᾿ Ὥσπὸ τῷ σφόδρα κατα ον τὴ πὴ ποιαί-- 
τῆς της δόξης. τίω τοίνωων πασειν «πξησξολίω αὑτὸς δέχ), αὶ τῦτο πιϑησι ῷ Απολλῶ, καὶ 

τῦτε τὸν Κηφόν. οὐ τοίνευ ἐπαίρων ἑ ἑαυτὸν τ στο ἐποίησεν, ΣᾺ οὖν οἷς οὐκ ΩΣ γένεαϑαι, 

, δῶ τὸ οἰκείου «οουσώτν πότον ποιήται τίω δίθρϑωσιν. ΔΛ ὅτι ὃ ὦ: τοῦς δῈΝΙ νὸ ὸ τῶ δεῖνι 

πξϑσγέμοντες ἑαυτοις ἡμῦβτομον, δλλον᾽ Χ, ᾿καλώς «μεκοίλέσεν Εἰπὼ, ὁπ ἐυ καλαῖς “πο!-- 

{τι λέγοντες, ἐγώ μϑῤ εἰμι Παύλου, γώ: αὶ Απολλώ, ἐγὼ ὃ ̓ Κηφά. τίνος ἢ ἕνεκεν ωροσέϑϑηκεν; 
Εγωἢ ̓Χολτού, Εἰ »ὰ (Ὁ ὁ,ϑοόποις σρξϑσνέμεντες ἑαυτοῖς ̓ ἡεδρτόμο, οὐ. 

δ πνὺ Φ τῷ Χοιφ-ῷς ἑαυτοὺς ̓ λϑαζιϑωτις. ΔΛ οὐ αὗτο οὐεκαίλει οι τὸν ΣΧ οαφὸν ἑαυτοῖς 

10 ἐπεφήμιζον, δλλ σὴς μὴ πόρτες μόνον. οἶμαι ἢ. αὐπὸν ὑ οἴκοϑεν ἀύ' “αδοτελεικέναι βου- 

Ἄϑνϑμον βαρύτερον δ ἔγκλημα ποι ϊσαρ γῇ δεῖξαι οὕτω νὸ τὸν “Χοισὸν Εἰς μέρος δυϑώτα ., 

Εἰὴὸ μἡ οὕτως ἐποίοιωυ τῷγ» ὄκφοι, ὅτι ᾿ τϑτοηνίξα», δ ΤᾺ ἑξῆς ἐδυλῶώσιν Εἰπων 
12 Μεμέριςαιὁ Χρισρ; ; Ολέν, τοιούτον ὯΩ1᾽ κρυτετέρρατε τὸ Χο ὶ διεί. 

λέτε αὐτὸ στ μαι. ὁρς ϑυμὸν,ὀρεᾷς Ἐχίπληξιν, ὁρᾷς λόγι γέμοντα εἰγανακτισεωριὁτόμ 

ι; γὸ μή ἡ καιτασκβυαζη,δνλ᾽ ἐ ἐρωτᾷ μόνον,ὡς ὠμολογηρϑμν ὅ' Ὁ ἀτόπου τῶτο ποιή. τοὶὲς ἢ ὶ ἔτι- 

φ" αὐτὸν φασιν αἰνίεαῖ, ΠΧ λέγννμωμέρισαι ὁ ϑ Χριρύρ' ἥ, διενείαιατο ασοῦς αἰϑρώποις κα ὸ 
ὀμεοίσοι)» πίω ὀκκροσίαν, ὲ μοῖφριν τίου “' αὐτὸς ἔλαθε, τίου: ἢ ἐκείνοις ἔδωκαν. Εἶζα, 

ὀργαζέ) Ἀριπῦν τίω αὐαίρεσιν τῷ ἀτόπε λέγων" Μη Παύλος ἐςαυρωώϑη ὐαρις υ- 
εδίλν "ἢ εἰς ὀγομιαι Παύλου ἐξα Ἴοϑητε; ς Ὁρᾳ Φιλέρολτον γνωμέω, “πὡς χε 

ἀὸῦ δ οἰκείν Ἁριπτὸ ὀνόματορ “«σοϑσαγή ὃ “πὸ, ἐκ αὐϑεοισιας δεικψες ὅν αὐϑσίχει οὐσεὴ «ὗ-.. 

τη ἡ τιμή. ἡ ἵνα μὴ Ἱ δόξῃ φθόνῳ χινέωϑμος ζωῶτα λέγε, δ. τῦτο (μεχός καὶ ἑαυτὸν «'ϑε- 
φρίφει. ἐ σκόπει τέωι ᾿(μωύεσιν. οὐ γὰ Εἶπε, μὴ Παῦλος τὸν χίσμον ἐποίησε; μη ᾿ Παῦ-- 

λους ὑμαξ πὸ τῷ μὴ ὄντος εἰς ὃ ἐδ ϑρνγαλι; δῶν ὦ ζώ μ πιζῶν ὧν ἀξαϊροτῶι μὸ μϑνον ἡ πολ- 
λῆς κηδεμονίας, ζῷ ζχῦτα τ ϑησι, τὸν φαυρϑνὰ ὃ βαϊγῆισμα ἢ τοὶ ἐκ τύτων ἀἰγαλεύ, δείκψισι 

2 ζ ζ» τὸ Θεούὐτίω φιλαν,ϑοφ»πίϑ καὶ Ὄ ἡ τὸ 5 κόσμου δημινργία, μάλιςα ὅ ἡ ὄζμ τῇ ςαυ-- 

“96 συγκαταζάσις. ἡ σύκ Εἶπε, μὴ ἸΠαύλος αἰπελανον ὑϑ ἐδὼ» λα, μα Παῦλος 
ἐφαυρώ δον κα Κ᾽ ὦ εἾδυς ιν α )ανώτυ φιϑείς. ἡ Εἰς ὦ δνομα Παύλν ἐξαγήϊϑητε; ᾧ ὀΐκ εἶ. 

πε, μιὴ Παῦλος ἐρα Ἴισονυ ὑμαξ} "(ἐοώαῆμι γΑῤπολλοιρ) αλλ αὶ τὸ ) ξυπύρϑμον τὗτοίώ, 
ὐσσὺ τίνος ἐφατῆ θησαν, αλλ, Εἰς τὸ τίνος ὅγομα ἐξατήϑησοι. ὯΝ ὌΣ ἡ τῦτο δῆμον 

39 ἐδνεν αἰσμῷ; ΓΧ τὸ πὸ" βατῆισείντων καλάαϑαι, κα ὦ τϑ διορλούται λέγων, μὴ ̓ Εἰρτὸ 

ς Παύλου ἐξατῆϊϑητε; ᾧ Μὴ ̓γὸ Εἰπηνγφυσὶ, τίς ἐξα γῆισεν, αλλ Εἷς τὸ τίνος ὄνομα. 

οὐ γὰβο  βαπῆϊίσο, ἀλλ᾽ 0 ὁ καιλούμδνος Εἰςπ ὁ βωηϊισμα ᾧτεῖται, ὧπ ἔων ἀφίησι τὰ «- 

εδροτύμιστα.κὶ ὁ ἀλρατύτα φήσεις τὸν λόχϑν, Οὐκέτι τοῖς ἑξῆς ἐπεξέρχεται. ΓΝ λέγ, μὴ 
Παύλοευ ὑμῖν ἣν ἐπογίείλᾳη. σοὶ μόλλογτα αἰγαϑού: ἐβιη] ᾿Παύλορυ ὑμῖν νὐπσέλας βασιλείαν οὐ. 

32 φανῶν, τι [ δήποπτ δὰ 77) οὐχί ὼ ζωτα παξλεϑησιν: ̓ ὅτι οὔκ ἐςιν ἶσον βασιλείαν ἐπαήείλα. 

«ϑάν, καὶ φαυρωνθέωαι. ὀκῷο (' Α γῥοῦτε χίνδχουον Θἴχω, οὐ οὔτε αἰηρυύϊω, ἐφερε “τῦρ 

ἢ) ὥπϑμτα ζωτα᾿ ἄλλως ἣ, καὶ ; ἐχῷα ὐπὸ τότων κάτασκβυαζει, ᾿Εἰπων Ὁ», Ὄργέρρε .. λ8. 

τῇ ἰδίου “οὐ οὔκ ἐφείσαι, ὁπήγαγε, “πῶς οὐχί ὸ (ἰὼ ἀμῳ Ὁ πόβτα ἡμῖν Δϑείσιται; 

« 

χαὶ πείλιν, Εἰ γὰ» γὰρ ἐϑροὶ ὄντες χατηλλαγημδῳ τῷ Θεῷ οἱ 9. “α΄ ϑαγατυ τὸ Ἂ εἰστί, Ῥρ; « εἰ 

40 πολλῷ μάλλον καζαλλαλρτες (᾿ϑησωώίβα. τότῷ ἔνοχον ἰοὺς ἐπήγαν ὀκῴνα" ΤΥΧῸΝ 

ὥ οὐνίπω Εἶχον, Ὁ ἤδὴ πεῖραν Εἰλήφεσαν, ἡ τὰ ὥ ζω ἐν ἐπαγίε ἐλία;ς, ζ ἢ ) ἤδη 

γυλέν 
14 Εὐπαριτὼ Ὑ Θεῷ ὃ τι συτῖγα ὑμδμ ἐδαπῆισοι, Εἰ ΜᾺ ̓ Κοίατον κ' ο Γαῖον. 

τί μέγα Φρριφτ Ὦ ὑχὶ Τὰ βατῆϊσαι, ὃ ὁπουγᾳ ὀγὼ ὦ βχαριφω ὁ οἷ οὔκ ἐποίησει τῦτο: 

(μεγίοί,, τοι, 9. Υ: [ζυτα 



Τίραξις. (6. 

ὠὙΤμα ζ. 

“256 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ζεῦταϑ λέγων καϑαμφὁ ἰζς τϑτω φύσημα οἰκονομικῶς, χε τίου δυυύαμω τῷ  βαπήϊ- 
σλατος (μὴ “Δμοιτο) ἀλλὰ τίω "“δπονοιὸν ν᾽ μέγα ἐχὶ, τῶ] βατῆϊισαι Φορνοιεύτων, 
«ρεϑτον δὰ τῷ! δερίψεωαι ὅτί Οὐκ αὐ ὅιι ὦ δῶρον, δεύτερον ἢ πῳ θ᾽ ,σ πεῖν ῷ Θεῷ 

χ» τῦτο, μέγα ὑϑὺ γὺ δ βαπῆισμα, ὁηα μέγα αὐτου ὑχ ἢ  βαπῆϊξων ποιᾷ, δὰ ᾿ὀκαλύαϑρορ 

Εἰς τὸ βαῆισμα. ἐπεὶ τὸ ) βατῆ ἴσοι Ο ον ζην ὅσον εἰς λυ, ϑοφπτνον πριον αἰλλαὶ “πολλῷ ἐ- 

λαθον ϑϑαήελίσοιε. μέγα υϑυ γ» 681 πάλι φημὶ ῷ βαπῆισμα αὶ αἰδυ βαπῆίσματος 

αἰσρανο βασιλείας Ἐχιτυχεῖν, ἀλλώ διώαται αὐτὸ ῦ λυήρι οὐ ; σφοδρα σλυνα)ος ποιῆσαι, 
ὃ ὀὐαγλίσαιϑαι - “πολλου " δήτα πϑιου. λέγει ὃ ὶ πίω" αὐτίδν δὲ » θ»ϑραςεῖ, ὁ ὅτι ὃ- 

Ν ἕνα, ἐδα γῆισα. τίς δὼ δπιναὶ αὕτη; 

15. ἵνα μή ὧς Εἴπῃ, ὁτί Εἰς τὸ ἐμὀνόνομαι, ἐξατῆ!οϑητε. Πεοὶ Ὁ} Οκεήων τὸ 

τῦτο ἐλεὴμ » ὁδωρίδ ς᾽ ἀλλα ̓ λιδοικοί, φυσι, μὴ νὰ Εἰς τῦτο ποθὴ τὸ τόση. Εἰ γ 

ϑτιλαὶ λύϑορπων ᾧ Ουνϑδνὸς αἰξίων λόγϑυ βαπῆιζόντων α αἰρέσις “έοννεν, Εἰ ἐγὼ ὁ κασκγ- 

»εἰλας ὃ βαπῆισμα “πολλοὺς ἐδ τπῆισα, Εἰκὸς ὦ συςαγταις μιὴ ) μόνον ὅχὶ γῳ ονῦ ὀνομμε τί μου 

καλᾷαᾷ, δρλα καὶ ὃ βαπῆιημαὲ ἐμοί ὶ ἘὨπφημίζωιν. αἰ σὲ γὴν" ἐλαβδιων τοσῶ τὸν 

ἐῆνεν κακὸν ἴσως ν᾽ ̓ἀ Ἰχὶ πολλῷ χαλεπώτερον ἀπε Τ᾽ μειφινωναχούζη, οὐτρέψας 
τοίνμω τες δοφϑαρμδίύοις, ζωτη, καὶ Κ᾽ αχθησειπων" 

16 Ἐξαπήισει ἢ καὶ Τ᾿ Στεφανώ οἶκον, Πάλιν αὐ αἰ πυοσύρει τῦφον λέγων, 
Λοιπὸν οὐκ οἶδα Εἴ ἦνα ἄλλον ἐξα σα. ἙΠ δῦϑεν γὰρ δείκγεσιν, ὅτι συοῖδ αἰθε- 

σούϑατου ἰω ἀυκῷῇ πῆς Ὥστὸ ΤτῈ τιμῆς τ πολάνειν ΟΝ ῬἜἝ πολλώϊ ᾿ οὐδὲ δόξης ἔγεκαν 

Ἰχὶ τῇ ἤρχετο. αὶ τύτοις ὃ μόνον, δλλα καὶ Ὅς ἐξῆς σφόδρα, αὐνὴὖἭ χαταςέλλοι τίω 10 
φλέγμονίου, λέγων, 

7 Οὐ Ὁ» ἀπιφφλέ μα Χριφὺς βαπῆϊζεν, δ λα, βϑαγίελίξειϑαι. 

τὸ ὀρ Ἐλεποιώτερον καὶ ᾿ὶ πολλοῦ δεόνϑμον μου καὶ ὸ ψωχῖ σιδηρᾳι, ἠδ πόρτα συγ4- 
, σὗ το. 8}9 ἡ ΠΠαᾳύλος ἀὐρ' ἐγεχφείξετο. ἃ τίνος ἕνεκεν μὰ “συςαλεὶς βαωήϊζω, 

ἐξωπήϊζον, μα» μδιος τῳ τὐπεσείλοντι, ΣᾺ ἐκ «ὐθμοισίας τῦτο ποιώγ. ὃ ἰὼ αἶπεν, 25 

ὅτι ὁκωλυύϑίω, Ὧν οὗ οὐκ ἀπιτάλίω Ὠκὶ τότῳ, δυλ ἔχὶ τω αἱ αἰαγχαιοτόίτῳ. ΟΥ̓͂Ν 

ὸ β)αγίε λίξερϑαι, ὁ ἐνὸς ὑς που ὁ διυτέρου, Ὁ ἢ βαπῆΐζξεν, πϑρτὸς αὐ Εἰη τῷ τίω ἱρρω( ωύξων 
έ χόντος. ἀλν,ϑεφπον Κζ' γοῤκατηλούμδνον “λαρόνζως κα ὃ πεπεισμένον, βατήϊσαι “σϑρτὸς ὃ- 

“ποσῶν ὅ:ι. ἢ ἱγϑ ποϑϑαίρεσις τὖ πρεϑσιόντος λοιπὸν ἐργαίξεται Γὰ πϑῤ,ὺ: ἡ τὸ ᾧ Θεοῦ δ γσρὶρ. 

στὸ ἢ ἀπίτοις δέῃ κατὴ ἦσαι, πολλοῦ δῷ πριου, πολλῆς τς σοφίας" τῶν ἢ Τ ὺ ὄ χυδυ. 40 

γύσειν τξϑόνν. ὀχ μ »ὺ ὃ ποὺ ὃ γέγονε, ἢ πέπεικαι ὁ μμυφα γωγείοϑεα μώλων" κ) οὐ 

μέγα,πειαϑώτω βα γήϊσει. εὐζῶδ ἢ πολις ὁ πόνος ὦξε μεταπεῖσαι πρέϑαίρεσιν, χα με- 
ταϑεῖναι γρώμέωυ, καὶ ῥαμοχλέῦσαι πλαήζωω, ἐ κριταιφυτάῦστο τίω ὠλιθφὰν. δλ οὐ 
λέγ ζυτα οὕτως, Οὐδὲ χατασκάμαζει χα φησιν, ὅτι συῤῆνα πίρον ἔχει τὸ  βαγῆϊσαι,᾽ δ4-- 

Δσὶ τὸ  θὐαγζελίσαοϑαι. οἷδεηὸ α αὶ ̓ μετειάζεν, ΣᾺ ὦ τῇ συγκρίσει τὴς ἔξωλεν σοφίας 43 

στύδγα, Ἰἰποτείνε.) ἔγϑα κροτοιφοξικωτέρῳ ἡδγωΐατο »χοὐσαξ, λόγω.. εἱ γοίγεου εἰγαντίου.. 

αϑνος τῳ πε [ πτεροποῖτι ἐραπῆιον, ΡΥ ὥασερ πχὶ νυ ρῶν, Εἰπόντων Ῥω “᾿Φἰσποφύλων, Οὐκ 

ἐς! ρον κρισουλιπντας ἡμας “ὦ λόγον τὸ Θεού ̓ Αἰ ακονν «φαπήξ ας, δοηκονήσαυτο σύ 

οὐνλυτιούμδρορ ὀκείοις, λ ὦ ῶκ αὐξιοισίας ποιόν τω ὺ ὐζωῦϑα. ἐπεὶ ὴ γε τοῖς Ζ α«- 

,Ἵ 

φ-- ...} 

. φελέςερϑις ἣν φρεσξυτέρων τῷ τὰν ὀγχειείζομϑω, 5 Ὧ ϑιδοισκωλικὸν λθλθνα τοῖς συφωτί. 40 

ο9ις. ὀκὴ »» [βινὸ ὁ πόνος ᾧ ὁ ἱδρώς. 89 αὶ αὐτὸς φησιν᾽ Οἱ καλούς πσϑϑεςῶτες φρεσζυ- 

τερϑι διγλιῆς τιμῆς αἀξιοθοϑωσαν, μάλιζα Ω κοπτιώντες οὖν λόγῳ καὶ ὁ ϑιδασκαλίᾳ. ὥπερ 

δ τὸ κ διδοαξαι (βυ; παλαίονζας, ξμναίου ἡ πεαδοτοίξζου σοφοῦ, τὸ ὃ ᾿ Ὠχιϑεῖαι ᾧε- 
Φϑιον τ γικήσαντι, τὸ τῷ μοὶ δυνανδῥου παλᾳίειν 66], καίτοιγε ὁ φίφόμος λφμασδότερον 

“ποία 

Ἶσ. λείπ 



᾿ς Ἀ αμον 

ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ, γ. 247 κα. 
ποιζ (Ὁ νκήσοιντοι, οὕτω αὶ χὶ τῷ βατῆίηματος, αἰδυωωτον ιδὺ χωρὶς αἰὐτνῖ σω ϑίωαι, 
οὐδὲν ἢ μέγα ὁ βα-ιζων ποιᾷ, ποδϑαίρεσιν αϑρεσκέυασμέγίν λφίων. 

Οὐκ εἰν σοφία. λόγϑυ, ἵνα μὴ κενωθὴ ὁ ζαυρος τῷ Χοιςφού, Καϑελων τὸ Φυση- 
μα Τ᾽ Δ] οὶ τὸ βαπήηϊξει μέγα Φρϑνομύτων, μεϑίςα ται λοιπὸν ποὺς «ἄν' χὶ σοφία τὴ ἐ-: 

,) ξω)ν κομπαζονζᾳς, ἡ κατ᾿ αὐ ὙῈ ὁπλίζεῦ) σφοδρότερον. πσοὺς (ὦ 7) (ὧν Ἐχὶ ᾧ βα.-- 
πῆξεν πεφυσιωμϑῥοις ᾿λεῖν, δυχαρΑςῶ οτὶ Οϑοδνα ἐξα πὔίισοι, καὶ ὅτί σῴζοι αἰπέςειλέμε ὁ 

Χοιφὸς βατῆϊξεν" καὶ ὅτε σφοδρῶς οὔτε κατασκβυας!χῶς χκέγρυ ) ταὶ λόγω, δλλ᾽ αμιξα- 
μϑνος δὶ ὀλίγων ὧπερ ἐξούλον», αϑρίδρανϑν᾽ ἐνζωϑα ἢ ἐκ πσδεοιμίων χαλεπίω διδω- 

σι τίω πληγῶν λέγων, ὕα μὴ καθ ἢ ὀςαυρὸς τῷ Χοαφού, τί τοί μέγα, φοονᾷς, ἐφ᾽ 

το ᾧ καλύγηροϑαι ἔδει; Εἰ γὰ πολεμᾷ τῷ φαυρῷ καὶ μώχετωι τοῖς ὐαήελίοις αὶ σοφία αὕτη, 
οὐκ αὐχεῖν ἐπ’ αντὴ, ἀλλα: καιταδυεοῦο σφ. τ: γαρ τιον τῷ μὴ "νέαϑαι (διὸ "δἰπο-- 

φύλϑις συφοις,, Οζν αἰ οϑένεια τῷ χαρίσματος, αλλ ἥα μὴ βλαξη τὸ κήρυγμα, (ἕκ ἄφϑι 

ὀκᾷιοι ἦσαν (ὦ ((μωιςῶντες (ὃ λύγϑν, ἀλλαὶ ὁ λυμαινόνϑμοι᾽ (Ὁ) 5 ἰδιῶται (Ὁ βεθαιϑν. 

πο. τῶ διέκλασε τῦφον, τ 19 κουτέςλθ φλεγμλονζωω, τῷ. ἔπτεισῃ ματοιαάζεν. χαὶ Εἰ 

ι5 σήν ὦ σοφία, λόγϑυ, “πος ἩεΚαν ᾧ Απολλῶ λόγιον ὁΐα ἐπεμυψαν; ἰ τῇ ̓Ὁ λόγων ὃν- 

ναϊμά ϑαῤρδντές, φησιν, δγν ὅτι δυγατὸς ζω οἰ ταὺς γραφαὶ Ἰλογχῇ (ὧν Ἰουδαίους" ἀιως 

3, τὸ ζητώμνϑμον ἐω,τὸ τοὺς πορϑ»τοταᾷς ᾧ οξαινϑμοις ασείρειν (δ) λόχον, μὴ 4) λογίοις. 

ὅτοι γαὶρ ἦσαν (Ὁ) πολλὰς διόμϑμοι δουναίμεως, ὧτε α΄ πώσαοϑει τίου σπλιαϑέωυ οὖν ασθ9οι. 
μίων, ἢ τότε πολλῆς ἔδει Τῆς ἰοζύος Εἰς αὐτίω πίω εἴσοδον: ὁ τοίνωω μὴ δεηθεὶς ἐυπαιι-- 

10 δόύτων ἐκ κατδϑοιμίων, Εἰ μ᾽ ζωῦτα λογίοις ἐδέξατο, ἐχ ὡς δὲονϑμος Τ9. ἐποίησεν, ὐλλ᾽ 
ὡς οὐ δζμκρινόμνϑμος. ὧαστρ δ᾽ οὐκ ἐδεῖτο" σοφωΐν Εἰς τὸ χαιτορϑώσοιῃ ὦ τερ ἐξούλεη, 

οὑτώς σϑεῖε κ᾿ τα ἐυρεθενα αἰ τού δείδαλε, 

Σὺ 3 ὠκῶνο μοι δεῖξον, Εἰ Πέζος λόγιος ώ κ) Παύδλος, αἰλλ᾽ οὐκ αὐ ἔχοις. ἰδιώπω μοῖκ ΟΝ 

γὰρ ἦσαν, ᾧ ἀγράμματοι. ὥασερ δξζυ ὁ ολφῦς, ὅτε τοις μαιϑηζοκ' ἔπεμιπεν Εἰς πίωὺ 
14 οἰκουμδῥζωυ, δείξας εἰντῷ τἰωὺ δυυύα μιν ἀύζις εἰν Παλαιεῖνῃ ποσϑ τον, Εἰ πων, Οτο ἀὐπέςη- Λυκικς,λε. 

λα ὑμας χωοὶς βαλάντίου ἡ πήρας ᾧ αἰ προδήματος, μι τίνος ὑφερήσοιτε; τότε ἐπότρε-- ὦ 

{ο λοιπὸν ᾧ πήρϑιν καὶ βαιλϑέντιον ἔχεν ὅτω ᾧ ὠνῦϑα ἐποίησε. τὸ γαρ ξητώνϑμον ζω 
διηϑίώαι τῷ οιςού τίω δουίαμων, δ. «ὁ τίω ἔξωϑεν σοφίαν ἐκραίγλεοϑαι τῆς πίςεως 
τοῖς ππρϑσιόγζῳς, στὸν δξυ ἕλλζιοες χατηγϑρήσωσι ὙἾ) μῦν Μ᾽ ὡς ἰδιω͵ν, σιλλέον ἡμεῖς 

᾿ἰμιψηγμῖ: γο ὀκρίνων"κρτηλνρϑυμϑο αὐ ἦν. μηδὲ λεγέτω τίς ὅτι σοφὸς ἐὦ ὁ ΠΙαύλος, αἰλλ᾽ ἐπαίρϑι- 
: κα πες Ἐχὶ σοφίᾳ τοῖς μεγάλοις “ον ἐκείνοις ὦ ἔχὶ δὐγλωῆϊα ϑαυ μαοϑένζς, τους ΟΣ ἡμῖν. 

ὡπορίᾳς λέγωρμϑρ ἰδιωζας γοχϑνέναι. ναὶ μαραΐς γδ αὑτοις' αὶ κτ' τῇ» κατα λνούνϑρ τὸ 

μέρος. οὕτω γδῤ ἔςαι λάμασρᾳ τὰ πκητήρια,, ζοριωτα δὲ Εἶπον, ἐπήδι τινὸς ἤχϑυ- 
σαί ποτε λριςιδνοῦ ασϑἧς ἕλλέωα χαᾳταγελοίςως. δζμλεχϑνϑμου, χαὶ αἰμφοτέρων εὖ» τῇ 

11 ποϑὺς αἰλλήλϑς μάχη τα ἑαυ μ᾽ καταλυόντων. ἃ "5 ἐδει “ει σιμὸν Εἰπεὴ, ζώ- 

τὰ ὁ ἐλλίω ἔλεγε χαὶ ὦ (ὃ) ἐλλίωα εἰκὸς τω Εἰπεῖν, ζωῦτα ὁ δεριφίδνος πυροεξαλ.- 
λό». αὖθ Παύλυ γὰρ ὁ Πλούτωνος Φητήσεως ὅσης, ὁ « ἔρλίω ἐπειρᾷηο δεικψίούαι ὅτι δ᾽ 

Παῦλος ζῶ αἰ μα ϑής χα) ἰδιώτης" 65 δ ραςιλμὸς αἰ αυῦ ἀφελείας ἐασούδωζε κατασχίυα.᾿ 

ζω, ὅτι ΠΠλοίτωνος λογιώπερς ἐμ ὁ Παῦλος. οὕτω ὃ τοῦ ἐνλίευος ἐγίνετο ταὶ γυκητήρλα, 

45 τοῖν κρφυτοιου γος τοῦ λόγου. Εἰ Ὁ ΤΠλάτωνος ἐλλογϑτερος 2 οΠαῦλος,, πολ-" 

λϑς Εἰκὸς ἀντιλέγειν ὅτι οὐ τῇ ὙΣΡΙΊ, ἀλλα' τῇ ἐυγλωῆία, παὐθιολύετο. ὡςε τῷ τοῦ 

ἕλλζοος ἰώ ὃ λέχϑρϑρον εἰ πτσῦ τοῦ ̓χρισιωνοῦ “85 ἔλενν ὁ ἕλλζω, Λαβ' τού λρασιθμοδ 

ὦ, Εἰ γα Παῦλος ἀπαίδχυτος ζῶ, ὠκροίτησε αὶ Πλούτωνος, ὅπερ ἔλεννν, λαμπρᾷ 
γγέχϑνεν ἡ νίκῃ. τς γΣ  ὀκοίγνν μαιϑηζς ὡπϑμίας λφίων ὁ αἱ κα ϑὴς ἔπεισε,ρὸ ατ3ς ἑαυ ἢ.-- 

τς Οβεγίοβ, τοτλ, 3. Υ3 γα}. 



{1 γ48 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
»αὙν. ὅ3.ν δόλον ὁτί (οὔκ οὐ σοφία δύ ,ϑερπίνη ὦ κήρυγμα γέρονεν, ἀλλα Θεού ἀθριπν 

ἵν δῶν μὴ" ζωταπάοω δ, μηδὲ καταγελὼ θα οὕτω Ὁ.) φλεχϑνϑνοι αροϑς Ἑλλέωυας,ἐ-- γι πα 
πειδϑρ ἡμῖν παοῆς αὐτοὺς αἰγῶν ἐμ, κατηγϑρώ νϑῳ ΝΜ Ὡὀἰποσύλων ὡς αἰ μοιϑών. καὶ »γὺ και- 
τηγϑοία αὕτη, ἐγκώμιον. ἡ στὸν Εἴπτωσιν ὧκ φνοι,δτι ἀ γρϑικοι ἦσαιν (Ὁ ἰπόφολοι, πρθ9-- 
εϑώϑυ καὶ ἡμφορὸ ἀπωρϑν,δτι ἀ αἰ μαϑοῖς, ᾧ αἰγραμιματοι,ὶ πενήϊες, ἡ θὐτύφς,ὺ αἰσυνέϊοι, ς 
αὶ ἀφανφς ὐκ ἐς! βλασφημία Ὁ Οἰποούλων ζωῦτα, ὁλαὶ ᾧ δῦξα, ὁ τος τοιύτως  οἰκυμδῥης 

᾿ ! » μ λ ᾽ . 3} ν » »" ῖ ς 
πασης λαμυωρβοτερες Φανγζωαι. ὅτοι γ᾽ Φ ἰδιώτω, ἡ ἀφ 9,Κοι, ὸ αμκο)ειῖς τῶς σοφοῖς, ἡ 

διιυάτές, καὶ τὸς τυρούνοις, τὶς ἘχῚ πλούτῳ ἡὶ δύξῃ ᾧ τοῖς ἔξωθεν πᾶσι κομπαζονζις, 
ὡς Οὐδ αὐδρας, ὅτω χατηγωνίσαντο. ὅϑεν δῆλον ὃτί μογώλη ἡ Ἔ ζαυροῦ διιύωμις, καὶ 
δέκ αἰϑρωπόν ἰοο τα ἐγίνοτο, ν᾽ γὸ χά φύσιν τοὶ γινομδναι, δυλ ὑπὴβ φύσιν ἦγ αὶ χαῖορ-- τὸ 
ϑούμϑμα ὅτὸμ ὃ αὐχὺβ Φύσῳ τί μη), ὃ αἰαὶ Φύσιν αρδᾳ, πολὺ μ(τ' Ὁ πσϑ σίρωντος αὶ 
χρησίμε, θ᾽ δηλον ὅτι ϑείᾳ τιν ζώτα ὃ Ἰωάμει ἃ συνεργίᾳ ΤΥ. σχϑπτει δὲ᾽ ὁ αλιδίᾳ ,ὁ σκηγνο.: 

ποιὸς, ὁ τελώνης, ὁ ἰδιώτης, ὁ ἀγράμματος, ἐκ Πλραμπης [τὴς] χύρας μακρ ον κειμϑβῥης 
ἐλθόντες, (δν' φιλοσόφοις, (ἦν: ῥήτορας, (ἦν δεινοις Εἰπεῖν ὡκ τὴς οἰκείας αἰπωσείμϑμοι 
πανζῳς, ὠδθὶ τύτων ἐκρύτησαν γ,φόγῳ βοφιχεῖ, μ(τ' κινδυωύων πολλῶν, δήκιον, βασιλέων ῤ.- τς 
σιπιτηόντων, τὴς φύσεως αὖ τὴς μαχορδῥης, αὖ χοῦου τὴς παιλϑιότητος, πολλῆς ( ευηϑείας 

αὐτιπιτο]ούσης σφοδρώς, δαιμόνων ὁπλιζορμβῥων, οὐ ϑθύλου “τ Ραταῆονδῥου ὸ πώντα 
χηοίώτς, ϑασι λέας, αρχονΐζᾳς, δήμοις, ἔϑγη, πόλεις, βαρθαρυς, ἔλλώσνας, φιλοσὸ Φοις, ῥῆ- 

πορας, σοφιςαξ, λϑηϑγφαφοις, νόμοις, δικοιςήδλα, κϑλοίσεις ποικίλας, θανατυς μυθίοις 

τ πϑμτοδωποις. ΔΛ, ὅμως ὥπϑμτα ζωῶτα ὅτως ἠλέγχετο ἡ πϑρεχώρει δΜ ἀὐλιέων φϑεῖ. 20 

σρμδῥων, ὡς κόνις λει) σφοδρών ὀρέκον ἐμιξολίω ἐνεγκεῖν μὴ διυωμαμδβη. μάϑωμϑρ 
τοίνιον ὅτω σοὺς ἕνλζωας δι λέγεοϑαι, ἵνα μὴ ὥμϑυ ὡς εϑρέμματω καὶ βοσκήματα, διλ᾽ 

ὦνδν γϑρεσκθυασμέιοι αἰθὶ τὴς ἐγ ἡμῖν ἐλπίδος. καὶ τέως τη» Ὁ κεφαλαιον μδλετάσωμδν 
Οἵα ὃν μριρὸν, ὶ λέγω μϑμ πσθ3ς αὐτώφ᾽ πύϑων (ὦ ἀοδινεῖς ΝΨ' ἰχωρων πόθ οΐροντο, ὦ δὼ- 
δεκα τῆς οἰκυρϑμης, ἐἰχὶ τοῖς ἀὐζις ὅπλοις καγθημϑβοι, ἄλλα γυμνοὶ «σοὺς «νόπλοιυς 24 

μα εϑνοι Εἰπὲ »Σ, Εἰ δώδεκα ὀλύδρες πολεμικδν ἀπειρϑι φῳραγῶ Εἰς “οἹνό:- 

ταξιν ςρατιω μ᾽ ἀπειρον ἡ ὠπλισυϑμἕευ Εἰ ασηδάσοιντες, Οὐκ ἀΐοστλλοι μόνον, αἰλλῶ καὶ α'.- 
“δονὰς ὃ σῶμα, αὐὸ ὦ ὀκχείνων συ οὲν ἔπαθον, μιηδὲ μων φίοις βόνόμδμοι ἐτρωϑησωων, ἔ- 

χοντες ὃ ἐμεπεπερϑνηνδῥα (ὶ βέλη γυμρῷ τῷ σώματι παγίως κατέδόνον, ὧν ὅπλοις κα- 
χϑη ϑροι, ἀλλὰ τῇ χριεὶ παίοντες, Εἴτα ὧν ὥ ὀύδλον, ἄν" ̓  αἰχμα λωτος λα(όντες «- 49 

“πήγαλϑι, μηδὲ τραύματα ἀὐζὶ δυξαμϑροι, αβά ὡς Ὁ γνόμϑμον ἐν, ϑοϑπινον 4) ἔφυσε; 

χαίτοιτὸ γυ" ϑιποσύλων Θ3παίον πολλῷ ὠκείνου ϑαυ μαφύτερον. τῷ Ν᾽ γυμνὸν μὴ τρω-- 

ϑίωαι, πολλῷ αὐ δαδοξότερον τὸ (δὴ ἰδιώτέων καὶ ἀγραμματον καὶ ἁλιέα τοσοιύτης δεινότη.- 
τος αἰδελμέαϑου, καὶ μότο ἰασὸ τῆς ὀλιγότητος, μήτε κα ασὸ τῆς πενίας, μήτε αἰπὺ δ χα- 
δυώωι, μήτε ᾿ αρὸ τὴς (ιωνϑείας τῆς πσδοκατειληφύας, μιϑδὲ ἰσασο τὴς τοστούτης αὖ-- 315 
φηρότητος πο αγ μῶν ὧν ἐπέταῆον, μύτεκ αὐὸ “ἣν καὶ ϑη μεολνοῖν θανάτων, μήτε ὐπὸ 
“ὖ πληθοις ΝΜ] ἀπατηϑέγτων, μήτε αἰπὺ τῷ ἀξιώματος Ψῥὲ ἀπατησαντων ἢ. φκωλυ,ϑῆ- 
γώ. ὕτω τδωυ αὐτν χκαταξαίλωμϑυ, ἡ μαχα θα πτοἧς ὠκοίνοις,  ασολ ΟΜ λόγον 

[σ᾽ τῷ βίου χαταπληξω θα. αὕτη γὰῤ ὅδιν καὶ μεγάλη μεαΐχν, εἶν ὁ συλλογισμὸς ὁ αἰ- 
νδυτίβρητος ὁ Δ οἱ δ" ἔργων. ἐπεὶ κ ὧν μυφία φιλοσοφήσω νϑμ δζρὶ “Ψ λόγων, βίον ἢ μ 4ο 

πϑεχωκῖθα ὀκείνων βελτίονα, τὸ κέρδος συν. »ὺ τοῖς λεγϑμϑύοις «ποῤσέχοισιν, αλλ 

ὼὧ ποραῆομδν ἐξεπείξοισι, χα Φασι᾿ συ πρότερος Ὦις σοῖς βήμασι πείθου, καὶ τότε ἐτέρφις 

ἴϑαίνει. Εἰ3 λέπις νϑὺ μυρία δὴ αἰγαϑοὶ οὖν ᾧ μέλλοντι, ὡς Οὔκ ὄντων ἢ ὅτω Φαίνοιο 

τοῖς χρροῦσι χροσηλωρϑῴος, ζῳ ἔργα συ ΝΜ μη μῶ ἐμοὶ πιφότερφι.. ὅτὸμ γ. ἴδὼ σε αὐ- 
" ! 

οΥτὰ 
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χυἰφνι- 
ὅπει 
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παίζοντα ῳᾳ ἑτέρων, ,ϑρζωυοιώτω αἰμέτρως ἔ 1 τοῖς απελϑούσι, πολλαὶ ἕτερα. πλημμελϑι- 

ζᾳ, πώς σοι πιεύσω ὅτι ὅξὴν αγάςα σις εκαν γὸ μι" λέγωσι ζῳυτα, εἰννοούσι ζωτα, ἢ πε- 
διφρέφοισιν Ἐχὶ τῆς τ ανοίας. ἡ τῶτο ἐς! τὸ κωλύον ζἄν' αἰπίτοις δμέαῖ, Σ ςιδνοιᾷ,. 

"γαγαάγωμϑμ ζοινιω αὐκῖν: ὅζρα τὴς ζωῆς τὴς ἡμετέρας. πολλοὶ καὶ ἰδιοῖται ἀνόρες φιλο-: 
5 σύφων οὕτω κατέπληξομ τίω δζρνοιθμ, ὡς καὶ τίου “Ὧν ἔργων ἐπχιδειξαίμϑρμοι φιλοσοφίαν, 
ὲ φωνίω στύλπιίος λϑιμιασοϑτέραν ΟΝ τῆς πολιτείας ᾧ φιλοσοφίας ἀφέντες. αὕτη "ὃ 

τὴς γλωώῆης ἰαχυρφτέραι. ὁτὸμ δὲ Εἴπω,ὅτι υ “γ᾽ μνησικακεῖν, Εἶτα (ὃ ἔλλζωνα μυρία 

ἐργασωμφι κακαὶ, τως δγουήσο ιψι τοῖς λόγϑις αὐτὸν «γαγανγεῖν,δζρ “ἢ ἔργων αὑτὸν Ὥἰπο-- 
σοξών; ϑηρθύσωϑμ τοίνεωυ τις δζρ τῆς πολῆείας, νὰ ὀζρα ν «ψυχῶν σϑὅτων οἰκοδὺμῷ- 

το μϑμ τίωὐ ὠκκλιισίδρ, καὶ τύτων (μυα γάγωμϑυ (Ὁ) πλούτων. οὐκ ἔς! ψυχὴς τε εὲν αἰντείξιον, 
οὐεῖβ ὁ κόσμος ὧπας. ὧτε κὠν μνεία, διῷς γολμμαται πένησιν, σὐῤελὲν ζοιοῦτον ἐργαίσγ,, δ ὁ 

ζζ « 

μίδν ψχίω ἐχιςρέφων. Ο γὰ δξαγων τίμιον δξ ἀγαϊξίου, ὡς τέ μα, μι ἔςαι, φησί, μέ- τεφεῖα 
Ι͵ γα μδὲ γὺ ἀγαϑὸν ἡ Ὁ ἐλεῶν τεὺς πενονϑμοις᾽ αἰλλ᾽ συν Οιούτον, δῇ Ὁ πλαΐης ἀπαλ. 

λαήεν. ὁ δ τῶτο ποιῶν, κι Παῦλον ἡ Κ ὁ Πέζνν. ἔξες! δ αναδεξαοῖ, τὸ ἐκείνων 
15 κήρυγμα, ἐν ἵνα, κινδιυυ θύω νϑμ κοιϑούπερ «ὐκέννοι, ἡ λιμοες καὶ λϑιμοις ὶ (οὶ ἄλλα κἰ ασοφέ- 

ρωρδμ(Ε ἰρίωης Ν᾽ ὁ πδων χα! φ99) αλλ ἡώ τίωὐ Στὸ πρϑλϑυμίας ασουδέωυ Ὠχιδειξώ θα. 

ὁ γὸ ὀξεςιν οἴοι κα υμδμοις ζα ὑτέωυ τίω αἰλείαν ἐργαδεωῖ,. εἶ τις ἔχει φίλον, ἡ συ νη, 
ὶ οἰκεῖον, ζαύτα ποιείτω, ζαύτα λεγέτω᾽ ᾧ ἐξαικυ Πέΐζοναὶ Παῦλον καὶ τί λέγω ΠΙῤζον 
ἡ Παῦλον, φύμαι ἔςαι τῷ Χολφοῦ, ὁ γὸ ὀξαγαγων Ἴίμιον Ζξ ἀναϊξίου, ὡς τόμα μι ἔ- 

20 ζα!, φησί. καν μὴ σήμαρϑν πείσῃς, αὕφιον πείσεις. καν μηδόποτε πείσῃς, σὺ ᾧ μιαϑὸν 

ἕξεις αἰπηρτισμένον. καν μή πϑμζῷς πείσῃς, ὀλίχϑες ἰπὲ πολλών διωνήσῃ. ἐπεὶ ἡ ᾧ 
Ὡσέφολϑι ἐχί πόμῴς ὧν «(ς οἱ, ϑοοἰποις ἔπεισαν, δλλ᾽ ϑέιος πᾶσι διειλέηϑησοιν, ὦ ῷ 
Ἐχὶ πᾶσι μιοϑὸν ἔχουσιν. ὶ γοῤ αφοὺς ὦ τέλος ὙᾺ" κατορθουμϑύων, δλλ αἱ ποὺς τίω γνώ 
μώω τὰ καιτορθουωτων ὁ Θεὸς (διὸ ςεφαίους ὀρέξει Εἴωϑιε. καὺ δύο κοιταξάλης ὀξολϑυς, 

25 δέχεται" ᾧ ὕπερ ἐχὶ τῆς χήρας ἐποίησε, τῷ» ἢ Ἐχὶ τυ! ϑιδοσχθντων ἐργαίσεται. μὴ τοί- 
νου ἘΣ Ὁ πίω οἰκουμϑμίευ οὐ διωΐαστω σῶσαι, αὶ ΤΟΙ" ὀλίγων καταφρόνει, μωδὲ τὴ ὝΨ 
μεγάλων ᾿πϑυμίᾳ Μ μικρωδν ἀφελκύσρς σιαυτόν. καὶν ἐκαιτὸν μυὴ δυιωνϑῆς, ΤῊ δέ- 
χᾷ ἐχμδηήϑητι, καν δέκω μὴ δεωνθηῆς, μηδὲ δ) πέντε χατα φρονήσυς. καὶ πίντο μὴ 
διωωυηϑῆς, τῷ ἑνὸς μὴ ἰπιβίδης, κἀν Φ ὕα μὴ δχωηϑῆς, μηδὲ οὕτως ἀθύμει, μηδὲ (ὰ 

10 φοῦνῳ σαυτῷ κωλύσῃς, ὐχ ὁρᾷς ὅτι αὶ εἰν τοῖς (μωφιχώγμασιν οὐ μοήον ̓ δἰπὸ χοισιου,δλαὶ 
ὼ δ φργυοίου ἐμπορίας ποιοιῶται (ὦ) αἷδέ ζᾳῦτα" οολοίζογτες δὼ κα γὰ μηδὲω 

πὸ ΤΨΜ μικρών καταφοονώ μι, καὶ Ὑ50᾽ μωγάλων λυθεξόβθα ᾿ λυ" ὃ “δ μικρών αἰαρίς. 
δωρϑυ, Οὐδ ὠκρίνων ἡγχιληνό θα δὐκόλως. οὕτως ἕκα τος πλούσιος ΤΥ, ᾧ μικραὶ αὶ μια 
γάλα συλλέγων " ὅτω ἡ ἡμής ποιωῖνδμ, ἥα ἐν πᾶσι σλλουτήσοιντες, ἐχττύχωρϑν Ὄςβα. 

55 σιλείας ἥὗυἰρανων,χάσατι χα φιλαν,ϑεο»πία, 

Λογ. γὺ. 1 ΟΛΟΓΟΣ ΓᾺΡ Ο ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥῪ, ΤΟΙ͂Σ 

"ϑὺ ᾿ϑὸἰπολλυρδβμοις φοία 641" τοῖς ἢὃ σωξομϑμοις ἡμῖν, διώαμις Θεοῦ 
ὅη. τῷ Γέγφαπῆαι 2, ὕπολα τίω σοφίλυ “ὋΜ σοφών, τί 

40 ζεσω “Ψ" (ἀων δ") ἀϑυτήσω. ζ“ο Πού συφύς ; πού »ραμματευς ̓  

“οὐ συζητητὴς τ αἰοΐνος τῦτο; 

Ἰώς. 
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δ τς Οἷς χαμνοισι καὶ ψυχοῤῥανρύσι ὶ αἱ (ξοφαὺ αἱ ὑγιᾷς ἀνδύς, (ὦ φί- 
Κς 8 λοι (Ο) πσοϑσήκοντες ἐπαρθεῖς, Ὁ Οὐδὲ γνωοίζονται πολλάκις, ἀλ- 

καὶ ὠνοχλῷν δοκοῦσιν" ὅτω δὰ ᾧ τοῖς ζς ψυχαὶ ὡσολλυρϑβοις 

συμιξωνον Εἴωϑε. (αὶ γ5' ασόϑς (Οτηοίδν φέρρντοι αἰγροοῦσι, ᾧ 
τοὶ κηδουϑέοις αὐ δῈ εγοχιλφννομίζοισε, οἷ κ) τοῦτο ὐὶ χρΐδρ τίω 
τοῦ ποραγματος φύσιν, δλλαὶ ωὐδρὶ τίου ὠκείγων νόσον. χαὶ ὅπερ 

(ὃ τἰδαπαίοντες ποιοῦσιν, ἀποιϑανόνϑμοι (αοὸς τὸς ἐχιμελορμϑέοις αὐτἕΨ,, χαὶ λοι- 
πὸν λοιδορούνϑμοι, τοῦτο κὶ (ἢ ἀπιφοι.παίορισιν. ἀλλ᾿ ὥασερ ἐπ᾽ ὀκείνων (ὦ ὑξριξό- 

κϑμοι τότε μάλιςα, αὐΐζοις' ἐλεοῦσι χαὶ δουκρύοισι, δῆγμα ἔσχατον τὴς ὕχιτεταμϑμης 
αἰῤῥωείας τοῦτο ποιούνϑμοι, ὁτὸμ ζις φιλτάτοις αἰγνοοῖΐσιν ᾿ οὕτω χαὶ ἡμιᾷς Ἐχὶ ν᾽ 
ἑλλϑωώων πποιήσωνϑμ, καὶ μῶλλων Ὑ0) γωναρδἷν ὀλολύξωρδῳ ἐπ᾽ αὐτοῖς, ἕτι τίωὐ κοινὴν 
αἰγνοούσι σωτηοάθμ. γὺ ὅτω γωνώχᾳ ὀύδφα δεῖ φιλᾷν, ὡς ἡμας πόμζως ἐν, ϑούποις, 
ἢ αυολς (Ὁ τηρίαν ἐφέλκεοϑει ,κάν ἑλλέω ἡ, κἀν ὀςισοιωῦ,, «ϑρίωυεὗμδν τοίνεωυ αὐεδν;, ὅτι ὁ 
λόγ)θς τῷ ςαυρφὗ μωρία αὑτοῖς ὅβ1ν,ὁ αὑτὸς σοφία ἢ δυωαμις ὧν. ὁ λόγος δὸ ὁ τὸ ζαυ-- 
69, τοῖς (ὶ Οὀἰπολλυμδροις, φησὶ, μωοία, ὅ5,ν. Τ᾽ γὸ Εἰκὸς διῶ ὠ κείνους, τῷ φαωυ ο96 πα- 
ῥα. 1} ἐλλζωων χλθυαζομῦῥου, τῇ σοφία τῇ δῆθεν ΓΟ ἑαυ λὐϑιςα ὼς, χὰ πολεμῖν 9.» 

ρυθουμϑύους τοῖς χρῖσϑι Τὴ ελλίωύων λεχϑυϑμοις, ποι μυϑούμϑμος ὁ ΤΙαῦλός φησι, με νο- 
μείσηντα ξένον γίνεοϑαι  αρλοοίδυξον, Φωτίω ἔχει τίου φύσιν τὸ πανοάγμα, ὥφε κα τ 
ἀπολλυρϑύων μοὶ γνωείζεοϑαι ἀντ τίω δευίαμιν. ζξεφήχασι Ν᾿ ὁ ἰὴ κπαίοισι. δζρβ 
τὗτο ἢ λοιδορφιώται τὸ ἐπα ϑῶς ἔχοισι ποὺς ζᾳ' σωτήρια Φευβμακα. τἱἢ λέγη, ὁρ-- 

(ϑέφ πε; δυύλος ὁ ολοῦς ἔῆμοτο δχρὶ σὲ μορφζω δούλν λαξων,καὶ ἐςξαυρωϑη,ὶ αέφη" χαὶ 
δον ὀψαςτίγτω ταϑϑσχιωυῆσοω Δ[9., πότ, ὐ ϑαυμάσοι τίω φιλφν,ϑοοπίδμ, ὅτι δπτρ ὅτὸ 

πατήρ, ὅτε φίλος, ὅτε ὸς λυ σῷ ἐποίησε, ζζώτω ὁ δεανότης πόῤτα Εἰργασατο ,ἷ'πῦ 
σθ τὸ ἐγϑροῦ ᾧ πολσκεχρουκότος. δέον τού ϑων μοίξειν κι πὸ τύτων αὑτὸν, σύ "ἢ μωρίδῳ 
καλάς ποράγμα τοσαύτης σοφίας γέμον; δλλ᾿ Ουτὴὲν ϑαν μαφὸν. Μ᾽ γὺ ἀσπολλυνϑέων 
[8] μι Ὠχιγνώσκοιν ᾧ ασδϑς (ῳτηοίαν φέρϑντα. μὴ ϑορυξφοϑε δξζι. ν᾿) } ξένον σὐείδ' πα.- 
οϑὲ πσϑλσδυκίαν τὸ γινόνϑμον, τὸ χλδυάξεοϑαι ζῳ μιγάλᾳ ΓΟ ν᾽ Φξεφηκότων. ὧν ἢ 

ὅτω Αἱ ἀχειμϑῥοις ΟΕ. σοφίας δυο, ϑοφπίνης “πείθειν οὐκ ἔνι" λα, καὶ βουληϑῇς ὀντώ. 

πεῖσαι, τὸ ἐναντίον ποιᾷς. (αὶ γὸ ὑχβθαίνοντα λογισμὸν πίφεως δεῖται μόνης. καὶ γα ῤ, ὁμ' 
δίλωμϑρ ποίθεν ΟΥΕῚ λϑγισμδυ, πος αἱ ϑροφπος ἐδῥετο ὁ Θεὸς, ὁ Εἰς μιήτοθν Εἰσίλϑε 
᾿ηϑρϑονκίω,, αὶ μὴ τὴ πίφοι τὸ πράγμα Ὠχιτεύψωμδμ, μᾶλλον ὠκδῖγοι χατα γελαίσον᾽).α,- 
65. (ὦ λογισμοῖς ζητοιῶτες, οὑτοί Εἰσιν (ὦ) οἰπολλύνϑρμοι. ἡ τί λέγω ἰδὲ Θεοό, Ἐχὶ δ 
ΤῊ κῦισ μέν δρ τούτο ποιήσω μϑρ, πολεῤ ἔψυται γέλως. ἔξω γὰῦ αὐ,ϑορπος πόρτα βε- 
λόυδινος λογισμοῖς μιαρϑοίγεινρὺ πειρφίοϑω “τῳ αν ρκὶ σῷ λόγῳ πείθεοϑαι, πῶς δλόπομεν 
τὸ φώς ̓ σὺ αὑτὸν λογισμῷ πείθην περώ. δον σόκ ον ἔχοις. δ γὸ ΕἼποις, τι ϑξρκᾷ 

ἐδν ὀφϑαλμοις ὀμοίξαντω βλέπειν, ὁ (Ὁ) ξόπον Εἴρηχας, δλλαὶ ὃ γνόνϑμον.. αἰ 4. τί 
)ῈΡ μη τῇ ἀκοῇ βλέπομϑυ!, φησι, καὶ τοῖς ἐφϑουλ μοῖς αἰκούορϑν » δὶ τί γὸ μὲ τῇ ῥινὴ ἀἰκού-: 
οϑν, τ τῇ αὐκοῃ ὀστρρᾳηό ῖθα.; δ τοίνιυυ, εἰπτορφιῶτος αἰστψ αὐθλπτύτων, μοὶ διωω μεθα τὸν 

λόγϑν Ὡιποδοιωαι τύτων, ὠκζνος μέλλει γελῷ,ν μαιφόνως ἡμᾷς κοιταγελασόμθα; Εἰ » 
αἰμιφότερᾳ ἐξ νὸς γκεφαλυ τίω τήοχζω ἔχει, αἰμφότερρι δλλήλοις γειτγιαῖζει τοὶ μέλη, 
πῶρῦ (αὶ αὑτὰ δυυύα) ποιφι; δλλ᾽ υ διωυησύ θα εἰπεῖν τέων αἰτίλν, συν “ (πον τὴς 

αἰφαάτε, κὶ ποικίλης ογεργείας, δλλαὶ καὶ ϑχυχάρήσωμϑν, χατατελώ θα, ἀχρὶ τοι τοῦτο 

τὴ τῷ Θεοῦ δεωυάμοι καὶ τῇ ὠπείρῳ σοφίᾳ χρ αχωφρεώτες, σιγήσωμδν. ὅτω τοίιω χα ἃ 
τὸ 

ΕῚ 

14 

85 χα 

49 

35 

40 
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τῷ Θεού ἐαὺ τῇ ἐξωϑον σοφίᾳ βουληδώνϑρ ὐραφῆσαι, πολὺς ἕψεται γέλως, υὶ δ 
μ αυρα μάτων αἰαγένειάρ, δλλα ναὶ τίω ΜῈ δν,ϑούπων ὀῤοιθν. (αὶ ὙῈΡ μεγά- 

λα λθγ99 Οὐτἰδὶς χρθαι φῆσοι! δυώύαται, σχϑπει δέ᾽ στὸν Εἰπω, ἐξαυρώϑη, ὁ ἕλλζω λέχ, 
ἡ πῶς δὼ ἔγϑι λόγϑι τούτο; ἑαυτῳ οὐχ ἡμειυνε φυυρϑυνϑβῳ ᾧ πειραζομϑῥῳ χτ' τὸν χαιοϑν 

ς τῷ ςαυρ9, ὁ πώς μ᾽ ζῶπο λύεξηγὸ ὀτέρφις ἠκκεεν; Εἰ" ἐδιιαηο, 3 τῷ 9αγαί.- 
τὰ ἔδει, τίη ὙΣΡ καὶ Ἰουδοῦοι ἔλέχον. ὁ ἢ ἑαυτῳΐ μὴ αἰμύύνας, πῶς ἀλλοις ἥμωνεν; Οὔκ 
δὺ ἔηρι λόχον, Φησί, ᾧ Νὴ αἰ λόμν ὅν, ἀν, ϑόφπε, ῳ' ἀφὰτυ διωυαἰμεως ὁ ξαυρός. 
τὸ γὸ ὡ τοῖς δεινοῖς ήνονϑμον αγώτερον Φανίεαι “ἦμ᾽ δειναύν, καὶ συμιπλακέντα νικῆσοι, δυ.- 
γαϊμοώς ὅ0ην αἰπείρα. ὡασερ γὰρ Κχὶ Ὑ τοιοΐν παίδων, τὸ μὴ ἐμιοίωαι Εἰς τίω χαμίον 

το ὦ ἐμκιζαγζᾳς χαταπατῆσαι τίωὐ φλόγα λων μοιφότερον ζω" κὶ Ὠχὲ τῷ Ἰωγῶ τῷ μυὴ ἐμπεσεῖν 
Εἰς Ὁ κῆτος Ὁ ἐμεπεσύντα μηδὲν Ἔιπτο τῇ γηθίου παϑεῖν αηδὲρ,πολλῷ μέδον ὦ" ὕτω καὶ (αὶ 
τῷ Χολοοῦ, μη ὑποθανᾷν Ὁ οἰπυϑανόντα αἰ αλύσαι τὸν ϑυνατογ,τρδαδϑυξοτερον ζω. μὴ 
τοίνε λέτε, δζοὸ τί σέκ ἤμιωεν ἑαυτῷ ὧν δ ταυρῷ: αὐτο γὃ συμπλακίωῶαι ἡπείγοτο τῷ 
ϑαγαίτῳ. κνὶ κατέξη πὸ τῷ φαυρ96᾽, οὐκ ὅλ" οὐκ ἡδυωΐα»», αν γ᾽ οὐκ ἡξούλετο, ὃν 

"ς »ὺ ἡ τυρόρμιὶς αὶ κατέοε τῇ θαναΐτυ, πτῶς ἧλοι ξωυρφ  χαταιγῆ ἡδυυύαντο ; ἀλλα ζώτα ἡ- 
μῶν γνώολ μαι, τοῖς ὃ αἰπίφοις οὐκέτι. [4 τοῦ» ἔλενν, ὅτι ὁ λόγϑς ὁ τῷ φαυρφό ταῖς ἅ, 
τ πολλυρϑβοις μωρία δὴ, τοῖς ὃ σωδξομϑμοις ἡμῖν δευυαμις Θεϑ 661, γέγραζ]αι ΝᾺ σολώ 

Ὁ σοφίων τὶ σοφοῦ, τίω ((μώεσιν Ἢ ((μονετῶν αϑετήσω. Ογειδν ,ν ἑαυζ φορτικὸν τέως “ἰ-- 
ϑησιν, αλλά πσσότερον ἐχὶ ἢ αϑόοτυοίαν ᾧλχεται τῆς »φαφῆς , Ὁ “τε τί " ὐκῦϑῳ “Ὁ. 

20 ῥήσιαν λαθὼν χαταφοξικώτορον κόγρηται τοῖς λόονις,χαὶ φησιν, ὀυχὶ ἐκιϑέρᾳνεν ὁ Θεὸς τέρω 

σοφίαν «τῷ κόσμου τώτου ; ποῦ σοφὸς , ποῦ γραμματάκ' ; πού συζητητὴς τοῦ ααΐγος 
τούτυ; Οὐχὶ ἐκϑέραινον ὁ Θεὸς τέου' σοφίαν τῷ κόσμου τότυ» 

21 Ἐπειδὴ )» οὖν τῇ σοφία, τῷ Θεοῦ οὔκ ἔγνω ὁ κόσμος δ τῆς σοφίας τὸν Θεὸν, 6... 

δύκησεν ὁ Θεὸς δχρὶ τὴς μἰιφοίας ἢ κηρύχμματος σῶσαι (ὥν" πιφ' θυογζῷς. 
:; Εἰπων ὅτι εἰγρατῆαι, χπολαΐ τίωὺ σοφίλυ Ψ συφώΐν, τίω ἀπὸ ΝΠ πραγμάτων 

πὐπέδειξη ἐπαγέ λέγων᾽ ποῦ σοφός; ποῦ γραμματεύς ν ὁμοῦ ἢ ἑλλίωϑων ὶ Ἰουδαίων κα- 
θιονϑμος. ποῖος »ὃ φιλόσοφος, Ἴἰς Ὕὦϑ οἷδὲ (ὄν' συλλογισμοῖς ἐορλοικότων͵ τίς ΜῊ πὶ 
Ἰουδευίων Θἰδύτων ἔσωσι, ὶ τίω᾽ αἰλήθήαν ἐγνώσλσιν ; οὐκ ἔςιν σπτϊεὶς, αἰλλαὶ Ομ ἀἰλιέων 

τὸ πὸ γέρρνε. συμιπεροίγας τοίνεου ὦ χοελκείυδρον, ἡ χατοεγχῶν αὐννῃ} (Ὁ) τῦφον ὸ Εἰ- 

40 πῶν, ἐχὶ ἐκιϑήφοινεν ὁ Θεὸς τέο σοφίαν τῷ κόσμου τούτε ; λέγ ἡ τίου αἰτίαν δὲ εὐ ζῶτα 
. “ , δον ν,ῷ  , “ ,» » [Π] ἊΝ 7 ν 
έοργεν ουτῶς, ζὴΦ γὺ ον τῇ Οφία τοῦ Θεου, φησιν, Οὐκ ἔγνω οκόσμος δου “τῊς Οφίας ΤΟΥ 

Θεὸν, ὃ ζαυρ9ς ἐφόμη. ἡ δὲ δ61γ,ο τῇ φία Π Θοού; τῇ αἰ 9. ζ.}} ἔργων φαμνοιδρη, δὲ ὧν 

ἤϑόλησι γγωρλοϑέωσαι δζοβ τού» γ. αὑτὰ ἡ Τοιαῦτα κατεσκθίασεν, ἵνα ἀϑαλόγως ἐκ “ΝΜ ὁ- 
ρωψνϑμωνὸ ποιητὰς τω μοίζη:). μεέγας ὀυρφινὸς, κὴ αὐτί φρφατληιϑὴς ἡ γῆ » ϑουύμιασον τοίγωω Τ᾽ 

45 πεποιηκότα. ἡ γδῥὸ μεέγας (τὶ ἐὺ μένον ἐδῥοτο ὑπο ὐτθὶ ἀλλα ᾧ μετ᾿ θυχολίας, ἡ ἡ 
3] φ ." Γ Ρ " . . 

«στειρης ὠκοίνη γι κἡ αὑτηὶ, ὡς ον, ΡῬήγετο δζρα τοῦνο αἰϑὰ ὥ ὀκείνου φηοῖν, Θπ ἔργα φαμρδ ἢ 
ἣ Φ 8 “ 

Μ ϑακ)ύλων σώ Εἰἶσιν (ὦ ὀυρρινοῖ " αἷϑί 5 τῆς γῆς, ὁ ποιήσας τίου γώ ὡς στὴν. ἐστε 
δίωυ δ τὸς Ὀφίας της σέκ ἡϑολησε γνωρίσαι τὸν Θεὸν, δ τῆς δοκϑύσης μώρλας 41) 

τοῦ κηρύζματος ἔστήσεν, ἐυ δχρβ λογισμῶν, δρλὰ δα τῆς πίςεως, λοιπὸν ὅπου σοφία. Θοῦ, 

40 Οὐκέτι Σ,οέία ἀγιϑοφπίνιο. τὸ κ᾿ γὰρ Εἰ 4ν," ὅτι τὸν κηϊσαντα ὦ κόσμον τὸν ζοστον ὦ ὁυ-- 

τω μέγϑι, Θεὸν ἢ) Εὐως δυώαμω μή χορ τινα, ἔχοντα ὼ ὌΤΡῤρΗΤΟΥ, (Οφίας αὐ, 69"- 
πίνῃς λογίζεοϑαι ἕω), ἡ δζν τούτων αὐτὸν κϑταλθιμξαγειν "γῶῦ ̓  οὔχέτι λογισρδ, δλλαὶ 

πιφιὼς σ[ᾧ μόνης. τὸ νὸν Εἰς τὸν φκαυρωγέντα ἡ ζαφέιτα πιςεύειν, καὶ πεπληρ9 φοροῦν, ὅτι 

Οὗ! αὑτὸς ᾧ αἰγέςη, ἢ ἄγω κοί ϑηται, τοῦτο σοφίας ὀυ δεῖται Ου εα' λογισ μι, δλὼ πίςεως. 

νϑ 
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ὸ γάρ (Ὁ Ὡἰπύφολοι ἐυ σοφίᾳ" . πσρϑσυλον, αἰ λλα πίφῃς ») γέγθνασι υὴ ἐξω Οφών σοφώτερρι Χο οϑἰλδν 

ὼ ὑγνλότεροι, κ Ὁ Ὀσώτῳ μάλλον, ὅσῳ τοῦ ἡ λογισμοῖς χυτὰ πιφᾷ ζᾳ πῦ Θεοῦ ὑ δε χε μᾷ- 

ζον. τοῦ)» γαρ αὐϑρωπίνην ὑπερξαινει ἀζρινοιδμ, πῶς ὃ ἀπώλεσε σοφίαν δῷ Παύλυ αὶ τ 

γοιότων γνωειοϑεὶς ἡυν ἔδειξεν α αὖτ ̓αλόντο οὐ. ̓οϑεγοῤὃ διξα ὃ κήρυγμα ὃ 8.-.- χχ αἴηην 
αγξελικὸνν' ὅτε ὁ σοφὸς ὠφελήται τί φἶρα τὴ Τὴς σοφίας, ὅτεὸ ἰδιώτης ἐολαίον τί Ὡρῳ τῆς α'- 5 
καϑείαρ᾽ Σλ᾿ Εἰ δεῖτι ἢ λαιυμιαφὸν Εἰπείν, μάλλον ἰδιωπταία, ἡ σοφία σὸς τέω “ἰ ασοδὺ--: 

ὅδ ἐχιτήδειογ καὶ ἐ ἐνκολώτερρι. ὃ γῈν ποιμέω κα χ) ἀλροικς Οὐ τίω ϑυσῆον αποδίξε- 
γα!, χαθοτσαῖξ ὥν “ογισμοις καταφελλών, ὃ τῶ διαὐύτη ἑαυτὸν "οἴἶραδοις. ὕγω τοῖς γι παρῆν 
νυ πίω σοφίαν αἰπώλεσιν. ΤΝ γὸ παϑοτίφο ἑαυτίω κατέζαλε, ποῦς Ουσὶν “ουσὶ μη δι, 

λοιπόν ὅφ:ν. ὅτι γοῤ ἔδει πὶ ἑαυτὰς. αὑτίω "ὁ »δείξαοϑαι καὶ ζω ἢ ἔργων ἰδὲ ῷ ̓διασός το χελμίαιν 
τίν, Οὔκ ἤϑέλησε. τὶ τῶτοκαν διλῃ γιοῦ  ἐπεισουιγα γεῖν ἑαυ τέω, ου "δυωα.). ου. ̓.γ τοι- ' 
αὐτατα αρξάγματα, ἡὶ γὸ ὁδὸς ἡ ἡ τὴς ϑπογγωσίας πολλῷ μείζων ὠκείνης αὗτη, ω τοὶ 
“το πίσεως ἡ ἀφελείας ἶα, ὲ ζω τίω , πθρμταχοῦ δητεῖν, ὁ τὴς ἔξωϑον “εϑτιμάν ων 

φίας. ἐμώρανε νὰ ὁ Θεὸς, φησι, τίου σοφίον. τ δὲ ἔριννἐρίφρρνε; μωρφῖν ἐδειζεν οὔσειν 
πῶ τίω τὸς πίσεως καζαληψυ, ὯΝ ΝΣ μέγα ἐφρόνοιω ἐσ ̓αὐπηώλεγξεν αὑτίω τα- 5 

λέως. ποία ὃ σοφία, ἙτὸνὉ χεφάλσιον ζ.}} αγαϑών μη ἐυείσκῃ; ἐποίησε ἐοίνιου φανίωαι 

αρορϑ, 4, εαυτίω ὀχ τοῦτ᾽ ἠλέγξεν. Εἰ γδ τὸ λογισμοῖς ζω ῥιὐρῷ,οὐεὶν ἔδειξε, 
γιοῦ ὑτῇ μείξοναι Φέρεται: τὰ Ὡξάγματα, πὼς αἰῦσαι τι διιυησε), ὃ στῇ πίφεως γεα μόνης, 
ὐ ϑχ δεινότητος ; μωρὰ τοίνω αὐντίωυ ἐδείξον ὁ Θεὸς ᾿ἡυδύκησε ὃ ζω τῆς κίφρίας τῷ χης 
βύγατος σῶσαι, μώεκας ὃ ἐχὶ τῆς ὕσης, λα τῆς τῇ) δοκϑσης. το γοῤ μεῖζον τῦτο ἔςιν, λο 

οἷ νὶ ὕΧχ ἑτέραν σοφίδν τοιαύτέω ὠκείνης πλείονα Εἰσαγαγων, ἀλλὰ τίω δοκούνεων {), μω- 

οἶδν, οὕτω «ἰξεγίλϑνε. Χὴ ὁ γὺ Πλάτωνα ἀξέξαλο, ὁ ἐχί δὲ ἐτέῤϑυ φιλοσύφου σοφωτέρφυ, 

ἀλλα δρὶ λιίως ἀμοϑούς, οὕτω "Ὁ γέλϑνεν ἡζηα μαίζων, λαμιυδλτίρα ἡ γίκη. αἶα 

δεικγιβ τῷ φαυρα ᾿ πίω δουαμμίν, φησιν 

23, Ἐπειδὴ Ὁ ὸ ὦ Ιουδαῖοι σημεῖα. αἰτῦσι, Ὁ Ὁλίωες συφίαν ζητίσιν" 25 

23 Ἡμεῖς ὃ κηρύοσοϑμ Χορ ̓ἐφαυρωρϑβον, ἰουδοηοις ὦ σκαΐδωλοι, " ἔλλησι α 5 ὅν 

μωρλλμ᾽ 
24. Αὐτοῖς ἢ ̓ Οἷς κλυυτοῖς ἧς Ἰουδαίοις τε ὃ ὥλλησι Χρισον Θεοῦ δυα μων νὰ ΝᾺ Θεοῦ σοφίαν. 

Πολλήταυ" Εἶρμμδβων ἡ(ιώεσις. ᾿λειγϑ Εἰπεῖν, πῶς ὀχ τῆν" ἐνδυτίων ὠκρά.- 
τήσεγὸ Θεὸς, χαὺ πῶς Οὐκ ἔς!ν αὐνιϑεθέπινον τὸ ὁ κήρυγμα. ὃ ϑλόή τοιοῦτον ὅα γ᾽ στὸν 39 

ΕἸπωρδύ, φησιν, ουδεύοις, πιφεύσοιτε, λέγϑεσι, ἀγαφήσειτε νεκροῦ, ̓ἰώσαεϑε ϑαμμονοδηζῷι, νι. ἰέσατι 

δείξατεὴ ἡμῖν σηβκδα᾿" ἡμῶς 3 ἀντί τύτων τί (λέγϑιϑυ: ; δ Τί :ἐφαυρωϑη χαὶ ̓αὐπέθεονον ὁ ο χηρυῆο- “εάμεγαιν 

μϑῥος. τούτο δὲ ἰχϑμονοῦ ου μόνον τοῦς μὴ ἐ βουλομϑβους ΜΆ ἰἐφέλκεοϑαι, Φλα' ὑτὸς βουλο-. 

αὗρυς δίμκρούσαοϑαι, δ λῦ ὁμῶς θόζμχρουξ, ὥλὰ ἰφύλκᾷ, καὶ . κευτᾷ ἡ «ἰξογένοται. 

πόλη ἕλλζωες αἰ πεωτούσιν ἡ ἡμας ῥητορείαν λόγων μὰ δεινότητα συφισμῶδ ᾿ἡμφεῦ Ἧ ἡ τύτοις 35. 

φαυρϑν ν χηρύδομδι. καὶ ὑπερ ἔχὶ Ἰουδαίων δὸκᾷ ἀεϑενίαρ δ 4)» τούτο ὅχὲ ἐλλδωώων, μωεία. 

ὑτὸρ δ δζώυ μὺ μόνον ἃ αἰτούσι ΜῊ ̓αϑρέχω μϑμ, δλλα χαὶ ονδμπία ὧν αἰτσιν ( » φανοϑ " 
μιὖνον ἃ δοκεὶ Ἰσημεῖον ἐι) χν κ᾿ λογισμὸν ικιξίμνω, δλλα καὶ Ὄ σημείῳ αἱαίρεσις “αἰ μόγον αὶ δὸ-- 

χί! δυυυάμεως ἀὐποδείξις, αἰλλαὶ ἡ αἰοϑενείας ἐλεγχοῦ' μόνον αὶ δυχεῖ σοφίας Ἰλήίλεξις δὶ 40), 
ὠλλαὶ ὐ μωείας αὐσύληψιο δτὸμ δὲ σίμυ ἴη) σηβμξῖα, χα σοφίλν ζυτοιώτες μὴ μένον μὴῆ 49 

Λαιμραϑωσιν ἧπερ αἱ αἰτοῦσιν, αἰλλα χαὶ ζα! ἐγὸντία ὧν Ἐχιϑυμισων αὐκϑωσιν,δἶτον ἀζρα δ Ἵ ογων.- 
ἼΙΩΥ πείϑων), πὼς Οὐκ ἀφατὸς ὅ81ν ἡ τοῦ κηρυῆομθμου διύαμις; ; ὥασερ ἂν ̓εὔπα κῃ 

χλυδωνξορθων ἡ λιμένος ξλιδυμοιώτων μὴ λιμένα δείξας, αλλ ἕτερον μέρος τοῦ πελοῖ- 

λϑυρ ἰγραύτερρν, " δυνηθῇς ποιῆσαι μ᾽ φαιτορ ἕπεοϑαι αἰ ἰαἴξὸς (ὃ τιτρωμέμον αὐ. οι μωον 
φαρμάκων 
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φωρμάκων Ἐχιϑυμοιῶτα μὴ ΕΝ φαρμάκων, αἰλλαὶ δζρᾳ ᾧ κα ειν παλιν ἐπαγίελλόνϑμος ὑ- 

"ἢ ποιᾷν, ἐφέλκοιτο πσϑϑς ἑαντόν. μεγαίλης γὸ τῦτο διωυάμεως. οὕτω καὶ (Ὁ ἀὀἰπέςο.. 

λοι αὶ μόνον δρᾷ σημείου, αἰλλα ἢ Δ αὶ πτϑαγλατος δυκϑιῶτος ογὰρτίου Ἐ) τοῖς σημεί- 
οἱς αἴθε μοντο᾽ ὁ ΠῈρ αὶ χὲ τὸ τυφλοδ πεποίηκεν ὁ Χοαςος. βουλόμενος γ.5 αὐτὸν ϑερα- " 

ς πᾶσαι, ὀχ πυράγματος Τλχντείνονηος πίω πήρωσιν ἀἰγεῖλε. πηλὸν γὴδγ ἐπέϑηκεν. ὥασερ 
δίωυ Ρ πηλοῦ (ὃ) τυφλοὶ ἐδερφστάσεν, οὕτω τίωυ οἰκαμένίω δ᾽ ςανρ9 παϑϑσηγαγέ- 

ΓΝ στρ “9 ἀϑήχηὶ ἰώ σκόυδωλ, οὔκ αγαϊρέσις σκανδαίλα. ϑτω χα) Ἐχὶ τὴς κησεως ἐ- 

ποίησε, ζὰ ἐγθυτία ὑζῳ Τῆν᾽ οραντίων κατασκθυαζων. ψαίμμῳ γϑιὼ ϑλαοσὸμ ἐτείχισε, 
τῷ αἰοϑενεῖ Ο ορϑν χαλιγωστκ᾽ ὕδωτι γώ ἐποϑηχε, τω θάνγῳ ἡ δγοίβρέοντι τὸ βωρὺς 

το πυκνὸν ἐποιχείαϑειᾳ παρ ραισκέυάσος. δ. Ὑ᾽ πὐο φημ παλιν ξύλῳ μικρῷ σίδηρον ἐ- 
μετεώρλσεν᾽ ὅτω δὲ ἡ φαυρῷ τίω' οἰκαμένξω ἐπεασαίσωτο, ὥαχερ γὰρ τὸ ὕδωρ βαφαξε 
τίω γάω, ὅτὼ καὶ ὁ φαυρ9; βαςαζει τίω οἰκυμένδυ. μαγαΐλης τοίου δυωναίμεως χαὶ 

σοφίας “Σπόδειξις Ὁ ὅζρι “Μ᾽ ἐναντίων πείθεν. χαὶ γὰβ σκόνδωύλε οράγμα ὁ φαυρὸς εἶ. 
ναι δοκᾷ, δλλ᾽ ὅμως οὐ μόνον αὶ σκλωδουλίζει, δλλα ὶ ἐφέλκεται. ταῦτ᾽ δώω ἀπόμτα «ὐν- 

15 γοήσοις οΠαύλος ἡ ὀκπλαγεὶς, ἐλεμ᾽ 

25. Οπι ὃ μωρϑν τῷ Θεοῦ σοφώτερον δῇ" δρ,, ϑούπων, καὶ ὃ αἰοϑενὲς τῷ Θεοῦ ἰομυρό.- , 
πρρον ΡΜ δυ,ϑοσπων ὅ67᾽ Περὶ τῷ φαυρο᾽ λέγων ᾽ μωρϑν ὶ ὃ αἰοϑενές, οὐ ὃ 
ἐν, ὄλλα ὃ δυκϑιῶ. ασόϑς γδὺ τίωυ ὠκείνων κἰασύληψι δἰτοκρίνεται. ὃ γὸ Οἶρι ἴσχυσαν 
φιλόσοφοι “1 4 ἦι συλλογισμῶν ποιῆσαι, “ξὦτο αὶ δοκοῦσαι 1) μωρία κατώρθωσε, τίς δξ;υ 

29 σοφώτε ς, ὁ (ἦν πολλοῖς πείθων, ἡ ὁ ὀλίγϑες, μᾶλλον ἢ σγοῖδνα; ὁ αἰϑὲ μεγίςων πείθων, ἣ 

ὁ αἰτῶν μκὴ δεόντων ; πύσοι ἔκοιμε ΓΙ λότων ὶ (Ὁ κατ᾽ «ὑτὸν «ἰδὲ γραμμῆς, γωνίας, ὃ 
φίγκῆς, ὶ Ἔριϑ μδιν Σρ ων καὶ ἰδ η ων, καὶ ἴσων δυλλήλοις νὸ αϑίσων, ᾧ “τοιούτων “6λε- 
αϑρδρος ἡμῖν :Οιραχνίων( ὙῈ δ)ιυφασμάτων ἐκείνων αἰγρηφότερφι τούτο τω" βίῳ) καὶ 
ῳ μέγϑθμ, οὐ μικρὸν οὐ τῦϑεν ὠφελήσας ὅτω ᾧ βίον καπόλυσε; πέσω ἔκϑι μα δῴξαι Ἐχι. 

᾿ς χειρῶν ὡς αϑανατοςὴ χ", αὶ Οὐ σὲνσα φές Εἰπων,ονοὶ στείσαως τινα “ὟὝΜ αἰκουόγτων ὅτως ἀἰ- 

πῆλϑεν; ὁ ἢ) φαυρὸς δχρε ἰδιω ἢ») ἔπεισε, ἡὶ τίω οἰκανϑμίωυ ὥπασαν ἔπεισε, ὐχ ΡΜ 
τυχόντων “πραγμάτων, ἀλλα αἷξι Θεού δζαλᾳθεὶς αὶ της ἀληδειαν θὐσεξείας χαὶ τὴς 

- βϑαήελικῆς πολιτείας ὦ τὴς ἦν μϑηόντων κρίσεως" ὦ πϑὑτας ἐποίησε φιλοσοφυς, (δ «- 

γοϑίκοις, ὧν. ἰδιωζᾳς. 
2. Ὅρᾳ πῶς ὃ μϑϑϑν τῷ Θεοὺ σοφώτερον ταῖν δι, ϑοθίπων, αὶ Ὁ αϑενὲς ἰσω τερον. ἩΘΙΚΟΝ 

πῶς ἰαυοϑτερον εὗτι τίω οἰκαυδῥέωυ ἐπεδραμδν ὡπασαιν, ὼ πϑρίῷς χτ' κρφἴτος Εἴλε, χϑὴ 

μυθάων Ἐχυχειρϑιώταων σξέσαι τῷ φαυρωϑέντος τὸ ὅγο μαι, τθιωυ δ υτίον ϑρετο. τῦτο ὦ τὠ:. 

ϑησε ᾧ ἐπέδωχεν Ὁ) μέζον ὠκῴνοι ὃ αἰπώλοντο ὦ διεφϑείρησαν, καὶ (ὦ) ζωντες ῷ γέκρω- 
δέγτι πολέμοιοτες Οὐ ἰὲν ἴδοσαν. ὧφε ἐπειδρ Εἰἶπη με μωρϑν ὁ Ἑλλέω, τότε δείκψεσι ἑαυ-- 

35 τὸ θ᾿ αἰ πὐρθολῆς μωρον' ὅτὸμ ἐγὼ νομιζόνϑμος δὴ "Ὁ αὐτῳ μωρὸς, τοῦ σοφούφαίνω μαι 
σοφώτερος . δτὸμ ἐμέ κουλόσῃ αὐοϑειἢ, τὸτε ἑαυτὸν αἰοϑενέφερον δείκψεσιν. ἃ .Ὰ»} ἰϑωῷ 

κατορθώσαι τῇ τοῦ Θεοῦ δ ῤιτὶ τελαΐδγαι χαὶ αλιᾷς, ταύτα φιλόσοφοι χα; βὕτορές ἡὶ τύ.- 
ὅϑανοι, χα! πᾶσοι απλώς ἡ οἰκαμνϑῥη μωοία αἴϑιϑραμούσοι φεεδ' φλυτοιοϑέωαι ἰω- 
σαν. “ἡ )Ὰ οὔκ Εἰσήγανν ὁ ζαυρός ᾿ ᾧῷ αἰδὶ αἰξανασίας γῆς Ἄθλϑν, ᾧῷ “πι- 

40 οὐ πὴς ααςαίσεως τῶν ὅματων, (ἢ αὐἰὲς τὴς αἰ χύροψίας τῶν χρόντων, ᾧ[ φτϑὲ 
τῆς ἐχιδυμίας γ᾽ μϑμόντων. ὁ αγίώλοις (δρ δύ, ϑοθποις ἐποίησε, τὴ πόρτες πὸυταηθύ 

φιλοσοφούσι, ἡ πᾶσαν λυδροίδῳ ἐχιδείκνωνται. δνλα ὦ ον αὐτοῖς, φησι, πολλοὶ ϑιιγαΐ- 
τῷ καιτουφ ρονοιωῶτες γεγϑνάσι. ἥίνες, Εἶπέ μοι; εὐβα ὁ Ὁ κώνειον πιών; ὥλλ᾽, Εἰ βούλει; . 
τοιουτῦς μνθάοις πο Τῆς ὠκκλιησίας φϑο μαι. Εἰ νὰ οὐζῦ, διωγμοῦ κουτα λρι- 

ότο, 
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(όντος, κώνειον πεεόνζῷις αἰπελϑῷ,, πόρτες αὐ ὠκείγου λαιμιασδότερϑι γέχϑιασι. ὠλλως ἢ, 

᾿ὐκᾷνος ἐχί κύρλος ὧν τῷ μὴ πιεῖν ἡ πιεῖν, ἔπιεν λα Ὁ ἄκοντα δ) ἑκόντα ἐσλει τον πα- 

ϑεῖν, ὅπερ Οὐχ ζεο αὐδϑρείας, δλλὰ αϑαύγκης λθιπτόνγ, ἡ ὙῈΡ ἡ ληςαὶ, ἃ αὐδροφόγοι «᾿αυὸ 
τῇ ψήφῳ δινόμϑμοι δὰ)" δικαζόντων χαλεπώτεροι ἔπαϑον. “ἦν ὑμῖν ἢ τοιωυλυῦίον ὡπόμ. 
Ὁ γῈ ὠκόντες (ὦ μέδτυρες ὑπο έμαινλν, Δλλ᾽ ἑκόντες ᾧ κύριοι τῷ μιὴ παϑεῖν “τες, αδώ- 5 
μίαντος πϑρυτὸς φεῤῥοτέρριν Ἐχιδευψιώτες τίω ὀυδρείον. οὐ τοίνωυ χῷτο ϑιυυ μιατῦν Εἰ 

κώνειον ἐπιὸν ὠκῴνος, ᾧ μηκέτι κύρλος ὧν τῷ μωὴ πιεῖν, τὺ ασοὲς ἔσχωτον γῆρρις ἐληλακώς. 
ἡ γδν ἐλεὴν ἐΥ̓Μ ἐδϑὺμήκοντα δῇ), ὅτε κατεφρόνησε ζωῆς, Εἴγε ὶ τῦτο κατα ᾧ οϑνῆσαι 

ὅδιν. οὐ γὺ ὄγωγα ἀν Εἴποιμι, μᾶλλον καὶ Οὐοϊ ἀΐλλος σὐνϊείς, δλλα δεῖξόν μοί τινα κἰχι 
δύσιζξείας βασείγοις ἐγκωρτερήσαντω, καιθούπερ ἐγὼ μινθάους πϑρταχού τὴς οἰκυύρϑμης. ἃς 10 

ἊΜ ουχων ὀϑορυῆονϑμων, διρναίως δώεγκε; τς ΜΡ αῤίϑοθν αὐάσκαπήομδμων ν τίς τῷ σώ-- 
μματος εἰστν καὶ μέρος πορϑουρμδῥου [τῆς κεφαλῆς} ; τί “Ὁ ὀξέων ὀναμοχ λϑυομθῥων : ηςς 

ἴχὶ τήγϑμα (ἀωοχώς φϑενϑμος; τίς Εἰς λέζητα ἐμόμόμϑμος ; ζω τα μοι δεῖξον. Ὁ "Ὁ 

κωνείῳ τελϑυτῆσαι ἶσόν ὅ61 τῶ καϑευδέσαντω ογαπο μεῖναι. καὶ γοῤ ὕπνου ἡδίων (ὅν ὁ9ε-: 
νατος λέγεται δῇ. Εἰ δέτινες ἢ βασοίγοις αἰ πο ἐμειναν, δλλαὶ ὸ τὐτων Ὁ ἐγκώμιον ἰτῦ-- 13 

λώλεν. αἰ γὸν αἰογρῶς αἰτίας αἰπώλον»», (Ὁ ' ὡς ἀἰσέρῥητα ἐϊξειπόντες, (ὦ ὃ ὡς 
τυφφιν δι ἐχιθενϑμοι, (Ὁ) ὃ δλὶ τοῖς αἰοάφοις ἀλόντες, (ὦ ὃ Εἰκῇ ἡ ματίω αὶ ἁπλώς, 
αἰτίας μωὴ οὐσης, ἑασ(δι αἰπήνογχθν. ὥολ᾽ οὐχ ταν ἡμῖν οὕτω. οἱ αὶ τὗτο ῷ ἃ 
κείνων σισίγηται, ζχῶτοι ὃ ὀύϑεῖ, ὶ καθ᾽ ἐκάφιζω ἔχιδίδωσι τίω ἡμέραν. ὁπερ οὐἠνοών 
ὁ Παῦλος ἔλεγε, ὦ αἰοϑενὲς τῷ Θεού πλύτων ἰουοϑτερϑν 91 ΡὮ θ λυ, ϑούπων. ὅτι γὰρ ϑαῖον 10 

δ κήρυγμα, ἢ οὐν»τεύθην δῆλον. πόθεν γὸ ἐπῆλϑεν ἐν, ϑοόποις δώδεκα αὶ ἰδιώταις, αν 4.- 
γμμάσιν Ἐχιχειρῆσοι τοσύτοις, ον λίμψαις,οὖ) ποταμοῖς, ον ἐρημίαις αἱ τοίφουσιν, εν ίποτε 

Εἰς πόλιν ἄλχέεως, οὐδ᾽ Εἰς αἰχοροῖν" ἐμιξεθηκόσι ; πῦϑεν ἐπῆλθε «σοὶς τίω οἰκυμνθῥίω. χἐμέι(ι 
πᾶσαν τ Ῥαι τάξας, ὅτι γδρ δειλοὶ ἦσαν καὶ ἀϑόμδροι, δείκνισιν ὁ αὐδὰ αὐ δ γραιψας, καὶ "σι 

μὴ τ Ραιτησοίϑμος, μηδὲ αἰ “σομείγας συσκιαΐσαι αὐνὖμ ᾳ ἐλαήω ματα, ὅπερ μέγιφον 1:5 

ὁ τῦτο ἢ ἀληθείας 68] τοι μήήολον, ἰ δῶ ἔξ" φησι ἰδὲ αὐδιοτι Φ Χοιςοῦ συλληφϑῴώντος, 
ΑΖ μυρία ϑαύματα (ᾧ νϑρ ἔφυγον,ὁ 5 μείνας κορυφάϊος ὧν ἃ! ἄδδλων ἠρνήσουτο. πύϑεν δἶζυ 

ὦ ζώντος Ἐ Χοιφού Κ Ἰουδαϊκίω ὁρμζωυ ἐκ κἰγείκόντες,τελίυ τήσωντος ἡ ζα φέντος ὦ μὴ 
αναςαγτος, ὡς φατο, μεηδὲ ὀδζαλᾳϑίντος ἀύρις, μυγδὲ ϑοίρσος εἰγθέντος, ασοϑς τοσαύτίων 
“ροταῆοντοοἰκυμϑμίω ; οὐκ ὁμ' Εἶπον τοὺς ἑαυτ ὶς, τί δὲ τῦτο ἔς!ν» ἑαυτὸν οὐκ ἴογυσε 39 

σῶσαι, καὶ ἡ μὰ) προϑφήσεται ; ἑαυτῳ οὐκ ἤκμιοωε ζῖν, καὶ ἡμῖν χῴρρι ὀρέξει τετελθυτηκως: 
αὑτὸς ζώων Οὐδὲ ἣν ἔθνος ὑπέταξε, καὶ ἡμεῖς τίω οἰκαμϑρέίω ὁ λίωυ πείσομϑυ τὸ ἐκείν 
λέγϑντες θγομκα; χρὶ π’ὡς δω ἔχοι ζμῶτα λόχϑν οὐχὶ ποιῆσοι μόνον, δλλ οὐνοῦσοι φριῶν ὅ- 

δ.» δῆλον ὁτι Εἦ μή Εἶϑυν αγαςαάντω καὶ τῆς δουναίμιεως τυ μεγίς- ἕν ἔλαξον ᾿δἰπόδάξιν, 
οὐκ αὐ ζοοῦτον ἀνέῤῥιψψαν κύζον. Εἰ γὸ χα! φίλους Εἶχον μυοίοις, σξι ὁμ' θύϑέως ἐχ-- 35 
εϑοϑις ἐκτήσαντο πλϑζος, παλαιαὶ ἔϑη κινοιῦτες χα “πατρῷα, ἔθη μεταίροντες 5 γιωυὶ ὃ χυπαπίν 

χαὶ πους πολεμίους ὠκέκτέωτο, καὶ “τς ἰδίους καὶ Ὅοις αἰλλοτοίοις. Εἰ γδῤκαὶ αἰδέ- ϑιπιὸ 
σιμοι τπλρτων ἐγόκαν ἦσαν “Μ᾽ ἔξωθεν, οὐκ αὐ πόμτις αὐτὸς ἐδϑυλύξλυτο χαγνίω πολιτεί-- 
ἂν Εἰσοίχϑνζας "νι ἢ. καὶ ἔρημοι πλβτων ἐτύγ χόμον, καὶ ΘΟ ἰκὸς ἰω καντεύϑην μισυτὺς τι- 
νέοϑει προ δ οὶ πᾶσι χαὶ θὐκοιταφρονήτος. τίνας γὸ βούλει Εἰπεῖν ε]ουδαίους ; αλλ ἀφα.- 40 
τον Εἶχον πσοὺς αὐτοιᾷ μῖσος ἐκ ΨΜ ποὺς (ὃ ϑιδαίσκαλον γελμοηνϑμων, ἀλλ᾽ ἑλλέωας: 
ἀλλὰ χαὶ οὗτοι οὐκ ἐλα᾿ῆονα ὠκείνων ἐπεςρώφησαν, καὶ ἴσασι ζᾳύτω μάλιςα ἐλλζωες. 
Πλάτων γὸ ὁ πολῆεαν γα χαμνοτομῆσοι βουληϑεὶς, μᾶλλον ὃ μέρος πολῆείας, χα! οὐ ζ 

ἿΜ γηοὐν μετατιϑεὶς γόμμκα, ἀλλ᾽ ἀπλώς ράξεις Εἰἰσουγαγῶν ἑτέρας αὐνθ᾽ ἐτίρων,ἐχιν-: 

᾿ δυυύθυσε 

ῳΣ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩ͂Τ. ΛΟΙ͂. δ. 2642. χες «; 

δΝιωβσο Σικελίας ἐκπεσῶν Σποϑλνῶν. δὲ τῶτου γέχϑνε,τος ἐλθυϑαρίας ἐϊξέντεσεν 

«ὑτῆς. χαὶ Εἰ μοὶ βωρξῥαρίς ἂς τῷ Σικελίας τυροίννου γέχονεν ἡμερώτερος, Φ οϊὲν ὠκώς. 
λυέ αἱ απϑυτὸς λυλόνεν ᾧ φιλόσοφον οὖ ἀλλοτοία. χα τοις Οὐκ ἴσον 21 ζα «ἰρὶ βα.- 

σιλείας χανοτομιῶν, κα (ὰ αἷϑὲ εϑρησκείας. τῶτο Ὁ» μάλιςα ϑυρυξεὶ χα! ζαιροἱ ἢ ς τοις 

ς αν, ϑοφποῖξιτὸ γὺ εἰπεῖν, ὅτι ὁ δεῖνα ὦ ὁ διῴνα “ὃ δεῖνα γαμιείτωσαν, καὶ (Ὁ φύλακες τοῦτον 

(Ὁ Ὅ πιν ἐξωσον φύλακες, οὐ στφφόδῥω ἱκανὸν ϑορυξῆσοι " καὶ μάλιςα, στὸν οὖν βιξλίῳ 
ἡ ζαύτω κείμϑρμα, χαὶ μὴ πολλὴ ἀαὐουδὴ τῷ νομοθατοίωτος γίνηται Εἰς ἔριον ἀγήν ἀ λε- 

αὐρϑμα. Ὁ νϑρζοιγε λέγήν, ὅτι οἕπο εἰσὶ )εοὶ (Ὁ γε σοιστάν ὀνϑροι, αἰλλ᾽ οτί δα  μονές εἰσιν, ὅτί 

ὁ ἐςξπιυρωυϑρος Θεὸς, ἔτῃ πύσζωυ αγῆαν ὀργά, πόσην ἂν ἐποίησα δοιώαι δύκίων, πόσον ἀνερρί- 

1 πῖσε πολέμον. χαὶ γὸ Πρωταγϑροις πον αὐτοῖς, ῬΝ, ἐζλμησιν ἐϊπτεῖν,στι οὔκ οἴδω ϑεεὶς; 

χὐχὶπ τί " οὐ τίω οἰκαμϑμίωυ αἴθ εϊων καὶ κηρυῆων, ΩῚ ον μία πόλει, οἰδὲ ἊΨ ἐσούτων ἐκινδυυύδυσε: 

ταὶ Διαχϑρας ὁ Μιλήσιος, χα! Διόδωρος ὁ λεαύνϑιος ἄκος, καίτοι φίλοις εἶχον ὦ δυώαμιν 

Ὁ σοῦ: λόγων, ̓  Ἐχὶ φιλοσοφία ἐδαυμοίζοντο , ὡλλ ὅμως Οὐδὲν τ των αὐστεὶς ὠϊησε. χαὶ 

ὃ μέγας δὲ Σωχράτης ᾧ ποίγτων ΜΡ αὑτοῖς φιλοσοφία, κραΜ «4 ἰϑτο κώνειον ἔ- 

τς πιεν, Π) Ν᾽ εἰν Οἷς αὐξ ϑοοωδν λόγϑις μιχρὸν τι κρλορικινεῖν πο ωτήθύετο. εἰ δἱ αὐδύληψις 
μόνη χαρνοτομίας ὌὭσουτον χίγδυυνον ἑώσογκε φιλοσόφοις αὐδρασι ἃ σοφοῖς ὦ μωρίας ὐπὸ. 

λελαυκόσι δεροιπείας, ἢ δὶ μόιον Οὐκ ἰοίυσοιν ὧπερ ἤϑηλον, αἰλλαὶ ἡ ὐὐζὶ καὶ ζωῆς ἢ πατοίδος 
ἐϊξέστεσον, πεῖς οὐ ϑιιυμαίζεις ἡ ἐἰκονλή ἤη, Κ᾿ αἰλιόα, ὁρῶν ζχί τῆς οἰκυνϑμης Τοσαῶτα ἐρ-- 

γασοώμϑμον, ὴ κατορθώσαντα ὧπερ ἐασούδεισι, αὶ πὐθυδρόνϑμον χα βωρῥαῤων καὶ ἐλλήν 
᾿Α ἀργῦντν γο γων αἰπάντῶν ΠῚ ὅτοί, φησιν, ὀχὶ ΠΣ "Εἰσήγαλγϑν ζῴοις, ὥασερ ὄκῴνοι. αὐτὸ νϑὰ ζω μαί.. 

λιςα τὸ ϑαυ μαῦν μοι λέγεις, ὅτ! δεγτλῆ καὶ καμοτορμιία, καὶ Ὁ τοις ὕ]ας καιϑαιρεῖν, καὶ “τ᾽ ἐ- 
ζαυρώμϑμον ἀναήέλλειν. πόθεν δ) αὐτοῖς ἐπηλῆς τοιαῦτα κηρύῆειν ; πῦϑον Αὐτὸ τῷ τέλους 
αὐτὰ ϑαρρειν ; νας ὯὮΜ πσϑ3 αὐνἷἋἝὋ ποιοῦ ὧν {ι καιτωρθωκότας Εἶχον ἰδεῖ ; οὐ πάντες 

δοίμονας πυφϑσικεωοιω , οὐ πάντες ζῳῷ φοιχεῖα. ἐγεοποίορειυ » οὐ δζρίφορ9ς ζῶ “᾿ς αἶότ- 
14 (εἰας ὁ πος ; αλλ ὅμὼς (ῷ πάντα ἐπῆλθον, καὶ χατέλυσοων ταύτα, καὶ ἐπεδραμον ο᾽ 

βοοιχεῖ καιρῷ ἀῶ οἰκαμϑῥέω ὥπασαν, χαθαίπερ αὐ αυῤε]εροὶ τινές, οὐ χιγνδυυύους λογιξό- 

βϑροι, αὶ ϑανάτυς, ὶ τίω τῷ ποροίγματος δυσκολίαν, καὶ τίω ὀλιγότητα τέρμ ἑαυ, ἴ 
σλῦϑος Ὑυ᾽ ὠρθρτιθρϑῥων, οὐ τίω ἐϊζόισίδν, οὐ τίωω διιυαςείαν, οὐ τίου σοφίλν ἫΨὌἍηθπολε- 

μοιυύτωννεἶχον γὸ τύτων αἰπλύτων μείδονα συμμαχίδν, ἕω τῷ φαυρωϑθένηος  λβα ἐτίννος 
40 δυυΐαμο. σόν ὦ οὕτω γαυμαφὸν, Εἰ πολεμῆσαι Εἵρλοντο τῇ οἰκαμθμη πολέμων αἰαϑητὸν, 

ὡς τῦτο τὸ γολμηρδροννιώ, Ἰγα δὲ γορ τϑνόμυ τὰς μοίχις ἐξίω ἐποωδυτίας ἴξαοϑαι τἶν" 
πολεμίων ὸ χόραν Ὁ πολαμΟλῥογζᾳς ἐναντίον οὕτω τὐοαταηεοῖς πυϑϑς (δ ἐὐαντιυ- 

εϑίος, ὶ χαιοϑν ἔχειν ὕχιϑέσιως ἡ συμζολὴς ᾿ ἐγζαῦθα ἢ ὀυγ οὕτως. νὶ γδ} φρατόπεδον 
ἴδιον Θἶχον, αἰλλαὶ ἀΐοῖς αεμίγνιωτο τοῖς πολεμίοις, ἢ ὀύτως αὐὐνῃῦὃᾳμ, ὠκρατοιυ  ὸ ἐν αἰ- 

45 σοῖς τοῖς ζΡροῖς ὁρώςρεφόμϑμοι διωλίοϑαμον αὖτ βλαάξας, ὁ αἰθεεγίγοντό καὶ ἐνίκων νί-- 

κίω λαμιαοραν σληρούσαν πσοοφητείλν λέσϑυσοιν " Καὶ κωτακοφαθύσεις οἷν μέσῳ “ω" 
ἐηϑρών σῳ. πὗτο Ὁ τώ ὃ πολλὴς ὠκπλήξεως γέμων, ὅτι χατέχοντές ἀὐδοι ) ἐϑροὶ, χαὶ ψ΄}.γ. 

ς δεσμωτήριον ἐμᾷξαίλλοντες ἡ δεσμοί, οὐ μόνον αὐ Ὁ οὐ αὐθιοϑον»», δλλαὶ χαὶ αὐθὶ 
αὶ ζῶτα ἀΐζ!ςἰπ κυοῆο, ὦ μαιείζοντες τοῖς μαςίζονϑμοις, ᾧ δισμοιῶτες τοῖς δεδε- 

49 μϑμοις, (ὦ διώκοντες τοῖς ἐλαιονονϑῥοις, ζαῦτω δὴ πλῤτα πσόϑς ἕλλιζνας λέσρμϑρ, μαλ- 
᾿ λον ὃ ἡ τύτων πλείονα. πολλὴ Ὑ} τὴς ἀληϑείας ἡ πἰθκοίσία,, κἀν Ὁ Ρ ́  Ῥακολουθῆτε 
δτωτη τῇ ἰπσοϑέσει, πᾶσαν ὑμαξ τίω «σοὺς ἀὐξιυς ϑιδωίξομϑν μάχζωυ "πως" Φυτὶ δύοϑία- 

τηροΐμδν χεφαλαιώ, «τὼς (ὦ αἰαϑενᾷς «δυὸ ἰδωυφ9υς οἰγύκησοιν, ὶ πόθεν ὐοῖς ἐπῆλϑᾳ τοιύτοις 
ὅσι τοιαύτου βουλθύσαοϑαι; Εἰ μυὴ ϑείας ἀπύλανον συμμαχίας" ᾧ τα αὐ ἡμδὼ ὧδε 

Οβεγίοίξ, τοπι.5, Ζ᾽ τρελέδια 



{τ α 
διλιπιζιιϑ. 

χ(ό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

" δοχθα Ὁ ἔργων ζὶ τῷ βίου κατορθώματα, χαὶ δαψιλὲς Ὁ πῦρ΄ ὀῥαπηομϑν τὴς ἴσιπαρ, δβι 
“Φρετής. Φωςῆρες »Ὲ ἐφέ, φησιν, ο μέσῳ τῷ κόσμου λοίμποντες ᾧ μείζονα ἡμδμ ἐχα.- ρόδο, 

ζω γροίαν εὐνεγείφασεν ὁ Θεὸς, ἢ τῳ ἡλίῳ, μείδονα οὐρᾳινοῦ ἡ γῆς ὁ ϑα λοῆνς, ἡ τοσότω ἴω 

μείζονα, ὅσῳ τὰ πρϑυματιχᾷ ΜἜἪἊαἰ θη ὟΝ διενδιύογεν ,. ὅτὸμ δξίυ φὴς ᾧ ἡλιακὸν ἰδωψϑῳ 

κύκλον, ἢ ϑαυμάσωνϑμ Ὁ χάλλος ὸ τὸ σώμω χ) τίω φωδροότητα τῷ ἄςρου, λογιζω βίδα, Ζ 

αὐλὴ δι μεῖζον ᾧ ἀμῴνον τὸ οὖν ἡμῖν φαῖς χαϑεύπερ ἃ τὸ σκϑηος χαλεπώτερον, αὐ μοὶ ασοϑσέ- 
χωκϑμ. ὦ γορυυξ βαϑεῖα καιτὸχά τίω" οἰκυυϑμίω ἀπαδαν. ζωυτίων ζοίνωων αὐατρέκω μϑρ 
ὸ λυσωνϑρ. νὺξ Οὐκ ὧν αἱρετικοῖς, “σοὶ οὖν ἕλλησι μόνον; δνννὼ ᾧ ζοῖς πολλοῖς τοῖς ΤΩΡ ἡμὶν 
δυγμῖν ἕνεκεν ᾧ βίου. πολλοὶ γὸ τῇ ὀμαςαίσει “[ φπιφούσι, πολλοὶ κὶ Ἄρεσιν ἑαυτοῖς ἔχι-- 
πιχίζοισι᾽ πολλοὶ ᾧ κοὐραιτηρύσεις φυλοίήοισι, ὸ κληδονισμοῖς καὶ οἰωνισμοῖς τὴ συμξολοις, το 

ὧδ ἐ «ϑιαπῆοις αὶ ἐπῳδοὺς κἐγφίωται. αἰλλὰ αὶ ασούς τὠτος (ζ ὕφερον ἐρᾶμδν, στὸ ζαὶ 
ποὺς ἕλλζωυας οἱ ανύσωμϑμ᾽ πίως ἢ τὰ Εἰρημϑῥμα κατέχετο, ὁ συλλαΐζεοϑε μοι τὴς μανοις 
δὰ τὸ βίου ασϑῆς ἡμας ἐλιοντες ἐύζες  (ἰθιςώντες. ὅπερ γ»  αεἰ λέγω, (δ «ἰδὲ φι- γκιμιδνάέσι, 
λοσοφίας διδωσκϑντα " τοῦ ἡδὺ ἐν ἑαυτῷ τ διδιώσκειν γεὴ δ πυϑήνον «ἢ τοῖς ἀκνοισι. »{. φτισι 

ϑνωᾶθα τοίνιων “ποϑεινοὶ, ἢ θ γοϊκῶς λ φϑαίμδν “δός ἡμᾶς ὧν ἐλλώωοας. χὰ ἢ ἔςα!, ας 

ἐλὺ μὴ καχῶς ποιζν, δολὰ ὸ κακῶς πάσήν ὥμϑν χδεσκθυασφϑμοι. οὐχ ὁραίμϑν τὰ πεδία, 

ὅτὸν αἰ «ὐὸ πατέρων βατα ζονϑμα τείνῃ πληγαῖς Εἰς γνάθοις τῷ φέρϑντος, πὼς 

ὁπατηρήδέως χϑρέχει τῳ πταυδὲ ὦ ὀργὴς ὀμιφορηϑύνδω ἡ στὸν ἴδῃ κενώσαντοι (δὴ ϑυμὸν 
φαιδριωώε}} οὕτω ημεῖς ποιώμϑμ.  καϑεύπερ πατέρες προς ποδία," Ὧἦὲ ἕλλώυας δζᾳ- 
λεγωβῖθα. παιδία, ΡΥ Εἰσιν ἀπόμτις ἐλλίωες" ὼ ζαυτάώτινες ἣὝῥΨ' “Ὁ αὐρις Εἰρηκασιν, 20 

ὅτι αεἰ παῖδες ὠκᾷνοι, ὃ γέρων ἕλλζωυ συνείς. τὰ ὃ πάι δία αὐ Οεοδενὸς αὐέχεται Φο9»-- 
τἰζον γρησί μια ἡ οὗτω ἡ ἔλλζωες παίζων αἰεὶ βούλονται Νὴ χάρμα! χαίντοι, χαμαιπετεῖς 

ὑντὲς ς χαμαίζηλοι. ζ ἢ παιδία, πολλαίχις οὐδὲ ὀμωγχαίων ἡμδ Δ| φλεγθυϑῥων Ουυδνὸς 

ἐπαιοϑανοται “ἿΨ λεχϑνδῥων, δυλ᾽ αἰεἰ ἡ γελᾷ τοιοῦτοι (Ὁ) ἑλλίωες" ὅτὰμν αὐθέβασι- 

λείας αἰ φλεγωβῖθα, γελῶσι. ᾧ χαϑαΐπερ ἐν πειδικοῦ φύμιανος πολιὸς ποολύζων σίς-- 25 
λος πολλακις τὴ σιτίον ἡ ποτὸν ἐμόλωυεν᾽ οὕτω ὁ ζῷ ἰπο τ φύ ματος ἑλλίωων Ὡσποῤῥέον-- 
τα βήματα μάταια ᾧ ἀκαθαρτα᾽ καὺ ὀραγχαίαν δῷς (ξοφίω, λυπούσι (ἄν πῇ δέχονζς 
διοὲ ϑλασφημίας αἰεὶ ἡ δέονται αἰ ϑθαςαζεαϑαι. (ἀ παιδία παλιν ὑτὸμ ἴδωσι λῃφὴὶ εἰσ-- 
ιόγτα χα! τὰ ὀνδὸν αἰφαιοούμϑμον, οὐ μόνον σα αἰμειώει, αἰλλα καὶ πυδοσγελᾷ τῷ Ὠπθύλῳ" 
α᾽ ὃ ῷ καλαϑίσκον ἢ σιίφρα ἀφέλῃς," ὠλλοτ Ὁ αὐϑυρμῶν ,δεινοπαϑεῖ ἢ δυογεραίνει, 39 

ασαρίήεται καὶ λακτίζει Ὁ ἔδωυφος. οὗτω δὲ καὶ (ὦ ἕλλίωες, (Ὁ (ὦ δῴρέξολον ὁρώντες 
πόύτα ὑφαιοϑύμθρμον αὐ» »[ωῈταὰ πατρῷα χαὶ ζα (ἰωέχοντα αὐ δτίω ζωΐω, γελώσιν ὡασερ 
φίλῳ ποφοφρέχοντες᾽ δῤ ὃ κτῆμα τις ἢ πλούτοι ἢ ὁτιοιωῶ τοιβηον ὙΠ ποι δικδ ἀἰφέλη), 
ὀδύοον.), «σαιρούῆονται. ἡ χαϑούπερ τὰ παιδία αὐαιαϑήτως γυμψούτα, ᾧ οὐκ ἐρυ,ϑριᾳ,Κ.- 
“Ῥὼ χαὶ (Ὁ ὄλλζωυος πύριοις χα μοιχοῖς συγκυλιηδούμϑμοι, χαὶ (ἦν τὴς φύσιως γυμλγοιοῦτες 33 

νόμους, χαὶ πρὐοανόμοις Εἰἰσείγοντες μίξεις, Οὐκ Ἰχιςρέφονδ. ὀκροτήσοωτε σφόδρα καὶ ἐ- 
“πυνέσατε᾽ ἀλλα μζτ' τῇ χρότυ απουδαίσατε, ὅπτως μὴ χαὶ αὐδὲ ὑμδι ζιότα λέγη). δ 
«ἰϑῬακαλώ “ὐρζῳ δνέοϑαι αἰδγας. ἐπεὶ, στὸν ἀὐδρὶ παῖδες ὦρϑμ, “πῶς ὠκείνοις διδά- 

ξομδυ ὀύδρας νι πῶς Εὐρξομϑυ ἀὐδες τὴς παιδικῆς αἰοίας ; “βμω θα, τοίνιον ὀύδρες, ἥα 

φϑασωμδρ Εἰς ὃ μέζον τὴς ἡλικίας τὴς ὠδισμϑῥης αὐ Ὰ τῷ Χολτού, καὶ ὝΨ μδμόντων 40 

Ἐλιτύχωρϑῳ εἰγαιϑωῦν, γοῤντί χει φιλαν,ϑεν πίφ. 

« τα 

Λόγ. ε; 
3 
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Λόγ. ἐ. 26. ΒΛΈΠΕΤΕ ΓᾺΡ ΤῊΝ ΚΛΗΣῚΝΎΜΩΝ, ΑΔΕΛ- 
φοὶ, Τί οὐ πολλοὶ σοφοὶ ΚΡ σαρκοι,οὐ πολλοὶ δυσὶ, οὐ πολλοὶ ̓ Δ) λυάφ' 

27 Αλλά ζ(υἱμωρᾳ τῷ κόσμου ἐξελέξατο ὁ Θεὸ;, ἴα κϑιτοιαευύῃ (ὧν 

4 σοφοῖς. 

: δ" [πεν ὅτι ὦ μωρϑντῇ 5 Θεοδσοφώτερον αν, 909, πων ὅθήν "ἔδειξεν ὅτι 
ὀκθίδλν.)ν ἡ σοφία ἡ λον πίν Ὡπὸ τε Ὁ εὗὕοτυείας ἣῬΜ γραφα, 
σὲ τὸ τὴς δ᾽ ὩλΎμῷ ΓΧ ὠκξαίσεως" Ὁσὸ ἅ τῆς εὕντυείας, εἰ εἰ- 

πων, Ὲ ἀἰπολαΐ τὸ σοφίαν ἢ σοφοῦ, πὲ ὃ ἣ ̓  ὠκῦαστως, ΚΤ ἐ ἐρώτησιν 

Ὡροαγαγῶν" Ἅθλρν ὸ ὀπῶν, πῦ αὶ σοφόςνπο γθαμμαϊθύρπάλν συν- 
ὀὐνονος ἀπέδειξεν δὴ, καὶ οὐ νεώτερον ὦ τράγμα,δολαὶ κα) πα λϑιὸν,ὡς αἴω- 

9.» ἀὐδ' φερδατυτοῖνϑαι κα)  πυρϑλέποϑει. πέγφαπῆαι Ὁ, φησιν, ὑἰπολαῖ τἰω σοφίαν 
ὝιΨ σοφοῦ. ω τϑτων αἰπεδ εἰξέν, δι αἱ χρισίμως Ὃ [ἐυλόγωρ ζῶτα οὕτω γέλϑνον ( φΦ 

᾿ δὰ δαγίαρ 15 "Ὁ ον τῇ σοφίᾳ τὸ 5 Θεού, φησιν, Οὔκ ἔγνω ὁ κόσμος" Τ Θεὸ, βύδόκησιν ὁ Θεὸς ἀρ τς 

οἰας τὸ κηρύγματος σῶσαι ὥὧὄν πισεύονζμε) καὶ κα! ὅτι ὁ ζανρ96, ὥφατυ διωυά μέως δι σοφί.. 

ας υἰὐχθδειξις ἢ δζι πολλῷ μεῖζον ζ αφερν Ὁ Θεϑ Ὁ δυ, θοϑφπίνης συφίας. ὁ ἰζι πάλιν χά 

ΕΧ, δλιδοισκαίλων, ὁγα, δὲ αὐτὶ ἢ Ὡποδείκνεσι ἢ' ' μαϑηῦ, βλέπετε γΛ γΦησι, Ὁ κλῆσιῃ ὑ-- 

ει. ὑ [ γὃ μένον διδοισκάλυς ἰδιωζα, ᾿ὁηὰ ὃ ὁ κοϑνας ἐπελέξατο “ἰστοις. αὶ γὸ πολλοὶ 

10 σοφοί, Φηπ, κτ σαρίᾳι. ὅτω δείκγυπαῳ τῦτο ὦ ἰχυρότερον ἣ σοφώτερον, στὸ καὶ Ὄ πολλοιξ 

πείσγν, ἀσόφοις πείσῃ. ᾧ γὃ ϑυσκολώτατον ἰδιωτίω πείσαυ, μάλικα ὅτὸν αὖϑὲ ἀρ  ΑΎ- 

μαΐτων αὐαιγχφίων ὁ μεγάλων ὁλόγος ἢ ἢ. δλ᾿ ὁμῶς ἐπείσαν ᾿ ὦ τῶτυι μζτυρας ἀΐεις 
καλέει, βλέπετε )δ τίου κλῆσιν ὑμδ, αϑελφοί, Φησιν, Ὀισκένψα ὃν, διερθυνήσαιοϑε. ὃ 

γδρϑύγματα ὕ ὅτώ σοφώ, ὼ πόῤτων σφώτεξα καταδίξαϑαι ὥν ἰδιωζα, μαγίδω τῷ 

:; διδασκάλῳ Μευρτυρὲ σοφίν. Ὧιδὲ 611, Κῷ σαρκα εκ ΣΧ τὸ Φαμνόμϑμον, κι ῷ αἴρώντα 
βίων, κν τὶ τίω ἐξωλεν παίδευσιν. (Εἶτα,δα μὴ ΝΕ, ἐωτῷ αὐδεπίτηειν (ὃ ΝᾺ» τὸν ὀὐλύπα- 

τοῦ ἔπτεισι, ἡ ᾧ Αρεοπαγέτέου,, [᾿ Απολλώ, ἀ ἐ ἐτέρρῃς ὃ ̓Εἰδουμὸν (φοις τῳ χηρύγμα- 

| Ἴ πφ»σελϑονζᾳᾳ) ςἕκ εἶπ, τί σστϊεὶς σοφὸς, ΔΛ Καὶ πολλοὶ σοφοί. θγδρ ἰποκάκλης- 

χϑῶν βωμδῥως ἄν ἰδιωΐας ὀκάλει ὁ ἄν σοφοις ἠφίει, δλλα κ Ὄ τύτυς ἐδὲ χιτοπολλῷ: ἣ "πλεὶί. 

Μράπονρίαι, }3 οἷς ὀκείνοις. πἰ δήποτε; ὅτι ὀκτὶ σείρκα σοφὸς πολλῆς γέμει τῆς “λύοίας, ἀ ὧπ μαι λιςεὶ 

ΓΙ μώφϑς, στὸν τίω Λεφϑαρρδέμω διδασκαλίαν ὀκραλῷ μ᾽ βούληται. ὴ ὺ καινῶν 

᾿ δῶ ἧς (Ὁ δ): Εἰ βουληθείη διδωξαι σιναὶς ῶ πὸ τὴς τέχνης, ᾧ ἅ ὀλί γα Εἰδότες, κα. 
χὼς ὡρϑθυτίως ὡς ὀϑιοι τῇ τέχρῃ ἢ κατέχειν Φιλνεικοιωτε, οὔκ λυ ὀθασριν μαϑεῖν 

ῥαδίως, Φ" μηδὲν ἔχιξαμϑμοι μάλιςα ἂν καταδύξαμη ᾳ λερριδνα" ὅτω δὴ κ ον. 

3} πο γέρρον. (ὦ ἰϑιώπω μᾶλλον ἐπείοϑησαν, τίω γγέρά : τέων τ πύνοιαν ΟΥ̓Χ Εἶχον, τὸ 

νος νομίζειν ἑαυζῶν ̓ τ συφοις. κ) γ ἴη) σφῦρα μώρϑι, ἐῤκα μαλιχαὶ Εἰσνν, (ὦ λογισμοῖᾳ 

μανΝ Ὀχιηφέποντες ἀ: ἀπερ ούχ ἐςῖν δύρέιν, δρλ᾿ ἢ δζρᾳ πίφεως. ἢ γοῤ᾽ "Εἰ ὥασερ τὸ ὃ χαλκχευτικδ 
μὲδὲ ἡ πυ- 3.9 τὴς συ ἐαλφας τὸν πτεπτυρφικ]ωυϑῥον ϑξέλκοντος σίδηρον, ὅτος οἱ σ' τῆς χες φιλο. 

διὸ τν ψυικϑίη τῶτο ποιᾷν, τίου ἐς αοὑτίων αὐτὰ κατα φιού ίβο, λθοιὰρ ὅτω ὑώ φιλόσοφοι δὲ 

"ἠξίχκι 40 βαυ ζαύτα ἐυρᾷν Φιλονεικήσειντορ, τω πίςῖν ἡτίμκασοιν. δ ὯΙ τ ἐχ ἐυρον γ᾽ ζη- 
ἐμ, δλὰ τύρϑμων συϊνὰν. καὶ πολλοὶ 'διιυαποὶ » 9 πολλοι ἐἐυδρᾷς. δ γοῤ ναὶ ὅτι τύφου πεσληρω- 

θε ϑέοι Εἰσίν. ουοὲν Ὁ 5 ὅτω πσοῦς ἀἰκριζη ϑεογνωσίὰν ἀ ἄχρισον, ὡς Ὥσπγοια νὴ τὸ  πσο!σηλοῖς 

εϑτῳ πλούτῳ, ὺ ὙᾺ» πἰϑασκβυιαζειζὰ πλόντα λαυμαζεν καὶ ὼ μιήδενα, τῆν" τῶν 
ποιζοϑαι λόγϑν, ὁ ἐμιφοοήει αὶ ὦτα τῳ πληθ ΔΜ φροντίδων. «ἀλλα μωροὶ ὃ κόσμε 

ΟΦ εγίομ, τοΠ},3- 2: δ εελίξαπ, 
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ἀξελίξανόΘος. ὑεῖ ὮΝ μέγιτον τῆς ἰκης δείγμώ, ὁτὸμ ὄχ ἫΜ ἰδιωδῶ "κά. νὶ γ) 

ὅτωχατα λέυύογται ὀλλέμοερ, ὑτὸμ ΓΝ μ σοφανν “9 αἷσιν᾿ αἰλλα τότε ἐπχαλύπθονται ὃ- 

τὸν ἰϑωσι τοῦ χοιρντάχρξευ αὶ τὸν χὶ τῆς αγϑοά φ ναῇ ὀζοις “φιλοσοφοιωῦτα, διὰ ἡ αὐ- 

τὸς ἐλελυ," ἵγώ καταιρ νυ σοφουῷ, ὰ οὐκ ὠζωῦ)α μόνον τῶτο ἐποίησιν, αλλά ὺ Ἐχὶ 

ῥά; αὐλῶι πλεονεζ]ημ τῷ βιου. Καὶ γὰ τὰ αἰοϑενῆ τ κόσμυ ὠξελίξαηο, γα χᾳ- 

πιρακαύῃ ταὶ ἰχυφϑὶ. Οὐ», ἰδιωζας μόνον, αἰλλαὶ ὶ πένητας ᾧ ἐυκατα φρονήπυς καὶ 
ἀσήμος ὀκάλεσιν, ἿΣ ὥς ἐν διιυαφείαις ὕγτας ζω πενωώσῃ. 

18 Καὶ ἀλυνῦ Ὁ κόσμου, καὶ Ὁὰ ἐϊξουθενηψϑῥα, ᾧ τοὶ μεν" ὅντα ἵνα, ζοὶ ὕγτα καὶ αργήσν. 

Καὶ γα ᾳ μή ὦτα καλέ; ὧν μηδὲν λογιξομδίοις δὲ τίω πολλζω ὑδεγειὸν. ὅ- 

τω τέο πολλίω διωαμῶ ἐπεδείξατο, ὀγῳ ἿΜ μηδὲν τῇ δυκοιώτωι (δὲ μεγαλνς χα τες τὸ 
χών, ὑητρ ἀλλαρῦ λέγη Οσιη  δυυυαιμίς μὺ ὁ [" αἰοϑενεία τελειούπα. μεγοίλη γ» ϑύνα- 

μιᾷ τὸ τὲς αἰπεῤῥιμμϑίοις αὶ ῥιυδενὸς μυηδέποτε μαϑήματος ἀψαμλύοις, τύτος αἰ ϑεόον τὰ ὑ- 
πὸ τὸν ἀρρενὸν πευδείμειν᾽ φιλοσοφᾷ!. ἐπεὶ καὶ "ἰωζον, ἡ ὁ ῥήτορα, ὦ τοὺς ἀδλλυς ἀπϑρτας τὸτε 
μοίλιφα ϑαυμαζορὸν, ὑτὰμ τοὺς ;σφίδρα ἰδιώτας πτείλωσι αὶ Ὁ παιδεύωσιν. Εἰ ἢ) τοὺς αὖθ 

τέλρης λθγϑυς ϑαῦμᾳ μέγα οὐϑεῖναι ἰδιώτῃ, πολλῷ μάλλον τ τοὺς με τοσαύτης φιλοσο- 13 
φίαι. ψ ἰϑαύματος: ἢ ἕνεκεν μόνον, συ τῷ υ δεῖξαι τίω ἑαυΐν δυυΐα μων τοίη» πεποίηκεν αἰλ- 

λα αὶ χπὺρ τῷ καταφεῖλαι τοὺς ἀλαζόνα. 29 ἃ ἔμασογεϑινἔλελν, να κρεταιρ,ευύῃ ἄν: 

μΩ. " καταργήσῃ τα ὀγτου. ὁ οὐζϑα πάλιν 
39 Ὅπως μια χαυγήσηται πᾶσει δοὶρξ οἰ οὐώπιον τῷ Θεού. Πόύτο "ὁ ὁ ὁ Θεὸς φζμ. 

τῶν ποιῷ, ἵνα, ᾿ μιηδὲν " ἑαυτοῖς 'ς λογιζω θα, ἥα, πϑώτω τῳ Θεῷ ὑλιγφαφωρδν. »ὴ ὁ ὑριᾷς 20 
Ἐχὶ τῷ δέν καὶ Φ σηψειυ ὑμας εὐξις ααξησενείματε: ΠῚ ποίας τόύξεοϑι συγβωμιηφ: ; ἢ γαῖ 

ἐδεηιξονὸ ὃ Θεὸς, ὦ ὁτί ὁυ δευνατον δὲ ἐαυ μ᾽ σενϑέεζαι μένον, ̓  τούτο πῆρα τίω Ξεχίω ἐποίης- 
σιν. ἰγὰ τὸ τότε δὲ ἑαυτῶν (φϑίωαι ἐνίων, δλλ᾽ ἐσγει χάλλος τἰρανοδᾳ ἢ γῆς μιέγαϑος καὶ ἡ τῆς 
ἄλλος κθσιως ὦ σῶμα «ξελλΐζμο ὕτω λειεκγωγείοϑαι «εὶς τὸν ῥάρε ᾿ἐργῶν δημμουρ-- 
ηϑν. ἐποίησε ἢ τούτο, τσϑϑδναφέλλων τέων μέλλουσαν" οἴησιν ἡ σοφίαν. ὥασιρ δι" Εἴ ὡς :ς 
διδάσκαλος κελύθυσεις ἔπεοϑαι τῷ μϑιϑητῇ. ἡ» ὁμ ἡγῆται, ἐπέδὺ ἴδῃ «πορλαθὸν- 

του ὁ βελόμϑμον αἱ ἀφ᾽ ἑαυ Ὁ πόρτα μαϑεῖν ἀφεὶς Αἰ θιμιαυρτῷ,," δείξας ὡς Οὐκ Φρκᾷ ὡρὺς 
τέων; μιοί,ϑησιν, τως αὐταῖ τὸ τῦτε ἐπσείγοιζὰ τ ἐ ἑαυ ὅτω Θεὸς ὀκέλδυσε αρῦρῳ Ὁ 
Ὡργίω ὑπεοϑαι διἰσ' τὴς ΚΥ τίου κίισιν" χαπιλήψκως, Ω ὃ οὐκ ἤλέλησου, δείξας 

ὑζχ' Τὴς πείρας ὅτι οὗν τἰρωίν ἑαύζις, τὸ τότε αὐτοὺς πσϑἧς ἑαυτὸ ἑτέρως πάλιν ἄγη. ἐ- 40 

δωκεν δύ τὶ δέλετιν τὸν κόσμον, Οὐεῖὰ ἐν τύτοις  ἐμδιότησειν Φ φιλόσοφοι , Ουϑὲὴ αὐτῷ πει- 
ϑίώαι ἡλέλησαν, Οὐϊοὶ (ὐτίω ἐλϑεῖν τίω ὁδὸν σεὶς αὐτὸν, ζοὺ «ἱ αὐτὸς ὠκέλϑυσω. Εἰσ- 

γον ὁ ὑπέραν ὁδὸν τῇ τῆς , «ροτίρας σαφέξεραν πεϊλουσειν,δτι Οἷκ αὐτάρκης αὐ,ϑεφ πος αὐτὸς 
ἑαυτοὐμό μόνος, ττ γα Χ) λογισμοιᾷ ἰωΐ λὐακινεῖ, «αὶ τῇ [ ἔξω)εν χέ χριϑὰ ὑφίᾳ χ 

τὴς τῆρ κῆσεως χειφφιγωγρυμϑμους᾿ νὼ 5 ὸὐ μή Ἧς γύνηται μώρ9ς, τυτέριν, ἐμ μή πόῤτα 14 

λογισμὸν ὼ πᾶ σειν χριῶσῃ σοφίαν, καὶ τῇ πίφει ἑαυτὸν αὐδαϑῷ, ἃ ἀλκὴ ἡχόμον σωνϑέοϑαι. ου 

μικρὸ τούνωω μζξ' τὸ ποιήσοι! ῥᾳδιὰ τίω ὁδὸν χαὶ καὶ νόσημα ὀψέασασεν οἰὐτεύον, [ μὴ καυ- 

χάοϑαι, μηδὲ μεγα Φευνεῖν, ὅπως μὴ χαυλίσηται: πᾶσα σείρξ. τ πὸ γοὶρ τὠτε ἡ ἀμαρ- 
πα, ὅτι σοφώτεροι ὦ τὸ Θεοῦ νόμων ἐῃ ἐ ἐφιλονείκησειν, ὑ θέλοντες ὅτω μαϑεῖν ὡς αὐ-- 
τὸς ἐνομοθέτησε. δα τούτο οὶ: ὅλως ἔμαϑον. ὅτω Ὁ , ὃξ ὩΌχῆ ὄγένετο. εἶπι τῶ (ο 
Αϑαίμι" τον γ ποράξον, Ὁ! ) τόδε μεὴ ̓ πράξῃς. ὦκῴνος ὡς πλέον ὧι νομίζων ὑνείσχοιν, παι- 
ῥὕχουσι, καὶ ὅπερ Εἶχεν, αἀἰπώλεση. Εἶπε τοῖς ἑξῆς, μὴ ἐναποιδύετι τῇ κηῖσει, αλλά . διαὶ 

της Τοῦ  δομμουρρρν ἡκωρᾷτι. ὠκχᾷοι δῆλον, συφώτερϑν ἀν" Εἰρηρϑϑων ἐυφάσχϑετες, 
μυρίος ἐκίγησοιν λφρυράνθους. δζμ' τού χαὶ ἑαυτοῖς χα δλήλοις ((μυεῤῥώγησαι, καὶ ἐψ 

ὁ ῥπὶμῃ 

3 τὸν παρ 
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Θεὸν ἔνονν, ὅτε αἴδὲ τῆς κτίσεως τί σαφὲς ἔγνωσαν, σϑοῖδ πσοόσήκόσαν χαὶ αἰληϑὴ αἰδὰ 

«αὐτῆς δυξὸν ἔορν. ΓΟ τοῦ» πάλιν ἐκ, πολλού τῳ τύξδοντος τίω οἴγσιν σι καϑαιρών, τοῦς 

ἰδιώζς πρῴ τας Εἰσυγαγε, δείξας ὡς πόρτες τὴς ὐωϑῳν δ ἕονται σοφίας. ὕ μόνον ἢ οὖ ῷ 

αἰϑὶ »γώστως λόγω, αἰλχαὶ καὶ τοῖς ἄλλοις ἅπασι χα! ἐν, ϑοῴπους καὶ ζᾳ ἀλλα πόότα κτί- 

5 σμαιτοα ον πολλὴ χθθᾳ νι καιτέτηστν, ἦα μεγίφ' ἐν «φορμέιὐ ἔχη ὁ ζωτίω αὑτουτα- 
γῆς καὶ οἰκειώσεως Ἐ΄ δζρι τη» δέκ ἀφῆκεν αὐτάρκεις αὐτοὺς ἑαυτοῖς (1). Εἰ γὸ χαϊ νιῶ 
ὼ εἰᾳ, ὄγτες πολλοὶ καιτου ρϑνούσι, Εἰ μὴ τῶ) ζω, πο οὐρα ἐν ἐϊξηλϑον χἰχύοψιας ; 

ὧι ὃ ὅτω χαυχασδον φϑοιων αὑτοῖς αϑεῖλεν, αλλ ἀφέλκων αὐτοὺς τῆς ἀπωλείας τὴς 
ἐὐτιύϑεν γνομϑῥης. ᾿ 

ι᾿ιο 30 Εξ αὐτῦ ὑμεῖς ἐφε εν Χολφτῷ [ησί, ὃς ἐλμήϑη ἡμῖν σοφία οἷπὺ Θεού͵ καὶ δίκαιο. 

σύνη καὶ αἰἱγιασμὸς χαὶ ὀσολύτρωσις, Τὸ, δξ ἀντ ονζωῦϑα, ἐυ αἰδι τῆς εἰς 

τὸ τῇ αἰδαγωγῆς οἶμαι! λέγη αὗτον, ἀλλαὶ αὐθὶ τὴς πίτεως ᾿ τϑτες!, τῶψα Θεῦ »»ἐ- 

“9α! οὐκ ἐξ αἱμώτων, εν ἐκ. ϑολήμμοιτος (ρκός. μὴ νομίσητε τοίνιωυ ὅτι αἰφελόνϑμος ἡ- 

μας τοῦ κφιυγχήμκριτος, Εἤασενϑτω. μέζονγὰρ ἕτερϑν ἔδωχε καύχημα. ἐκείνου γὸ ὡγῶ--: 

15 πιονν δὴ χαυχάοϑα;. παϊδὲς αὐτῷ ἐφε, δχοὶ τοῦ Χοιςού τούτο ϑρόμϑιοι. ν ὅπ, Εἶπε, τὰ 

αἰϑφοὶ τοῦ κόσμκου ὄξελεξατο (οὶ αἴ λιωνη, σγοίκψεσιν ὅτι πλύτων Εἰσὶν ἐνλρέφεροι, " Θεὸν 
ὀχοντες πατέρ᾽ τὴς ὃ θυλμείας ζαύτης ἐχο διᾷα καὶ ὁ διᾷνα, αλλ ὁ Χολφὸς ὑμῶν ὅ91ν αἢ-- 

σιος, σοφοιὲ ὑμας ποιήστες ᾧ δειχαίους ἢ αἰ γίους, τούτο γδ ἐ61ν, ἐλ νήθη ἡμῖν οφίω, τίς δέω 

ἡμδῶω σοφώτερος τῶν ἐυ τίω Πλάτωνος ἐγγτῶν σοφίαν, ἀλλ᾽ αὐτὸν (ὃ Χοιςον, τοῦτο τοῦ 
20 Θεοῦ βουληθέντος; «ἰδὲ ὅν, πὸ Θεοῦ; στθλυ μεγίλᾳ ἀπῇ κῦϑὰ τοῦ μονολμους, τότε ωροσ-- 

αἰ Ἴει(ὃ πατέρα, ἵνα μὴ νομίσῃ ἦις αὔϑρνητον τῇ (ον. γ᾽ δῶ Εἶπεν, ὁτι Ὀστῦτα 
φῶσι, ὦ πὸῦ ανέϑηκε τω ἡ, σοφίαν αὐτὸν λέγων ἡμῖν γελμῆοϑαι ἡ ϑιχαιοσιούζωυ αὶ αἴγια»- 
σμὸν ᾧ πἰπολύτρωσιν. ὅζρα τοῦ ἡοὺ πάλι τὸ πὸ ανα ιϑεὶς τῳπατοὶ οἶπεν, ὥσο Θεοῦ. 
χα τί ὃ μὴ Εἶπεν, ἰσοφισεν ἡμας, ἀλλ᾽, ἐδρήϑη ἡμῶν σοφία» τὸ ϑα ψιλὲς ογδεν ύμϑμος 

λὲ δωρεᾶς ̓ ὡςὸν Εἰ δλελμ,ἑαυτὸν ἡμῖν ἔδωκε. δρφι πὼς ὁδιῷ πγοϑθα νει. πσοϑτερϑν δ 

ἡμας σοφοις ἐποίησεν ἀπτλα ξας τῆς πλανης, ἡ τότε διχαίους ᾧ ἀὐγίος, τὸ πνεῦμα 2964- 
σοαΐμενος, ἡ ὕτως ἀπήλλαξεν ἡμας ἀἰπόϑτων τῶν κακϑῖν, ὦφε αὐτὸ ἐῇ, χα! τῆς οἰσιωσεὼς 
αὐτῷ ἡ τῆς πίζεως. αἰλλαχοῦ κα δξῶυ φησιν, τί ἡμιᾷς ἐδ μόῶθα διχαιο(ζμώη εἰν αὐτῳ, οὕτω 

{τ α 

λέγων" Τὸν μυὴ γνόντα αἱ μδοτίαν, αἰ μδοτίαν αἰ χῦ ἡ δ ἐποίησεν, ἥα ἡμεῖς ϑρωώμεϑα δι-- ξιΚοριο κα, 
40 χφιο Ἰώη Θεοῦ ὦ αὐτῷ 'μώῶ ὃ αὑτὸν φησι δικφιοί μύζωυ ἡμὴ γολυηο ᾽ ὡςι ἐξες! τῷ βυ- 

λομέγῳ μετέχν δωψιλώς. ὄυ γδρὸ δεῖνα σοφοὺς ἐποίησν, χα ὁ δεῖνα, αλλ ὁ Χολφύς. ὁ χοί- 

γι χαυχώμένος, ον «τῷ καυχαοϑῶ, μὴ ᾧ ῷ δεῖνι. νὰ τοῦ Χραφοῦ γέχϑνον ὠπόντα. 

δ Εἰπων, ὃς ἐλνηϑη ηωὴν σοφία χα) διχαιο( ωη χαὶ αγιασμὸς χα Οἰπτολύτφωσις,, ἐ- 

πήγα λυ" 
11 21 ἶνα, καϑώς γέγρατλαι, ὁ χαυχώρϑιος, ὧ Κυρίῳ καυχαοϑώ. 

τς Διώσῶτος σφφοδρωῖς κϑυτίου θη κτ' τῆς ΝΜ ἐλλίωων σοφίας ἵνα, τοί» ἀὐζ' πείσῃ τῶς 

δ ,ϑοποις, ὥασερ δι ᾧ ἔς! δίχαιον, ἐν Θεῷ χαυχάοϑαι. ὑτὸν ὙῈΡ 7 ἑαυ φ κρ 

ἑαυςῶν ζωτώμδι, Οὐδὲν μωρότερϑν, συν ἀοϑενέφερϑν ἡμδυ “. γλώηον ἅ»»» ἔχειν 

ἠχκονηνϑμίω, διωνα τὸν, δυγμιατα 5 ἰ δα να μα χόμον᾿" ἀλλαὶ τοῖς “δ ξἰρα χνίων ὑφασμάσιν 
40 ἐοίχᾳ σιν ὦ λογισμοὶ καθ᾽ ἑαυςἦν ὑγτΈς. Εἰς τϑτο "δ Τίνες Ἰὔρήλοσαν μάμίας, ὡς μηδὲν 

αἰλυϑὲς ἐὴ) λέγ “ἿΨ ὄντων, δλλαὶ πόμτα ογαγτία διιουράξεοϑτι “ἿΜὙ φαμονόμων. μηδὲν 
τε Εἴπης σουὼ τῷ, δλλ ὧν πᾶσιν ἐν Θεῷ καυχῶ᾿ μιηδενὶ δῤ, ϑοΐστῳ τί ποτε λογίσῃ εἰ 

1...3.κ57. 

ΡΝ Παύλῳ Θδὲν γ0ὴ λογίζεοϑοι, πολλῷ μάλλον ἑτέρφις, Εγω ,»»», φησιν, ἐφυτῶσα, 4. 0}... 

Απολλὼς ἐπότισεν, δλλ᾿ ὁ Θεὸς ἡυξόμον, ὁ μαϑων ἐν Κυείῳ χαυχάεϑαι, Οὐ εἴδποτε ἐ- 
Οἰιεγίοια. τομλ. 3. 23 παριϑήσε!) 
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, παριϑήσε.), ὀνλλ αἰ ματϑιασει, αὶ ἐν πᾶσιν ἔστι θύεγδέιτος, δυνν αὶ  Υὔθ" ελλιλωων τοις 

αὗτα, ἀλλα πόμζᾳ ἑαυτοῖς αατιϑέασι. 89 ὁ Ὥὀσὸ αἱ, ϑοϑίπων ποιούσι )ᾳοιφ᾽ ὅτως αὖ- 

ἄν  πόνοια ἐϊξετραχάλισεν. 

ι΄ ΚΘΙΚΟΝ ῶρᾳδὴ λοιπὸν 61 κσϑ3ς τίω τύτων ἥξελθον μαιχέω. πού τού κατελίπομϑυ ῷ 

λόγον τῇ πσοϑτέρᾳ " ἐλόχομϑρ, ὅτι Οὐκ ζω ὃ γυνάτον Κὶ ἐν, ϑιοφπίνίου ἀκολουθίλν αὐἰδιδρμέ- 5 
6ϑαι δ" φιλοσόφων τὰς αλιίας" αλλ ὅκος γέγονε δυωυατὸν. δεν δῆλον, ὅτι ρριπι »έ- 

λϑνέν, ἐλέχϑνϑι, δι οὐκ ζῶ διωατὸν συν νοῆσαι! ἀὐδους τοστεῦτα χατορϑὼ ματα᾿ και 
ἐδείξα μδμ ὅτι νὶ μόνον εἰγενόησαν, ἀλλα! ὰ Εἰς τέλος ἤγαγϑν (Τ᾽ πολλῆς τῆς θυκολίας. Ὁ 
ἀὐρ᾽ δὲ ᾧ σήμερον γυμνασωνϑρ τ λόγου ὦ κεφαίλαιον, πῦϑαν ἀδηῖς ἐπῆλοε τοοϑσ δυκῆ- 

σαι τῆς οἰκυρϑρης πθι δμέαϑαι, Εἰ μεν Εἶδον (ὃ Χ ολφον ὀϑαςαντα. μὴ γὸ ἀξεφήκεσαν, τὸ 
ὧξε τοιοῦτον τι λογίοσυοϑωι ἁπλως ᾧ Εἰχῃ τὸ γ» ἰπθαλλει πᾶσαν μιαφίλν ὦ πρϑ)σ- 
δυχῆσαι αἴϑυ ϑιίας χγδῤιτος τοσώτυ «ὐδυβνέοϑαι πορόάγματος. πὸὺς αὐ καιτώρϑωσον 

! 9» ͵ 2,.Δ.} ! ε Κ.ᾳ{0Β Ι 2} 2) 
μι νόμϑμοι ἡ ἐϊζεφηκύτες ; Εἰ ἢ ἐσωφοϑνοιον, ὥασερ δέζυ ἢ τὰ ποραγματα ἐδειξε,πτοἷς ἀγϑυ 
τῷ λαδῴι ἐνέχυρα αἰξιόπιςα ὧκ ΔΜ] ἐρᾳανών ἡ τὴς ἀγωθαν δπολοιύσοαι βοττῆς, “συ ἐγϑνον 
κοϑῦς τοσουτοὺς ὄξελθων πολέμυς ̓  ω γὴς ἡθαλαῆης κατατολιμῆσοι, ἡ παϑϑς μεταῦο- α5 

λίμὶ τωῖ τῆς οἰκυρϑδύης αἰπασης ἐν τοωὐν ἐν χόθιῳ τοσύτῳ πτύλμτων ἀν,ϑοφ ποι δώδεκα, 
υὐποδύσαοϑαν, ἡ φ-ἰῶαι ϑρναΐως οὕτω ἡ ὃ Ν μέζον, “σοϑς οὐρᾳνὸν χα λοιτες χαὶ ζᾳς 

ἄγω αἰ ϑτοιρας, πίϑεν τσοόσεδύκων στείϑειν (ἦν αἰκούονζοις "τα Εἰ μϑὲ ἤσαν οὖ δόξῃ καὶ 

πλούτῳ καὶ διυυαφεία ἡ παιδεύσει τραφέντες, μάλιςα μϑὺ συοδ' ὅτω ασοὺς Τοσοῦτον ὃγ- 
ΧΟ πραγμάτων Εἰκὸς ὦ ἀὐζις ἐπαρϑέεναι ᾿ πλίω ἀλλα' μανὸν τίνα, λθηϑν Εἶχω ἡ 20 

᾿ παρϑσϑοκίαν᾽ νοῦ ἢ (Ὁ νϑν ασοὺς λίμνας, (Ὁ) ὃ αὐδὶ δέρματα ἡἠοῤλέζωουτο, ὦ ὃ αϑὲ τι- 

λωγίαν, Οὐδὲν τώτων ἢ Ἐχιτηδουμώτων αἰ γρηφύτερον τοὺς Φιλοσοφίὰν αὶ “σϑὴς ὃ πεῖ- 
σωρ μεγαϊλᾳ φϑρυταζεοΐ, αὶ μάλιςα στὸν με ποραδειχκά ὡς ὄχῃ. μάλλον ἢ Ὁ μόνον 

δείγματα ἐκ εἶχον δτί αἰθκέσονται,αἰλλ᾿ ὅτι ἡ αὶ αὐθεόσον ἡ ζωῶτα ἔναυ λοπολλοὶ " 

Τχυχήρήσοιντες χαινοτομίαις ἐσξέαϑησαν,ο χε" τοῖς πϑν ἕλλησι λέγω(ὀκᾶνα γὸ ἐδὲν ἐφ) ἐλ- 29 1σνφδὰ πὶ 
λοὶ Ὁ» αὑτοῖς τοῖς Ἰουδαίοις οὖν αὐτῶ, τῶ χαιρῷ, ἐχὶ μ᾽ δώδεκα δ ,ϑοθπων, αλλά «ἱ' ἧι 

πλήδους πολλού τοῖς ποροίγμασιν ξχιτίϑένϑμοι. ὶ γδ Θϑυδῶς καὶ Ἰούδους συφήματω ἔχον- 
τὸς μεγάλᾳ αν, ϑούπων μ᾿ τῶν μαϑητῶν α΄πώλοντο, ᾧ ὁ,» ὠκείνων φόξος ἱκανὸς ἑωωὼ 

᾿ τύτὸς πωυδοῦσαι, Εἰ μὴ σφῶγα ἦσαν πεπεισμένοι ὅτι ἀγθυ ϑείας δυυναίμεως αἰμιή γόμον 

᾿ αἰδολ μέ. εἰ δὲ ὦ “σοϑσεδύκων κρφτῆσοαι, ποίαις ἐλπίσι τοσύτυς ἀνεδέχοντο κυδυώυς, 29 

᾿ Εἰ μὴ “δῆς πὸ μέλλοντα ἑώρων :ϑωώμδν 3 ὅτι ἡ ἤλπιζον κρατήσει ᾿ τί πορϑσεδύκων κερ- 

Ι δον ἐκ τοῦ προϑσαγοιν πόρτας ᾧ μι αγαςαντι, καϑώς φατε; Εἰ γὸ νιωῦ πιςεύσειντες 
ἐὐϑοσ τοι κὐξὶ βασιλείας οὐρριναῦν ἡ μυρίων ἀγαϑοδν, δυσκόλως καταδεχον.) κυδυγουας, 

πῶς αὐ ὠκῶνοι μοί τίου τοσαῦτα ὑπο έμεινον, μάλλον 5 ᾧ ἐγ κακῳ, Εἰ γαὶρ μυὴ ἔϑμετο 
' τα γεγρυρδῥα, μηδὲ Εἰς (ὃ θοροὸν ὁ Χοιτὸς αγέζη, πόμτως ζωῦτα πλαίῆωιν φιλονει-- 35 
᾿ χϑιώτες καὶ (ἦν ἀλλοὺς πείθειν, τῳ Θεῷ πρϑόσκρϑύειν ἔμϑινον ταὶ μυρίοις ἀγωθαν ασϑΆσδὸ.- 

καὶ χερᾳιουοῦς "ἄλλως Εἰς ζώντος τῷ Χολφοδ τοσαυτίω Εἷμν ροθυμίδν, Ὄσοθαι- 

νόγτος αὐ ἐσθέσον αὐτέων. ἔδοξε γὰρ αὐ ὠδοῖς, Εἰ μυὴ αἰνέτη, πα τεὼν 41) τις ὁ Εἴρωνοεκ 
ἴξε, δὴ, πὸ φρατόπεδω,τοῦ ὥ' φρατην» ὁ ὰ βασιλέως ζώντος, καὶ αἰοϑενη ἥ, συγκροτήται" 
ἀπελθόντων ὃ ὠκείνων, καν ἰοιυρρω ἡ, ὀζρλυεῖ); ποίοις δξώυν,Ε.ἰπέ μοι, λόχϑις ὀκέχρέωτο 40 
πιϑεκνοῖς, μέλλοντες ὡτήεο, τοῦ κηρύγματος ὶ ωρὸς τίου οἰκουμϑρίωυ ζξιέναι ὡπασαιν; ποίοις 
ἢ κωλύμασιν Οὔκ αὐ κατε ϑησαν; Εἰ γάρ μαμνόνϑμοι ἦσαν (τὸ γαὶρ οὐδ᾽ λέγων ψὶ παύ- 

σθμφ.) Οὐὴν ὅλως κρυτορϑ σοι ἔδει (ουτῆὶς γὰρ μανομϑμοις πεῖ) ) Εἰδὲ χατώρθωσαν, 

ὡασερ δὼ κὶ κκιτέρϑωσαν,ᾧ σὴ εἰκνεσι τὸ τέλος, πϑρτων ἤσαν σοφώτερϑι. Εἰ δὲ πόμτων ἡ- 
στιν 
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σαν σοφώτερφι, θύδοιλον οτὶ οὐκ ἀν' απλιούς ἦλθον ὉΧῚ τὸ κήρυγμα. Εἰ γα μὴ Εἶδον αὖ- 

, ψέγων τὸ αἸαςαντα, εἰ ζω ἱκανὸν ἀὐδριξ' ὀϊξαγατεῖν Ἐχλὶ ( πύλεμον τῦτον; τί ὃ σόκ δ ἀΐοις" «- 

πέτρεψαν,εἶπτεν ἀΐοῖς ὁτί «(Τ᾽ τοῦς ἡμέροις ἀγαφήσο μα, ὁ αἰθδι' βασιλείας ὀυροιναΐν ἐπηγ-- 

»εἰλατο᾿ Εἶπον, ὅτι χρουτήσυσι τῆς οἰκανϑῥης πνθῦμᾳ λαξόντες ἅγιον, αὶ μωυολα πποὸς 

4. ττοις ἕτερα πᾶσαν χἰχύρθαμοντω φύσιν. ὡςε Εἰ μηδὲν τότων γέλρνεν, Εἶχα) ζώντι ἐπεί. 
θ0γη», τελβθυτήσαντος Οσὲκ αἢ ἐπείϑϑησαν, εἶ μι ΕἾϑον ὁμαςαγτα. Εἶπον δ δ᾽ μα’ 

τοφρήμέροις ἐλελμ α!αφήσομαι!, ὶ οὖν λυ έρνι" πνθῦ κα ὑπ ἐσανο δώσειν, ᾧ οὐκ ἔπεμ- 
«κε, πῶς δζχυ ἷρ. α μϑινόντων ἀυτῳ πιςεύσομϑυ, “Μ αϑρόντων ἐληλεγμϑμων ; τίνος ὃ 
ἕνεκεν μιὴ ὀμαςαντος, ἐκύρυῆον ὅτι αὐέφη.» ζη Ν᾽ ἐφίλοιω αὐ τόν, Φησι. χαὶ μέωυ' μισεῖν λοι- 

10 πὸν Εἰκὸς [ὦ αἀἰπατήσαντα καὶ ασολδιδωκότα, κὶ ὅτι μνοίαις ὠδοις ἐλπίσιν ἐπάροις, ὸ οἰκίας, 
αὶ λϑνέων, ἡ πόῥτων δἰποςήσας, καὶ ὁλόκληρη ἔθνος οὐκ πολειίθσους ἀδζῖς Ὁ Ἰουδαίων, ασοϑέ- 
δῶχει ὕζερον. ὁ Εἰ  αἰὐϑιενείας (ὦ ὃ “δνόμϑμον, (ἰἰωέγνωσαν δύ" νιωὶ ἢ κακουργίας 

πολλῆς τὴ οὐομίζεν». ἔδειγὸ τάληθος Εἰπεῖν, μοὶ (2) οὐρρινὸν ἐπαγ[είλαοϑαι δὐ',369-- 
πον ὄγτα ϑνητόν, ὡς φατε. ὧφν τοιουδντίον Εἰ ἰκὸς ζω ἀὐϊρες ποιᾷν, κηρύῆειν τίω ἀπάτίωυ, κὶ 

ι3 λέγ αὐἴον Εἴρωνα χα! οδητα οὕτω γὰρ δὺ χα! δμκυδυων ἀπηλλάγησοειν,οὕτῳ καὶ (ὃ 

πόλεμον ἔλυσαν. Εἰ γ) τοῖς φρατιωταις “δἰργύολον ἔδωχὸμ (ὦ) Ἰουδοῆοι ἵνα, Εὔπωσιν, οἷ 
ἐκλεψὸν ὦ σώμα, Εἰ αϑϑελϑόντες Εἶπον ὦ μαϑηταὶ οἷι ἐκλέψα δι, καὶ Οὐκ ὀμέφη, 

“ποίας δὼ Οὐκ ἀἰπήλαυσιιν τιμῆς ὥςε ἐϊξίω αὑτοῖς χαὶ τιμία θαι καὶ φεφανούοϑαι. τίνος 
δξζω ἕνεκεν ὃ ὑζοίξεοϑοι ταὶ κινδυω ϑύειν αντικατηλλαξαντο τώτων, Εἰ μὴ ϑεία τις ζω καὶ πεί- 

10 ϑυυσα ἀὐὔδις δεώαμις, ἡ τώτων αἰπόῤτων δυωατωτίρᾳ ; Εἰἢ μηδέπω πείθορϑρ, λογίζῳ 
καϊκεϊγο᾽ ὅτι εἰ μὴ τῶτο ἕω καν εἰ σῷ ἐδρα ϑϑδεσκθυαζοντοράκ αὐ ἐπ' αὐτῷ τὸ κήρυγμα ἐκή- 

μνξαν, δι ἀπεςράφησαν αὐτὸν. ἶξε δ᾽ οἷ οὐδὲ ζα ὀνόμωπα ὃν λόμεθει τ ζᾳ τοιαύτα αἰπα- 

τώντων ἡμαξ ἀκούειν. ἥίνος ὃ, ἔγεκεν αὶ ὠκύρυῆον εἰστν ὦ ὄνομα: ποϑϑσϑοκϑίντες ὅτι κροντης- 

σύσι δὲ αἰστν, χαὶ μυζυυ τομωυδῳ πίον ἐχοίώ πυϑόσδυκαν, οἵι Εἰ καὶ ἔμϑνον χρῳτήσενν, πώ» 
2ς λογτὸ απατεώνος ὄγομα φέροντες Εἰς μέσον. Εἰ ' συσκιάσαι τὰ πσϑϑτερο. ἐξούλοντο, ἔ- 

δεισιγῆσαι " ὡς τότε ἐπτυγωνί εαϑαρ, μειζόνως αὐτῆς αὶ 4 πόλεμον ὶ (ὺ γελωζᾳ. πόθεν 
δῶ ἐπῆλϑεν ἐὔοις αναπλάσαι τοιαύτα » ἡ )Ὰ} ὦπτερ Ἰχϑυσειν, αὐ πώλεσαν, Εἰ 5 Οέκ θ,.- 
τος φόζξου πολλα ἐπελφνθανον, ὐ πιναὶ Οὐ δὲ εἰγόοιου (καϑως ὼ ὁ ἐυαγίλιςής φησι) τοσύτν 

χυδιου κατα λαξώντος, πτοἷς οὐκ ἐν ἀπόμτω αὐ ἀπία]ο ἢ τ λέγω ζᾳ βήματα! ὁστγ9 

20 ἡ ὁ ἀσοϑς αὐτὸν 1 διδούσκα λον πόθος ἠρέμα καιτερδδ ανετο ῷ φοίζῷ δὲῥ ἐσονϑῥων͵, ὅπερ αὐ- 

τοῖς νὰ ὠνείδισεν. Κ᾽) γὰ» “σοϑ τότυ ὠκκρεμαίνϑροι ἰυτϑὶ (ἰνεχῶς ἠρώτων, πού ὑπεί- ᾿ 
γεις, ὕξερον ὃ ὅτε (ὅν μακροις αἰπέτενε λόγϑες ζρὶ δεινὰ δινηϑύνδυος τὰ γὴν αὑτὸν (ζ) φωων-- 
οϑνκατωληνοιϑμα ἀδοις, ΕἾζῳ τῷ δέει παΐρτες ἐγαπέμειναν αἱ χρᾷ, ἀἰκουσον πώς τῇ- 
τὸ αὑτὸ “δοφέρει «υζοις λέγων᾽ Οὐδεὶς δὲ ὑμϑυ ἐρωτὰ μι, “ποΐ τσ αἰγής Ὁ λ' ὅτι λθ- ἵφαν δε θι 

495 λάληκα ὑμῖν ζωῶτα, ἡ λύπῃ πεπλήρωκεν ὑμεούν τίου κουρδίαν. Εἰ τοίνιω πυϑϑσδυκϑυτες 

αὐτὸν οἰ πηθουνφοϑαι ὁ ὀμαφήσταϑαι οὕτως ἤλοριω, ὀμαςαντα αὐτὸν μὴ ἰδόντες, πταἷς οὔκ 
αὐ ἀπωλοντο,ὼ Εἰς αὐτίω οὐ ἐασούϑασαν καζᾳ δυωΐαι τίω γἀῶ, ἀθυμία τὴ τῆς ἀπαί- 
της καὶ δὲᾳ Μη σομδῥων πολιορκϑυϑνοι. πύϑεν ὃ καὶ τὰ ὑψηλοὶ αὑτοῖς δόγμάτα ;ζᾳ γὸ ὑψηλόο 
προ ὕζερον Εἶπεν αὑτοις αἰκύστοϑαι. Πολλα᾿ "δ ἔγω λόγανν ὑμῖν, φησιν, ΔΛ δὶ δυυϑα.- ἴφϑαν. "τ ἐβ, 

40 ὃε βαςαζεν αὐδτι. ὡςε τὰ μὴ λερόνδνα ὑψηλότερα ζώ. ΕἾς 8) Μ᾽ μα ϑ»}ΜὝ συνὶὴ Εἰς 
τίω Ἰουδα λν ἤθελον απελϑον μετ᾽ αὐτὸ ἤη χινδυρυων ἥκύσεν, δ λ᾿ λον, Απέλϑωο τρὰν. μὰ, “; 

μϑυ ᾧ ἡμᾷ ἵνα ἰποϑαγωμὸν μετ᾽ ἐστθ, βωριωυόμδμος ΚΝ χσρϑσιδύκησεν Ὁ υθοινφαϑτω. 

Εἰ δ μετ’ αὐτῶν ασοϑσεδόκησιν δἰποθανᾷοϑαι, ᾧ ἀϑεδύετο ὀχ τῦτο, ᾧ γωοὶς αἰστρῖκαὶ ΟὝεη 
λοιητῶν μα ϑη 79 τί οὐκ ἂρ ἤλπισε τότε; χαὶ πολὲς ὁ ὁ λεγχος ζιὦ τὴς ὀϑαιαωντΐας. τἱ ὃ ὴὶ 

Εἰνν 
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Εἶχον Εἰπεῖν ὀξιόντες; ὃ ζ γὰρ παϑὸς ἡ οἰκσυϑῥη πάσα, ἤδει, καὶ γὰρ ἐφ᾽ ὑψηλοῦ ὀκρέ- 

μᾶτο ΤῈ ἱκρίου, χα ὧν ἡμέρᾳ κιέσῃ, χρ ον μη βοπόλᾳ, χαὶ Ὁ ἑορτῇ μεγίςη, χα! ῳ ἢ μάλι- 

ξα Οὐκ οὐδ τινα ἀἰπολειφ,ϑέεαι. τέο ὃ ὀραΐςα σιν συοὶς ΕἾδε ΟὴὝἕ ἔξωθεν, ὑπερ οὐ μὶ- 

χροὶ αὑτοῖς (πτῦ3ς ὦ πείθειν ἐμπύδιον ζώ, χαὶ ο(ι ὦ ἐζάφν, πόρτες διεθρύλλοιω ᾽ χα ὅτι ἔς- 
κλέψω Ὁ σῶμᾳ εὐτν ὦ μαιϑηταὶ, ὦ ςρατιώται κμ ΥΜ Ἰουδαίων απόμτων ὀλελϑν" διε 

ἢ ὀῥέφη, δῇ΄ ἐξωϑον σὐεδὶς ξ:7δν. πῦϑαν δξῶυ τσοοσεδύκησαν πείθειν τίω οἰκυμϑμέω, Εἰ γὸ 

θυ μιαΐτων γηονϑῥων φρατιώται ἐπείάϑησαν τὰ ογαντία, μὔοτυρῆσοι!, πύϑον προόσιδύκων ὃ- 
ΤῸΙ χωεὶς ϑιιυμούτων κηρύηεν, χα μηδὲ ὀξολϑθν κεκτημδίοι πτείϑοιν νἀ καὶ ϑυίλαῆνν «ἰδὲ 

τὴς ὀναξασιως; Εἰ δύξης ἐρώΐντος πᾷτο ἐποίοιων, πονλιῷ μᾶδλον ἂρ ἐκοιφος ἑαυτῷ δόγματα 

ὀπεφύήμισεν, ἐχὶ ῷ ἀπελθόντι. δὰ οὐκ αὖ ἐπείϑϑησαν αὑτοῖς (ὦ) ἀὐ,ϑ65. ποι: καὶ αὐθὲ τίνος το 
μάλλον αἰκϑύοντες Ὠχίςιυον, αὐδκ' ἐκείνου τῷ συλληφϑέντος χαὶ φαυρωθέντος, ἡ αἰο; αὐνὖμ 

ϑς᾿ς χεῖοριφ ὠκφυλϑντων ζς, Ἰνϑαϊχαξ; αίνος ὃ ὀνεκέν, εἰπέ μοι, ἔμϑμον τῦτο ποιᾷν; 

οὔκ ἐυϑέως τίω Ἰουδαίαν αἰφέντες, εἰς (αὶ ἔξω πὸλ εἰς ἐπηλϑον,δλ' ἐγδὸν ἐςρέφοντο. πώς ὃ, 

εἰ καὶ σημαῖα, ἐποίδν,ἔστ4θον; εἰ Φ .»» ἐποίοιου(ἐποίοιωυ ») Θεοῦ διώαμις ὦ ὦ γεοόμδμον" 

εἰ 5. μυἹ ἐποίαν χα ὠκρᾳτοιω, πολὺ ϑαω μαςύ τερον ζω ὃ συμιθα!. οὐκ ἤδεσαιν Ιουδαίοις, κ5 

εἰπί μοι, χα τίω πονηρον αὐ μδίτίω, χα τίωυ φϑύγων γέμυσαων ψυχέω ν καὶ γε Μω- 
ὑσία ἐλίϑασαν «(Τὶ ὧ πέλο,9ς ὑπῪρ ἐπέζῶσαν, κα τίω νίκζωυ κα! ὃ ὀ,πουρν. ὀχῴο ὦ 

ϑαυμαφὸν, δῶ ἔζησων ὀναμμωτὶ αἰ ϑῦμ κείνου χειρῶν, καζαδουλωσαρδῥύων αὐτοις Δ]- 

γυηϊίων, μ᾽ ὃ μόῤνα, μι Τὰ πέτρας χα Οὐ πηγας γὴν" ποζω μι ζιὶ ὠκᾷϑεν ῥατίσοις, 
ΚΟ μυοία ϑαύματα ἔχὶ τῆς Αἰγύτῆου αὶ τῆς ἐρυ,ϑ ρῶς ἢ τὴς ἐρήμισ. Ἱερεμίαν Εἰς λοίκ- 20 
Χὸν “οὐέδαλον,ὺ πολλός τοοφη δ) κατισφαΐαν. ἀκυσον ,ϑιὦὼ τί φησιν Ηλίας κζ' »οἴδωρη 

(δ φοίορϑν λιμὸν ὀκῷον ὶ (Ὁ) θα ματὸν ὑετοι ᾧ τίω λαμπεδω, ζω" ἐκ Μ Ἢ ὑρανων κα-᾿ 
τίωύεγκε, χαὶ Ὁ τὐἰραϑοξον ὁλοκαύτω μαι, ὡς ποῤῥωτάτῳ τῆς χέροις αὐνῃἹμ ἐλαωοόνϑμος ᾿ 

Κυξρ,ε, ὥν πὐοφηζε σῳ ἐπεκτεινὰν, χὰ ϑυσιαςήρλαί συ κατίσκα αν, καγὼ αἰ “"ἐλεί- 

φϑίω μόνος, ἡ ξητῶσι τίω ψυχέω' μϑ. χαίτοιγε συ εῖδν ὙΥ0᾽ γομί μον ὠκήοιω. τύτοις δξωυ 85 
πῦϑεν Εἶχον πσοϑσέχᾳν, Εἰπέ μοι; ἡ γορ ἀπούτων ἦσαν κείνων δὐτελέφερϑι. καὶ τοιαῦτα 

ὠκαμιοτεμθν, δὲ ὡ ἡ ῷ διϑαίσκαλθον ἐφαύρωσαν ᾿αὶ ἄλλως ιδχ ὅτως ἐδύκᾳ δεινὸν ἢ τὸν: 

Χολφὸν ζωτα λέγηι, ἡ τότυς. ὁ ἃ "Σ ἴσως ογόμιξον ἑαυτῳ δῦξαν κτώμϑμον ζώῶτα 
ποιᾷν, (ὦν. δὲ χαὶ μειζόνως αὐ ἐμίσησαν, τε ιἰχύρ' ἑτέρου πολεμοιωΐζῳς ἀὐίς, δλλ᾽ 
(ὦ νόμοι ἀΐοϊς ἐξούϑοιω (ᾧ Ῥωμαίων, ἀλλ᾽ Ὡσο' τούτων οὐγειπούίζοντο μάλλον, καΐ 39 

Ὑὰ  ἐλέγϑν, Πας ὁ ποιών ἑαυτὸν βασιλέα, Οἕκ ἔς! φίλος τῷ Καίσαρφς. ὥφε τῶ» μέ- 

γον ἰχφ ὃν ζουῦ ἐμιποδίσαι, ὅτι τ νομιοϑέντος τυ φέννου καὶ μφιϑηταὶ ἦσαν, χαὶ πὸ κείνου 
χρῳτύγεν ἐξούλογτο. π5 ὅλως ὠΐοις ἐπῆρον Εἰς Ὀσώτυς κυδεώοις ἐμπεσεῖν; τί ὃ ἰδὲ 
εἰσεν λέλϑντες ἐδέκϑεω δ τῇ πιϑανοί; ὅτι ἐξαυρω θη» ὅτι διπὸ γωναχκὸς ἐτόγθη ἰουδουίας 
πῆωχος ἰουδαίῳ τέκτονι μεμψης ὄυρϑῥης ν ὅτι ἐἷξ ἔϑγους ἑωὴ πῇ οἰκιύμϑρη αἰπτειθεονομλϑου!αλ- 35 

λα ζαῶτα πόρτα υχὶ πείϑν μόδιον ὼ ἐφέλκεαϑαι ὧν ακούονζς, ἀλλα ἡ πγοϑσίςα αϑαι πὰ- 

σιν ἂν ἰκόμαὶ ὴ μάλικα, πὰὶ τὐρο τῷ σχκηνοπτοιοῦ καὶ τῷ αἰλιέως λεχϑμϑνα. οὐκ ἐν δζυ ζωτά 

"τᾶς ογένοηστων (ὦ) μια, ϑηταί ἡ γὼ αἱ διιλαὶ φύσεις στὰ είονα ΥὟΜ ὀγτων ὀμαπλαῆων δύ. 
γαντα!. οιαῦται ὃ. ἤσουν αἱ ὠκείνων, “πόθεν δζυ ἡλπιζον κατορθώσειν ; μάλλον ἢ Οὔκ ἢλ- 
πίσειν, μυοίων ὑντων δ" " ἐπαγόντων ἀδοις', Εἴγε μον ὀμέφη ὁ ΧΚολφος. Οὐκ ἔυδολον καὶ 4ο»ὐνλιν 

τοῖς στρίδρα αὐγοήτοιο, ὃτί (εἰ μι δα ψιλούς καὶ μεγάλης ὠπήλαυσαν γδύιτος, ὶ ὠνέχυραι ὃ 
αναςεύσεως θλαζον, δὶ μόνον πργραξαι ἡ Ἐλυχειρῆσοι, αἰλλ᾽ Οὐὐεδὲ οὐγγοῦσοι ζιῶτα ἠδυωΐαν ; 

Εἰ γὸ Ὀσύτων ἔγτων κωλυμίν πσοὸς τὸ βουλεύσασδ, ου λέγω προὲς τὸ κατορθῶσαι, χαὶ 
ἐδουλεύσαν» καὶ Εἰς θρχϑν ὀξήγαϑν ᾧ μείζογα πάσης ἐλπίδος ἐποίησοιν,πϑμ τί σεν δῆλον ὅη 

οἵκ 
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οὐκ δ, ϑοφπίνη διωνάμμει, δλλα ὑλείᾳ ϑριτι πόρτα Εἰργαζοντο, πότος τοίνωιυ «ἄν; λό- 
ορὶς γυμνάζωιδι, μὴ κα 9 ἑαυζὸν μόνον, δλα καὶ δ᾿ κ ̓δλήλων, ὀυτῶ δ᾽ δ ἐυκολωτέ- 

δᾳ μροιτοὺ ἡμῖν ἡ ἈὙ)0) λοιπῶν εὑρεσι' μηδὲ, ὅτι χειορτεχρης ΕἾ, δὰ οτείαν τίω μελέ- 

τίω Τυτίωυ ἐῃ νϑμίζε. Ὁ ὙΔΡ̓ Παῦλος σκίωοπριο; ώ, δ λα κὰ Ὁ πολλῆς οὐεπλυαϑη τὸ- 

ς τ Ὑϑρίτος, Φησιρκαίκεῖλον ἀπόμτα ὀφθεγίετο. αλλα' χα) πρὸς τῆς Ὑδριτος «δα (ἶι (ὃν πέ- 

δος Γαμαλιήλου ἰώ, ᾿ τίω" έν ἣ Ὸ «ὐτούλαζεν, ὅὴ ἢ 627, γγώμάυ ἀξίαν τὴς χά- 
φατος ἐπεδείξαν», ἀ μετα ᾿ ζῶτα πάλη τίω τέχνέιυ ματεχείειζε. μηδεὶς. τοίγιω αἱ [οουυέ- 

εϑῳ ΡΨ“ τίω τέχρίω ἔγντων, δ ὦ Εἰκη τφεφορϑμοι( : Ἐὐρηρεώτες, (Ὁ Δ ἀκόνοις χε- 

“χϑηνδροι πολλοῖς, ὦ «ἀφάτου ϑερᾳπείας ὡσνλαύογτες. Ὁ ΣΡ αὐ απιϑρτὸς ὀργαζόνϑμον 

ῖο τέφειϑαι, φιλοσοφίας: Εἶδὸς 41, τύτων αἱ ψυχαὶ καϑλειρώτεραι, τούτων ἕω Δ ϑόνοιαι ὡ- 

πονώτερα!. ὁγὰρ ϑργών πολλα Εἰχῇ μάλλον φϑέγίετα, καὶ ἡ πολλα Εἰ ποῤάσσει, .α) 
ἐργάζεται δὲ ὅλης ἡμέροις δεῖεν, πολλῆς ναβκης ἐμιπτεσιλλησμεέιος ἢ 9 ἢ ὧν ἐργασίᾳ, ὧν ἐν- 

δὲν αχέως αἰδεῆνν «ἶθα δέξεται ὀυτε Ὁ ἔρλθις, ὄυτα οὐ λόγοις, δυτα οὐ «ὐνοίαις. δλη 
Ψ δίολυ ( μωτέταται πολ χίπονον βίον ἀ ψυχή. μη τοίνων καφυφρρνοίιβν δ 

15 στο ον χειρωών τε φορδέων, αἰλλα' ὦ μᾶλλον ἀὐρις μακριειζωρϑῳ ,{ αἱ τοὗτο. ποίᾳ 

2 σοι ὭΡΌΙς, Εἰπέ μι, ὁτὸμ λον οὐδὴτῦ παΐς δεξα μδυος, τὴν ραάτ- 

τῶν δζμτελῆς, ἀλλὰ λϑαλίσκῃς πάντες ὠκῶνα Εἰκῇ ν σόκ οἶδοις ὅτι ἐυ παγαες (ζὁ αὐ- 
“τὸν Ὀἰποδυϊσομῶν λόγϑν, ΕΝ ὦ [ πλείονος οὐζρῖϑει ̓ἰπολαύσαιντερ ἀσ)βίαρ, χα- 

λοπτώτερον, (ὦ ἢ κακωϑέντες ἡ ̓ πίγοις ἡ ποία ἡ ὑπερ τινὶ τόιούτῳ, ἡμερώτερον ; ἘΣ χαῇ 

λο ζῶῦτα ὑπο τοῦ Λαζάφρυ,κ! τῷ πλουσίου δῆλα. σύ Κ γὰρ Εἰς συνὸν δέον τὴ κολῇ 

χρησείμϑμος Εἰκστως ἐ ἐγκαλῇ , δ δὲ πένης καὶ με" αοολίμς ῶ αἰσπολριπον τοῦ χϑ)- 

ον. Εἰς σὰ δέονται ὁϑαλώσας, μαγάλων Ὁὐπολθιύσεται τω φεφλψων. ἀλλα καὶ φρα- 

τείλν μοι «ερθαλλῃ πάγτως» καὶ τὴς ἀφολίᾳς αὐπίω ἡτιασῃ! ἐλν οὐκ ἐμ" ὄχι λό-- 

49) ̓σκῆψας. καὶ γὸρὸ Κορνήλιος ὑκατωταρχμς ὦ, χαὶ συτῖὶν ἡ ἱ ζῶν τω ἀκριθῇ ́ πο- 

24 λιτείαν πϑϑέολανψα. συ ἣ ὅτὸμ ὀρχριξαῖς καὶ μίμοις λολόζης ̓ καὶ ὀζρπόωτος ἔχὶ 

τὴφ σκηνῆς ἀβαλίσχῃς (ὃ βίον, ὀυδωωμοδ ὁ ου φρατείας ὀναγκίω, οὐκ Ὁ» κόντων κῦϑ9- 

(ζαλλῃ φόξον " ὁτὸμ ἢ ἐχὶ τίω' ἐκκλυσίον χαλαδμδν, τότεζῷ μωελα κωλύματα, ο 

τ Κν τίω ἡμέραν ὀκοινξωυ ἐμεῖς, «τὸ ἴδῃς τίω φλογα ὼ ὧν τῷ πυρῦς ποταμοῦ χϑὶ 
ζδιομα ἴω ὠλυτω, ἢ βρυχωρδόων αἰκούσῃς ὀδόντων ; τίς σου συξτῆσεται Κῷ δ πίω 

20 ἡμέροιν κείγζων, ὅτὸν ἰδης(ῷ υδι λειορτέχρίωυ καὶ ̓ἀϑαῖς βεβιωκότα, πάσης. πολθύ- 

οὐτᾶ δύξης" στεὐτὸν δὲ τοι γεοῦ ὧν σηρακοὶς ἱματίοις ὄντα, χφρ μύρων τινα, Ἃ αὐήχα- 

ςα παὶ "τα; αἰ σοι ποῦ πλούνυ καὶ τὴς πόθι ουσίας ἴςαι ὀφελος ; ; χἱ δὺ τῷ 

χη τὴς πενίας βλσίβος; ; Ἵν δίωυ μεη' τότε ποϊλωμᾶν, φοφηϑαλεϑν ᾳ λεγϑυϑμα κα ΑΣ χαὶ 

τίω αἰδρλίαν ὥπασαν Εἰς πίω ἍΜ ὀμαγκαίων ποραγμάτων ἀναλωσωμδν δα τεισή . 

44 ὅτω »» ἐϊξιλεωσεί ψϑροι τὸ πν Θεὸν τ ἿὮῬ πϑελϑόντων αἰεδοτημώτων, καὶ χὰ μέλ- 

Ἄουτὰ πρεϑεϑώτες κατορθώματα, διωωυνησόμίθα, τὴς βασιλείας ὑγητυχεῖν ἿΜ ὀυφφινοῦν, 

ἡρριτι κὴ) φιλο, ϑοφπία. 

Λογος Σ ΚΑ ΓΩ, ΑΔΕΛΦΟΙ, ΕΛΘΩΝ ΠΡΟΣ Υ- χες ς, 

49 μας, ἦλθον ὁ ὁυ χα αὐὐδοχίω λόγϑυ ἢ ᾿ Ὀφίας,. χατοέλλων ὑμῖν ὃ «δ. 

τύριον τῷ Θοο. » Οὐ γορέκρνα τῷ Εἰδέναι τι εἶν ὑμῖν, Εἰ μὴ Ἰησοκῶ 

ΣΧολφο, ὶ τον ἐσαυρωρϑρον. 

Οὐδὲν 



274 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ΘᾺ Υ δὲν τῆς ψυχὴς αἰγωγιξίκώτερον Παύλῳ, μιά λλον Ὁ" αὶ τῆς ἐκείνα ψ«υ- χοὶλ 
βασι "» ᾽ , -»" ὩΣ , ᾽ “"᾿. 3 ᾿ 

δ γης ( 9 αὐτὸς ζυτα ἡυφασκεν) δλλ Ουδϑὲν τῆς οὐγερχϑύσης ω αὖ-- 

" τῶ γϑριτος ἴσον πόμτα νικώσης. ἱκαναὶ δὲ "δ ἡὶ ζῳ ἐμασοϑοϑεν 

ἃ νὰ 2.))49 Εὐρηνϑρα καταξαλῷ (ὃ τῦφον ἦν ὑχὲ σοφίᾳ, κομπαζόγτων, μάλ- 
ἈΥ ΣΙ ΖΑ ΚΡ, λον καὶ μέρ ΘΙ Εἰρημδύων. ὦσι ὃ λσιμνασραὶ Ῥνέοϑααι ταὶ ικωτές- 

δὰ ὩΣ ΔῊ ΦῊ ρα, αὶ ἐπα γωνίζεται τοῖς λεηθεισι,κειμδμοις τοῖς οὐνὸντιοις ἐπεμξαμψων, 

σχϑτσᾳ δέ᾽ χἰβήγαγι τίωὐ αυδοφητείδν πίω λέγουσαν, οτι Ἔἰπολο τίωυ σοφίαν “Μ᾽ σοφών, 
ἔδειξε τῷ Θεοῦ τίω σοφίαν ὅτι αἰ ϑ τῆς δυχούσης τὴ κιφοίας κατήργησε τέωω ἐξωϑεν φι- 
λοσοφίδν, ἔδειξεν ὅτι ὃ μωρϑν τῷ Θεοδσοφώτεοον ΨΜ' ἀν,ϑόϑπτων, ἔδειξεν ὅτι ὁυ μένον ϑζρ᾽ 
ἰδιωδΜ ἐδίϑε ξεν, αἰλλαὶ καὶ ἰδιώζς ὠκαίλεσε᾽ νι δείκψεσινδτι καὶ ἀδο' ὃ κηρυῆόϑμον, χαὶ ὁ 

ζζπος τῆς κηρύξοως ἱκαψα ϑορυξησαι ώ, καὶ σύκ ἐϑορύζησειν. ῳ Ὑ δὴ μόνον (Ὁ) μα,ϑηταί, 

Φησιν, ἰδιώται, ἀλλα κξ ἐγω ὁκηρύῆων. “[α τῦτὸ Φῃσι, ἣν ἐγώ, ὠδελφοὶ ( πάλιν ὦ ΤᾺ 

ἐδύφώι φίϑησιν ὅγομια, κωτουλεαίγων τῷ λόχϑυ τίωυ πραιχύτητα ) ἦλθον κα ϑ᾽ αὐπροχίω 

λόγυ καταήέλλων ὑμῖν ὃ μδοτύριον τῷ Θεοῦ, τί χὰ, Εἰπέ μοι, Εἰ αὶ ἐβούλι χαϑ᾽ τ5 
αὐαβοχίω ἐλθεῖν, ἐδωασο; ἐγὼ ὧ εἰ ἐξουλόμώωυ, οὐκ αὐ ἐδιωνηήϑίω᾽ ὁ Ἀ Χριφὸς Εἰ 

ἐξουλύ θη, ἠδευύα"». αλλ Οἕκ ἐξειλήϑη, ὕα λαμασδότερον ποιήσῃ τὸ ὕϑπουον. 8 αἰ... 
νωτέρω δεικψις ὅτι ἀντί γέορνεν ἔρχϑν, ᾧ αὐτύ βύλημα, ἦν ὁ ὅτως ἰδ)ωτικῶς κηρυηϑέμαι Τ' 
λόχον λον αὶ γὺ ἀπέςφλέ με Χοισὸς βαπῆιξειν, ὁν, ϑὐαγίελίζεοι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λρῖν. 
“πολὺ ὃ μεῖδον ὼ αἰπ’εἰρως μεῖζον 18 Παῦλον θελῆσαι Φ»,τὸ ᾧ Χοιτὸ ϑελῆσαι. νὶ τοίγεου 20 

ἐυϊλωῆίδν Ὠχιδφκγύνϑμός, φησιν, ἐδὲ τοῖς ἔξωθεν λόχϑις ὡπλισμένος χαταγίέλλω τὸ εἶν. 
πύρμον τῷ Θεοῦ, καὶ οὐκ Εἶπε, κήρυγμα, δλὰ, δ᾽ δ τύριον τῷ Θεού, ὃ ᾧ ἀΐφ' ἰχϑμὼ 
δ" υἐποτρέψαι. ϑοίνατον γλγὸ αἴϑεήει κηρύῆων, ὄζρ τθ αὶ ἐπήγαϑμ, ὦ γδ ἄρνα τῷ 0. 
Εἰδέναι ἃ ἐν ὑμῆ, Εἰ μὴ Ἰησῶν ΧΚολφον, ἢ τῦτον ἐξαυρωμϑμον. τούτο 2. ἔλελν, ὅτι καϑύλθ͵'͵. 
τῆς ἔξωϑῳν σοφίας ὅθδὴν ἀμοιρϑο, ὥπερ δζω καὶ ὀμωπέρω ἔλεον, ἄλϑον Κὶ χαϑ' αὐυβοχέω ἃς 

λόγϑυ. ὁπ γὰρ ωώ δυωωατον ἢ τούτο αὑτὸν ἔχειν, δόλον, οὐ ΡΨ ᾳ ἱμάτιω γεκροις ὀυΐςη, 

ὶὶ αἱ σκιαὶ νοσήματα Ἀλαιεύνον, πολλῷ μᾶλλον ϑὺγλωῆίλν ἡδυωύατο" «ἰ πσοδέξαοϑαι καὶ ἡυ- α Δίων 
, δ Κ᾽ } 521 μαϑη}Μ, Ὁ 5. πᾶσαν αἰχίῤθαψνει τέχνζων, ὁ τοίνωωυ ζᾷ μείξογα τῆς τό- ΧΡ μ μᾶ , Ὁ χ’ 

χρης Εἰδὼς, πολλῷ πλέον (καὶ ἐλθοσονα ἰἴδωσεν αὐ. δλ᾽᾿ οὔκ ἀφῆκεν ὁ Χοιφός. οὐ γὰ 

((μμέφερον. Εἰκότως δξώυ λέγ, οὐ γὰβ ἔκρινα ὦ, εἰδέναι. ᾧ ΣΡ ἡ ἐγώ τῶτο βούλομψψι ὁπὸΡ 
ἡ ὁΧοισός. ἐμοὶ ὃ δυχοὶ νὴ ζῳπεινότερϑν αὐτοῖς διειλέηθαι μάλλον ἡ τοῖς ἀλοις, ῷ τῦ- 

Φον αὐ δὝΨ κοταφίλλωι. ὦ τοί, συ οἱὲν ἔκρινα εἰδέναι, ασοϑς ὀμτιδιαφολζω τῆς ἔξωθεν εἰς- 

ρήτοι σοφίας. εὶ γὰ} ἦλϑον συλλογισμους πλέκων, Οὐδ σοφίσματα, ἐδ᾽ ἀλλο τί λέ- 
γον ὑμῖν, ἢ ὅτι ὁ Χριφὺς ἐςαυρώϑη. ὀκᾷοι ὦ 5} μνεία φασὶ, καὶ «ἰδὲ μυοίωι 
λέλχϑισι μχροις ἐλίῆοντες αἰ σύλοις λόγων, κατασκθυαζοντες λογισμοὺς ᾧ συλλογισμὰς, 43 

΄ μυρία, (μωτϑώντες σοφίσματα" ἐγὼ 3 ἤἄλϑον “δὲς ὑμας μηδὲν ἀΐδλλο λέγων, ἢ 7] ὁ 

Χοιφῦς ἐφαυρώϑϑη, πόμζας ὠχένους χϑρήλασα, ὃ τῆς τοῦ χρρυῆομδμον δου σύμεως ση- 

μεῖον ὅν ὠφωτον. 
3. Καὶ ἐγὼ οὐ εἰοϑινεία, χα ἐν φόδῳ χαὶ οὐ ὄϑμῳ πολλῷ ἐβμόμέζωυ ποδϑλευμαξ. 
Τούτο παλιν ἄλλο χεφαίλαιον. Ν ΝΣ μόνον ᾧ πιζεύοντος ἰδιώτω, ΟΥ̓ εἶδ μόνον ἢ λόγων 4 

᾿ἰδιώτης, σϑοῖδ μόνον ὁ πος τὴς διδασκαλίας ἰδιωτείας γέμων, Θϑ᾽εἶδ' μόνον αὑτὸ τὸ κή- 

ρυγμα χόμὸ ϑυρυξήσοι (ςαυοὸς γ } χαὶ θανατος ζω τὸ χαζαγγμομϑνον) δνλα μετ᾽ αὖ- 

ΤῊ ἃ ἐτεραι κωλύματα ζω, (Ὁ κύδεωοι αὶ αἱ Ἰξχιζουλαᾳὶ ὁ ὀχαιϑημερινὸς Φόξος καὶ ὃ ἐ- 
λοιιούεοϑαι. αἰοϑένειὸν ἡ ὲ (ἦν διωγμμοις πολλαχοῦ φησι, καϑούπερ ἢ ὡνλαχού, τω 

εἰοϑένειθν 

ι. Ό 

9 
ω» 
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αἰοϑενειὸν τίω ἐν τῇ Ορκί μ Οὐκ δξουδινωσουτε. ἢ πάλι, Εἰ καυχάοϑοὴ δᾷ, αὶ τῆς «- Φἰ ο ρα. λ, 

οϑενείας μὰ Ἀαυχήσο μαι. "ποίας ΚΟ ἐϑναῤγης Αρίτα τῷ βασιλέως ἐφρρύρει πίω Δαμα- ὃλ'' 

σκηνανν πόλιν, πιάσει με ϑέλων. ἢ πάλιν, Διὸ ϑυδυχῶ ἐν ἀϑινείαις, Εἶτα λέγων ποίαις, δ. κοι: 
ἐπήγαδν, ἐν ὕδρεσιν, ἐν λμάΐγχαις καὶ ἐν φειοχώφλαις. ἡ πάλιν ἐπτηίγα γε, ἡ ον ᾧύξῳ καὶ ον . 

4 ξημῳ πολλῷ ἐγνόμξω πσϑῆς ὑμαξ ,, 4 λέγειφε ὶ Παῦλος ἐφοξᾷ» κυδυούοις ; ἐφο-- 

({το, καὶ σφόδρα ἐδεδοίκει, Εἰ γ5 ὶ Παῦλος [ωὠς, δλλ᾽ αἴϑοφπος ἰώ, αὗτο ὃ οὔκ ἔγ- 
κλημα τὸ Παύλυ, δλλ᾽ ἀϑένεια (ζ τῆς φυσιως, ἐγκώμιον ὃ τῆς πσδϑαιρέσεως, ὅτι καὶ 
διδοικω; )είγευτον καὶ ληγας,, σολεϊδν αϑαΐξιον δὶ (ὃ) φόθον τῦτον ἐποίησεν. ὡς (Ὁ λέργϑντες 

ὅτι Οὐκ ἐφοξῴτο σλυγακ', οὐ μόνον αὐτὸν οὐ σεμψύνοισιν, ὄνλαὶ ὁ «᾿ανοτέμνονται πολὺ 
ιο ΤῊ "ἐπαίνων, Εἰ γὰρ Οὔκ ἐφοζῴτο, ποία καρτερλα, ἢ ποία. Φιλοσοφία, τὸ (ἦν; κυδύ- 

γύς φέρειν ;ἐγὼ ΣΡ 219 τῶτο αὐτὸν θαυμάζω ὅτι φοζούμϑμος, ὺὐ ἐν ἁπλώς φοζούμε- 

νος, ἀλλα ὦ τρέκκον τς χυδυώοις, ο[ σπϑρτὸς ἔδραμε κεφ ἀνούμϑμος, ἢ ον Οὐδενὶ ἢ χὺν.. 
δυώων ὡγέδωχκεν ὠκκαϑαίρων τίω οἰχϑυμϑμίω, ὼ πὸρταχοῦ γὴς ᾧ θουλρῆης τὸ κήρυ- 

γμα απείρων. 
᾿ς. 4 Καὶ ̓  λόγος μΜπ ἡ Ὁ κήρυϊμα Μδ, οὐκ ὦ πειϑοῖς δρν,ϑο πένης συφίας λόηγϑις ̓ 

Τυτίέςνν, σέ ἔχων τίωυ ἔξωθεν σοφίαν. εἰ τοΐιω χαὶ Ὁ κηρυϊμκὰ συσὲν εἶχς συσοφισ.' 

αϑῥον,ὶ (Ὁ κα λούνϑροι ἰδιαΐχεω,ὶ ὁ κηρύῆων Οιούτος καὶ διωΐμωος αρϑόσῆν ἡ (ἡ μος ἡ Φόζος, 

σας ἐκράτησαν, εἰπέ μοι; ϑζρα ϑείας δευναί μεως.δόπερ εἰπὼϊν,ὁ λόγος μὰ ᾧὶ ὃ κήρυγμα μν 
Οὔκ οὖν πειϑοῖς δρ,969 πίνης σοφίας λόχϑις, ἐπήγαγῳ, Αλλ᾽ ον Ὀὐτοδείξει “γέ μα- 

40 τοόχαὶ διιυαίμαως. Εἶδες παῖς Ὁ μφοϑν τῷ Θεοῦ σόφώτερον Ὑδν" δι, ϑοθίπτων, ἡ 
Ὁ αϑενές, ἰαυρϑτερον: (ὦ  ἰδιωῖγαι (ιαῦτω κηρύῆοντες, δεδεμϑβοι  ἐλαιώνόνϑμοι πε- 

᾿ φιολμοντο τῆν" ἐλαιωόντων. πόθεν» Οὐρι πὸ τοῦ τίω ὀχ πρϑύμωτος δα σχεῖν πίφιν: 
ὲ δ τῶτο ὐπτόδειξις ὡμολογημϑῥη. τίς ἡ), εἰπέ ΜΙ, ὁρών γεκροιᾷ ἀμιςαρμϑδίοες χα ϑαϊμο.- 

νας ἐλαφιωορϑδῥοις, Οὐκ ἀρ κοιτεδύξατο ; αἷλλ᾽ ἐπειδὴ εἰσι χα δυιωαΐμεις απὠτηλαὶ, οἵαι Μ᾽ 

ἐς φρήτων, καὶ ζω τίω ὀφλε τίμὴ αἰ πσόνοιλυ. οὐ γὸ αἰπλεῖς δουναίμεως εἶπεν, ἀλλα ασοό- 
τερον πνϑίμωτος,και το διαί μεως᾽ δεικγυ ὅτι πγθυματικοὶ ἐμῷ (ρὰ γούγδμα,. οὐ ζοίω 

ἐλαηωσίς ΤΩ, Ὁ μὴ δζρα σοφίας χατηγίελϑῥον δὴ Ὁ κήρυίϊμα,, ἀλλα χα μόγιςος κί- 
σμος. τϑτογϑιῶ μάλιςα δείκψεσιν αὐΐὸ γοῖον ἐν χα! (αὶ ῥίζας αἴωϑεν ἔγον ἐκ ΤΠ ὠοριναῖν, 

δ καὶ ἐπήγα δ" 
9 8 ἵνα ἡ πίς!ς υμδὼ μὴ ἡ οὖ συφίᾳ αἱ, ϑούπων, δλλ᾿ ὦ διωάμει Θεού, 

Εἶδες ποίςσαφως ΕΥ̓͂Ν᾽ πόῥτων ἀπέδειξε πολὺ τῆς ἰδιωτείας ὃ χέρδυς, ὁ μέγα τὴς 
σοφίας ὦ βλοίζος ; αἱ τὴ ΖΦ ὁ» ὄκένου ᾧῷ φαυρϑν, κείγη ΠῚ αἱεκήρυῆε τῷ Θεοῦ τἰω δύ- 

νά μειν' αὕτη «νδὺς τῷ μηδὲν θὑ φάσκειν δ) διώτων ἡ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καυχώοϑτῳ “ϑεσκθύασεν, 

κείνη “τοὺς. τῳ τίω" ἀἰλήθέαν δέξαοϑαι ᾧ Ἐχὶ τῳ Θεῷ κόυλωπίζεοϑαι ἐποίοι. παἰ- Ἷ 
44λι καὶ σοφία αὐ, ϑούπινον κ᾿ αὐόπϑήθύειν Ὁ δόγμώ πολλους ὀμέπειϑεν, αὕτη σαφωύς ἀπεδεί- 

κρυε γᾳῖον ἐν ᾧ ἐκ τῷ ὑρσνοδχαταζαν, ὅτὸν ἐξ δῶ ἐν σοφία, λόγων ἥμηται ἐἰπόέδωξις, 
πολλαχές ὦ (ὦ) φαυλότερϑι κρατῶσι τϑ" Ἐχιωκεζέρων,δενότερφι λέγήν ὄντες, ὦ δ ιμῷ 

δὸς πὐρολαιώει τίω ἀἰλήθφλυ " ἐγ ζῦϑα ἢ) ἐχ ὅτως. ὅτε γ ἔπεισι ὦ πνεῦμα ἁ. 
καϑούίρτω ψυχῇ, οὔτε ἐπελϑὺν δυωαται ἡΠηϑέεῦα! ποτε, κἂν ὥπασα ἡ Ὑῦῦν" λόγων Ὠχίῃ 

49 δεινότης. ἡ γὴ δχρὶ Ὑ) ἔργων αὶ ΥὙ σημείων ἐπίδειξις, τῆς δὶ δὴ λόγων πολλῷ σα- 
Φεέξερα. 

ἔνε Αλλ᾽ "κείνων ἴσως Εἰποιῖις ὁ, ὅτι εἰ χρὴ ζ χήρυϊμα χρατῇν, καὶ λόγων αὶ δήται α ἈΘΊῚΚῸΝ 

μὴ χεγνωϑῇ ὃ ςαυρϑς, τίγος. ἔγοκαν (ἡ σημεῖα κεκώλυται γιοῦ; ἴδος ἕνεκεν ; ἐπιςῶν λέγήρρὸ 
ογνὶ ζχὶ δ ὐποτύλων αὐτοὶ γελμῆοϑαι καταδεχόρμϑνος, ἢ ὀγτως δ μαϑεῖν "Εἰ γὺ 

ἀπίςῶν, 



᾽ 
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εἰπιζῶν, τσϑϑς τῦτο φήσομαι οοϑτον. Εἰ γ» οὐκ ζλρετο σημιᾷα ὅτε, “πῶς ἐλαιιοό. 

μϑροι, ὃ ϑιωκόμϑμοι, ἡ τρέμοντες, ἡ δεδενϑῤοι,, ἡ κοινοὶ ϑμόμϑμοι τὴς οἰκουρθῥης ἐϑροὶ, 

αὶ πᾶσι πποῦς Ὁ καχῶς παϑεῖν πυϑόκεΐνϑμοι, ὦ Θυοὲν οἴοναεν ἔγρντες ἐπαγωλον » αὶ λόηϑν, 
εὶ αἰδιφλύειαν, οὐ πλλούτον, ὦ πόλιν, Οὐκ ἔογος, οὐ μος, οὐκ ἐχιτήδυῦ μα, νὶ δύξαν, 
οὐκ νλο ΔΩ τοιούτων συν, δλλαὶ πόρτα ζ᾿ ὐόυτία, ἰδιωτείλν, θὐτέλειαν, πενίλν, μῶ- 4 

σος, ἀπίϑειδυ, ἡ “δὲς δήμοις ὀλοκλήρας ἱςεύνϑροι, καὶ τιαῦται καιτοιλέλλοντες , ἐπείϑον; 

ὦ Ὁ ἔλιπίίματω πολιω εἶχε δ μζϑον,ᾧ Οὐ δύίμωτα ἐδ κινδιυύοις᾽ ᾧ (ὦ αἰκούοντες 
Ὁ πείθο οἵ, μέλλοντες, ἢ “φυῇ ὠ μόϑη ὦ πολλὴ (ἰωτεαφέντες ἐφ καχία. “πόθεν ὅίω ἐπει- 

σαν ὐπὸ μοι; πόθεν ὃ ἀἰξιόπιτον ἔδρν ; ὅπερ γδ} ἐφιϑίω εἰπὼν, εἰ σημείων χωρὶς ἐπειῷ, 
πολλῷ μέζον ὃ ζῶμα Φαίνεται. μὴ τοίνιωυ ὃ μι] γίνεαϑει, νιῶ σημεῖα, τοι μεήρλον ποιοῦ το 
τὖ μὲ γελυηοῖ, τότε. ἡ γὰρ ἡ τότο “γοησίμως ἐγίνετο, ὁ πώ γευσίμως οὐ τ. οὔκ ἀ- 

ταγκοίζει ὃ τὸ λόγῳ πείϑο ἷ μόνῳ, νι ὧν συφία, τῃ τὸ κήρυϊμω, οἵτε "Ὰ» ἐξ οἰοχὴς 
ν ! 7 " κὶ ν » . ἣ ΜΝ ἡ 2) . , » ὦ ᾽ 

(ὦ λόγον ασείραντες ἰδιώται ἦσοιν  αἰμαϑεῖς, χαὶ δον οἴκοϑαν ἔλελον, δλλ᾽ ὦπερ ἐδέ- 
ξάντο αρῦρῳ τῷ Θεοῦ, ζωῦτω τὴ οἰκουνδβῥη διέδωχφμ᾽ ἡμιᾷς τὸ ἀὐθὶ κιῶ, αὶ (αὶ χϑὴ ἑαυ ὃν 
ἐπεισφέρφυϑυ, δνλαὰ ἃ “Ὁ ὀκοίνων ἐλοίξουϑμ, ζωῶτα Εἰς ὡπόμζς λέλϑεθῦμ. Ὗ Ύ 

νι ὡἰπὸ συλλογισμδμ πείϑομϑν, δλλ᾿ ὐπὸ Ὑὔν" ϑείων γραφῶν ἡ Ὅσο ΤΜ τότε σημείων 
τω πίςιν ὧν λέγομδν πϑρεχοίῦθα. αὶ ὅτοι ἢ τότε εἰχὶ σημείοις ἔπτείθον μόνοιφ, δλλὰ αὶ δζᾳ- 

λεγϑυϑρμοι ̓ πφ᾽ λόγυς ἰχωφφτέρϑυς ἐποίει φαξεοϑαι τοὶ σημκ4ώ καὶ αἱ ὁκ τῆς παλφιάς 

»φαφῆς εξτυοίαι, ἐχ ἡ δινότης Μ' λεφρμϑμων. σῶς δέζυ, φησι, χοήσιμον τότο (οὶ σῇ-- 

μῴα, ῥνιὼ χούσιμον: αἰ πνοθωκθα τῶ λόγω( αὐϑϑς γὰρ τὸν ἐλλζωυώ μοι τέως ὁ αἀἰγώγ᾽ 10 
9. τῇ καϑ νι αρόθασιν λέγω τὸ πύῤτως ἐσύμϑιον) αὐποθωρῖθα τοίνεου τῳ λόγῳ, καὶ 
ὀνασβοϑὼ πιςεύσαι ὁ ἀπιφξος κἀν κν συνδρομιζωὼ τοῖς λερορυδβοις, δ ὅτι ὁ Χολφὸς ἥξνι" ὅ- 
τὸν ἔξῶυ ὁ Χοιφὸς ἔλθη καὶ πάντες (Ὁ) ἀγίελοι μετ᾽ ἀντυῖχαί δειχϑὴ Θεός, καὶ πάντα «τῳ 
εὑπνεταγμένα, ν πιςευσε καί ὁ λλίω . υδηδοι ὅτι καὶ κυϑσκιωήσει, καὶ Θεὸν ὁρᾷ, καὶ 

μυελάκις ὀϑΐνδοτος ἡ. τς Ψ, ὁραΐη ὧν ϑρφινοιὶ ὀμεῳγμένους,καὶ αὑτὸν Ὠχὶ Δ τεφελων 22 

ἐργόαϑινον, καὶ πάντα τὸν δῆμον “δι ὀϑὼ δυωναύμεων αὐταῖ αἰδροιεχυνϑβον, καὶ ποτα μου πυ- 
οϑς ἐργιϑύους, χα! παγίς αὐρεζώζ καὶ πρόμονζᾳς, ἐχὲ ασοϑσκιουήσειρκαι Θεὸν ἡ γήσι.. 
ταῦ" αἷρ δξίυ, Εἰπέ μοι, λογιαϑήσεται τα θλλίωι Εἰς πίςιν ἡ πσοοσκιώησις ἐκείνη ᾧ ἡ γναί- 

σις; ὕδωρῷς. “ἱ δήποτε; ὅτι τῷ πίς!ς οἕκ ἔςιν. ἢ ΡΝ λμώνγχη πῦτο ἐποίησα ὦ ἡ αἷθε.-- 

φωεια, ὁρωρϑῥων, ὁ οὐκ ἔς! ὃ πράγμα πσϑϑαιρέστως, λ' ὡσὸ τῷ μεγέθους “Μ'19 

ὀφθέντων τοὶ τὴς ὀζμνοίας Εἱλκύνϑη. Οὐχοιώ ὅσῳ δῤ᾿ φλνερώτερᾳ ὸ ὁμαγχᾳςικώτερῳ ἢ 
πὰ γνόνϑμα, τοσύτῳ τοὶ τὴς πίςξεως ὀλφῆοιται. δ τῶτο σημεῖα νεὼ οὐ νύ. τὸ ὅτι τῶτο 

ἔςιν, ἄκουσον τί φησι προὶς ὃ) Θωμδὴ ᾿Μακοίφλοι (ᾧ μὴ ἰδῦντες, ἡ πιφεύσαντες. Οέκ- 
οἱ ὅσῳ αὐ φϑλυορώτερον ὐποδειχϑὴ Ὁ σημεῖον, τοῦτο τῇς πίζεως ὁ μιοϑὸς ἐλᾳῆούται. 

ὧξο Εἰ ὑνιω σημιξα, ἐγίνογ», ὃ ὠδ' δύ ἐλμοτο, ὅτι) τότῳ δχρὸ πίσεως σἔχέτι αὑτὸν εἰ- 35 
σύβθα, ἐδήλωσεν Εἰπὼν ὁ ἸΠαῦλος᾽ ΜΙ γὸῤ δζρὶ πίξεως αὐδοπατούμϑυ, ὃ δὲ Εἴδοις. ὡς 
αὖτε πιφεύοντί σοι ὃ πο ΑΎ μο. ὶ λογιϑήσεται δα Ὁ αἰθιφὸμὲς, οὕτω καὶ πώ, Εἰ συμεῖα 
ἐγίνετο τοιωῶτα, οἷα, τὸ ἐμεπσόϑοϑεν. ὅτὸμν γὸῤ ὦ μηϑαμὴ μιηδαρίῷς 661 λογισμοῖς ϑυρᾷν 
χαταδυξωββα, αὐτο ἡ πίςις 61. δζρ τούτο ὼ ἡ »έεινα, ἡχτ εἰ ληται δὲ, ̓  Φαίνεται δέ, ἐπεὶ 

Εἰ χαὶ ἐφαγετο, ζω ἢ (ιωέξαμε πάλη" ἄδγλως 5,Εἰ συμξα ὥντᾷς, χα) γιοῦ θκ {4 ση.-- 40 

μᾷα, Εἰ καὶ μὴ τοιαῦτα, ζιὶ πσορβ ῥήσεις ζῳς μυείας καὶ οὐδὲ μυφίων ποραγμῶξ, τὴς 
οἰκουμϑύης πίω ̓ φχτςροφίωὺ, “ἿΜ' βουρθουρων τίω φιλοσοφίαν, δ αἰ ,φίων ἠθῶν τίου μι-- 
τάςασιν, τὴς θυλοξιίας τίω πχίτασι. χαὶ ποίας προρρήσεις, Φησί; μ(' γοῤ ζωῶτα ἐ- 

γράφῃ τὰ ἡφολερημϑδβα ὠπόμτω. πῦτο, καῇ ποί;, χαὶ ὑπὸ πνοςν Εἰπὲ μοι ; χρῇ “εἰ 
! 
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πόσων ἐξ βούλει πολ πετήκοιτα ἢ ἑκάτον; Οὐκοιὼ κῦϑ3 ̓ ἧς ἐχατὸν σὴν Εἶχον ὄγεα.- 

ον ὅλως. “πῶς δέω κατεῖχε τὰ Φγματα καὶ οἰκϑυυϑρη γα τὰ ἀλλα πϑύτα, τῆς μνήμη 

οὔκ Ῥριϑύσης: ; πόλων ὃ ἤδεσεν ὅτι Πέζξον ὀϑεσκϑλοπίιϑη ; πῦλαν ἐπῆλϑε τοῖς μ᾽ ζώτα 

πσελειπῷ, ὅδ ὅτι τὸ θα λιον κηρυχ ϑήσεται πϑυταχοῦ τῇ τῆς οἰκουυϑῥης,, 51: τὰ Ἰουδαϊχα 

ς παύσετω χα Οὔκ ἐπϑωήξει πάλιν; ὦ ὃ δὲ ψυχαὶ αὐνἕμΜῪ αἷὰῷ τὸ κηρύγματος 
ποϑένϑροι, “πῶς αὐ ἀώεγχαν τὸ κἤρυὙ μΆϑ' τ ρα ποιούμϑμον ὀρωύντες: ; σός σὴ ̓αἀ ὑππςεύ- 

ϑησαν (ὦ γφαφφοντος, ἦν σημείων παιυσείμϑῥων σταῖς ὸω τὰ ὶ γραφώτα, μὰ εἰς τίω 

βαρίαῤων, και Εἰς τίω Ἰνδῶν, χαν ποῦς αὐτὰ τῷ Ὠκελνοῦ τὰ τὰ αἴράτα ἀφίκετο, οὐκ δγ-- 

τῶν Τὴν" λεγόντων αἰξιοπίφουν; τίνες ὃ ὦ γράφοντες; ; καὶ πότε, καὶ “ποῦ ; τίνος ὃ ὑνέχεν ὸ 

[ο ἐγφάφον: ̓αβα δύξανὲ ἐαυτοις 'ς «ὐξεποιούμϑροι: ; πῶς δΐωυ ὁτέροις τὰ βιθλίᾳ ἐπόρφαψαν; :αἷλ- 
Δλοὶ τὸ δόγμα συφῆσαι ῥα λόωϑροι; πότίρον ὡς αἰληϑές, ἡ ὡς ψώδες; οἰ "Ὁ ὡς ὐ- 

ὰ] «εσεῖχον, σὲ «πϑοσελϑεῖν Εἰως" Εἰϑω ὡς ἀλυδαί, σπλασμῶ; οὐκ ἔδει καϑῶς 

σύφγε" ἄγλως δὲ, ἡ αἱ πρλββήσειρ τοιαῦται ̓Εἶσν, ὦ ὡς χα! μϑ2ρ τῷ 5 φϑρότος μὴ διυΐα- 

εϑα βιάζεεϑαι χρύνῳ τὰ τὰ Εἰρηεδμα, π εϑὺ Γ καθαιρεϑίεῦαι ζα, Ἰεροσόλυμα γέγϑνε 

15 ὧοϑ πολλών ἐδ. Εἰσὶ 3) καὶ ὅτεραι ταεϑβρίσεις αἱ ὧξ ὠκοίνου τῷ χρόνου μέχρι τῆς 

πϑροισίας εἰστῦ «ὐϑατείνουσαι, ἃ ὡς ὡς βούλει δοχίμασεν , δ ὃ, Αεἰ κ᾽ υμϑίι Εὐμι ἕως μετ χϑ ». 
τὴς (μωτελείας τὰ Ὁ αἰαδνος" σ᾽, Ἐπὶ τίω πέτραν ζωτίω οἰκοδὺμήσω μὰ τω φνμρρισίμ, Ματῇ. “ρ᾿ Ιη. 

ὑπύλαις ἀδουν χατισύσωριν αἰντὴς χ. »Κυριηθήστ,) Ο ϑ᾽αγζέλιω αὖτο Εἰς πρλότο ταὶ ἐ- Μαῖϑ, κι. δι, 

νη ὃ Ο ὁποίησεν ἢ γωυὺὶ ἢ πορνηγὸ τορι πολλαὶ. τώτων πλείοες. πτῦϑαεν δἶζυ καὶ  ἀληγψα τῇ “τὴς 

20 πο ῥῥήστως ζωτης, Εἴγς πλάσμα ἰώ; πὰς "ἱ κατίρυσαι πύλαι ἀδου. Τῆς ὀκκλησίας : ;: 

πώρα ἀεὶ ἰ μεθ᾽ ἡρδυ ἔξιν ὁ Χολφος; αὶ δ δῤ Εἰ μὴ μἀεθ΄ ἡμδῇυ (ὦ, ὀχράτησεν δι᾽ ἡ ὥκκλης- 
σία. “πῶς ὃ θϑαγίέλιον ἐϊζεταί ϑη πϑρταχοῦ τῇ τῆς οἰκαμϑῥης ; ἱχομοὶ ὃ Ὄ ὁ (ὦ καθ᾽ δὰ Ε1.- 

᾿ μϑεπρό: ρνκύτες τέωυ ϑὲργαιότηται εϑρτουρῆσαι τοῖς βιθλίοις, οἱ αὐδὲ Κέλσον ᾧῷ Βατλμεώτέω 

ι τῷ με τ' ὄκνον (ὐ εἰ γὺ δὴ τοῖς Αοτ ̓ἀζοιὶ (ὑωυτεϑήσιν αἰτέλεγονγάγλως ὃ ὃ, ᾧ ἡοἰκισρϑιη πῶ- 

29 νὼ ὁμοφώνως ὠΐδ δυξαμδῥη. οὔκ αἵ αν. δ,6] μη ̓ πνύύ ματος ΠΩ ἰων, τοσαύτη γέχϑνε συμ-: 
φωνία. ὐπὸ ποῤῥοὶ τῶν Εἰς πέρατα τῆς γῆς, δλλ ἑαΐλωσοειν αὐ "χέως Φ. πλαῆροντεο, χαὶ 

Οοἵχ αὐ τοστιῦτα καιτορϑώ ματα ὑἴπο πλασματω) “ἡ ψεύδους μόνη, ἡ ἢ ἐχ ὁρῶς οἰκου. 

υϑρῶω πᾶσαν πσουσελϑουσειν. ; τίω πλλίΐω σξειϑείσαιν: ; τί Ὑ" μοναχῶν. φιλοσοφίδν 

“ἂρ φόύλιο λοίμιπουσον:; ; ὧν Ὑοο) ορϑένων χϑοϑεξ: ; τίου ὦ βαρξαροις ϑὐλαίξειδν ; 

30 πδυΐζς αἰσσο ) ζυγὸν δουλθυονζῷς ἕνα ν σϑοδ' γα ἡμδζωῶτα «πεϑείρηται, μόνον, μὰ 

ὑς λύω)εν θα Υν πὐφηφηῦν. κα ἰγὺ δήπου καὶ ἐκείνων Ἰπληψῃτῆν' ἀφεοβῥήσεων. ΩΝ 
δ. τοῖς ἐηϑροῖς τα 'βιδλία κ ὸ ΟΣ ἔλλησι απουδουσοίντων τινοὖν εἰς τέων Ἐλλαδα, οἰ μυτέιυζθη 

γλοίῆϑυ. πολλα' δὴ ἡ ὅτοι «Ξὶ τότων πσρϑλέγϑυσι δερκψεύτες, ὁ τὶ Θεὸς ζω ὁ  χϑρέσταϊς, 

μέλλων. πῶς δ ἰ πόρτες πιςζεύοισι νῦν ; ὅτι Ἰὶ δ χέῖον ῳᾳ φράγματα πξλϑλϑε, 

44 ὁ τύτων ἡμμᾷς αἱ αἡτίοι, λοιπὸν γϑὴ Ὁ πρὸς ἡμας ὁ λέχος, 5 ἐγδῤδήπου σημείας τότε Ἐχί- 

φευον μόνοις, Δλλά καὶ ὦ ὐπὸ τὖ βίᾳ πολλοὶ 750 χσδόσιόντων οἰνήλθντο, Λαμιψάτω Ν᾽ ὑμδματβ.ε. ἐς. 

ὦ φαΐς, φησιν, ἐμεσσέϑοϑεν δ λὐϑεθπων, ὅπως ἴδωσι (ῳ καλαὶ ὑμδβμ ἔργα, καὶ ᾿ δυξάσωσι 

( πατέρα ὑμδν οὖν τοῖς ϑφαινοῖφ. χα, Πάύτων ἐὐήὴ καυρδια αὶ Ἵ ̓ ψυχὴ μία, χαὶ ̓ οξοῖι Τιραξ. 4. λς, 

εἰεῶ δ χα ργντων αἰτεῖ λον ἴδιον ει 4)» δ Εἴ λϑὶ ἀπόντα κοιναὶ, ὼ διεδίδοτο 

, 40 ἑκάστῳ, καϑύτι δῤ τίς χροίὸν Εἶχε, ᾧ βίον ἔξωνι αἰγίελικόν. ὸ γὼ αὐ ̓ γόνὉ) τῷ», τίωυ οἱ.- 

κου μένου Ὠπφρέψοιϑμ ὦ ἀσπασαν ᾧ σημείων χωεὶς. 'πέως ὃ ̓Φ βουλθρϑυοι σωϑέωζαι,τροσ-- 

εχϑτώσαιν γος γφαφαῖς. βύρήσωσι γ»» ὁκᾷ ᾧ ἴαῦζα, ἀ ταὶ τύτων πλείοια κατορϑώμια.- 

τα. ὦ γρ(ὦ διϑαίσκαλοι ἀδοὶ ααβίξαμονα ὠκείνων, ὦ λιμῷ Ὁ ὺ διψᾷ ν ὃ γυμνότητι 

ὀχρρροντες. ἡμᾷς ὃ βμλόμελαι πὸ πολλὴς Ὥστολαύσοι τρυφῆς ὸ ὀμαπειύσεως ἡ). ἀδείας, δλλν 
Οἰιεγίοιζιτομλ. 3 ΑΔ οὔκ 
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οὐκ ὠκφιοὶ δλλ ἐδόων, Αλοι δ τι ὥρας πενοίμδν,ᾧ διψώϑν, ἃ γυμφψητευονϑυ, καὶ κ9-- 
λφφιφόμεϑα,  ἀςατούμϑρ. χα! ΙΣ ὠσὶ Ἱερυσαλὴμ μέλοι τῷ Ἰλλυφρακοί ἐπξεχίν, ὁ ἢ 

Εἰς τίω τιδῶν, 5 Εἰς τί. Μαυρων, ἄλλος ὃ ασδϑς ὠδλῷ μέρη τῆς οἰκο μένης ἡμάς δὲ οὐ- 
δὲ τῆς πατολδὺς ἀξηϑῷ τυλίίδιϑυ, ᾽δλα! πυφίω ζυτῶμϑν ὦ οἰκίας λαμπορας χὰ πα- 

σαν τωι ἀλλέω αἰφϑονίλν . τίς γοῤ ἐλίμωξεν ἡ μδῇυ ποτε Ὧν οὐ (δ) τῷ Θεουδ Ἄῤηθν τίς ον ἐ- ἡ 
μὕμῃ γέγϑνε τίς ἀποδημίαν ἐφείλατο μαχρ ἀν. τίφ ὙἿν" διδαισκαλων ὧκ “ν᾽ χέρων ζών 
ὁτέδοις ὀπεχϑυρησε; ηἰς θανατον κἰ χεέμάιε καιϑημορανόν  τθυϑενὶ (ὦ κθ᾽ ἡμδϑογτες, ρα.- 

ϑυμότερϑι γένονται. ἡ γὰρ Εἰ φρατιωζξα τις Εἰδεὺ φρατηλϑιβ, λιμῷ ὸ δία ῳ ᾧ θανάτῳ 

καὶ πᾶσι τοῖς δεινοῖς παλφίογζῷς, ὼ κρυμόν ἐ κυδχυύως ὼ πϑωτα, φέφρνζκ,καϑούπερ λέογζῳ, 

χατορθο Εἶτα κ᾽ φως ὀχλύσανζμκ τίω φιλοσοφίλυ ὀκείνων ᾧ μαλᾳκωτίρυς ῖο 

Ἄνορδίοις, ᾧ χουν ἐρωνζῳ, καὶ ποξαγμματείαις ἢ χαπηλείαις πυρϑσέχονζῷει ὼ ἡηω- 

υϑέους απὸ ἣν πολεμίων, ἐσαύτης ἰώ ὀϑοίας τίω αἰτίϑν τύτων ζητῷ. 1» ἢ χα) ἐφ᾽ 

ἡμδὰ ὰ τὰ" ἀτδϑλϑνων λογισω θα. χαὶ γὸ πόρτωι ἐδνόθα αοϑνέςερϑι, καὶ τῷ! πἴλόντι 
συδήσηλὼ ἄβᾳ βίῳ. καὶ θυρεθῇ τις ἴχνος ἔχων τῆς παλαιάς σοφίας, (κ πύλεις ἀφεὶς καὶ 
Φὲ ἐγθεας ὡ ὧ ὦ μέσῳ φρέφεοϊ, ὼ σὗν αλλυς ῥυθμίζειν, Ω ὀρή κοιτα λαμ λμει ̓ καν 1.3 

ἔρηταὶ τις τὴς ὀψαγωρήστως τί αἰλιαν,β οἴσκει πσούφασιν συημώμιν οὐκ ἔμυσαν. ἵα γὺ 
μὴ αὐραπρλωμαί, Φησι, μηδὲ ἀμολύτερος Ἄμω μαι τἀ “Σἰρετίω, ὀποπηδῷ. ἡ πὸ- 
σῳ βέλτιον αἰμολύτερϑν συ ἡ μέοϑαι καὶ «ἦν ἄλλας κερδϑραι, ἡ ωϑμοῆα οἷν ὑ 4 αἰδοδεῖ ἀ.- 
πολλυρϑῥοις (ἦν αδελφοιφιοτὸν (α᾿ δώ οἱ Φρετῆς ἀμαλαίσιν, οἱ ἔχιμδιόκϑμοι πύῤβω 

ὁ αὐρατάξεως γίνων᾽) πύθῳι αἱρήσορμϑρ (δι ἐϑροις εἰ γὰ καὶ σημᾷα ζω νεῶν, {ἰς δὼ ἐπείαϑη νη 19 
πε παρϑσέσαν ἡμῖν Τὶ ἐξωϑῳν, δ κακίας ὕτως Ὠξιπολαζούσης ὦ γὰρ ὁ ὄρϑος βίος ἡμδψ! 
αἰξιοπιφύτεφο τοῖς πολλοῖς 41) δυκᾷ. σημφα (Ζ χάρ, εἶδα ἫΜ αἰναιο,ευύτων ᾧ πονηρωῦν αὐ- 
«ϑοϑίπων ἡ αἰ πσύνοιὰν δὲξ6.) πονησϑίν᾽ βίος ὃ καθτιρϑς καὶ ἀὐΐφ' τῷ αἰ αθῦλε ὃ σόμα μῷ' 
πολλὰς τὴς αἰθιορσίας ἐμιφῷραξαι δεωυήσα). ζύταὶ αὐ χοίσι λέγω, καὶ ὥὔρχολϑμοις, χα’ 

πρὶ ὧν ἀλλωνέμαυτῳ, ἵνα, βίον ̓ χιδειξώροθις γα μαςὼν,  ((μωτάξαντες ἑαυςδυ, πάν. ἐς 
τῶν ΝΜ πόνόμτῶν αὑρίδωμθν. χατα Φρονήσωμϑν χεουμάτων, ἢ ῥοὶ και Φοϑνήσωμδν γε- 

ἐνηηφ᾽ αὐαβίδωνδν δδξυς, ὁ μὴ αἰ πρίδωρϑῳ σωτηρίας αἰ απομείνωμϑν ὧν ζιῦϑα, κοί μ(ψι- 

τοι ἡ πῦιον, ἵνα, μὴ ἐμιπέσωϑυ κέ Εἰς κόλασιν. οὕτω τοῖς ἕλλησι πολεμωίσωμϑμ, οὕτως 
ἀΐφις αἰχμαλῳΐίσῳμϑν αἰχικϑιλωσίδμ ἐλθυϑεοίας αμείνω. λα ζωζᾳ ὥ λῴφῃ) “πὸ 

ἡκϑὼ (μψεχῶς ὺ πολλάκις, Ἄλ ὀλιγάκις. σλζω αλλ ἐεΐ τε ὅ.5) ζωώτα, ἀν τε μὴ 3) 

ὅλμηται, δίχαιον σ᾽ ὉΜ τοιούτων συνέχῴς «ἰ προμιμφήσκεν. Εἰ γάρ ΟΥ̓ΚῚ τὴς χρησολογί- 

«ς ἀξαπατισὶ πες, πολλῷ μιᾶλλον τοις ασοὶς τίω αἰληϑήλν ἐπλναοννζῷς δίκαιον μὴ Ὡπο-- 

καμᾷν ζᾳ συμφέροντα λέχϑνᾷς. Ε: γάρ ᾧ ἀπαῦμτες τοσύτοις κόγρίουται ΜΗ χόνήμα- 

σι (ὁ γάρ γοήματα αἰαλίσκϑεσι, λόχοις προϑσαΐχϑεσι,  κιιδυωύους τι αφουϑύοισι,ὼ Ὡρο- 
ξασίας Ἰηπδιῤιυ)) πολλῷ μᾶλλον ἡμας τοῖς ἀπατης αἰπαϊϑνζά, χαὶ κδυωύοις χαὶ κ5 

ϑαγάτυς χαὶ πόμτα «ἰπσονϑβειν “δὴ, ἵνα ἡ ἑαυτους αὶ τοις ἀλλοὺς χερδϑμάυτες, χαὶ τοῖς 
οδυτίοις αἰκαταγῶνφοι μόνϑροι, τυχωρὸμ ἽΜἍ ὑπηγελιδμων ἀγαϑών, χορμι ὼ φι- 

λαι,ϑο»πία. 

Δογ. ζ. 6 ΣΟΦΙΑΝ ΔῈ ΛΑΛΟΥ͂ΜΕΝ ΕΝ ΤΟΙ͂Σ ΤΕΛΕΙ- 40 
οἱφ᾽ σοφίλυ ὃ οὐ τῷ αεῦνος τώτυν, ὐοὲ ἣν ὐργντων τῷ αἰώνος τύτα το χα-- 

τουρορυφδέων" 17. Αλλά λαλούμϑυ Θεοῦ σοφίαν οὰ μιφμαίῳ, τίω 

αἰποκεκρυμιμιέγζων,, ἐμ πσόϑώρασεν ἃ Θεὸς πσξϑ τοῖν αἰώνων Εἰς δύξὸν 
ἡμδω. 

τὸ 
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Ο σκότος τῷ φωτὸς Ἰχιτηδειότερον δὲ δυκῷᾷ τοῖς μα δας γοσῶσι ᾿ 

8,9 κα) μᾶλλον Εἰς ((ιωεσκιασμέγον δωμάτιον χρζα φϑυγϑύσι. τῷ» 

αὶ ὩΣ τὴς σοφίας γέγρνε τῆς πνθυματικῆς. κἡὶ ὦ πἷὸ Θεοῦ σοφία, 

μωρία ἐδύκει ἢ τοῖς ἐξωϑθεν᾿ ἡ 5 αὑτῶν, ἀληϑωῖς ὅσα μωρία, σο- 
φία εἰὐοῖς ονόμιςαι. χαὶ ζωωτὸν (ἀωέξωνεν, δ δμ' ΕἸ τις σοφία, 

κυξερνητίκή, κεγρηρϑύος, ἐπηήέλλετο πλοίου χωεὶς χα) ἱζίων πε- 

λαλος ἀπειρον δζμπερᾶν, Εἶτα ἐπειρουτο λογισμοῖς κατασκθυάζειν ὅτι τούτο δευνώτον " 
ἄλλος δέτις πόϑτων ἀπειρος, πλοίῳ κ᾽ κωξερνήτη χαὶ ναύταις ἐγχήοίσοι ἑαυτὸν, ὅτω μζ' 

ιο ἀσφαλείαξεπλει. ὦ γδῤη δοχϑύσοι 61) ἀμαϑῖα τύτα, τὰς ὠκείνου σοφίας σοφωπέραι. 
καλὴ μϑὺ ΝῚ ἡ κυξερνητικνὴ "Φλ᾽ ὁτὸν μείζονα, ὀπαγίέλλη), μωρία ΄ἷς 621, χα πᾶσα τέο 

νη ἡ μὴ δγοκύρδμη τοῖς ὁρ9ις τοῖς ἑαυτῆς ΤΆΤ α᾽ Εἴη. ὕτω ὶ ἡ ἐξωϑων σοφία, Εἰ πγθύ- 
ματι ὠκέγφρντο. Ἐγ 495 ἑαυτῇ ὃ ποῦ ἐπέτρεψε,ὺ συϑὲν ογόμισε διζοϑιαι τὴς βονϑείας ἐ- 

. κείνης, μωρία γέχϑνεν, Εἰ ὶ ἐδὺκά σοφία τῇ. 89 πρότεροι ἐλίγξας αὐτίω αἰ δ᾽ 

1 πουραγάτων, τότε αὖ τίου ὠκάλεσε μωοίθν᾽ ἢ ποοὐ τερϑνχαλέσοις μωείαν τίω τοῦ 
Θεοῦ σοφίαν κτ' τίω ὠκεύων ψῆφον, τότε δείκψισιν αὐτίω σοφίαν οὖσαν ( κῷ δ) Ως 

᾿ασεδείξεις, δουυατον μάλιξα (ἦν ὀῤτιλέχϑνζς ο»τφέσεν) καὶ φησι σοφίλυ ἢ λαλούμϑρ 
οὖ τοῖς τελείοις, στὸ )»» ἐγω,ομίζόνϑμος μωώρϑς ἢ μφρϑὶ κηρυῆειν, τῷ σοφοῦ «ὐδιγέ- 

νώμα!, δ Αἱ οἱ μωφίας σοφίας αὐθεελμόμζυν, δολαὶ δζρα (οφίας τελειοτέροις, ἢ τοσού.-. 
20 τὴς "ὦ ὅτω μείζονος, ὡς ὠκείγζιυ μωράθν φανεαϑομ. “5. τῦτο πυϑότερον αὐτίω ὅτω 

χαλέσας,ως ὠκῴνοι ὠνόμαζον τότε, χαὶ δἰπὸ Ὑυ" πυραγμαΐτων τίω νίκζω δείξας,ὺ ἐκεί. 
γς πὐποφζωύας σφόδρα μιφρϑις, ὃ τό σῆχϑν αὐτῇ λοιπὸν αἰπέδωκεν δγο μαι λύγων .6- 

φίλω αὶ λοιλούνϑρ εἰν τοῖς τελείοις. (φφίαν ὃ λέγει Ὁ κήρυγμα καὶ () “δθπον τὴς σωτηοίας, 
ὦ δζῳ φαυροδσωϑίωαι " τελείοις ὃ, τοις ποπις΄δυκοζξις. καὶ γδΡ οὐκ φιοι πόλειοι (ὦ τὰ ὁμ.-- 

25 «ϑούπινα Εἰδυτες ὅτι σφόδρα αἰοϑενὴ, ἢ ιἰπριδόντες αὐ Νῇ, ὅτι μυνδὲν ἀὐζις συμί(αλλε- 
ται, πεπεισμένοι, οἷοι “εχϑνασιν (Ὁ πιτοί. σοφίων ἃ οὐ τῷ αἰαὖγος τύτυ. ποῦ )ὸ “θήσιμος 

᾿ϑέξωθεν σοφία εἰνζυϑα χαταςρέφουσα, ἢ πὗραιτέρω μιῇ ασρϑϊούσα, αὶ σϑ εἰὶ ἐγζωώθα δὺ- 

γαρϑμη τι τοῖς ἐιχονζος ὠφελῷ ᾽ Φρχοιζομ ὃ αἰαύνος ὠΐζωϑα ν᾽ δαϊμοναῖς τίνας λέγει ( κα- 

ϑως τινες αἰ ποσί εὐοισιν) δλλαὶ τοῖς εὐ ἀξιώμασι, τοιὶ εν δυωυαςείαις, τοὺς Ὁ πηράγμα 
40 «αὐδεμαΐχητον δὴ νομί ζονζ, φιλοσόφοις, ὃ ῥήτορφις, ὦ λοϑχρώφοις. ὲ δ» ἀὐζὶ ὠκροί- 

τοίου, ἡ δὴ μαγω»»ἱ πολλαίκις ἐγίνογηρ. σῷ ὃ αἰαύνος τύτνε᾽ ὀκαίλεσεν αβχονζᾷε, ζηφ πε- 

ομιπέρω Τῷ παρϑντος αἰαΐνος οὐ ασόθασιν αὖ ἡ ὴ Ὄρχή, δἰϑὺ ἐπήγαγε, ἿΜ' καιταρχϑυμϑύων, 
οἴκοθεν τὸ αὐτίωυ αἱ αθάλλων,ὺ ΠΟ ΤῊ γϑωρϑβων. δείξας δ} ὁτί ψδυδὺς ὅθ 1ν, ὅτι μωροἱ, 

ὅτι Ουἰϑὲν δυρύαται δρᾷν, ὅτι αἰοϑενής, δείκρυσιν, τί χαὶ ὀλιηϑγθόνος, δλλαὶ λᾳλούμϑμ Θεοῦ 

ὯΣ 

33 συφίαν εἰν μυφηρίῳ, ποίῳ μυφηρίῳ : χαὶ μέωυ' φησιν Χεαφὸς, Ο ἠκϑύσοιτο Εἰς Ὁ οὖς, κη-- Ματθϑ. ε. κζ, 

ρύξατε (χὴ ὝῬΨ δωμάτων. παύς δξζῳ μιυφήοιον αὐτίω καλᾷ, ἘΝ οὐτε ὠγίελος, οὔτε Ῥρ- 

γε ταὶς Φρχας, χαὶ τοῶςς ἐϊξοισίαις εἰν τοῖς ἐπουρανίοις δζρα τὴς ἐκκλησίας ἡ πολυποί- 

κιλος σοφία τῷ Θεοί, τῷτο 5. ἐποίησιν, ἡμας τιμδ ὁ Θεὸς, ὡςε ἴθ᾽ ἡμῶν αἰκούσαι 

40 μυφηρίων. χαὶ γγ καὶ ἡμιᾷς, τὸς ἂν ποιησώ θα, φίλυς, τῦτο τεκμόλον πσοὲς ἀὐδζες' εἶα! 
φαρδυ ὁ φιλίας, τὸ μηδενὶ τσ αὐ Εἰὼεῖν τὶ οἰπύρρητα «αἰκνέτωσοιν (ὦ τὸ κήρυγμα, ἐκ- 
πομστάζοντες, καὶ πᾶσιν α'πλοὺς ἐκφαίνοντες (ἦν οδογαοίζ, αὶ τὸ δυίμμα, καὶ τὰ για κυσὶ ὼ 
λοίορις ῥιπῆδντες καὶ λογισμοῖς σὐθκῆοῖς, τὸ Ν. μυφήρμον κατασκθυῆς ὃ δέται᾽ αἰλλ᾿ ϑτῦρ 
(81, μὄνγον κϑύτου γἰδλεῦ. ἐπεὶ οὐκ ὄναι μὐυφῆδλον ϑοίον ὀλθκλοοϑν, στὸν ὦ δὰ στ 

ΟΒεγίοιτ, τοῃλ, 3. Δὰν» τί 

χαίγίολος, οὔτι ἄλλη τὶς αὐτὸ κτίξη δυυύαμεις ἤδει, πρὶν δυέαϑαι. 583 φησιν, ἵνα γνωθλοϑοῇ Ἐφεσ. γι 
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τι πσϑϑοϑοῦς᾽ [ἢ ἄλλως: ἢ μυφήφλον κάγφται, δ ὅτι χ ἅπερ ὁραΐμδῳ πιευομδμ, ΩῚ ἕτερα δώ- 

αϑυ,ὺ ἕτερα πισεύορϑμ. ποιαύτη γὸ καὶ Μ᾽ μυφηξίων ἡμῶν φύσις. τρῶς Ὑϑι ἐγώ ,χαὶ ἑτιρῶς 
ὁ ἀπιφος αὐδὶ τύτων ἐχοκείώβα. ἄκϑω ἐ ἐγὼ ὅτι ἐφαυρώνν ὁ Χ εἰσὺς, ἡ Φιλανϑερπίδυ ἐ ἐυ- 

ϑίως ϑαυμαίξω" ἀκϑέει ὥκφϑος, ἡ αἰϑϑενφλυ νομίζει. εἰύω ὅτι δούλος γέγθνει ἡ φίω κηδὲ- 
μονίδν λαυμαίζω" αἰκϑει ὀκῴνος, καὶ Ὁ αἰτιμιὸν λογίζ ες). αἰκούω δι ἀπέθανε, καὶ τίου διυΐα-.- ς 

μὲν ὠκσληῆομαι, οἷι ὧν ϑανάτῳ διυνόνϑμος οὐκ ̓ὀκρατή)η, δνλα καὶ ἡ ὀξέλυσε ανατον" ἀ- 

κυφ ὀκφνο, ἀ ἀδιωαμίαν «' ασοπόθύει. αἰκούων αὐαίςα σιν ἐκᾷνος, μῶϑον Ὁ “τργμα 

Φησιν᾽ ἐγὼ ὃ ΧΩ 2. ζχ} πηξαγματωιδέξα κδμος ἀἰποδείξᾳ, σφοησκιιυαῖ τῷ Θεοῦ τίω 
οἰκϑιομίαν. αἰκϑύων λυΐῳ ὠκῴνος, ἀπλώς ὕδωρ μομίζει' ἐγὼ ὃ οὐ ὃ ὁ ορύμϑμον ἀπλως 
βλέπω, Ὡ»λὰ τι τὴς ἡυγς καϑαρμὸν ῷ αἰ τῷ πνθύματος. ὀκῴος λελοδοθα! μοι το 

ὃ σῶμα νομί μὸ μδνον " ὁγώ Ἧ πεπίφευκα ὅτι ὦ ἢ  ψυλν γέγϑνε καϑαιροὶ τοὶ αγία, ὺ ὁ λογίζο- 

ΠΣ Φῷ τάφον, τίω αἰαφασι, (ὃ «γιασμὸν, τίω διχφιοσύνέιυ, τίωυ' ̓ὐπολύτζωσιν, τίω υ0-- 

)εσίαν,. τίω κλιηρϑιομίδῳ, τίω ̓βασιλείαν ΤῊ" ὀυρᾳνοῦν, τῷ πνϑ ματος τίω Ῥηγίου. ὸυ 
ν τῇ ΧΑ" κρίω ᾳ φαμόμϑνα, λὰ τοῖς ὀφλαιλμιοῖς τὴς οι ϑυοίας. ἄκϑυω σώμω Χο,- 

φοδ᾽ ἑτέρως ἐγὼ ; γοο τὸ Εἐρηνδύον, ὁ ἐπίρωρὸ ἄπιςος. ὰ κριϑεύπρ. τι παρα τὰ βιθλία ὁ ὁ- ας 

ρονζᾳ οὐκ οἶδε ἣ' »φαμμάτων τίω διώαμυ, οὐδὲ οἶδεν ᾧπερ ὁρᾷ, μαλλονὶ ὃ καὶ ὀϑὴρ ἀ- 
πάρνοῦ γραμμάτων, τα πείσεται" ὁ ὃ ἡ ἐμπάέρος πολλίω δύρήσει τοῖς γφξάμμασι ὦα- 
ποκεμμδέίωυ ἰώ διωύαμυ, καὶ ὺ βίμ ὀλοκλοήξϑες ̓ " ἱσορίαρ᾽ ὺ Ἰθπφολίω ὁ ὁ κα ἀπάρος λα- 
(ων, χϑέτίω ἡγήσεται κ ὁ μδίαν ἐδ ὁ) ὁ ἢ ἔμπειρος αἱ Φωνὴς ἀκϑσετει, χὶ ) οἱ οιλέξεται τῷ" 

ὑόν, ̓  ὅπερ Ὁ βούληται δ ἭἍ) γβαμμάτων πάλιν ἐρᾷ οὕτω ὁ ὅχὶ τῷ ὁ μινχηφίου γῇ. 20 
ὡξ ἄπιτοι, χαίτοιγε αἰχϑύοντερ, οὐ δοκούσιν ακϑειν ̓  (ὦ ὃ πίοι ὶ τίω ἣν τὰ πνεύματα: ἐ- 

δδντὸ ἐμπειρίθμ,  ὁραΐσι ἣ αγαποχειμϑέων τίου δευ αν. πτῶτο οριώ αὐτὸ  δυλων ὁ Παῦλος 

ἐλελν, οι καὶ " γὼ τὸ ὁ κηρυῆόρϑμον υὐποχέχρυτῆμαι. Τος »ὺ Ὀὐπολλυρϑῴοις, φησί, 91 χαχα- 

λυμνϑμον᾽ ἄλλως δὲ ὁ το ρθίδυξον ἐ ἐμφαννει τῷ κηρύγματος. οὕτω δὰ Εἴωϑε χαλᾷ ἡ 
γραφητεὶ χὔν ἐλπίδας καὶ Ὦ Δα αἰ θϑοιαν δρ,ϑοφπίνζου γνόμϑμα. δὲ καὶ Ὁ δϑλαχού,᾿ Τὸ 
μιυφήρλον μὰ ἐμ) ὸ τοῖς ἐμοῖς. ὼ πάλι ὁ Παῦλος, Ἰδοὺ μυυφήρλον ὑμεῖν λέγω" πϑῤτες Ἢ οὐ 

κϑιμιηϑησύμελει, πόρτες δὲ ἀλλαγησὸ ὅβα. Εἰδὶ πϑυζα, οὗ. κηρύθεται, καὶ ὅτω μιυφηειον 
ὅθι. χρ δρῶ ὠασερ ὀκελόνεϑηρϑῳ ἀν ἀπτρ ἠκείσαμδν Εἰρτοους Εἰποῖν ἐχὶ Μ δωμάτων, 
οὕτω «ρ»σεταάγημϑῳ μὴ ) δοιω ᾧῳ ἀγα τοῖς κυσὶ, μη δὺ ῥίψαι ὧν εϑργαοίζας ἐμίασφ9-- 

εϑεν τὴν" χρίρων. ὠΐ' »Ὰ Εἰσι ψυχεοὶ, καὶ οὐ ου νοῦσιν᾽ ὦ 3 κόλυμμα ἐχοέσιν Ἐχὶ τὴς : 

καρδίας αὐ, χα βλέποισν. αα μιυφήξιον τῶτο μίλια ὅζην ὃ πιωταχοῖ αϑρ 

χηρυύῆεται, οὐ γγωφίζοται 8 ̓οἷδὰ αὐ οἵκχ ὀρϑέω ἐ ἔχοντων γνωμέων " ὠκχαᾳλύπηεται ὃ οἵκ 
ὐπὸ σοφίας, δλλ᾽ ἀπὸ πνεύματος. ἄγου, χαλόσον ἡ ἡμῖν ϑιξάοϑαι διωωνατὸν. δίθπερ Οὐρο αὐ 

ὡς  ἀμῦντοι [2 'κὶ τῦτο αὑτὸ μιυφήφιον αὐτὸ ἀσοό σειν Ὡἰπόρβητον. ΟΣ γρὴ ἡ τοῖς πί- 

τοῖς πᾶσα ονεχφείοϑη σαφίωεια, ὶ ἀκρίοεια. δἰβ και ὁ 6 Παύλος ἐλρν᾽ Ἐκ μέοϑες “141-35 

νωσχϑιϑρ,χαὶ ὧκ μέρρις ποξηφητευορϑν. βλέπορδν ἡ Ὁ τι δὲ ἐσυπῆρε ὦ ὡς οὰ αἰνίγματι, 
τότε δὲ ἀσόόσωπον δῆς πξῦσωτον. δὲ τῦτο "λέγει, λαλούνϑῃ συφίαν ο» ἀνφηθάῳ, τίω 

Ὡἰποχεχρυμεμϑέίω, εὡ «φεϑώεισεν ὁ Θεὸς ΤΑΝ ̓ αἰώνων εἰς δξὸν ἡμῶν. Ὀὐτυκεκρυμιμδύίωυ, 
τυτέσιν, δι ογονὶς ποϑϑ ἡμδδ ἔμαϑι “δΓι!ἑἕ λύω δυμνώμεων, Ουυὴ ὦ πολλοὶ νιωῦ ἴσασιν, » 

παίϑώεισοι εἰς δυξὸν ἡμδ τοὕτοπε δ «οὗ Φησιν, εἰς δυξὰν ὁ ἑαυ. ἑαυζ ὝΥΣ ἡγεῖται δόξαι, 40 
5 η ματέραν ΟΘτηοίλν" ὥστε ὧν ὺ γλούτον ἐ ἐαὐῷ Ψ κἀρᾷ, χρίτοιγα αὐτὸς πλούτος ὦ ὡν αγαϑών, 

αὶ συτίδνος δεύμϑυος Εἰςὸ ΧῊ πλόσιορ. κσξϑώρισε, φησι, τίω αἰἶϑὸ ἡ ἡμας κηδεμονίὰν ω- 

δεικφύμϑμος. ὶ ἊΝ ὀκᾷνοι μάλιξα, ὁ τιμᾶν ᾧ φιλῴν" ἡμᾶς ξ νομίζονται, ὁσριπὸρ αὐώωϑεν ὥσιν 

ἡμαξς ηϑρεσκίνασμϑροι εὐ ποιᾷν᾽ ὅπερ ᾧ πατέρες Ὡπ' παίδων «ποιούσι, ᾧ "Ὁ Εἰ ὕφερον 
διδδασι 
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διδῦασι ζᾳ χρήματα, δλλ᾽ ̓ αἰωλανὶ αὶ δ Ὄχι Εἰσι τθτο τδϑηρηρϑῴοι, τύτο ὁ Πωῦ- 

λος σρυδεζα δεῖται νεῖ ὅτι αἰεὶ ἡμας ̓ ἐφίλᾳ ῥόῥωλε ὅΘεὸς ὺ μηϑύπω δνομϑμοις. οὐ 

Εἰ μὴ ̓ἐφίλᾳ ῷ πλϑτονη δι. πσέλώρσε. μῆ τοίνμωω οὐνοήσῃς τίω οὖν μέσῳ ὅνο- 

ΠῚ) μωξρραν. “ωρεσουτέρᾳι δ μο "αὐτὴ ἡ φιλία. τὸ ἢ “9 ἘῊ αἰώνων, ὃ αἴδιω Φινι, 

ὁ κί ων ὅτω φησι, Ο αὑτΐχων Κ’ ὦ) ) Ὦ αἱ αἰώνων. ἐυρειϑησ.) τοίν ᾧ ὁ ὃς ὅτως 

α, Ἰδιορὰ ὦν. γὴ αἴδὲ ἀντνῖφησυ, οὐ δὲ ἀὐτε δ αἱ αἰαῖας ἐποίησεν, ὁαἶρ 561] πτοϑ δῇν ἘΠ... 
Φ (- 

αἰ δαο αἰώνων αναῤλμν. ὁ γὺ ποιητὴς ασο9 Μ ποιημαίτων "ἔυδαλον ὅ7|. 
8 Ην οὐὐδὶς μὰ Ῥρηθντῶν τὰ ὃ αἰωῦνος τῦτο ἔγνωκεν, Ει ἰδ ἐγγωσαν, Οὐκ αὖ τὸν Κύ- 

δἰμιῦϑδὲ Ἂ ω ἴφαν ζικε. Ἰγυνιάτων ΘΛΟν τῆς δόξης ἐ ἐφαύρωσαν. Κ αἱ ἃ Εἰ μὴ ̓ ἥδεσαν, ω ς ἐλοὴν αὑτοῖς, Καὶ ἐμ οἷ"- 

ἐνάξινιε ἡ ο δὰ τε χὰ ; οἰδγυτε πολιν Εἰμί, αϑὶ γ» τὸ Πιλῴτα φησὶν ἡ γ9άΦη, ὅτι οὐκ ἥδυι᾿ εἰκὸς ὃ 

| 

' 

τω μμηδὲτον Ἠνωδέων εἰ ἔν. τότυς δ Εἴποι τς καλᾷοϑαι αὐηνζαε τῷ αἰώνος τ τώτα, εἰ 
ὃ ἃ αδὲ ω Ἰουδαίων καὶ ΤΙ ἱερέων ὄποι τις δ᾽ τῦτο λέγεοθαι, Οὐκ αὖ ,αμμδῆτοι, τ ζὰ 
ὠχεί,οις Φνόῖν Οὐτε ἐμὲ οἴδατε, οὐ τὰ τὸν πατέρα, Μυ. πώς δὼ ἀὐωτίρω φυσὶ, Ν ἐμὲ οἷ΄. Ἰοαν.η., 

δατι, κα οἶδατε πόθεν εἰμί; ὥρλὰ ὡς ὁῥοπος τῇ τῆς αὐαγνώσιως ζφιύτης, χα τίς ὠκείγης, ἐν 

15 τοῖς ἐυαγίελίοις ὅδ ἀρ)" αὶ, ὥςε μι ((μωεγῶς τὸ «ύζ φρέφῳν. ὧχᾷ αἶδα πόμιποιῶν. ὧδ 
ὧντυν χομονζα. τ δϊζυ , αἰφείϑη, φησὶν, «υζοις τὸ τῳ φαμρῷ ἡ ἀμδρτημα: ; ΧΙ "δᾶ εἶπεν, 

ἄφες αὐτοῖς. εἰ μετενόησοιν, αἰ ᾧείϑη, καὶ γὸ ὁ δ μινξλαις βαλὼν χέρσι ᾿ ΤῊ Σ Σὐφόρνονκαι δὲ. 

ὠξας τίω ἐκκλυσιάμ ὃ Πύλος, τὴς « ὀκχλιησίας “δόςάτης ἐΐμεν. οὕτως δίχυ καἰκείνοις ἀ-. 

Φειὴν τοῖς βουληλείσι μταγφάναι, ἢ ὅ δὴ ὁ ο Παῦλος βοών ἔλεγε" Λέγω δ ζω, μιλἔαλαισαν Ῥω α Πα ὦ 

20 ἵνα, πέσωσι κω ΦΤΟΣ λέγω συ, Μη α΄ πωσα ὁ Θεὸς ᾧ: Ἀδὸν ἐσὺ ΟΥ̓ πσδοίγνω; μὴ 

ὅροι». Εἴζᾳ δεικνις ὅτι οἕκ α ̓ πεχλεἰιϑη αὐ ὔμη μετόμοια, τυκμμήξλον τίω" ππφροφίωὼ 

σίω ἑαυζ 7᾽ χϑύγαγε λέγων, Καὶ "ὰν ἐγώ Ἰσιοαηλίτης Εἰμί, ὧη, οὐρε ἔγνωσαν, ἐμοὶ δὸ. 

κεῖ ἐ αὐδ Χοιοού ὁ ον χα θα Εἰρμοϑαι, δλλα αἷς αὐτῆς τὰ πηδάγματος τὴς οἶκονο- 

μίας ̓ δή, τί ἐξούλετο ὁ ϑανατος κι ὁ φανρ96, Οὐκ ἤδεσαιν. κα τὰ ὁ κέ οὐκ εἴπει, ὅτι ἐμ 
24 οὐκ οἴδασιν, δλλ᾽ οὐκ οἴδωσι τί ποιοῦν, τατέσί, “ἕω οἰκονομίαν τίων τελαρμδυξωυ κα Ἢ ὃ ω- 

. φῆρλον αἰγνοούσιν. υ ̓ γ ἤδεσοιν δύ οὕτω λάμψαι ἢ ἐχειὸ φαυρϑ, ἢ, τῇ τὴς οἰκί μϑύης μΩ 

Ο τηοία ἡ τὸ Θεοῦ πσϑός ὥν αν,ϑ99 τιῖς καΐᾳ λλαγηῆ, ὃν πθλις αὐ αἰλώσεται, κα) [ 

να ὑποφήσονται ζα ἐχαΐα. σοφίλυ ϑ' “Ὁ, Ὑ Χοιφονκα λά φαυρὸν ὼ ὦ κήρυγμα ̓βύκαίρως 

ὃ κύφαον δόξης ὠκάλεσεν. ΩΝ ἃ Σ ο ταυρος ἀδοξίας δ)) δοκεῖ, δείκνυσιν ὅτ μεγάλη ζω ὁ δυξα 
2 ὀφαυρϑς. λὰ μεγάλη ἔδει σοφία, δ μόνον Φ ὁ Θεοὶ εἰδέγαι,ὄλλα καὶ Ὁ μαϑεῖν ϑ Θεῦ ζω. 

“ἴω Ὁ οἰκονομίαν" ἡ 2 ἐξωϑᾳν σοφία, οὐχί ̓  τέλτερρυ μόνον, δινα; ̓  τῦτα γέχθνεχωλυκᾷ. 

9 Αλλω κα 7ως γέγφααΊωι ἃ ὁ ὀφλαλιιὸς Οὐκ εἶδον, ὺ Ὁ εἰς οἷχ ἠκύσε,ξ ἐχὶ καρ: 

ἂν ἀυ,ϑούπου οὔκ ὀμεζη, ὦ ἡτοί μασίνο Θεὸς τοῖς αἰγαπῶσιν αὑτὸν.. 

Καὶ πού γερφατῆαι ζαῦτα, λέγεπω γδβ γεγράφθαι, ὶ ὅτόμ μὴ δχμ δ ῥημάτων, 
244 ὅλλα δὲ ὐνδ ΤἿΜιαραγμάτων κείμϑια ἡ (χὶ ἥν ἱςορλών᾽ ἡ ὁτὸρ ὦ αὐτὸ (ἶ νόημα κεί- 

αϑιον ἢ ἡ, μη ἐπ΄ αὐὖνμ: ὃ ρ ρημώτων, ὡς ὠζωῖϑα. ς », οἷς οὐχ ὀίηπέλη αἰθὰ αὺ- πὲ ιδ, 
τῷ ,ὕψουται" ὦ οἱ οὐκ αἰκηκδάσι, (ὑἰμυήσεσι, τοῦτο ζύτιν 681 τω ἁ ἁ ὀφθιλ ὑμιῶς οὐκ Εἶδε, 
Ἢ ὃς οὐκ ἠκύσιν. ἥ τοῦ τοίνιευ φησιν, ἡ «Ξ ἱκὸς ὃ γεγράφ)αι, - βίολοις, καὶ ἡφανίοϑαι ζῳ 

βιδλία. ὑγὸῤ πολλὰ διεφλεῦρη βιδλία, καὶ ὀλίγα διεσωδη κα ὁ ἔχε τῆς πϑϑ τέρας αἰχεν- 
409 λωσίας. ὃ τῶτο δόλον οὖν τοὺς αἰδαλοιτοιλύαις. ὺ γὰ φησιν ὁ Ἡὐτύφολος, Οτι ἰπο πραξ γι} 

Σαμουήλ ἢ τὴν" εξ πδοφηῆν πόύτες Θέρηκασι αἰϑὸ ἀὐτί.. ᾿ ὃν παντὸς Φέρεται ζρῶ- 

τὰ ̓ ᾧ ἢ Παῦλον ὧτε γομιρ μια, δῊ ὃ ὄντα, ὦ πνῷ π φϑιή" νον, Εἰκὸρ Εἰδέναι πάντα ιΨ' 

ἀχριξείας. ΚΟΉ , τί λέγω πἶδα τῆς αἰχιιαλωσίας: Σ Ὁ Ψ τῦϑ τῦς αἰχ μσιλώσιας. πολλαὶ 

ἠφόμιςο βιθλία, δ! [Ιουδα ὧν δἰ οέλατίων αἰστ ον δὲοκειλάντων., » δῆλον οὧκ τῷ τέ- 

Οἰ γίοί, [01]. 3 ΑΔΑ3 λους 
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λους τῆς τιταρτης ὙΨΜ βασιλειών. τ γὸ δυυτερϑνόμιον μόλις 'που δύρηται ὧν κοωρία χϑ- 
ταχεχωσμένγον "ἄγλως δέ Εἰσι καὶ δπλώ πολλαχοῦ πσολφητείαι τοῖς ( μυνετωτέροις ἐυ-- 

καταλητοι, ἐξ ὧν πολλα ΟΜ αἰσαφον ὅδην ἑυρῴν. Τ{ δϊζυ ; οὐ. ΕἾδιν ἐφθαλμὸς, ὦ ἡ- 
τοίμασεν ὁ Θεός: ἰχί. τίς »»" ἢ, δι, ϑούπων Εἰδιτὰὼ οἰκϑνομίᾷοϑαι 

μέλλοιτα; αβα δὼ οὐνὰ 

ὃς ἤκουσεν, συ εἶδ (χί κουρόδαν αἱ, ϑοόπου λῥέζη ἡ πῶς » Εἰ .» (Ὁ ἀσόϑφῆται Εἶπον, α 
πῶς φησιν ὃς σὖκ ἤχουσιν, σύοὰ Ὠὶ κουρδίαν αἱ, ϑοθπου ὀϑέθη ; Οὐκ ὀμέθη. καὶ ΡΨ πε- 

οἱ αὐνδῥ " μόγων φησὶν, ὐλλὰ κἰϑὶ πάσης τὴς δύ, ϑοοπίνης φύσεως. γἱ δ ὦ ποδ9φῆ- 

ταὶ οὐκ ἤκωσαιν; ἤκϑυσαν (ζ, ἰλλ᾽ οὐκ τ αἱ ϑούπν ὃς ὃ ὧς ὃ χρφηφητικόν. καὶ γὺ ὡς ἀγ- 
,ς «ϑοφποι  κύσαν, ἀλλ᾿ ὡς ππρόφῆται. 89 φησι, Γροσέϑηκέ μοι ὠτίον αἰκούειν, τέωὐ πσθ9σ- 

τ: ν δ Ν ! ε : Ν 23 »Δλν , ν»ν 
“ ϑήκζυ τίω στὸ τὸ πγϑύματος λέργων. ὅθην δ! ὁ ωρὴ ἥ ἀκούσαι, οὶ {χὶ χαρδιαν α)-- τὸ 

,ϑοοτὸ ἀγέξη. ματὰ "ὃ τίω τῷ πνεύματος δόσιν Οὐκ ζω καρδία αγιϑρώπου, αἰλλα' καρ- 

“Κορ. β.ῖδν δία πνυμιατικὴ, ἡ δ᾽ ἀσϑοφν Μ᾽ καϑώπερ ὦ αὐτὸς φησι" ἸΝοιῶῦ Χολτοδέηονδμ. δ5 λέ- 
ἡ τούτο! " Ὡρὴ ἡ πνεύματος ὡι'πολαῦσου ὶ μαϑεῖν ζᾷ Ὄπθβρητα, σὐεῖ ἡμδν" τις, σε ον 

ΥῊΑ᾽ ἀσοοφη δ αὖ τὰ οἰγενόνσε. «ὡς γ᾽, ὑπν σοὶ ἀγίελϑι αὐτὰ ἤδεσαν; τί γὸ γ0 5 
λέγν, φησὶ ὐϑὸὶ ὃν Ὡρρντων τῷ αἰαύνος τώτυ, ὅπουγε σγοδὶς λυ, ϑοοέπων ζωῦτοι ἠπίςα.-- τς 

“5, Οὐδ᾽ αἰ ἀύω δοιναίμεις ; ποῖα δη' ζαῦτα : ὅτι αἰ φ' τῆς ϑυχϑύσως ὁὴ μώολας τῷ κη- 
ρύγματος κρφωτήσει τῆς οἰκουμϑῥης, χαὶ ζὰὶ ἔϑνη Εἰσενεηϑήσεται, χα χαταλλαγηὶ τοῦ 
Θεοῦ αγοὶς δμ,ϑοῦπους ἔςαι, καὶ τοστοῦτον ἡμῖν ὕξει ζῳ ἰγαϑεί. «“ὡἰς δὼ ἔγνω-- 

εϑυ: 
1ο Ἡμῖν δέ, φησιν, ὁ Θεὸς αἰπεκαίλυψε δύ τῷ πνεύματος αἰὐτν" Οὐ δχὰ τῆς 1:0 

ἔξωθεν Οφίας. αὑτὴ γὰρ, καϑούπερ τις )εοφιπευνὶς ἡτιμωρϑῥη οὔκ αἰφείϑη ἔγδὸν Εἰσελ- 
ϑεῦ αὶ αὐ ακύναι Εἰς τὰ δεαποτικοὶ μυφήρλα, ὁρᾶς ὅσον Ὁ μέσον τῆς σοφίας ζωύτης 
καἰκείρις , ἀπερ ἀἥέλοι Οὐκ ἔγνωσαν, ζοτώ ἡμιας ἐπαίδυσεν αὕτη. ἡ ἢ) ἔξωϑθῳν τύ. 
ναντίον ἐποίησεν᾽ υἱ μόνον Οὔκ ἐπαίδούσεν, αἰλλα' ὶ ὠχώλυσε καὶ διετείχεσε, ὶ κ(Ὁ τὸ λέ, 
ἐπεσκίαζε τοῖς γελνημϑῥοις, (δ) φαυφθν κενούσοι. οὐ τοίνεου τὸ μιαϑεῖν δείκψεσι τέωὐ Εἰφἡ-- 85 
μαξ τιμέωυ, καὶ τὸ κζ' αἰὐΐλων μαϑεῖν, ἀλλὰ ἡ τὸ 9, τῷ σνεύμωτος ἀντὰ μαϑεῖν. 
Εἶτα δοικρι τὸ μέτεϑος, Φησιν᾿ ὅτι Εἰ μὴ τὸ πγεύμα τὸ Ὡχιςώμνϑμον τὰ οὐπέρῥητοι τῷ 
Θεού ἀπεκάλυψεν, οὐκ αἱ ἐμαϑομϑν. ὅτω αἰθιασυούδαςον τω Θεῷ τὸ πηρβσμα ώ, 
ὥξε ὧν τοῖς υὑποῤῥήτοις ἐἢ. δ ὁ ὀκείνου ἐδεύίϑηνϑυ διϑασκαίλου τῷ ζαύτα σαφωΐς 
Εἰδῦτος, Τὸ »οῤπρούμα παντα, Φησὶν, ἐρθυνώ οἡ τὰ βαίϑη τὸ Θεού. 39 

1: Τίς ΝῚ οἶδων αγιϑοϑόπων τὰ τὸ ἀν,ϑοϑπου, Εἰ μὴ τὸ πνεύμα τῷ ἡ ,ϑοϑπν τὸ 

αἰτοῦ, ὅτω καὶ τὰ τῷ Θεοῦ συολὴς οἶδεν, Εἰ μυ' το πνεῦμα τῷ Θεοῦ, 
1. Ἡ μεῖς ὃ ὶ τὸ πνεύμω τῷ κόσμου ἐλοίζομϑμ, αἰλλὰὶ τὸ πνεύμα τὲ ἐκ τῷ Θεοῦ, ἥα 

Εἰδώμϑυ τὰκ αὐὸ τὸ Θεοῦ ̓σρλοϑεντο ἡμῖν, Οὐ γραγνοίας, δ, ἀκριξοις »γ"ὧ- 

σεως οὐταύθω τὸ ἐρδυνᾶν οὐδεικίραν. σαύτη γϑιῶ τῇ λέξει αὶ (γὴ τϑ Θεοῦ χόγθηται λές κς 
ϑωμινεκζι γον, Ο ἢ ἐρθυνων ζριμὶ καρδίας οἶδε, τί τὸ φρόνημα τῷ πνεύματος. Εἶτα «ἰϑέτης τῷ πγεύ- 

μωτος γνώσεως μ(' ἀχριξείας Εἰπὼν, κὶ δγείξας ὅτι ἅτως Ζξισοίδει «σὸς Τὶ τῷ Θεοῦ γνώ 
σιν, ὡς κὶ αἱ, ϑο5πῈ γνεῖσις αὖ τὴ προϑς ἑαυτίω, ᾧ δείξας ὅτι πόρτα ὠκᾷθεν ὁμάϑομϑμ, ἃ 
λώαγχαιως ἐκεῖδων, ἐπήγα δ μ᾽ ᾿ 

13 Α λαλούμϑμ, Οὐκ εν διδαχ)οῖς αἱ, 99 πίνης σοφίας λθηρις, αν ὦ διδοωικζοῖς 49 

πγεύμανος αἰ γίου, πνευματικοῖς πγθυμωτιχᾳὶ συγκρίνοντες. Ομρᾷς ποδήμας λῥηγα- 
ἣν ὐπὸ τῆς ἀξίας τῷ διδϑασκαλν ζοσῦτον δ ἡμιᾷς κείνων σοφώτερϑι, ὅσον τὸ μοίσον [Πλόῤ- 
τωγὸς το καὶ πρεύμωτος αγίον. (ὦ υϑὲ γε ῤ (ἦν. ἔξωθεν ῥήτορρις ἔγρεσι διδωσκώλις, ἡμιᾷρ 
ἢ), τὸ πγεόμα τὸ γον. πιδέ 621, πγέυματικοῖς πνθυματίχᾳ συγχρίνοντες εὐχὸμ πυϑυμωτικὸν 

δ 

Ὄ 

Ἂν μἰμι 
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ἡ" ἀπορον ἢ, πὸ ΤῊ" πγθυματικϑὲν (ο υδτυρίας ἀλονϑμ. ᾿δῇ λέγω, αὐέφη ὁ ΧΚολφος» 
ὅτι δἰπὸ πόρθανου ἐδωνήϑη. κοὐ ορίγω μδοτυρίας, καὶ τύποις, 'ποδιείξεις, τοῦ Ιωνα 
"πωὼ ἐὖ τῶ κήτει υ ατοιθζω, χα τίω κα ζωτα ἀπαλλαγώυ᾽͵ ν᾽ φειρων τοῖς τοχε- 

τος, τῆς Σαρρας, τὴς Ρεδέκκας ἢ τὴν" λοιπῶν, τίω ἐν πῳὐ οὐ θα δείσῳ ΤῊ" δένδρων 
“βλάςζω γελρυμδθζω, οὐ ασερμῶ χαταδληθέντων, ὑχ ὑετ κατε θέντων, ζκ 
αὔλρικος αἰατιμηϑείσης, ζὰ γᾺ μέλλοντα διεπλαϊῆετο καὶ διεγρώφετο, ὡς οἷ; σκιᾷ, 
χοῖς ασοϑτέροις, ἵνα, πιςϑυϑὴ ζῶτο τραγμόμϑμα. χα; δείκγυϑμυ πάλιν, πτῶς Ὥιστὸ γὴς 

αἴ ϑοφπος, καὶ πτοἷς οἰπὸ λυ, ϑοφπτου μόνου ἡ γωνή, ᾧ ἐδα μού ((ιωοισία, πῶς αὐτη ἡ γῆ 

απ᾿ συσενὸς, τὴς διυνα μέὼς τν διημιουρηϑῦ πϑρταυχοῦ “δὲς πόρτα ὐρχουσης. οὕτω 

το πγόυματικοῖς πγέυματικαὶ συγκρίνω, χα! οὐδ μοί γουίδμ ἔχω τὴς ἔξωθεν σοφίας, σγείὰ 
λογισμῶν, σΥδὲ ὐοισκθυών. ὠκῴϑνοι γὸ χα τ ρασωλϑόοισι τίω αἰοϑενὴ ϑζρνοιδν νὰ 90. 

ρυθούσι, χα τοδὶ ζαὶ σαφώς συϊὲν ὧν λέργρυσιν ἐχοῦσιν, λα ταὶ τοιουαντίον ποι. 

οὖσι. ζαροἰῆοισι μάλλον, καὶ ζόφου πληρϑόσι καὶ δἰποοίας πολλὰς. 89 φησι, πγϑυ-: 
ματικοῖς πγθυρ(ιτικο συγκοάνοντες. ὁρᾶς, ὡς αἰθιοηζωυ αὐτίω" δείκγεσιν , οὐ μόνον δὲ 

ι5 αἰϑιήμω, αἰλλα' χαὶ εναντίλν χαὶ βλαξεροίν. χαὶ »δβ ὃ Εἰπεῖν, ἥα μὴ χενωϑ ἢ 
ὁ ξαυρθς τῷ Χοισού, καὶ ἵνα μὴ ἡ οὖ σοφία, αἱ, ϑοϑπων καὶ πίς!ς ἡμδῆν, τθη» ἐδήλωσεν, 

εν ζφῦϑα, ὃ. δείννεσιν ὅτι ἀδευύατον ϑαιρῥοιωζῷς χαὶ Ὁ πὸῤ Ἐχιτζέπονζ, αὐτῇ, μαϑεῖν 

τι Δ γονσίμων. 
14 Ψυχιχὸς Υ δ" ϑοϑπος οὐ δέχεται χὰ τὸ πνϑύματος. Δ πίνω αὐτίω 

10 Ἔἰπυϑόαϑαι ασϑότερον. τί δίζυ, αἰ αθέδληται, Φησιν, σοφίᾳ καὶ ἔξωθεν ; καίτοιγε ἔρχϑ᾽ σοὶ 

τῷ Θεού, πόθεν δύλον ; οὐ γε αὐτὸς αὑτίω ἐποίησεν, δλαὶ σὺ ἐπεξεύρες. ὁ)» σῃ.- 

φίαν ὐὐζωῦϑα, ὃ αἰθίερχον τὺς ζητήσεως λέγ, ᾧ τίω αἰδιοῆίω ὡγλωῆίν. Εἰ ἢ 
τίων (γμώεσιν τέων δύ, 869 πίνξω Φαϊε τις αὐτὸν λέγειν, ὁ ὅτω ὃ ἔγκλημα σόν. σὼ Ν᾿ αν- 
τίωὐ ὀζμδώλλεις ὁ κα κῶς κεγφημϑίος, ὁ πσοϑς β λοαίδίω αὶ ἐρὸν πίωσιν Θεοῦ ἀπωΨ αὐ. 

ες τίωὐ ἀπερ οὐκ Εἶχω. ἐπεὶ δξζω ον αὐτῇ καυχᾶσαν,ὁ Θεῷ πολεμᾷς, Ἰλείξεν αὖτὴς τίω 
αἰοϑύνειὸν. ἐπεὶ ᾧ ἰοως σώματος καλόν δολ᾽ 4, οὐκ Εἰς δέον ἐγεούσο αὐτὴ ὁ ΚΚαῖν, 
γερέλυσεν αὑτὸν ὁ Θεὸς, τρέμει ἐποίησε. καὶ ὁ οἶνος καυλόν “ΔΛ ΚΣ, ἀμέτρως αἰπήλαυ.-- 

στιν (ὦ) Ἰουδαῖοι, χαϑόλυ τοῖς ἱερεύσιν αἰπγγϑρθυσιν ὁ Θεὸς τῷ καρποῦ τίω ἡἸῆσιν. ἐπεὶ 
δῶ ὁ σὺ τὴ σοφίᾳ Εἰς αλότησιν α'πεγούήσω τῇ Θεοῦ, ᾧ μείζονα αἰπήτησεις αὖ τίωυ τῆς 

19 οἰκείας ἰοάίος, αὐπαγωῶν σε τῆς ἀν, ϑρφπίνης ἐλπίδος, ἐδιοιζεν αὐ τὴς τίω αἰοϑώειθν. ὦ "» 

ουχικὸς θην ὁ Ὁ πϑι τοῖς λογισμοῖς" τῆς υηγὸς διδοιῷ, ὸ μοὶ νομίζων ὀῤωθάν τινος δεῖ-- 
εϑαι βοηϑείας, νεἷρ ὅθὴν λϑοίας. καὶ γὰ ἔδωχεν αὐτίω ὁ Θεός, ἥα μαγϑαίνη καὶ δέχοται τὸ 

“πὸ αὐτο, ϑχ ἵνα ἑαυτῇ αὖ τίω “Φρκεῖν νομίζη. ἣν ὃ (Ὁ ὀφθαλμοὶ χᾳλοὶ ὼ γεύσιμοι, 

δλλ᾽ ἐδν βούλονται χωφὶς φωτὸς ὁρᾶν, Οὐ εἰδν αὐςῶν τὸ καίλλος ὀνίνησιν, σύ οῖδ᾽ αὶ οἰκείᾳ, ἰ- 

35 ο(θ, υλὰ ᾧ τἰοαζλα λει. οὕτω τοίνυν ν {υχν, ἐδὼ βουλυϑῇ γωεὶς πνϑ ματόςλέ- 

πεῖν, ὦ ἐμπόδιον ἑαυ τὴ “ν. πος διυ ασο9 τύτα,, φησίν, αφ᾽ ἑαυτὴς πόματι ἑώρα; 

σὐτϊποτε ἀφ᾽ ἑαυτῆς, διλλ᾽ Εἶχε τίω κίισιν αγτὶ βιθλίου πγοϑκειμθμέω ἐν μέσῳ. ἐπεὶ ὃ, 
αἰφέντες βα δίσοι τίωυ ὁδὸν ὦ αὐοῖς ὁ Θεὸς ὠκέλέυσερὸ δὶ τὸ καίλλοις δὙΨ' ̓ ὐρωγθῥων 

»»ώγα (ὃ δημίσρην, λογισμοῖς τοὶ σκῆτῆροι τὴς γνώσεως ογεγγοίρασαν, Εἰς στέλοιγϑς «'-- 
οσεδειας αοϑενήσαντες κατέδυσαν, θθλίως τίου ἀΐξυοσον δ κακὸ Εἰσείχοντες, ᾧ Εἰπόντεα 

οὐ ὲν οζ: Ούκ, ὄντων γίνεοϑοῳ, δ ἐξ ὕλης αὐϑωνάτν, ὅϑεν ᾧ μυφίας θτεκον αἱρέσεις. ἡ 

ὠ (ὦ τοῖς σφόδρα αἰτόποις ((ωϊωῤφιθησαν οὐ» οἷς ἐδυκοιω ὑγιές τί καὶ ὡς οὖν σκίαὴς ὀγει-- 

ρώῆειν, δλήλϑις (μωερράγησαν, [ν᾽ ἐκοιτέρωϑεν κατωγολαοϑῶσι. ὅτι ΡΝ ἐξ Οὔ δγτὼν 

οὐεννΥζ, πόρτες ὁμοῦ αδὸν Εἶπον ὶ ἔγφανψαν, ὶ οὕτω “1 πολλῆς τῆς ασουδῆς, ἐἶν 
6 
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τοῖς ἀτόποις δῶ ἤλασιν ἀὐρυὶ ὁ δζρξολος᾽ ον ὃ τοῖς γϑυσίμιοις ὦ οἷς ἐδοζαν καὶ οἰ αἱνΐγ- 

ματί τι ἣΜὥντομϑῥων θλοίἴσκειν, εἰν τύτοις ἑαυτοῖς ἐπολέμιησοιν᾽ δῇ, ὅτι αϑανατος ἡ αἰυχέ, 
κὸ ὅ7| ἡ Φρετὶὶ συοδγὲς δῴτα "ΜΨ ἔξωθεν ὰ ὅτι οἵκ ἀγώγκης Οὐ οὲ Εἰ μδονδμης τὸ καλῦς 

δνίοῖ, ἥ μῇ τοιούτυς, Εἶδες τῷ δχκοόλυ κακουργίαν. ΕἸἴπουῖι διεφϑαρμδίον Εἶδον 

Εἰπόνζε, ὁμονοῆσαι πόρζς ἐποίησεν" Εἴπου δέ τι ὑγὲς ᾳϑεγξαρϑρμοις, ἑτέρϑες καὶ Ι 

αὐδῶ διύγήρεν᾽ ὦζε μήτε τὰ ἄτοπα ἐκπεσεῖν τῇ συμφωνία βεξαιούμϑρα, κὶ τὰ “χοήσι μα 
δζκαῥῥνίεῦαι ποικίλως νοούμϑνα. ὅρα τοἷς πϑθυταχοῦ ἀτονος ἡ ψυχὴ, καὶ οὐκ δἰρκά ἑαυτῇ. 
χαὶ τῦτο Εἰκότως γελμητα. εἰ Κ τοιαύτη γε ϑνια, Φιλονεποᾷ μοηδενοὸς “χρείαν ἔχφν,κσὶ ἀ- 

πειὶγη ἑαυτίω᾽ τὸ Θεοῦ, εἰ μὴ τοιαύτη ἐγεΐμητο, ποῦ σόκ ἀν “ξωλιαὸς μόμίας ; εἰ λαξοῦσαω 

σῶμα ϑνητὸν͵ Στὸ Ναυδυὺς αἰπυνλ σεως τ ὀζεξόλου αγρλσιδόκησε Ὑ μείξονα Εστοϑι “δ, το "ποῦ 
Φησιν, ὡς 9.0}) εἰ καὶ τοτο ἐξ ὃς ἔλαξεν αϑαίνατον, ποῦ οέἦκ ἂν ὀΐζεπεσε ; ὼ δ᾽ ἡ μετ΄ 

ὀκζνο αὐλρνητον ἕω τίωυ ἔφησεν 44)» ὃ τῆς ὀϊισίας τῷ Θεοῦ, δζῳ τῷ σεσηπύτος φόμαιτος 
Υὔυ Μανιχαίων" ὶ ὧν ϑηοις (ζν ΟΡ ἕλλησιν δἰπὸ τοτν τῷ νοσήματος τὴς κἰ ασοϑέστως 
ὀμέπλασι. ΝΣ τῷτὸ μοι δυκεῖ καὶ τίωω Φρετίων ὑχίμαηθον ὁ Θεὸς ποιῆσοι, χα μμιτῆων αὺ- 

τίω καὶ Εἰς Ὁ μετριαξεν ἄγων. ἕω ἢ) μαϑηῃς ὅτι τῶτο ἔξῃ ἀληϑος, ὡς αἱ Εἴτις δπὸ μι- κι 
κρῶν μέγα τοχάσαι»», δἰπὸ ὙἿ᾽ Ἰσοαηλι »Μμ ἀὐο' μάϑωνϑιω. οὗτοι χϑωῦ ζωίκα Οὐκ ἐζων 
Ἐχίμορϑον βίον, δλ᾽ λυέσεως αἰ πήλανον, Οἕκ οὐ εγκόντες τίω βυνμεοίαν, ἐϊξωλιοϑον Εἷς 

αἰσέζειδν. 4 δ ὁ Θεὸς μ᾽ τῦτο πλῆθος νομί κίον ἐπόϑηκε κω λύων αὐδῇ τίω ἄδειαν. 

ὶὶ ἥα μαίϑης, ὅτι ὶ πσὸς ρετίω ᾧνα (ωτελᾷ ζὰ νόμιμα ζαῦπι, δλλ᾽ αὐτὶ χαλινοῦ 
ὦμος ζω ἀὐζις διδύνϑμα, ἀφορμέωυ' αδολίας πϑέχοντα , ἄκουσον τί αἰϑδὶ «ὐνῃὄἶῃ ὁ τϑ9-- 20 

Εζικκκι, φΦήτης Φυσίν' Εδωκα ἀδοῖς “τοϑϑςάγματω οὐ καλοὶ. τί δὲ ὅθην,υ καλοί ; σον μέγα "τοῦς 

“ορυτίω (μυτελοιώτω. δὲ ᾧ ἐπαγέ, Δικαιώματα, ὧν οἷς οὐ ζησονταμοὺν ἀδοῖς. υχι- 
κὸς ὃ ὀύίϑοφπος ἃ δέχεται πὸὶ τῷ πνϑύματος. ὦ τσερ Ν᾽ τοῖς φϑαλ μοῖς τύτοις σξεἰδὶς αἢ 
πεὶ οὖν τοῖς οὐρφινοῖς καιταμιαΐϑοι ᾿ οὕτως σύεῖδ ψυχὴ μονητὰ τῷ πγθύματος. καὶ τὶ λέγω 
τὰ οὐ τοῖς οὐρλμοῖς, δδὲ τὰ οὖν τῇ γῇ ἀπτλυτοι. καὶ γα ὁρώντες πύρχϑν ποῤῥωθεν τετραΐγω-- 25 
γ0ν, φρογίῦλον δὴ νομίξομϑμ᾽ ἔς! ἢ ὀφϑαλρμδμ ἀπάτη τὰ τῆς τοιαύτης «(σσολήναως" ὃ)- 
τῷ τοίνιωυ αὶ στὰν τὰ ποῤβωϑον ἡ μδίν" πυοόγματα δζρὺ τῆς δζμνοίας μόνης δυκιμώζῃ τίς, 
γέλως πολὺς ἔλψεται. οὐ ὙᾺΡ μέόιον,οἷα αὖ θην αὐτοὶ, οὐκ ὄψαται, δλλὰ καὶ τά ἀγωνία ὧν 
ἔφην ἡγήσεται. δ[9 ἡ ἐπήγαγε, Μωεία )})Ὲ αὐτῷ (61. 

Τού 5. οὐ τῆς φύσεως τῷ ποράγματος, δρλὰ τῆς αἰοϑενείας τῷ μιὴ δυνηθέντος τοῦ γ0 
μεγέθους αὐῦ' ἐφικέοϑαι ὅζῳ ἢ τῆς ψυχῆς ὀφκὼν, Εἶτα καὶ τίων αἰτίαν αὐτι τί ϑησι λέγων, 

Οἷι οὐκ οἷδεν, ὅτι πγϑυματικῶς ὀϑακρίνετα᾿  ἘὙνπςν, ὅτι πίζεως δεῖται ζῷ λε- 
,ϑυδνα, ἢ λόγϑις αὐτὰ καταλαξῷ οὐκ ἔν, αἰπβθαψει γὸ αὐ ἦμ ὃ μόγεϑος ἐκ πολλοῦ 
κήδιωτος τὴς ὑμετέροις δχχιοίας τίω βὑτέλααν. δ[9 φησ. 

15. Ο ἢ) πγρωματικὸς αἰακρήει ( ζῷ πόμτα, «τὸς ὃ αἰ π᾿ ουνϊνὸς ὀμακρίνεῖ). 4 
Καὶ γὰὺ ὁ βλέπων, πόμτα ( αὐτὲς χαϑὸ ἃ αὶ Ὁ τῷ μὴ βλέποντος, ζα' 5. ὠκείνου 

κ} μή βλεπόντων συνείς οὕτω  νιῶ, (ᾳ'  ἡμέτιρᾳ καὶ τὰ δ" ἀἰπίςων πόμτα ἴσμεν 
ἡμᾷς, τὸ δημδμ" ἐκ ᾧνοι λοιπὸν Οὐκέτι. ἡ γ5 ἴσμεν τίς μϑὲ ἡ Ὕὦ πϑλόντων πραγ 
φυσις, τίς η Ψ μϑιόντων ἀξία, ᾧὶ τί ποτε ὁ κόσμος κ(τ' (ζῶτα “δμύσεται" ἢ τὶ μϑν ᾧ 
ἰρδοτωλοὶ πείσονται, τίνος " Ὁπολφυσον") (ὦ δίκαμοι,ὼ ὅτι συεθνὸς ἄξια ταὶ πϑρότα ὡρα.- 

Ὑματα καὶ ἰσμενρὁ ἐλέγχουδν αὐ" δτίω θὐ τέλειον (Ὁ γὰρ αἀνακρίνειν, ᾧ ἐλέγχειν 681} χαὶ 4“ 
ὅτι ζᾳ' μελλονζῳ ὅδην αϑαγατα καὶ ἀχίγητα, ζωῦπα ὥπόμτα οἶδενο πγϑυματικὸς, καὶ πἰ 

πείσε.) ὁ ψυχικὸς ἀπελθὼν ὡκᾷ, ἡ τίνος πολσύσι") ὁ πισὸς οὐ τεύθεν ἀποϑημυήσας, ὧν ἐ-: 
δὲν οἶδεν ὁ ψυχικός, δ καὶ σαφῆ. Μ᾽ Εἰρημδμων ὠὐπόδειξιν ἐπα γανγων, ἔλθ 
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ι6 Τὶς } ἔγγω γον Κυρίου, ὃς συμιςιρασει αὐτοῦ ; ἡμεῖς ὃ νοι Χριφού ε- 

χουϑρ᾽ Τατός!, το ον των} ῳ Ὁ Χοιτοῦ ζᾳῦτα ἡμεῖς ἴσμεν, ἅπερ αὐτὸς βούλες}} χ᾽ 

ἀπεκαλυψω. ὍΝ γὰρ Εἶπεν, ὅτι Ὁ πνεύμα, ὠπεχάλυψο, ἵνα μοῦ τις ῷ ἡ πϑο. 

ση,),ἐ ἐπαγει, δὶ αὶ ὁ Χρατὸς ζωτα ἡμῖν ἐδεξεν' οὐ τῶτο λέγων,δτι πόρτα ἃ οἶδεν ἰς ἰσμῶ, 

4 Δ ὅτι πόρτω ὦ οἴδα μῦμ νοῦν αὐ, ϑεϑίπινά, ὦ ὥφε αὑπουαήα ϑέωαι, δλλαὶ τῷ νοῦ (κείνου, 

ὑπνόυμιαιτικαί, Φὺ γοιεῦν ὃ ο ἐ ὅρεϑὺ αἰδὶ τύώτων πόρτα, τῷ ᾧ Χοιφοὶ ̓Ὥραϑι᾽ τύτες!, τέων 

γραῦΐσιν ζω ἔχοιδν ΠΣ ἥρκὺ τ τὰν πίς!ν πραγμάτων, πρθυματικίω ε ρέϑι, ὦ ὡφε Εἰκό- 

τως αἶΖσ' οὐιος ἀρακενόμιϑα, οὐδ γοῤ δῇ πὶ ταὶ λία Εἰδέμαν ἀνϑέφπον ψυ- 

χικόν δ καὶ ὦ ἐλέγε, τίς δ ἔγνω γοῦ Κοοίω, ; ᾧ " ἡμέτερον γοιὼ ( «ἰδὶ τέτων, 
10 ὀκείνου λέγων ἀγνοῶ. ταὶ ὦ, ὃς συμᾷιξώσει αἱ αὐτὸ, ὐχ ἀπλώς φίϑσέϑηκεν, δλλα' φρὸς 

ὁ Εἶπεν ηδν,, ὅτι τὸν πνϑυμκᾳτικὸν συ δὶς ανακούνει. Εἰ γ)γδ Εἰδέναι σὐοεὶς διυώωτω τῷ 
ιν τὸ νοι, πολλῷ μᾶλλον διδασκειν καὶ ορθούοϑαι. τῶ Ὁ» ἔφη, ὃς συμξιζαΐσει αὖ-. 

ὁρᾷφ ὡς πορταγοϑον ὀξωϑ 6: τίω σοφίαν τίω ἔξωθεν, καὶ πλείονα Εἰδύτι αὶ μείζω 
τέρμ τὸν πηϑυματκον: : Ν γ ὠκφνὼ αἱ αἰτίαι{γα μὴ ἠχαυχήσν!) πᾶ στι , σείρξ" καὶ οἷ, 

τς ΓΝ τῶν» ἀξολέξατο τὰ ἐμώρᾳι, ἵ γα, καταιαουύῃ τος σοφοις᾽ καὶ ἵνα μὴ ἡκεωϑῇ ὁ φαυρὸς τοῦ 

Χοὶτ δ) σφώδγα τοῖς αἰπίςοις αξιύπιοοι ἰὴ ἐδόκοιευ, σον ἐπαγωγϑὶ καὶ αναγκαίαι καὶ 

“χοήσιμοι, λοιπὸν {{ϑησι τίοὐ κυρλωτάτίωου αἰτίδν, δι τύτῳ μώλιςα, τῷ ὥπῳ διωυαμεεϑαι 

ἰλῷ, ἐξ δὰ (αὐψυλεὶ ὁ Ὁ ἰπύῤῥητα ὐῷᾷ αὐπϑύμας μαϑῴ ἕξομϑν. ἀ γὺ κενοί ὁ ὃ 
λόγος τῷ μὴ ̓ διυύαοϑαι ἡ ἡμᾶς ς κρισουλφίδειν ὀχρ τῆς ἐξωλον σοφίας ῳ ὑὑαρημαξ. ὁρᾶς 

:0 δι ὸ (μίφερο ὅτω μᾶλλον μιαϑαῖι κὐδοὶ τῷ πνθυμκατος: "ἡ γδ αὶ θυσλωΐᾳ τὴ ἢ σοιφε- 

ξαΐτὴ ἡ  ϑιδαισκαλία, ἡμεῖς ὃ νοῦ Χραφοῦ ρμϑρμ᾽ τυτς, πρϑυμαΐεκον, λεῖον, οὐ αν- 

«ϑοϑόπινον δ γε. γὸ Πλοέτωνος, δὲ Τιῤε έν, ΣᾺ ὁ Χοιφῦς ΟῚ ἑαυ, τὴ ἡμετέρα 

ὠέϑηκε αἰ σνοίᾳ. 

Το» γϑιω ζαἰχωυϑεΐρϑῳ, ἀγαπητοὶ ἡ βίον Θπδειξώμιϑα ἀ ὠριφον' ἐπεὶ αὑτὸς τὸν ἩΘΙΚΟΝ 
:ς ποιῶται πολλῆς φιλίας τακμήφιον, ζὴ ᾧῷ ἀπόῤῥητα ἡμῖν" ἀγαχα λύπ]ον, λέγων, Ορκέτι ὑ- 
μαξ λέγω δούλοις. ποῤτερ γὸ ὑμεῖς φίλοι μιϑ ἐς δ πόώτα ὃ ἠκυσα, οἶα. τοῦ παΐξ)ς 

ἀπήγμιλᾳ ὑμῖῃ, τυτέρν, ὀϑεύρβησει ὑμῖν. Εἰ μ  πύτο μόνον φιλίας τκμήέιο, ὃ καβίησεν, 

ὑτὸρ Φαϑμη.) μΑῊ ϑαυβῥησοις μόνον ῷᾳ ἀέρι ῥημῶ ΤΥ μυφήεια, λα καὶ Ὁ αὐτο ζῶτι {9 ἿὮἊ 

ἔργων ἡμῖν ἢ »ϑρισοίαϑμος, οὐννύησον πόσης ἀγαίπης Ὧγ δ γαόμϑμον ἢ ; τῶν ,ϑιῶ ὧἡ 

γο ϑώμϑν' ἡ Θἐ μηδεὶς γένος τοσῦτορ λόγϑς ἔςαι ἡμῖν, αλλ. ἰζω γεέννης Φορερώτερον,᾿ πι- 
εἰϑ στ φίλον καὶ Δὐεργετίω ἀ ἀγνώμονας δνέοϑεῳ αἰλαράσοις' «νδ ὡς μιαϑαμποὶ οἰκέ- 

ται» δλλ᾽ ὡς ἡοὶ ἐλδυλαρο πόρτα πραπωμδυ [σ᾽ τίω τῷ παίξος φιλίαν" ᾿ πειυσώ-- 
μιθα ποτε τῶ κὸ κόσμῳ «ϑόσηλωρδβοι, ἵνα, αὶ ἕλλζωυας κρυταιαεύωρϑι. ἐπεὶ νὸ νιὼ υ βου- 

λόνϑμος εὶς αὐςἂν: λθτείναοϑαι, ὀμαδύο μαι, μήποτε τοῖς 6 λόγοις ἀδρενιδντες χϑ! τῇ 
43 Ἂν» δογμῖ; ΤΧ ἀληθείᾳ, πολιω ᾧ καταγέλωτα πὸ τῆς τὸ βίου συγκρίσεως ἡμῖν οὐ 

κωυϑμ᾽ ὁτὸμ Φ υϑὺ τῇ τῇ πλλύῃ «πεσέχοντες ὼ μηδὲν τοιούτο πεπεισμένοι, φιλοσυφίας ἐ- 

χων.) ἡμιφεἢ τοιουδρῳ Τίον ἀπὸρ᾽ πλίω ὁμῶς ἐρώ, ἴσως γοῤ, Ἱἶ ἰσὼφ μελετῶντες σοϑς αὖ- 

εὖν μαῖχε αϑαι, φιλονεικήσορϑῳ βελτίους αὑτὴν! )οέιϑαι κα Ὁ κτ Δ τον βίον αὐτὸν. απεϑέευ 

Ζ ὄλερρν, ὅ1| ὃ κ δὺ ἐπῆλθε κηρύξαι τοῖς δἰστοσύλϑις περ ὀμήκξον, εἰ μὴ δίας ἀπήλαυ- 

40 σὰν ϑόιτος "ὦ δι μόνον αὶ χατώρθώσοιν, ΡΥ εἰσ, αὐ ̓ἐδουλβύσειντὸ τι τοιοῦτον ᾿ φέρ δὴ 

Ἢ σήμερον ΕΡΙΑ τῶν ἐπεξέλθωμδν τω λόγω, ᾧ δείξω μϑυ, ὡς ἀδυυύατον ζω Ὁ τοῦδ» κα ἐ- 

λέοϑαι " ὼ Οὐγοῆσε, Εἰ μὴ Χοισὶ Εἴρν μεθ᾽ ἑαυ Οὗ ἴιὰ εἰδϑειᾷς κσδϑς ἰαω- 
ρῳς, Οὔκ ζω ὀλίρϑι καθϑς πολλοῖξ' , Οὔκ ὯΦ πόητες πσϑϑς πλοισίοις, φ Τ  ἀ- 

μαϑεῖς τσοϑς σοφοιε' πϑρετώῆοντο, ἘΝ Ἰφ ῥ τὴς -δϑλήναοως πολλὴ ἰώ ἡ ἰοώς. ἴζο ἢ 
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»Σῤώς σϑοὲν ὕτως ἰο ρὸν αὐρᾳ αἱ, ϑεθ' ποις,ὡς (μυηϑείας παλαιὰς τυραννίς. ὧξε Εἰ και. 
μὴ δωύώδεκᾳ ἦσειν μόνον, μηδὲ οὕτως θὐτελεζς μὴ τοιοῦτοι, Δλλ᾿ ἑτέρᾳ, οἰκαμθμη τοστωύτη, καὶ 
πλῆθος ἀϑδρῥοττον Εἶν μ4θ᾽ ἑαυ} τεταγμένον, ἢ πολλῷ πλείοις, αὶ ὅτω δυσχολον ζω 

(δ γινέμδυον. ὀκεήοις  γὸ ἡ (ιωήνφα (Ὠωέτοραῆε, τύτοις ἢ ἡ χαρμοτομία. ἑωὐλυτιούτο. 
Οὐθὲν δ 9 ὥτω ϑορυξει ψυ ἡ καὺ Ἐχὶ “ουσίμω "ηγὶ γίνη"), ὡς χανοτομεῖ τι ἡ ξενίζεω, 
ὦ μάλιςα στὸν αἰδὲ λάτρειας ἃ αἰδὲ τῆς τὸ Θεοί δύξης ΡΩΝ γένηται. χα! ὅση τοτὰ τοῦ 

πράγματος ἡὶ ἰομὺς, "δὰ ποιήσω φόρμερϑν, ρότερον ὠκένο Εἰπων, οἷι ἡ ἑτέρρα δυσχολία 
παροσίω ωρὸς Ἰουδαίοις. αὶ Δ ΟΡ ν᾽ ἑλλήγων αὶ ὧν θεοὺς ᾧ (ῷ δῦγματα αὐτὴὦὍᾳχᾳ-- 
πέλυον πθωτα, Ἰουδαίοις αὶ ἐχ οὕτω διελέροντο " λα' ΔΨ  δυγμάτων πολλα ἔπαυον, 
τὸν ἢ Θεὸν τὸννομοϑατήστυ]α “πτοϑσκιωεῖν ἐκέλϑυον. ὁ λέχϑντες, ὅτι δὲῖ )ωροιγχ, εἰν τὸν γο- 
μμοϑότίω, ἐλεγϑν, μα πϑϑτα πείθου τω γόμιῳ ῷ Ὁ» ὀκείγου τοϑώτι, δ ο ᾧ φυλοίῆειν ὃ 

σείξξατον, ἢ πἰϑιτομέω τηρῶν, ἢ θυσίας τωροσεέγειν, ἡ ἀλλο ἦι ΔΜ) τοιούτων ποιοῖ, ὡςε οὐ 
μόνον καὶ ϑισία ἐμυπύδιον ζῶ, δλλαὶ Ὁ τὸν Θεὸν τροσκιευεῖν κελϑύονζαις, πολλοις' των ὠκείνε 

λύειν κολϑύφν νόμες. ἘχῚ 5 τοῖν ὀλλίωων μεγαλητὴς ( μυηϑείας ζω ἡ τυρνννίς χαὶ )ὺ εἰ κἡ 

δέκα ἐταῖν μόνον, ἐν λέγω γρόύνου τοσότῃ,, Εἰ αἱ, ϑούπων ὀλίγων, ἐυ λέγω τὴς οἰκυ μϑβης 
αἰπάσης, κ(πυν ((ὐνϑείας ασδϑχοιτειλημευϑώων ὀστῦλθον ὅτοι, ἡ ὕτω δυσχολος ζω ἡὶ μετά. 

φασις ᾿ νιοὶ ἢ αὶ (φιςαὶ χαὶ ῥήτορος, καὶ πατέρες ὁ πώπτοι καὶ ξλίπαπαοι ἢ πολλοὶ Ὦ τοι- 
οὗτων ἀψωτέρω, τὴ πλαύῃ ἦσοιν πσοϑκατειλημμένοι,ἡ γή ᾧ ϑούλοιῆα, ἡ ὁρη, ἡ ναίγται, καὶ 
βαρθαρων ἠόμτα ζῳ γβη, ἢ ἑλλίωλων δὰ μοι πόρτες, σοφοὶ καὶ ἰδιωῖται, αβχοντες καὶ Ὡρ- 
αόνϑμοι, ᾧ γωναῖκες καὶ Δύδρες, αὶ νέοι χαὶ γέρϑντες, ὦ δεασόται αὶ οἰκέται, χαὶ γηπόνοι αὶ 

δε μμμουρηϑὶ, χα! (Ὁ Ὁκ' πόλεις χαὶ (Ὁ (αὶ χόρας οἰκοιοῶῦτες ἀπθρτις. χαὶ Εἰκὸς ω ὧν 
«ατηχουμδμοις λέγν᾽ τί ποτε σϑη ἐς!; πόῤτες (Ὁ τίω οἰκυμϑμίω οἰκοιῦτες ἡπαίτέωυτω, 

χα σοφιςαὶ καὶ ῥήτορες, αὶ φιλόσοφοι καὶ συτίροιφ εἰς, οἵ τε πϑόντες, οἵ τε ασο9' τῦτι βνό- 
υϑυοι, (ὦ «ἷξὲ Γυϑαγϑραν χα Πλότωνα, χαὶ φρατηλϑίνκαι ὕπατοι, χα! βασιλά; χρᾷ (ὦ 

ΤἣΨἋἪ πόλεων ἐξ "“ξφηὴς πολῖται χαὶ οἰκιςαὶ, χαί βαυβδαρϑι καὶ ἕλλίωες ; καὶ (ὦ δώδεχᾳ ἀἰ- 

ιεῖς καὶ σκέιυοποιοὶ, ᾧ τελώγαι πόϑτων ὠκείνων Εἰσὶ σοφώτεροι ᾧ τίς αὐ ζῶ τα αάφρι- 
τοι δλλ᾽ ὅμως Οὐκ Εἶπον ζῶα, Το οὐρθνύησειν, δλλ᾿ υέορντο, καὶ ἔγνωσαν ὅτι πόρτων 
ἦσανσοφωτερ9ι" δα ᾧ πότων ἐχροἴτησαν. χα ὕω μαΐϑης πόση τὴς ((ωνηϑείας δὴν καὶ ἰ- 
δε, ν τῷ Θεού πτϑϑςωγμοτων “πολλάκις ἐχρατησε . χαὶ τἰ λέγω, “πϑϑςαγ μάτων; 

αὖ δὝῥ οϑὲ τυ" ϑυεργεσιων . καὶ ΡΨ (ὦ Ἰουδοῦσι μαννα ἔγντες, σχόφφδα, ἐζήτοιω " 

καὶ ἐλθυϑεοίας ὡἰπολαύοντες, τὴς δουλείας ἐμόμψίωτο, καὶ Αἴγυτῆον (ωερχῶς ἐπε- 
ζήτοιωυ Ω.1 4) τί συνήδφαν. οὕτως ἡ συνήϑεια, τυραννικόν, Εἰ 5 βούλει καὶ ἐκ δ" 
ἐξωϑεν αὐτίω μαϑῷ, λέγε Πλοίτων, καξτοιγε εἰκριξώς Εἰδὼς ὅτι πλαίη ἐς ἰω 

αἰδὲ ϑεων, καὶ ταὶς ἑορτῶς καὶ ποῖς ἄΐγλοις ἅπασι συγχαταζίζα,, ὧτε οὐ κατιογθὼν 
(μωυϑδκίᾳ πολεμῆσαι, ἔργῳ «Ἷοκὶ ὃ διδωσκαίλου πῷτο μαϑών. ἡὶ γε ῤ (δ «ἰασιπῖδ- 
ϑεὶς ἘχῚ χανοτομίᾳ τινὶ τοιαύτη, τοσῶ γον ἐπίο τῷ χατορϑώσαι ὅπερ ἐξούυλει», ὅτι κὶ τῷ 

ᾧῃν δξέπεσε, καὶ ζῶντα ᾿»αθλογησούμϑμος. πύσοις ἢ ὁ νι ὁρώμϑρ δν,ϑοϑύς Ἔπὸ ασ69-- 

λήψεως χατοχομθμοις οὖν ἀσεξείᾳ͵, ᾧ δύ λοχον ΚΖ οὐονν ἐχονζᾷς Εἰπεῖν, ἐπειδδὺ ἐγκαλοῖντο 
ὀλλίωες ὄντες, πατέρας ἢ ἢ παύπωνις ὁ Ἐλικασταοις τοολθαλλομϑῥοις : ὅροι δὲ τῶτο χαί τι- 
“ες ἥδ ἔξωθεν, δυτέροιν φύσιν τού (μωήϑειὸν ὀκάίλεσαν, στὸν ὃ) καὶ ἐν δύγμασυ καὶ (ἐωή- 
ϑχεια ἡ, βεξαιοτέραι ο΄. πόύτα γὰ τις θὐκολώτερον αἰμείψέεν, ἡ ζὰ αἴθ θρησκείας, αὶ 
ὃ αἰοουύξοϑου ὃ μ᾽ τὴς ((μυηϑείας ἰχθιὸν ζω ἐμυποϑίσοαι, ὁ ὃ ϑυκῷν ον ἐααίτῳ γήρᾳ μέτα- 
μαθεῖν, αὶ οὐ θα ΤΜ ἐἰσυνοτω τέρων, καὶ ̓(ϑαυμάζεις, Εἰ (γπ' ψυχὰς ζωῦτα συμβαϑνει, ὅπε- 
γεὺ ὑχὶ σώματος μεγάλίω ἔχει τίωυ ἰαουὼ καὶ (ἰμυήϑεια εἴη ὃ. δ ὐποφόλων ᾧ ἕτερον ἐὦ 
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δυωατώτερον τύτῶων ἐμππύδισμα, ὃ μὴ ἱμόνον (μωύϑοιλυ αἰ μείςῳ; οὕτω παλαιλὺ καὶ Ὡ)ο χα - 

ἂν, δλλα χρὶ αὔ' χινδγούων τέμ μενείξα σιν ποιφαϑειι. οὐ γὸ απλεῖς ἐπὸ (γωνθείας Εἷς 
(ἰωήϑειδν Εἴλκον, ἀλλ᾽ σα ([μωιϑοίας ἀδειὰν ἐχούσης Εἰς αν α γιλα κινδυώοις ἀἰπει- 
λοιῶ, ᾧ ὙῈ} πικεύονται (δε βύϑέως δημιλεοϑαι, ἐλαιιύέοϑου, ἠκτθάϑος ὠκπίπηεν, ἃ 

ἢ ἐφαζῳ πίον δινα, ΚΝ πλμστων μισείαϑαι, κυ πὸν δ) “πολέμιον χαὶ ἰδιοις χα! αλλοτόμοις. 

ὡςε Εἰ κα (λχὶ ( μυλθάλῳυ καύλθιω δύ καινοτομίας, 9) οὕτω δύσχϑλον ὦ πράγμα ζῶ" 

«ἢ σπυ ὃ ΟΝ (ωνϑείας "Εἰς καμνοτοκίαν, καὶ ζωῶτα ἀσρλσίω ζα δενα;, οὐὐνονσον ποσὸν ζω τὸ 

νοίωτο ἐμπόδισμα. καὶ ΜῈ ἰρορϑμων ὃ πάλιν ἕτερον σόν ἐλατῆον" ασϑοσέκφτο τύτοις τὸ ποιοιῶ 
᾿ ϑύσχολον τέω μετάςα σιν. κ᾿ ὙᾺ} τῆς (ἀωνϑείας καὶ τῶν κινδυυύων, καὶ ζω ζᾳ τὶ Ὡχτα - 

το μϑνα φορθικωτορϑι λιὦ, καὶ οἷν αἰγτῆγϑ, βάδια τὸ καϊευκολά. ἀπὸ γοῤ πορνείας ὀπχὶ (ῷ-- 

φοοσυγίω ὠκα λϑιωυ,υ πὸ φιλοξ ωΐας ἘλχῚ ϑαναΐτους, εἰπὲ μέϑης Ὀχτ νηςείθν, ἰστ' γέλωτος 

ἰλὶ δευύκρνυα καὶ κριτόμυξιν, “τὸ στλεονεξίας ἔχτ' ἀκτημοσιώζωυ, πὸ ἀδείας 'ὕχτ χιν- 
διμύοις" καὶ τίω ἐπαύ τίου δ, πόρων αἰ πήτοιυ ἀκρίξφλν. Αἰοκρότης ὙδΡ,φῆσι,  κιῷρ9}λθ- Ἐφεσ. ϑι 

γἱα, καὶ ἐντταπελία μυὴ ὀκιπορθυέαϑω ἐκ τῷ φόμκατος ὑμῶν. καὶ ζωζᾳ ἔλεγον τοῖς σύν 
15 ὦλλο εἰδῦσιν ἢ ἄθυειν γαξρίζεοῖ, Οἷς ἑορς Ἐπχιπελούσιν οὐδομόθεν ἀλλοϑὸν (υέςωσας, 

ἢ ὐπὸ αἰδρρότητος καὶ γελώ]ος ἡ κωμῳδίας α'κάσης ὡςς οὐ τῶ! φιλοσοφία ἐ1) ζὰ πΡραΓ. 
ϑζῳ, Φορτκα {ὦ ταὶ λεγϑοϑυνα μόνον, αἰλλαὰ καὶ τῶ λυ διφέποις λέγεοϑοι “ἷν αἰδεία, τξα.-- 

φῴσι καὶ αἰδιφύτησι αὶ μωῤβλυγίᾳ ᾧ γέλωτι ἡ κώμοις ὶς γὸ Ἴ ὦ» ὠκείνοις βεξιωκότων ἀκϑων, 

Οτι ἑαὶ μὴ τίς σύρη ἑαυ “' σαυφϑν,ὼ εἰκολυϑήσῃ μοι,οόκ ἔς! μὸν ὠξιος" καὶ Οἷα οὐχ ὅλ-- Ματθοισικός 
20 3ον βαλῷ Θ ρδύζω, ἀλλα μοίχαιοριν, καὶ δυγαῖσαι δμ, 9.69 πον χτ' τῷ παθ9ς τυ, καί 9υ- Ματθινλδ, 

»ατέρᾳ κτ τῆς μηΐθ3ς αὐτῆς, Οὐκ αὐ ἐγαρκησε: τς ἢ ἀκούω), ΤΙ ἐλὺ μή τις  ἰποτοίξηται Δικ, μδνλγ. 
"καὶ οἰκίαικαὶ πατοίδι καὶ γοήκκασιν, Οὐκ ἐς! μῦ ἀἴξιος, οὐκ δύ ὠκγόσεν, Οὐκ αἰπηχορδυσεν; 
λλ᾿ ὅμως οὐ μόνον οὐκ ἐγεύῤκων, συ ϑὲ λνεδύοντο ζυῦτα ἀἰκούοντες, δλλαὶ παδλσέτφε,ρ, ὼ 

ἐπεητήδων τοῖς δϑινοίς, ᾿ ἥρπώξον τα ὀχιπυῆόμϑμα. ὃ ἣ ἀκούειν Οτι πϑρυτὺς βήματος Ὄ- Ματθ.ἰδιλς, 

εὐϑωώ ὡς γρδ δώσομϑμ δίκας" ὁ, Ο ὑμολέψας γωυαικὶ ατϑϑς τὸ ἔχιθυ μῶσαι, "δ ἐμοΐχέυσεν αὐν τίου" γιαγϑ.,. κα. 
ὀφϑείσαν᾽ 9 Ο ὀργιοϑεὶς Εἰκῃ,Εἰς γέεννδν σασείται, τίν οὐκ δ Ὑυ" τότε αἀἰπεσόζησιν, δλλ᾽ 
ὅμως “ϑρτες ἐπέδραμον, ἢ πολλοὶ ὸ ἀν. ῳ σκάμμαάτώ ὕλλοντο; ι δέῶυ ἀὐζις ἐπήγε- 

το Ογκ ὀυδηλον τι ἡὶ διώα μις τῷ κηρυῆουδμου: Εἰ 2} μὴ τῶτο ζω, τοινδνηον " ζῶ, 
ὀκᾷοι ἄ ϑτοι, οὐζοι κὶ ἦσαν ὀκῴϑοι, αὐ δὺ ϑυκολον {ω ἔχεν ἢὶ ἑλκύσαι «ἦν ἀγανπουμδύοις 

20 οὐχέςιν Εἰπεῖν. ὥφε δζρ' πούντων δεθψυ) ϑείαᾳ δυωαμις οὐδὰ κἡ καιτορϑώσειστι. ἐπτοὶ πό-- 
9.» ἔπεισαν, Εἰπέμωι, ὧν χαιώοις ὁ (δὺ ῥῥέονζῳς, Ὧπ (δσκληρθν ὁ πταχωυ' φέρον-: 

τις βίον» δλλαὶ πὸ ζ ῬΑ ματα, τοιαύτον᾽ ἰδωμϑρ ἢ. μήποτε τὸ δῦγμα ἐπαγωγὸν ἑώ. 
ὁ μάω κῦ τὸτο ἱκανὸν ὦ «ἕν ἀπίφους ϑὀἰποσυδησαι. Ὧι ΡΝ ἐλέγϑν ὦ κηρύοσοντῆς ; ὅτι τὸν 

ἐςαυρωρϑμον δὲῖ ασφϑσκειυᾷ,, ᾧ τῦτον Θεὸν νομίζειν, τὸν ἐκ γεω αἰκὸς ὅὄἔρνηθεντα Ἰουδαίας. 
» ᾧ τίς δὺ τύτοις ἐπτείοϑη, μὴ ϑείας δευναί μέως “ὐδληγρυυϑμὴς : ὅτι (ἢ γδριςζαυρώϑη ἃ ἐτάφη, 

σύμπες ΕἰἾδον᾿ { Ἀ' δμέζη ὼ ὀύῆλϑε, πλίω Ὑὔν᾽ ὠὀἰσοφόλων, σϑ δὶς ἐθεα σαισ, Σλλ ἐ- 

παπελίαις ὐὐζις ἐπηραὺ, φησι, ψόφῳ ῥημ ἡπατησαν. τῦτο (ὦ ὅζίω δ μείλιςα δεί. 

κψεσι,ὶ χωοὶς ΜΕ ἰρηυϑύων αττλύτων, ὅτι Οὔκ ὀξῖν ἀπώτη τὰ ἡμέτεροι, τα υϑὲὶ γὸ δυδ4- 
γυπθα ρῆπϑύτα, οντόϑῳ (μωέξαμε᾽ τὰ ὃ χοησαὶ, Κ᾿ τίω' ὀβάςασιν ἐπα ίλααϑαι ἔδει. αὐτὸ 

)ο υδὲ δῶυ τῷ», πάλιν γὰρ ἐρώ, δείκψεσι ϑεῖον τὸ ἡμέτερον κήρυγμα, ὅζᾳ, τὶ γορ μηδεὶς Ὕὦ ἢ 
πικτυόντων ΟἼπεν, οὐ ασοόσειμι, συ οἱὲ αἹέχομαι τῷ δυορὴ μοι ὠνζϑα ἀπειλῴ;, χαὶ πὰ 
Ἔϑυςα ΜΓ τίω λύάςασιν ἐπατίέλλῃ » πόθεν ).256 δήλου ὅτι ὀμαςασις ἔξαι!; τίς “ΜΨἪἀσίελϑον-- 

᾿ των ἦλϑε; τίς δῇ χεινϑῥων ὀμέςη; τίς τῴύτων Εἶπε, τί ἐσίἢ ΑΖ τίω ἐντεῦθεν ἀποδημίαν; 
αν, καὐλλ οὐνὲν τύγων σέκ οὐγενδησοιν, αἰλλα ἡ ψυχα: " ὠπέδωχὸν αἱ τῷ φαυρω)άντος, 

ὧξε 
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ὥςε ἐδ" τῦτο μάλιςα μεγαίλης δουυαἰ μεως ζω, αὶ μυνδόποτε μυηδὰν τοιοῦτον αἰχούσανίς «-- 
᾿ὀρόν τόσαι αἰδὲ μεγάλων ὕὅτω ποραϊμν καὶ αὐὐθασκθυαίσοω τὰ νδὺ δυοφρὴ χαζᾳ διξα δ, 
Ὧπ πῆς πείρας, τὰ δὲ γοηζα οὖ ἐλπίσιν ἐχένν Εἰ δέήπατων, τὐμυδυτίον αὐ ἐποίησαν. 

μδὺ ἡξαὶ οὐ τεύθεν ἐπηγείλαν»ο' φῳ δὲ φοξερφὶ ἐσίγησαν δργὺ πὶ παρϑντῶ δ) τὰ μέλλοντα. 

ϑτω γὼ (Ὁ αἀἰπατῶντες καὶ (Ὁ κολόκεύοντες ποιούσιν. Φυ᾿εὸν τραχὺ, Θϑεὲ ἐπε ϑές, συν Φορ- 
“πχὸν πσϑλ τείνουσιν, ἀλλὰ τοι δ μον ἁπὸμν "Ἴῶτ »» Ὧδην ὠπάτη. αὐδὰ ἡ ὀῤοια, φησι, 

πολλών σπτφοϑίωαι ἐποίησε τοῖς λελρυϑέοις. τί φὴς: ὅτο «ἰ αυὸ ϑλλήσιν ἦσαιν, Οὔκ ἤσαν «-.- 

γϑητοι " αἰδλ ὅτε τὴς ἡμας μοτέφηστιν, τῦτο ὀβόητοι γογρνασι» χα τοιγα Οὐκ ἄλλοις δρ.. 

ὡϑοσσυς, Οὐ οὲ ἐξ ἄλλος οἰκαμϑμὴς λα(όντες ὑπέσαγῷ ὐπύφολϑι. χατοι ζο, ὑϑμ ἐλλίωϊων 

ἑἑπλώς κατείλνον᾽ ζᾳ, δὲ ἡμέτεραι κῷ κιγνδχυύων χα τεδέξαντο, . ὡς Εἢ μ λόλρυ κρενῇο-- 

γος αὐζῳ! κρυτεῖηϑν, τοσζγον αὐζοις εὐτεαφέντες “χέϑον Οὐχ δὺ αὐ Ὁ αἰπτέφησων, αὶ μάλιςα 

ἢ, συ ἀκινδιυύως ιποφῆναι ἐνῶ. ἐπεὶ δὲ ἔγνωσαν δ αὖ τὴς ΨΩ “ποοαχαώτων τῆς φύ.- 

σιως, ὃτι γέλως ἐκῆνα ᾧ πλόύη, δα τϑηο καὶ θωναίτων ἀὐσπτἀλουμϑέων, δ, μϑὲὺ (ωήϑων 
ἀπεπήδυσων, Εἰς δὲ α χαινὰ ἠυτομόλησοιγ᾽ ὧτο τύτυ ψδῤ τῷ δόγματος καὶ φύσιν δγτος, 
ὠκενν 3 ρα φύσιν. ΩῚ οἰκότα, φυσὶν, ἐφ οἱ πφοϑέντες, αὶ γιωάκες, ὁ " τίτϑαι, καὶ μίϑέα!, 

νὰ) ϑυγούχοι. μάλιςα (ῷ Οὔκ Φστὸ τύτων ἡμῖν ἡ ὠκκρλοσία ((μυέφηκε μόγονρὸ ὅτο δῆλον ὅπα-- 
σῳ ᾿ Οὐ ἐπὸτότων, ὅτομαλιςαὶ ὅ81 Ὁ ποιοιω ἃ κήρυγμα ϑυιμαφον, ὅτι ποιᾳύτα δόγιμα.- 
τῶ, οἷα Πλοΐτων τὸ οἱ χα ἐκ φνον ΟΥ̓Κ ἰσώσαν εὐνοῆσαι, ἐϊζαίφνης ἴοώσαν οἱ ἀλιῴς ὃ πόῤτων 

αἱ μαϑέςατον μος πείθειν καταδέξαονν. ἐδὲγὸ εἰ φρονίμως ἔπτήσων μόνον ὅτω ϑαυ μαφὸν 
ἰὼ Ὁ γεγϑνῦς. ΚΠ οἰκέζω καὶ" πίτϑας αὶ ϑυνούχους Εἰς τοσῦτον ἤγαηϑν φιλοσοφίας, ὡς 
ἀγίέλοις ἐφαιμίλλος ποιΐσοι, μεγίς- ζω τὴς ϑείας ἐμιπγοίας αὐρέχον “δ)'Ὺύδειξι. δ. εἰ 
Δ τελῇ τινα ἐπεταῆοι, Εἶχε λόγον ἴσως Ὁ. τίοὐ τώτων πειθὼ Εἰς ὠἰσπόδειξιν τὴς ἐυτι- 

4 

15, οηΐτοα, 

20 κι τύτδει! 

λείας ΔΜ λερονδύων ἀσοϑθαίλλεοϑαι " Εἰ ὃ μεγαλα καὶ ὑψηλοὶ, ὁ ὀρ, ϑοφπίνδου «γεδὸν ᾿ 
αἰ πρῦαμοντα φύσιν, ᾧ, ὑψηλῆς, δεόμδνα οἰ ονοίας ἐφιλοσοφόιω, ὅσῳ δι δείξῃς ὀμοήτους 

ὧν" πειαϑενζμε, τοσύτῳ μάλλον ᾿ἀστοδειίυεις σοφοις ὦ κίας ρέπος πεσληρώρϑροις ὧν 

πείσανζᾳ. λα τῇ αὐ βοολη τὴν, ἐπαηελιων, φησιν, ἔπεισαν. ὠΐ' ὃ θη ϑαωμαάζάς, 
Εἰπέ μοι, πῶς ἐπεισοιν κ᾽ θοζναηον χρϑσδοκῶν ἐπαϑλᾷ ἢ αἰμοιξας ; ἐγὼ »ὺ ἀὐ' τούτο 
ὀχπλήηήομαι. δλλα ᾧ τοῦτο «' ασὸ ὁμοίας, φησί, ποίας αἰοίας, Εἰγτὸ μοι, ζωῶτα; τί 

ἡ ψυχὶ αἰϑανατος, κἡ διχᾳφήριον ἀἰδέκοιφον κα (ᾧ ὠφ,θιήμας λήλψοται βίον, ἡ ἐυθύ. 

νας  ῥημῶ» ὦ πυραγμμάτων ᾧ οὐνοιωῖν δωσορϑν τῷ τὰ ἀπόρρητα Εἰδὸτι Θεῷ, ὁ (ὗν (δὲ 10 β ω ΡΡ 
χάκοις ὀψόδθα κολαζορδμοις, (ζν' ἢ ἀἰγάϑους φεφανουνϑῥυς, ζαύτα γὸὺ ἐχὶ ὁμοίας, νλὰ 

τῆς μεγίφης ὅ6] φιλοσοφίας. ω αὐτὸ δίωυ τον, Εἰπέ μοι, ὃ ϑυτα Φ ΘϑνΕΙν ω} γϑόντων, ὃ 

μύγαι νομέξειν “ιρετέωυ, τὸ Διὰ τὸ ἄσλᾳ ταῦθα ζηντῷ, ἀἰλλα' σρρφιτέρω τοδϑϊέναι τας 

ἐλπίσι, ψυχίω ὅτως ἔυτογον ἔχειν ὶ πιςήν, ὡς μηδενὶ δὴ παθόντων δενοῖν πσοϑς ζι μδ- 

ΓᾺ 4 

λούσας παρεμποδιεοϑοι ἐλπίδας, πόσης ἂν Εἴη φιλοσοφίας; ἀλλα βουλει ἡ αὐδῷ μ᾽ 5 
ἐπαηελιαΐν ὁ ΤΨ παδοῤῥήστων μαϑεῖν τίου δια μιν, χαὶ τίωῦ ἀλήϑειω Ὕιϑι πολ τύτων 

μ᾿ (αύτα . ϑέα μοι σειροὶν γουσὴν σλεκουδρέω ποικίλως φῇ Ὄἰογης, Εἶπέ ἦνα αὖ- 
τοῖς κὐθὶ ἑαυ, τα ἰδ  ὖν ἐκκλησιών, καὶ ΣΟΥ μϑιηόντων ποραγμάτων, χα) λέγων 

ἐθαυκατύργά, Οὐκοιῶ οἰ πὸ τὰς ἐκβαίσεως “Ψ' Εὐρηυϑύων " δηλονότι χα ζα θαύματα 
, νΝ ! ᾽ “.ιΞμ »ν» » 

α ληΐϑη, χαὶ (ἡ μέλλοντα χαὶ ἐπηήελιϑμα εἷνα ὃ χα) σαφέςερον ϑηται τὸ λέγόνϑνον, ὑπ᾿ 40 

αὐνὴῃδ! αὐντὸ ποιήσω τον πυρῳγμαίτων φανερόν. ὀμέσησε ᾷὴ Λαίξαρον ῥήματι μόνῳ ι- 
Ι 

΄ο 

Ματῇ, «ς. ἡ. λώς, χαὶ ζώνγτα ἐσγοιξεν᾿ Εἶπε πάλιν ᾽ Πύλαι ἀσγκ ᾿ κατι σοῖσι “τὴς ὥκκλησιας", 
Ὶ ἐ Β ς (ν᾿, ᾿ 

λΜατῦ, ἐθ. κβ. χα, ΟΤ| ὁ καιταλιπων πατέρᾳ ἢ μιμτέρᾳ, ἑκαιτοντοιστὰ ἀσίογα, λή τῶ ῷ αἰωνγι τότῳ, καὶ 

ζωϊω αἰώνιον κληρϑνομιήσιι. Οὐκχοιῶ το ζ δα μίϑ ἑν, τὸ τ᾿ Λαζάρρυ ᾿ αἱ ὃ πυρλβρήσεις ' . . , 
δύο, 

ἢ πὴ τὶ 
ηα τύτονιν 

μίζην» ων 
[7 

κσηλαλὴ 
ϑαύμαπ ναὶ 

«ὴ μύλον, 
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δύο, ἡ (ὦ εὐταύθα, δεικγυμδμη, ἡ δ τῶ μέλλοντι. σχϑτε! τοίνεου πὸ ς ἀπϑωτα δὶ ἀλ- 

λήλων κατασκῆνα ζόπει Εἰωδὺ Σ αἰπιςοίη ὅτι Λάζαρος αὐέτη, δἰπὸ τῆς αεϑβρη- 

στὼς τῆς αὐξὲ τῆς ὠκκλησίας Εἰρνυδμηρ πιφ'ϑυέτω τῷ αύματι. {1 Ὁ ἴΣὴ τοσώτων 

λρϑὺ χέων τῦτὸ ὄξέζη,  ΧΑὶ ̓τέλος ἔλᾳξα, πύλαι ΟΣ ἄϑωυ τὴς ὠκκλησίας καίουσα. 

4 ὁτοίνιωυ α'ληθεύσοις ἐν τὴ ααξοβρίσει, ἐυδηιλον ὃ οι χα τὸ θαῦμα Εἰργάσαιτο. ὁ ἢ χα τὸ 

θαῦμα ἐργασαίμδνος καὶ ἀπερ Εἶπῳ Εἰς τέλος ἀγάγω, ἐυδηλον ὅτι σ᾽ ο» τῇ ἢ πολ βῥίσᾷ 

τῶν μελλόντων ἀληλεύει, λέγων, ὃ 0Τί ἐκφιτοντατλασίογα λήψεται, ΓΩ, ξωιδαὶ αἰώνιον κλη- 

ἐρνομήσει ὁ τῶν “πὔλόντων αὐαξιδω. ΟἿΣ δὰ γελννμδῥα και Θίρμιδμα, οέχυρᾳ μέ- 

γιξα τῶν μελλόντων ἐκ(ύστοϑαι δίδωχε. τον τοίνεωυ ἄπθυτα ΓΣ 'ζῷ τῦτοις ἐοικότα πὸ 

ιο τῶν ἐναγίελί λίων ((μαγαλόντες, λέγωμϑῳ, “δὲς αὑτοις, κ᾽ Ὁχισομίξωμὸν αὐτου. Εεἰ3 

᾿ λέγ ᾧςς, πῶς δξζυ σὔἦκ ἐσξέαϑη τέλεον ἡ ἱπλδύη; κῶνο ων ̓Εἰποιωδυ ὁ τ ὑμιᾷς ἀ ὦπιοι (2) 

πες τίωυ ἑαυ ςασιαζοντες (Φτηοίαν᾽ ἐπεὶ ὁ Θεὸς ᾧ ποραγματα ὕτως φκοιόμησε, 

ὡς μμηδὰ λείψανον αὐπσολειφ ϑέεσαι τῆς αἰσεξείας. ὀμαλογισω θα τοίνυν Εἰρηυϑῥα 
δ βεαχέων. ποίδν ἔχ φύσιν ππρβγμάτωι, (ὧν αἰοϑειᾷ δὴ δια! ἡηὰ- 

ς αϑαι,ἢ τυναντίον; ͵ (ὧν ΟὟ ξυκολῷ λέγϑνζας, " ἡτὰς χαλεπώτρᾳ: ; τοις μῷ ̓χυδυώων 6. ἐλκον- 

ζι, γι κῷ ̓ἀδείας: ; τὸς χαινοτομουυζε, ἢ ) Οἷς τίω (μυήϑήαν κρᾳτυνονζας τὸς ἐχὶ 

σξαχέιαν, ἢ ἡτὺς Ἰχὶ τίω ῥᾳδίαν ἀλϑνζθε ὁδὸν: τεὺς τῶν πατέρων αἰφιςώνζε, " τὸς ἐξα 

"ομοθοτοιώτας: ; τοὺς Μ᾽ τίω οὐ τείθεν Ὀἰποδηυίόν πόρτα νυασιορουρδύοις ὄχον, κα 

τοὺς ἐν τῶ πἴροντι χὸ λακευοΐας βίῳ ιτοὺς πολλοις κἰ ασὸ τῶν ὁ ὀλίγων, ἡ τοὺς ὀλίγος κ΄ “σὺ 

20 ἦν πολλόν; ἀ ἀλλὰ και ; ὑμᾷς ταῦθα, Φησιιγ στ έσεοϑε. τὸ  ὠταύθα αὐ σαεοῤμῖθα; 

αμδοτομέν ἄφεσιν καὶ ̓ λουΐον. παλιήενεσίαρ. μάλιςα ἅ ἐδ βαϊὔισμα ὁ οὖν τοῖς μέλλω 

σιν ἔχει ὦ πλέον. ὦ βοα Παῦλος λέγων᾽ Απεθανετε λλὴ Ὁ" ᾿ ζωὴ ὑμδλ" κέκρυπῆαι σὺν Κολασ᾿γ.γ. 
“τῷ Χειφῷ οἰ εὐ τῳ Θεῷ. ὁτὸμὴ ζω ὑμᾶυ Φανορωϑῇ, τότε ὺ ὑμᾷς (ἰω αὑτῷ φϑνερω.- 

ϑήήσνοϑν ἐν δόξῃ. Εἰδὲ ἐνταύϑα ἔχει αἰγαϑοὺ ὡασερ δὲ δὼ αὶ ἔχει, ο ὃ τοῦ μαίλικαι πολ- 
24 λϑ λαύμιατος,ντι ἴ ἴλυσαν πεῖσαι ὥρα μυρία ἐργασσαμϑμους διειγα, καὶ ὅσου μαϑεὶρ ὅτε- 

699, ὅτι ; πλότα δὐπολούσονται, καὶ ΟΥοδνὸς δώσοισι λόηϑν ἢ πεπλημμελημώνων. ὧςι καὶ 

[9 Ὁ» ἀὐδο" μίλια ϑαυμείζεν ἐχοζω, ὁτί δόϑεῦπους βαρξαρας, Φιαύτίω ὑ ἐσείσαν 

χαπιδέξαοϑαν πίσιν, ἡ χρυσαῖς οὐδὲ δ ̓Αϑηόντων ἢ ἔχειν ἐλπίδας, καὶ ᾿ ὦ πρότερον ἦμ ἀ.. 
εδιτημχ Φορτίον ἀπεσκξυἀσμώους μ᾽ πολλῆς τὴς πελϑυμίας Εἰς τὸ χιὼν Νὰ ὃ 

39 Φιρετὴς γῆεοϑοι! πὸ πόνων, καὶ «πεῖς αἰοϑητὸν ὦ μηδὲν κεχηνέναι ̓  πότων; ̓ ) λῤωτέρρες τῷ τῶν. 

σωματικδίν γολυνμϑύους νοεφϑις δίξαοῖ, δωρεας καὶ “' Πέρσην καὶ ὃ Υ Σαυροματέωυκὶ ὶ ἢ Μαῦ- 

εν τ ΕΊνδὸν εἰδέναι ψὰν χαϑαρμον,καὶ. Θεοδ δυωαμιν ̓  καρ φιλανϑενπίλυ ἄφατον, 
καὶ πίφεως φιλοσοφίων, καὶ πρευ ματος αἰ γίου Ἰπειφοίτησιν, καὶ Ομ αϑαςα σιν, καὶ 'ζω- 

ὃς ἀαϑανα τῷ δὸ" γματα. ζαύτα ) ἄπϑρτα καὶ ̓ ζὡτύτων πλείογα Ἄρη βαρθάρων ὦ «- 

35 λιεῖς βιυφεαιι γωμρειῦτες ον» τῷ βαπῆϊΐσματι, φιλοσοφεῖν ἔπτισειν. σαύτα τοίνωω ἅπόρτα 

μετὰ ακριξείας φυλβίξαυτε,, τεὸς ἀδζυς λέγωμδν, καὶ τίου! ἰπο' τοῦ βίου πά- 
Χὰμ ὐδις ᾿ὐπύδιειξιν παρεχόμεθει ̓ ἵνα ὀκατέρωϑεν ἡμεῖς τί ϑείμδι, ὠκείνους πε ἐ- 

πιασοισώρεεϑε, αὐ) τίου τοῦ Θεοῦ δόξαν "ὅτι αὑτῷ καὶ δόξω Εἰς τοὺς αἰώγας. Αμέω, 

40 Λογ. ἡ. 1 ΚΑΓΩ ΔΕ, ΑΔΕΛΦοΟΙ, ΟΥ̓Κ ΗΔΥΝΗΘΗΝ Υ- ΧΟ Ύ 

μὲν λοιλῆσοι ὡς πγϑυματικοῖς, αἰλλ᾿ ὡς (ὀρκινοῖς, ὡς γηπίοις εν Χορις ᾧ. 

2 Γαΐλᾳ ὑμας ἐπότισα, κα) ὦ βρώμαοὔπω γὰρ ἠδεωύαοϑς "ἀλλ᾽ σεεὶὰ ἔτι 

γιοῦ διαοϑε, 3 Ετὶ δ (ἀκυσί ἐςε. 

Ομ εγιοῖ. [οΠ1.3, ΒΌ Κυϑελων 



λφο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΉΝ ΠΡΟΣ 

δῷ εἡ Αϑελων τίωὶ φιλοσοφίαν τίωυ' ἔξωδιν, καὶ (2) τῦφον αὐτῆς καΐα- 
ἐπύζ (αλὼν ὡπόνζῳ, ἐφ᾽ ἑτέρὰν “ἰαυύϑεσιν ἢ ται. χα 5» Εἰκὸς Ἰώ 

νον» ἘΝ οὐχεύοις λέγειν, ὅτι Εἰ μϑμ ζα" Πλοΐτωνος ἡ Πυϑαγϑϑν ἥ τῆος ἐτέ- 

᾿ ἐς ρ ζν} φιλοσύφων αἰπηγίέλλουϑμ, Εἰκότως ὅτω μακρὸν καθ᾽ ἡ ἀ- 5 

ᾧ 2 πέπηςς Αῤηϑν" Εἰ 3 ζ' χ σνϑύματος κατηηόλομϑν, νος ἑνοκεν 

: βα τἰωλ ἔξωθεν σοφίαν αἴω καὶ κοίτω φρέφεις; πῶς δέ ασδῆς τοῦτο 

ἵζαῖ), ἀἶκϑυσον. κάγω, ἀδελφοὶ, ὀΐο ἠδυυυήϑίω ὑμῖν λαλῆσαι ὡς πνθυμωτίκοις. μάλιςα 

"δὲ γὸ Εἰ καὶ τέλειοί, φησιν, ἦτε ἡὶ οὖν τοῖς πνϑυματικοῖς, σὐοὲ οὕτως ἐχοίω ἐπαίρεοϑαι 
(στῆ Ν᾽ τὰ ὑμέτερα κκζαγίόλλετε, σνεδ' ἅπερ ἀὐὶ οἴκο9εν θύρήκα,Ἡ) γιουὶ ὃ σὰ ζω. το 

ζαίζεως Εἰδέναι χοὴ, ἀλλα μαϑηϊα! ἐςε, χα! πότων αατοι. ὥςφι Εἰ μϑὺ Ὑχὶ τῆς ἐ- 
ξωλῳν σοφίας φρονέτε μεγαΐλᾳ, ἐλήλεγκΊαι συνδὲν σοι αὐτὴ, αἰλλαὶ χαὶ ἔχ τοῖς σγϑυμα.- 
τικϑῖς ογάντία ἡμῖν Εἰ ὃ αὶ Τχὲ τοῖς πγθυματικοῖς, ἢ εν τύτοις ὃ θλφῆον κατέχετε ἂ ὦ 
τοῖς ἐοαύτοις ἐφξήχᾳτε. 8|9 φησιν, Οὐκ ἡδυωηήϑίου ὑνῖν λαλῆσαι ὡς πνϑυμιατικϑις. ΟΥ̓Χ 

Εἶπεν, οὐκ ἐλάλησα ἵνα μιὰ δόξη φϑύνου ὃ τοραῖμα τ ̓δλὰ διπλοῖς αὐνὴῶὍἑ καϑαι- 15 

μ4ὃ φρϑνημα, ἐν ὦ ὥπῳ ἢ, ὁτί οὐ ἴσασι ᾳ πέλεια͵ δυίτέρῳ ἢν, ὅτι ὠδοὶ τῷ μὴ Εἰδί- "Δίῳ 

γαι γεχόνασιν αἤτίοι, ὁ ποάτῳ, ὃ ασϑϑς τύτοις, τῳ δεικφιωύαι ὅτι φυϊοὶ ὅτι νμῦ δυώαντα.. Ὁ 
μϑιὴ γδ τίω' “ὀρχίω μὴ δυωνιϑίοδαι, ἴσως τὴς τῷ πορραγματος φυσνως ζω, καίτοιγε 
Οὐδ ζω τίω ἀὐζις «ἀφίησι τίω -ἰπολογίαν. οὐ γὰ αἰ, ὦ μὴ δυυύαοϑα; δέξαεϑαι (ἱ 
ὑψυλό Φησιν αὐζᾶν' μὴ δυδίηϑαι, δ υλαὶ δχρὰ ὃ (ὑρκικθς τῇ. πλίω λλ᾽ ἐν δοχὴ (ἃ 
ὅτως Οὐχ, ζω κωτηλχϑολας ἄξιον "ὃ ἡ ,ὺ ὁνου τον ολϑόντος τοσύτῦ, μηδέπω “δὸς τι- 

λειότερρ, φϑωώσαι, τη» τῆς ἐσχάτης γωϑείας ἐιὐ. τϑη, χϑιῦ ἐγκοιλεῖ ἢὶ Ἑδρρίοις, δλλ᾽ 
μ᾽ τοσούτης στροϑρότητος. ἐκείνοις ὥ' "» ΠΡΥῚ τί ϑλίψν τοιούτως 4) Φησι, 

τύτυς ὃ δὶ ἔπιϑυμίδυ τῆς πονηρίας, Οὐκ ἔς! ὃ ἴσον τῇ», κἀκεῖνο. αὶ δείκψεσιν ὅτι κείνοις 
δὴ Ἐχιτιμήσαι βουλόμϑμος, τύτυς ὃ διεγείρων μᾶλλον, ἔλεγε ζωῦτα αἰληϑεύων. τὖ- 25 

ΣῸ, τα κὶθ, τοῖς ὦ γὰῤ φησιν, δλλ᾽ Οὐδὲ ὅτι νιωῦ δυυύα ες ̓ ὀκείνοις ὃ, Διόπερ αἰφέντες (ὃ τῆς “δἰρχῆς 
τῇ Χοιλφού λόγον, Ἐχὴ τίωὐ τελειότητα φερωκῖθα, ᾧ πάλι, Πεπείσ θα ἢ αἰθδὶ ὑμδ ὶ 

κρείῆονα αὶ ἐχόνϑμα (ῷτηρίας, Εἰ ἃ ὅτω λαλούωδυν. ἡ πιαῖς (ζυ πνθύματος ἔχιτο.- 
χονζ τοσώτυ, (ῴρκικοις καλᾷ, ὦ ὧν ϑχόβϑνος πσαῦτα διῆλϑεν ἐγκώμμαι; ἐπεὶ κακᾷ- 

μετϑ.ζ,κγ. 9! (ὀρκικοὴ ἦσοιν, τντδθ)ς οὐξ φησιν ὁ Κύριος, Ὑπάγετε ὑπ’ ἐμού, οὐκ οἴδω ὑμαξ, ὦ ἐργαζό- 10 

βϑμοι τίωὐ ὀμομέδν, καίτοι καρ δούμονας δξέξόνον,  νεκροιὶ δῥέφησων, ἢ πυφοφητείας ἐ- 
πεδείξομηο. ὧφε ἔς! ιὸ σημιφα ποιήσοιντα 44) (σρκικόν. ὦ γὸ τῷ Βαλαάμ ογήργηστι ὁ 
Θεὸς, ὶ τῳ Φωρραὼ ζῷ μέλλοντα ἀἰπιχάλυψε, τω Ναθυχοδονόσορ, αὶ Καϊάφας αὐδ9- 
ἐφήτευσιν, Οὐκ Εείδως ὦ ἔλεγε, ὶὸ ἔτερϑι δὲ ἦνες δαιμόνια δξέξαλον το ἀντι ὀνόματι, οὔκ 

ὀγτυς μέ] αὐ γ᾿ υὶ ὁ «ἄν ποιϑυζῷς ζωῦτα “νύ ὀρ δὲ ἐτέρυσι πολλάκις ἢ καὶ δὲ αϑαυϊξίων 35 
στα ἐγίνετουὶ τί ϑαυμαζάς,εἰ ἐχὶ αὐδρωΐγ ὀμαϊξίων δὲ ἑτέρφις ζωῶτα τύ, ἐπουπεὰ δὲ αἰ- 

«Χορ. γικῦ, γίων; ὦ γὰρ Παδλός φησι Παΐζα ὑμδ Ε ἰσυ,Ε ἴτε Παῦλος, τε Απολλωώς,Εἶτε Κηφάς, 
τρ.δι ιν Εἰπεζωὴ, Εἴτε ϑαγατος᾽ καὶ πάλιν, ΟἿ αὐτὸς ἔδωκε (ἦν Ζ ὐποφόλοις, ἐδ} 5 πσοοφήζεα, 

ὁ ποιρϑμας κὶ διδασκάλυς πσρὲς καταρτισμὸν δ" ἁγίων, Εἰς ἔργϑν αἰ οονίας. ἐπεὶ 
Εἰ μὴ το ζω, συν ἐν ἐκώλυσε πϑϑῷς Δἰαφϑαρίωαι. συμκξαμνει "Ὁ αὐῤχονζῳ ἕο 
πὴ φαυλῦς αὶ μιαρφιες, ἄν ἢ Φοχουϑμες Ἐχιφκᾷς καὶ μότόίες, ἢ λαϊκϑυς νϑβ ον δὐλᾳθείᾳ, 
ᾧέν, ἱερέας ἢ οὖν πονηρία." καὶ Οὔκ ὀνϑηεν ΟΥοδ' βαϊτῆισμα ἐῃ), ὅτε σώμα ΣΚοιτού, οὔτο 
“οροσφοροὲ δὲ ὀκείνων,εἰ πϑωτοχοί τίω ἀξίλυ ἡ γδρις ἐζήπᾳ, νιωὶ δε δὲ ἀραϊξίων ἐγερ.- 
γεῖν ὁ Θεὸς Εἰωλε,ὺ φυτὸν τῷ βαωϊσματος κα Ὡρρις αὐρα τῇ βίου πῇ ἱερέως οἴ δαβλό- 

ἢε)" 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΊΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΤΓ. ἡ. 29: τ Υ. 
«76 "ἐπεὶ ἔμϑηεν ὁλαμθόμων ἐλαηούεϑαι.. ὧςε Εἰ ασϑρμιαΐχις ον ζῦτα, ον γρεῶ 
σμως. ζωτω ἢ λέγω, “α ὠδ τς ΖΔ παρεζώτων ᾧῷ βίον τὐδκεργαξόμϑμος τῷ ἱερέως, σκαν- 

δωλίζη:) αἰδὲ α τελούνϑμα. Θο δὲν .»» ὀθίϑοοπος Εἰς τὰ ππρλκείυδνα Εἰσαγή, ὠλ-- 

λοὶ ὃ πὸρ τὴς τῷ Θεού δωωναί μεως ἔργϑν 661, καἰκφνός ὅθινύμας ὁ μυςαγωγῶν. καγὼ, 
Ζ ἀδελφοὶ, Οζι ἡδειυηϑίευ ὑμῖν λάλῆησοαι ὡς πγξυμιατικοῖς, δι ὡς (ἀρκικοῖς. λα ὑμᾶς 

ἐπότισα, οὐ βρώμα. ὄπω γδὺ ἐδεωύαοῦς. ἵα γῈ} μμ) δύξῃ Φιλοτιμίας ἕνεκεν Εἰἰρηκέναί 
ζῶτα ὥπερ Εἴρηκεν, ὅτι ὁ πγϑυματικὸς αὐακρίνει τοὶ πθώτα, ᾧ ὅτι «ἰὼ συπἰενὲς αϑακχρί- 

γ6Ται!, ὦ ὁτι τοι ολφοῦ ἐχουϑμ, (ὃ τῦφον αὐὖὝὍ!: καταφέλλων ρϑι Φ( φησιν. καὶ δζΑ ὅ το, 

Φησι, ἐσίγησοι, ὡς Οὐδὲν πλέον διιυά νϑμος ὑμῖν Εἰπεῖν, ΔΛ ὅτι (ὀρκυωΐ ἐφε. Δ ΠΟΥ 

10 ἔτι γι δυυύαοϑᾳ. δὶ τὶ μιν' Εἶπεν, υὶ ϑέλετε, δλλλ᾽, ἐυ δουύαοϑε; ὅτι  τϑη ὀύτ' ὠκείνου 
τέκε. ὦ ΣΡ μὴ διώαοϑαι, “ἧτο ὐπὸ ἃ μυὴ ϑέλειν δ}, ὅπερ ἀὐζῖς Κ᾿ φέρει κρυτη 9. 

οἰδν, πτωδ διδασκάλῳ συζγνώμζω. εἰ Ν᾽ πο Φύσεως Οζα ἡδυιωΐανηο, ἴσως δ ἧς 
((μωέγνω᾽ ἐπεὶ καὶ ὐπὸ αὐοϑωρέσεως, αἰττεφέρζωται τὴς ισολογίας. Εἦτα λέγη κι ὃ εἾ- 
δὸς Ὁ ποιοιὼ ἀὐρις (σρκικους" Οπου γδὺ ὧν ὑμῖν ἔσλς ἢ ζῆλος ᾧ διχοςασία, ἐυχὶ 

15 (δρκικοίφτε, ἡ καὶ αὐ,ϑοσπον εὐβθεπατήτε; Καίτοι καὶ πορνέίας τὸ ἀσελγείας ἐχὼν 

αὐνδἶὄἜτεἰπεῖ, ἐκῴο μάλλον τίϑησι ὃ αμδδτη μα, ὅπερ ἐασούδωσε δϑρθωώτααϑαι τέως: 
Εἰ ζῆλος (ὑρκικοὺς ποιᾷ, ὥροε λοιπὸν ὥπλμίας ὁλολύξαι μέγα, ὃ σεύκιον αἰξκξαλέαϑαν 
«κα! ἀποδὸν «( πσυςρώσαιεϑου. ἰς γ᾿ τῷ παϑοις τότυο χαϑωρός »πλζωὼ Εἰ μι' ἐπ’ ἐ- 

μαυτῇ χα αι ἄλλων φοχαζομοι εἰ ζῆλος (ὠρκικουὲ ποιφ καὶ οὐκ ἀφίησιν {ἢ πνδυματικύς, 

40 χαίτοιγε πσδλφητεύονζως ὼ ἕτερφι ϑωωυ μαςαὶ Ἐχιδεικψυμδίοις, ὕτὸρ μηδὲ ἀθρὶς τοσαύ-. 

τῇ σϑδη, ποῦ ϑήσομϑμ ζῷ ἡμέτεροι, στὸν μὴ (χὶ τύτῳ μόνῳ, ὀηχαὶ καὶ ἐφ᾽ ἐτέρις μιείξοσιν ὦνϑ Ὁ 
ἀὐλισχόμϑροι; οντοῦϑεν μιαγθοίγονϑμ δι εἰκότως ἔλενδῃρ ὁ Κολφὺς Οτι ὁ ποιοωῖν τοὶ φαύλα, ἐκ ̓φαν γικ. 
ἔρχεἢ ϑός ὃ φώς, ἃ ὅτι βίος ἀχαϑαρτος ἐμιποδίζει δόγμασιν ὑψηλοῖς, ἐκ ἀφεὶς Ὁ δίϑρρι-: 
τικὸν φανίωαι “ἢ δζῳνοίας. ὥασερ ἂν ἐκ ἔςιν οὖν πλϑδύῃ δήτα ἢ ὀρθαῖς βιϑντω μεῖναι ἐν πλλύῃ 

9 ποτό, οὕτως οὐ βαίδιον πονηοίῳ ((μυτφεφόψϑμον ααλέμψαι ζωχέως “οϑϑς τὸ δ" χκ ἡμῖν 
δογμάτων ὑψος, λα “οὐ σϑτων κφιθουρθίην παθῶν ᾧῷ μέλλοντα ϑηρᾶν τίω αἰλήϑει. 

ἂν. ὀγδοῤ τώτων ἀπηλλαγρϑμος,ᾧ τὴς πλόμϑης ἀπαλλαγήσε!) ἡ δχετεύξεται τῆς ὠλη- 
ϑοίας. μι! γδῤ μοι τὸ μεὴ πλεονοκτᾷν μόνον, μιηδὲ τὸ μιν πορνθλειν ὐρχεῖν Εἰς τῶ τόσοινομι.- 
ζε, ὅλα γοὺ πόύτα (μωδραμῴν τῳ ζητοιοῶῦτι τὠληϑες, δ[ϑ' φησι ΠΕζος΄ Ἐπ᾿ αἰληδείας Τραξ,ελϑ. 

40 κοιτα λαμ αΐομα!, ὁτί οὔκ ἐς! ποδοσωπολήπυης ὁ Θεός Δ οὗ πὸρτὶ ἐογᾷὸ φοξούμϑυος 

αὐτὸν, ἢ ἐργαζόνϑρμος διχαιοσώύνζωυ, δυκιτὸς αὐτῷ 691 τυτές! χαλᾷ καὶ Ἰχιασάται αὖ τὸν πσοὺς 

πίω αἰλήθειδυ. ἐχ ὁρᾷς Παύδλον, δῶ, πτλύτων σφοδρότερος ἰώ ον τω πολεμεῖν καὶ διώκειν ; 
αλλ ὅμως Ὁ βίον οἴληπῆον ΕἾ χε ̓  παΐϑαι ζω τα ἐπυραῆρν δι, ϑοφπίνῳ, ἡ ἐδίῃϑη ὼ 

πόρζῳς αὑπύβηκόντισεν. Εἰ δὲ λέρρι τις, πεῶς ὁ δεῖνα ὁ ἔλλζυ; χοἠφὸς ὧν ᾧ ἐγάᾶϑος καὶ φι- 
“4 λον, ϑόφπος, υϑμει σλαγώμϑρος, ἐκᾷνο δὴ Εἴποιμμ" ὅτι ἔτερϑν ἐχέ παῖϑος, κεγοδοξίλν, ἢ 

νωϑείλῳ ψυχῆς, ἢ τὸ μὴ μεριμνᾶν κἷδ ' πῆς οἰκείας  τηοίας, δολ᾽ ἁπλωςἐ Εἰ κὴ ζάχατ' 
αὐτὸν Φέρεεϑευνομίζεν. ὁ δὲ Παῦλος “Ὁ ἐργαζόνϑμον διχαμοσεωδευ, τὸν εἰν πᾶσιν ἀϊληπῆον φιλία. γισος 
φυσι κτ' δικαμοσύγζω τίω ἰγγόμῳ “μόνϑμον. ὡναριν ἔχω τω θεῷ, ᾧ λατοθύω Σὺ αὐό9-- β.Τιμ. α.)}» 

αἰξιόϑησων λϑνων ὠκαϑωρά ((ωφδήσει. πῶς δΐωυ, Φησιν, αἰκαϑαρτοι" κατηξιωθησαν 18 κηρύγμω- 

4οτὸς; Κ) 29 ἠθέλησαν, χα! ἐπεθύμησαν. ὧν (ὦ Ὁ» χα πύπλαρηρϑῥοις ἐλχει, ἐπάδϑὼ 

παϑῶν καϑωρεύσωσι" (ἦν δὲ αἰφ' ἑαυ δ," πρό σιόνζῳς οὐ ϑιωθεῖται. πολλοὶ δὶ ὃ οἰπὸ 
ασοϑηϑιων ἐδέξανγ» τίωὐ ἐυσέξαγ, ὅπου γὰῤ οὖ ὑμῖν ζῆλος κοι ἔδις, λοιπὸν πρθ3ς 

᾿ ὧδ ΦῸ μϑῥοις Σισοδύεται. εὐ μϑὲ ὙΣΡ τοῦδ ἐμισθϑαϑεν ἄν ὐῤηγνίς κατέβαλεν, 

Εἰπων,οἷι σνεῖννος ἀξία καὶ σοφία τοῦ λόγου, οὐγζρῦϑα δὲ εἶν, -οἰοχορδέθς ἡλυγῆει λίσων" 
ΘΙ εγίοιξ, τοπ.,3. ΒΌ ᾽ 4 Οτὸν 



Ῥωμιη. "9 

τον ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

4 Οτὸνηϑδὴ λέγῃτις, ἐγώ μδύ Εἦμι Παύλου, ἐγὼ δὲ Απολλω οὐχὶ (σρκιχοί ἐςε; 
Καὶ δείκιεσιν ὅτι τ το οὐ μόνον ςσὲν ἀδφις ὠνησεν, σεσδ πσοεσλαξᾷν τι ποποίηχει, 

αἰλλαὶ πποὸς τίω δ" μιειφογων ὠφέλφαν εὐγεπόδισα. πτῶτο  Ὲ ζῆλον ὑπκαν " ὁ δὲ 

ἀῦλος (βρκικοις ἐποίηστ᾽ τὸ ἃ. διμέωϑαι (ὀρχικούς, οὐκ ἀαἰφῆκεν ἀκούσαι δὲ ὑψηλωτέρων. 
ς Τίς δῶ 51 Παύλος, τίς δὲ Απολλώς; Μεζῳ γὰὺ τίω δ“ ποραγμαῶν ς 

χαζασκθυίω καὶ πυδειξιν,γυμνύτερον λοιπὸν κέ 65.) τῇ χατηλϑθλα ἡ τὸ αἷστι ὀνο μια, αἴϑησι, 

αἰδιωιρών πᾶσαν τραιχύτητου » χαὶ σέκ ἀφεὶς οργιαϑέυϑαι πσροςΐᾳ λέορμϑνα. Εἰ γὰ 

Παῦλος σενίν 61, ὶ οζκ ἀὐγθμακ]ᾷ, πολλῷ μάλλον ὡςκ εἴγους δυοεραίνειν Οὔκ ἐχοίω, δὲ- 
αλὴ ζίνιω αὐκβὼ χὐθα μωϑεῖται, τευ τε ἑαυτὸν κἰσσοϑεῖναι, ᾧ ᾧ μὴ πϑντὸς αὐοδὰ Ὥἰπο- 
«ερῆσοῃ͵, ὡς Οδὲν ( μωτελοιωζας ᾿ δολω δίδωσι μδϑὲ ἀὐζὶς ἧι μικρὸν, δίδωσι ἢ ὅμως. 
εἰπὼν 2}, ἃς 81 ἸΠαῦλος, δίς ὃ Απολλὼς, ἐπήγανν, 

Αλλ᾽ ἡ ὀχούκϑιοι δὲ ὧν Ἐχιςεύσατε, Τούρ ἡ αὐ' (δὲ καθ᾽ ἑαυτὸ μέγα ἡ πολλαΐν 
ἀξίου μιοϑῶι ᾿ “σοὺς ὃ ὃ φρχέτυπον ᾧ τίω βίζιν ὙὉ ἀγαϑαν συν. ΨΥ Δ[9- 

γενούλλλνος τοῖς αἰγαϑοῖς, δ λ ὁ “πἰρέχων αὐτοὶ καὶ διδοις, οὗα' ὅθηνὸ εὐεργέτης. αὶ οὐκ ἐ- 

“πν,θὐαηρλιςαὶ,δλλ᾽ ἢ ὯΔ] οὐκϑνοι᾿ δπερ στὰ έον ὅ91ν. οὐ Ὰ απλώς ἐυηήελίσαντο, δλλαὶ χαὶ τα 

διηκόνησταν ἡμῖν, τὸ μϑὲ γὰρ λόλρυ μόνον Ἐ61, Ὁ δὲ ὶ ἔργϑν ἔχει. ὦφε Εἰ αὶ ὁ Χοιφὸς ὀζρκονος 
μόνον ὅθ]ν α'γαϑῶν, καὶ ὀχ ἢ ῥίζα «τὸς ἢ πηγὴ, ὡς νὸς υϑύτοι, ὁ ρ9ι πού τὔτο ὃ ράγμα κα- 

τέγεται. πῶς δίώυ, φησι, λέγ αὖν τὸν δζρυκονον γελρθοϑου πὐθέτομῆς ; αὐδιστὴς κτ' σάρκνι 
οἰκονομίας ὠχᾷ λέγή, ὁ σεδ' τώτῳ τω ξόστῳ, ᾧ νιῶ Εἰρήχαυδν. ἐκ φ υδ)ᾺΡ ὀζρύκϑνον 
ᾧ πλυρωτίωυ φησιν, οὐχί τὸν οἴκοθεν τὐραοόνϑρον τὰ ἀγαϑεί. καὶ οὐκ Εἶπεν, (Ὁ «σοϑσα.- 10 

ϑμϑρυοι ὑμας Εἰς τίων πίςιν, δολὰ δὶ ὧν χιςεύσοωτε, πάλιν ἐκείνοις ὃ πὰ (ον διδὸους, καὶ τους 
χόγους "καντεύθεν δυλώδν. 61 τοίνωω ἑτέρῳ δηηχϑνοιεῦγο, πῶς οὗτοι τίωῦ αἰξίλυ εὑῥπαζου- 

σι; σὺ δὲ μοι σχόστᾳ, π’ωὺς θδαριὸς ἀὐρῖς ἐγκαλᾷ, ὡς εὐῤπάζοισιν, αἰλλαὶ τοῖς αϑρέρισυ. 
ἡ 9 αἰσσοϑεσις τῇ σφάλμωτος, ον τῳ πληϑῳ ζω. αὶ γὰρ ὀκώνοι Εἰ ἀπέφησαν, ὅτοι 

διολύοντο. δύο τοίνευυ χάτεσκεύασε σοφώΐς, ὅ9ν τὸ ἔδει χαϑολεῖν τὸ αἰοζδτημα, ὠκᾶϑεν 
«ὑτσυρυξας, ἡ «σϑς ὠκείνοις αἰπίϑειὰν μὴ κἸησαίμϑρος, μηδὲ φιλονεικοτέρφυς ππομήστις. 

Καὶ ἑκαςτῳ ὡς ὁ Χριςὸς ἔδωκεν. Οὐδὲ Ν᾽ δ᾽ τῶτο τὸ μικρὸν “Ὁ ἑαυτών, 

αἰλλα αὐδα τῷ Θεούτϑ ἐγχειείζοντος. ὕα, γοῤ μὴ λέγωσι, τἰ δξζω τοῖς 2. φκονουμέ- 
γοῖς ἡμῖν Ὁ έρξομϑῳ ᾽ να.» Φησιν᾽ αλλ Εἰδέναι γ6Ὴὴ μέρα τίνος. συνε γὐ τῦτο αὐτὸ γϑ αὐ- 
ὟἝ , ἀλλὰ ΟΝ τῷ δύντος Θεοῦ. 40 

ὅ Ἐγὼ ἐφυτῴσα, Απολλὼς ἐπότισεν" αλλ ὁ Θεὸς ἠυξόυς᾿ Τυτέςι, τοῦτος 
κατέοα λον () λθλρν᾽ ὡςε ὃ μεὴ ξηρρινϑίωναι ζοϊς πειροισμοῖς ζὶὶ ασέρματα, Απολλωὼς τὰ 
ΠΕΡ ἑαυ ασοϑσέϑηκε᾽ τὸ ὃ πὸρ τῷ Θεοῦ γἔγϑνεν. 

7 Ὧκε ὅτεο φυτεύων 9] τι, ὅτε ὁ ποτίζων, ἀλλ᾿ ὁ ὐξόμων Θεύς. 

Ομρας “πως αὐςᾶν: πὐραμυϑείτω, ὥςε Μὴ “ραχυτέροις “)νέοϑαι τῶ αἰκούσαι, ἧς Ὧν ὁ 15 

δεῖνα, καὶ τίς ὁ δύνα" αἰμιφότερρι Ὁ» Φορτικαὶ Χ. (ὴ Εἰπείν,τίς ΟὝΣ δινα ᾧ τίς ὅδηγ ὁ διῖ- 

να᾿ ᾧ τὸ Εἰπεῖν, οὔτο ὁ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων ἐς! τί. “πῶς δξώυ αὐτὰ πϑρεμωυϑήσα»; τω 
τὸ Ὧλὴ τῷ οἰκοίον ασϑϑσώπον πσρϑσείγην τίων' ἄξουδίγωσιν (τίς γοῤ ὅ81 Παῦλος, τίς ἢ Α- 
πολλώς ") τῶν τὸ πὸρ ὀυαϑῶναι τῳ πόρτα διδωκότι Θεῷ. 6 ἐπτὸ γὸ ὅτι (ὔντ ἐφύτευσε, 

Ἂν παρϑοϑτίς, τι Οὐ σὖν αν ὁ φυτεύων, ἐπήγαν, ἀλλ ὁ αὐξαϊων Θεύς.. ΟΥοὶ' μίχρι γτῦτα 40 

ἔφη, φ«;Ἄλ ἐτέρα ἐπαγωγῇ πάλιν αὐΐο ϑερα στάζει λέγων᾽ 
8 Ο φυπύων5 ἢ ὁ ποτίξων, ἐν Εἰσι, Διαὶ γὉ τότυ κ᾽ ἐτεθον κατασκθυαζει, 

τὸ μὴ ἐπαίρεοϑαι κουτ᾿ ἀλλήλων. ἑν ὃ ἐὴ) αὐτὺς Φησι “ϑϑς τ μηδὲν δυώαοϑαι δ'Ά, 

τῷ αὐξαίοντος Θεοῦ, τῶν ὃ Εἰπὼν, συν ςῇν; πολλαὶ χάμφψονζις ἀφῆκε κατοζανίςα αϑα) 
ΡΥ 

4 
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ἫΝ ἐλοόῆοια Εἰσενογκόντων, οὔτε (δν ὁτέροις τύτεις φϑονῷν. Εἶτα ΩΝ τῦτο ραϑυμοτί.- 

69ὶς ἐποίει, Ὁ πὸνς ΕἾ τῇ νομκίξεεϑει, ὦ ὥν' πολλά καμόνζῳς ν τοις ἐλάήω, ὁρϑι πῶς 

ἀδο' διωγθωσατο,Εἰπων " Εκαφος ἃ ({) ἴδιον μίοϑον λήψεται καὶ (2) ἰδιον κόπον᾽ 
Ωεὰβ εἰ ἔλεγο, μὴ φοξού, ὅτι Εἶπον, ὅτι ἕν Εἰσι. ασοϑς γῈΡ Ὁ τὸ Θεοδέργϑνπα- 

5 ραιαλλόνϑροι,ἕν εἰσιν᾽ ἐπεὶ πόνων ἕνεκεν Οὐκ Εἰσὶν, δον ἕκαφος τὸν ἰδκον μιοϑὸν λήψαται. 

Εἴζῳ καὶ λιπαίνει πλλέον αὐτὸ, κατορθώσας ὅπερ ἐξούλε;», καὶ “σϑοίζετω ὦ» οἷς ἔξεςι μα 

φιλοτιμίας. 

φ Θεοδγδρέσιδν (Ἰιωερο»" Θεού γεώργιον ἐξε, Θεοῦ οἰκοδὸ μή ἐςε. 

Ομράς πῶς ᾧ ἀδθῖς ἔργον ἔδωχεν ὃ μικρὸν ,κατασκέυα σας πσοότέρϑν, οἷκ Ὁ πὸ 841 τού 

το Θεοῦ, Κη) 4) γ5» αἰὶ ὐθαινᾷ πείθεεϑαι τοῖς ἡορυμῦβοις, 2.1.6. τῶ αὶ σφόδρα ὀξθυτελίι: 
ζα τοις ϑιδωσκώλοις. Θεοῦ γεωργιδν ἐφε, δὴν γὰρ Εἶπ, ἐφύτϑυσα, τῇ ζοπῇ ἐπέμει- 
γεν. Εἰ Θεού γεώργιον, οὐκ οἰπὸ ΤΥ" γεωραριυύτων ὑμας, δλλ᾿ ὐπὸ τῷ Θεού καλοῖς, 
ϑίκαιον. ὃ γαρ ἀ569ς γοωρυ» χαλᾶται, δϑλαὶ τοῦ οἰκοδεαούτυ. Θεοί οἰκοδὸμή ἐ- 
{ε. πάλιν καὶ οἰκοδὺ μη] οὐ τῷ τεχνίτε, ὀλλαὶ τού δεασύτου ὅν. Εἰ δὲ οἰκοδὺμω ἐςι, οὐ 

15 γοὴ διεασαίοϑαι᾿ ἐπεὶ οὐκ αὐ Εἴη τοῦτο οἰκοδὸ μή. Εἰ γεωῤγιόν ἐφὲ, Δ( σμρεῖοϑαι οὐ 
γὴ), δλλ᾽ ἐνὶ φραγμῷ τῳ τὴς ὁμονοίας τειχίξεοϑτη. 

1ὸ Κατα τίω Ὑ ιν ποῦ Θεούδ τίω δοθεῖσαν μοι, ὡς συφὸς οὐἰρχιτέκτων, γεμέλιον "ξ- 
ϑηκα. ΣΟΦον ἑαυτὸν κάλεσε ἐγζῳῦϑα, Οὐκ ἐπαίρων ἑαυτὸν, διλαὶ τύπον ἀὐζῖς 

διδοὺς, δ) δεικγις σὴς τούτο ἔςι σοφου, ὩΣ θεῖαι ϑεμέλιον. ὅρᾳι γϑιὼ πὼς μετοκίζει. Εἰ- 

20 πον Ὑ σοφὸν ἑαυτὸν, Οὐκ ἀφῆκεν αὐτοῦ τοῦτο {ἢ ΣΛλ ὁλόν ἑαυτὸν πσοόύτερον ὀϑαϑεὶς τῶ! 

Θεῷ, τότε ἑαυτὸν ὕτως ὠὀκάλεσε, κτ' γῈ} τίω γορὶν τῷ Θεοῦ τίω δυϑεῖϊσοίν μοί, φη- 
σῃ. ὁμοῦ γὰρ ϑείκψεσιν ὅτι ἢ τὸ ππλῦ 661 τῷ Θεοῦ, καὶ οι τῷτο μάλιςα 581 γδύις; Ὁ μαὶ 
διηρῆαϑαι, λλλ᾽ ἐφ᾽ ἐνὶ κᾷοϑαι )εμωλίῳ. 

Αλλος ἐποικοδομζ᾽ ἐκαφυς ἢ βλεπέτω, σῶς ἐποικοδὸμῴ. 

:ς Ἐνζῦθα μοι δοκᾷ Εἰς (ὃ αἰδὲ πολιτείας λοιπὸν αὐῶν ἐμιξαίλλειν ἀγῶνα, συγ. 

ἥψεν ἀπ᾿ αἷ καὶ ὃν ἐποίηστν, 
11 Θεμέλιον » ἄλλον Οὐ εὶς δια) θεῖναι ΩΝ 4δικείμϑρμον, ὃς ὅν Ἰησῶς Χο, 

φύς. Οὐδεώατα 5, ἑως ἀν᾽ ἥ ὐρχιτέκτων "δὴ "πιϑη, Οὐκέτι ὅν Ὡρχιτέκτων. ἴδε 

πῶς ἡ ἰσὸἣ χοινωῖν οὐγνοιῶν κατασκόυαζει Ὁ “σδοκείϑμον ἀπὸρ. ὃ ἢ λέγει στο ἐς!" κα- 
,ο τήπειλα (ὃ Χελφον, αἰ έδωκα ὑμῖν ϑεμδήνον᾽ σκοστεῖτε τὼς ἐποιχοδομιφτα, ΕἸ κενοδοξως, 

εἰ πσδὶς δ ,δοοποις διποασῶντες (δ μα ϑηζζ. μὴ "τοίνεω “«δοσέχωμϑν ταὶς αἱρέσεσι. 49- 

μϑήμον Ὁ ρ' ἄλλον συνεὶς δευύατω ϑεῖναι τὐθα Τ' κείωϑμον, . 

Ἐπὶ τῦτον δίχυ οἰκ,δυμῶμϑυ, ἢ ὡς ϑερϑαίν ἐχωεϑα, ὡς κλη μὰ εἰμπέλου, ὦ μηδὲν ἔξω ΗΘῚΚΟΝ 
μέσον ἡμϑδ αὶ ΧΚολφοῦ, δ γὰ}} ϑρνταὶ ὧι μέσον, θύϑέως ἰπολλυκῖθα, αὶ γὸ ὃ κκῆμα 

᾿ς Κ ὃ (ιωεχὲς" ἕλκει τίω πιότητα, κὶ κὶ οἰκοδομοὶ καὶ Ὁ κεκολλήαϑαι ἔφηκεν᾿ ὡς αὐ δζᾳ- 
φῇ, Ὡἰπέλλυται Οὐχ ἔχουσαι ποῦ ἐρείσει ἑαυτίωι. μή τοίνεεν ἀπλώς ἐχωκῖθα τῷ Χειφού, 

ὥλα λληϑώρδμ αὑτῳ ἐν γὸ Δ[ασώρδμ, Ὀὐπολλυθα. Οἱ γὴν» μακρεώύοντες ἑαυζδὺ ΨΝμοζ, κῷ. 
Ὡσοσυ, Ὁνπολοιωυταὶ, Φησι. χϑλλωώ θα, τοίνεου αὑτω͵ δ) κολλώ ῖθα ΟΝ ἮΝ ἔργων, Θη Ἰωανἐδοκεὶς 

τηρῶν ᾧς οὐντολοὶς μα, αὑτὸς οὖν ἐμοὶ γδϑει. καὶ "Ὁ δὼ “πολλοῦ ἡμὰς αὐσοδειγμῶς 

40 ἐγοῖ, σχόπτει δὲ᾽ αὐτὸς Ν χεφαλή, ἡμῆς ζ σώμα. μὴ δυατω μέσον τι ἐ}) χεφαλὴς ὲ 

σώματος δζρέφε μα ; αὐτὸς ϑυμδένο, ἡμᾷς οἰκοδυμη" αὐτὸς ἀΐμκπελος, ἡμεῖς κλήματα αὐ « 

τὸς ὀγυμιφίος, ἡμεῖς ἡ νύμφη᾽ σιύτος ὁ ποιμιζιῦ, ἡμεῖς ζὰ πσούξατα" ὁδὸς ἐκᾷιος, ἡμεῖς 

(Ὡ βαδίξοντες" ναὸς πτόλιν ἡ μεῖς, αὑτὸς ξνοικοφ᾽ αὐτὸς ὁ πσρφρτοτοκος, ἡμεῖς (ὦ) ἀδελφοί" 

αὐτὸς ὁ κληφϑνόμος, ἡμεῖς (Ὁ συγκληρϑυόμοι᾿ αὐζος ἡ ζωή, ἡμεῖς (Ὁ) ζωντερ᾽ αὐτὸς καὶ αἰ- 
Οἰεγίοι, τΟΠ1, 3. ο Β53 ᾿ς γαῖςασις, 
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ναΐςασις, ἡμεῖς (ὦ) ὀμιςαίμϑροι" αὐτὸς ὦ φώς, ἡμεῖς φωπξόμϑροι. ζῶτα πόῤτα" ω- ιχίνων 

σιν ἐμφαίνει, ᾧ δυοῖν μέσον κενὸν αἰφίησιν 4ἢ), ΟΥ̓ ὃ μικρότατον. ὁ γδ} μικρὸν ᾿ἀἰπτοςοιξ', 

αὶ πολυ ασοϑϊων ἰποφήσεται. αὶ γε ὃ σώμα, αὐ μιχραν “Σαὸ ξίφοις δζρ' ςασιν δέξηται, 
αἰ φθείρεται ὦ ἡὶ οἰκοδομὴ, καὺ μικρὸν αἰ αχϑέη, καταλύεται ᾧ τῆς βίης ὦ χλῆμα, 

κα μοιρὸν  ἰ ποκο πῆ, γέφϑνεν ἀγγρησον. ὧςε Ὁ μικρὸν πἴηρ, Οὐκ ἔξι μικρὸν, δλλαὶ καὶ 5 
ακδὸν τὸ ὅλον ὅθήν. στὸν δξζω μιριρὸν τί σιλημμελήσωμϑμ, ἢ βαϑυμήσωμδν, μὴ παεί- 
δωμδν τὸ μικρόν᾽ ἐπεὶ Φχίως λοφϑὼ τῷ» μέγα υῦ. οὕτω κ) ἱμαΐτιον δἰρχζω λαι- 
(ὸν ῥήγνυαϑαι ᾧ αἰμϑλυϑον, δόλου Ὁ δάσμα, «σοϑήγαγα᾽ ᾧ ὄρφφος ὀλίγων κεροίμων χα- 
ζῳπεσύντων αροφϑεὶς, ὁλόκληρον (δὲ οἶκον χατίωεγκε. ζῦτ' δῶ ἡμεῖς λογιξόρμϑμοι, 

μηδέποτε ΝὌ)Ὑ μιχραῖν χιταφρρνώμδν, ἵνώ μοὶ Εἰς τὰ μεγαλοι ἐμιστέσωμϑν. δὺ ὃ) ἀῤορ. το 

κατα φρονήσωμϑμρὸ Εἰς ὃ βαϑοςλϑωρὸν δβ'καικϑίν, μυδὲ ἐκᾧ δνόμϑμοι ᾿ἀἰσογναΐνϑμ, 
ἵνα, μὴ ἐμιπέσωμϑυ Εἰςκαυρηφαρίαν. δύσκολον γὰρ λοιπὸν ὀύολθῷν ὠκᾷϑῳν (ὃ μ] σφό.- 
δρανήφοντα, νὶ Ὡ, 9, τὸ μῆκος μόνον, δολὰ ᾧ αἱ σ' τίωυ ϑέσιν αὐτέου, βαΐϑος γὰ β Τ21 χα κα 
ἀρδοτία, ᾿ κούτω φέρϑυσα ϑλίζει. " καϑυύπερ 2) Εἰς φρέαρ ἐμυπεσόντες οέκ αὖ βᾳϑὶ- 

ὡς ὀβάλϑοιον, δλλ᾽ ἑτέρων δεήσονται “Μ᾽ ὀμαγαγϑντῶν ἀὐζοις ᾿ ὅτω ἡ ὁ Εἰς βαϑϑος ἐλθὼν ἣΨ ὦ ις 

αἰ μϑοτημῖδ. χαλοίσω δι δζυ οοινία πσοὺς (δὲ τοιούτες, ὶ ἀῤὶμησώ ἴθα" μάλλον δὲ οὐχ 
ἑτέρων δᾷ μόνον, δλλα ὦ ἡδ αὐ να καὶ ἑαυτοῖς "ἔχιδώμϑω, αὶ ὀψαξησω θα ὶ τοσῦτον,ὅ- γεδλιδνα 
σον κατέφημϑρ, ἄλλα πολλῷ πλέον, ἐαν' βουλώμεθα. ὶ Ὁ» ὁ Θεὸς βοηϑε!, Οὐ Ν᾽ βού- ἐδν 

λεῖ τὸ ϑανατον τῇ αἰρδοτωλού, ὡς ὃ Ὠπιφρένψαι αὐτόν. μηδεὶς τοίνωυ ᾿ὡἰπογινωσκέτω, μη-- 
δευὶς ὃ ὃ)Δ) ἀσιξωνγ πασέτω παϑος. ὠκείνων γδ 661 Ὁ τοιοῦτον αἰνῦϑτημα. αἰσεξῆς γλ 10 
ἐλϑὼν Εἰς βαῖθος κακόν, καπαιφρονᾷ. ὡςε υὶ ὦ σπλῆϑος τ" ἐμδοτημῖκ ποιφ τίω ἐπι- 

γνῶσιν, δλλ᾽ ἡ τῇ αἰσεῦοις γνώμων. καὶ πᾶσαν τοίνεω ἐπέλθῃς κακίδν, Εἰπὲ πσδϑς ἑαυ- 
τὸν φιλον, ϑοϑπὸς 6 1γν ὁ Θεῦς, ἢ τῆς σωτηρίας Ἐγηϑυμεὲ τὴς ἡμετέροις. Εὸν' γὰ σιν ἱ 
αἰρδοτίαι ὑμϑ ὡς φοινικοιῶ ὡς χιόνα λθυκαγῶ, φησι, ὸ αφϑϑς τίω λυτίαν ἕξιν μεταςή- 
σῷ. μὴ τοίνιω ἀἰπαγϑρθυσωμϑν. Κὶ )) 5 βὶ ὃ πεσεῖν ὕτω χαλεποι, ὡς ὃ πεσόντα κεῖοϑει ᾿ 25 
ὅτοὸ ὃ τρωϑίωώαι διῴνὸν, ὡς ὃ τρωθέντα μη! βούλεοϑαι ϑερᾳπεύεαϑα). ΤΊΣ γν} καυχήσεται 
αἰγνζω ἐχάν τί καρδίαν ἢ τίς αϑρῥησιασεται καϑειρθς 41) ὐπὸ αἰ υδοτιαῖν; ζωώτα λέγω, 
ὐχ ἵνα ῥαϑυμοτέφους ὑμαξ ποιήσω, αἰλλ᾽ νὰ κωλύσω Εἰς ̓ δἰσθγνωσιν ἐμιπεσεῖν. βούλει μα- 
ϑοῖν πὼς ὅδιν ἡμδὰ} αἰγαϑὸς ὁ δεαυότης ἀνῆλθεν ὁ τελώνης μνοίων γέμων κακδυ, ὁ εἰπὼν 

ἱλϑϑητί μοι μόνον, καυτῆλϑᾳ δεδικαιωρμϑδῥος, ᾧ ὄχρὸ Ὁ ὠροφήπν δὲ φησιν ὁ Θεός Δί αἱ μδοτίλν 39 
βραχὺ τι ἐλύπησα αὐνὖῦ ὶ εἶδον ὅτι ἐλυπήθη ᾧ ἐπιορθλϑη φυγνὸς, ἢ ἰασομιξυν ζῳ ὁδους' αὖ- 
«τοῦ, ( τῆς φιλαν,ϑο5 πίας ζρωτας ἴσον; να φυγναῖσῃ μόγον, φησίν, αἰφῆχρι ταὶ αἷμ τή. 

ματα. ἡμᾷς ἢ συυὴ ἀφ᾽ τῷτο ποιούμϑυ ᾿ 89 μαλιξα (ὃ) Θεὸν παροργίδομϑν. ὁ γὸ 
ὁ αἰ μικραν ἵλεως διμόμϑνος, ὑτὸρ μεὴτώτων τύχῃ, Εἰκότως αἰγθμακὶ αὶ τίω ἐστον 
ἀπατᾷ πιμωρἰὸν ἡμαξι : αἰ πρἝαλλούσης ΡΥ ὅ91 τῷτο κατωφρϑνήσιως, τς γϑιὦ ἐ- 35 

λυπήϑη "ποτὲ δὲ ἀ μὔδ τίας ; τίς ἐφένωϊξε , τίς Ὁ ςῆϑος ἔπληξε » τίς ἐμοσίμφησιν ; σύσῖγα 
ἔγωγε οἶμαι. λα μυρίας ὦ ἡμέροις «δ ρζωνούσιν αὐ, ϑ255ποὶ ἰῷ οἰκοῦν οἰ ποϑεκνόντων, 
κἷΡ ζημίας ἡμῖχ "πίω ἢ 4 ἡ π πολλιύτες καϑ' ἐκας ἕω ἡμέρν, σσοδ' Εἰς νοῦ 

βαλλόβθα. πως δΐχυ δευνήσν “᾿ Θεὸν ἐϊξιλεωσοι δ, τὸν μηδὲ ὅτι ἡμοτες, εἰ δῆς ναί, φησιν, 
ἀρδότον.ναί μοι λέγης τὴ γλωῆν" ἐπέ μοι τὴ δζρμνοία, καὶ (ἵ τῷ ρήματος φέγουϊξον, να διέωυε-. 49 

κῶς δὐγυμ εοὺ ΝῚ εἰ ἠληϑόνϑυ Ὠχε τοῖς αἰ μδοτήμασν εἰ ἐφεναιξομϑν Ἐχὶ τοῖς πλνυμμελή- 
μασιν, συ δὲν αὐ ἀλλο ἡμας ἐλύπησι,δ ἐδυώης ζαύτης πα ᾧ ἀθυμίαν δὲ ὠθουμϑρῥης. ὡςι κὴ 
ἕτερον δμ' ἐκερδαίνομϑμ μ(Τ' ὁ ἐξομολογήσεως, τὸ μὴ βατῆ ζεϑδ, τοῖς λυπηροῖς Ὁ παρόντος 
βίν, μηδὲ φυσασῖ, τοῖς λφμισφϑῖς᾽ ᾧ ζαύτη παλιν μειξύγως ὀμ' ὠξιλεωσοί ὅθα “ Θεὸν, 

«“ 

ὠσασὰρ 
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ὥπερ δ οἷς γιω ποιούωυϑμ, χϑονοξιωοιϑρ. Εἰπε ΡῈ μθ!, Εἰ. ἔχεις οἰκέτίιυ, ἃ πολλαὶ 

παθῶν ὠκῴνος καικο ΧΟ ὁμοδούλων, τῶν" Α ἄδλλων μῥμηδενὸς λ9.9} ποιοίηο, Ὑ ΧΡ ὃ 

τὸ μὴ Ρροργίζεοϑει (δ δεασϑτίωυ ᾧροντίζοι μόνον, αἶρα ὧν ἱκανὸς Στὸ τύτυ μόνου λύσαν 

συ τίω ὀργάυ τ ὃ Ὁ ὥ Εἰς σὲ πλημμελημίαχ μιηδεμίδν “ποιοίη Φοοντίδα 

ς δ.ν8ἔῆω" «τοῦς ὧσ ὁμοδουλύς φροντίζοι, χε μείζονα ἐπάξεις τίωω τιμωρίὸν ε ὅτω χαὶ ὁ 

Θεὸς ποιεῖ. στὸν Ψὶ ἀμολοῖμϑν ἐυτῷ τὴς ὀργῆς, στροδροτέρᾳαιν ἐπάγη αὐτίωω "στὸν ἣ Φρον-- 

πἰζωμδν, ἡμερωτέδριν "μᾶλλον ἢ σϑοῖδ ἐπαγή Ἄϑπον. βουλε:) ἡμας ἑαΐοις ἀπαιτεῖν Ὁ 

τιμωρλδν ΤᾺ» ἡρδοτημδύων, ἂ οἐκέτι λοιπὸν αὐτὸς αὐπαμτιὶ. δὲ τῶ ἊΨ ἐ ἀπειλεῖ ἢ 

πιφθίαν, ἥα, τω φόξῳ τίω καταφοϑνησιν αὐέλη. ὅτὸμ καὶ ἐξ ἀπειλὴς Φοξηϑαίωδν μό- 

1ο νης, Οὐκ ἀφίησιν κἰ αρομίφιαι τίω πεῖραν. ἜΣ γριῶ ασϑϑὸς ᾧῷ Ιερέμίαν τί Φῆσιν, Οὐχ τριζ ξ, 

δρᾷς τί ἀὐϊοὶ ποιούσιν (ὦ πατέρες αὐ χαίοεσι πῦρ, (Ὁ μοὶ αὐτὖἶὝ (ἀωάλγϑισι ξύλᾳ, 

γωνάχκες αὐὴδὴῇ τοίζοισι ςαῖς. δίος μή οὔδε ἡ μδὴω λεχϑῃ Ἧι τοιούῃν. εἰχ ὁρᾶς τί αὑ.. 
τοὶ ποιοῦσιν ; ΟΥεδεὴς το τῷ Χοισοδ ζητᾷ, δλλαὶ πόρτες τὰ ἐκυδμ᾽ (Ὁ οὶ ἀὐταῖν Εἰς. 
συλγείας τφέχουσιν, (ὦ πατέρες αὐ ὴδ εἰς πλεονεξίαν καὶ εὐρπαγάμ" αἱ γωναῖκες αὐ!ὴωχ 

ις ἔχ] ζ φόυτασίας Καὶ βιωτιχ αἰ οὐ μιόνον σύχ " ἐγκότό σοι τους ὀύϑρας, αἰλλαὶ καὶ πϑδοξύ.. 
γύστι. ςἮθι χϑιο δὶ τὴς αἰ ϑοόιφ᾽ ἐρώτησον τους ἀπιόνζας, καὶ ἐπϑριόνζας, καὶ φο εἴίνα ὅ.- 
ἢ ὑπνῶν ματικοδ πρϑίγματος ασεύδοντα, ἀλλὰ ποίοις αἰπὺ (ρκυδῖν τρέχονζς. 
μάγοι ἦίνος ςέκ ὀῤλνήφομϑμ; μέγρα τίνος Εἰς ὑπγονχαζαφερϑ ἄθα βαϑιώ, σέκ ἐλοΐζο-. 

δὲν κόρον Ὑ᾽ κακδὺ ̓  καίτοιγε κ χωεὶς ρημάτων “ἰρκεῖ καὶ αὑτηὶ ΔΜ πυραγμαίτων 
20 ὑμιας καὶ πεῖροι διδαῖξαι ΤΜ ϑρέντων τίω ξυνϑνφαν, καὶ ὃ μφϑηρϑν ὦπὸμ. ὁβ,3ο5ποι γϑιὼ 

τίω ἐξωϑεν σοφίαν αἰσχϑωῦτες, καὶ μηδὲν Μ Ἕϑηότων Εὐδύτες, 5; κοιτέγνωσαν πολλίω 

Μ' παραγμάτων βτέλειδῳ ΝΜ αϑρίντων,Α ας, τῦτο ἀπέτησαν μόνον. ποίας δέω σὺ τϑῖβη 
συγξγώμως, χαμσ) σνοϑνϑμος, ἢ μὴ καζα φρονωόν “ΝΜ μιτρων ᾧὶ πδερχονϑέων ἰδ 
μεγαίλων ἡ Αἱ φἰωνιζόντων, ὁ αὶ ἀντ τῷ Θεοῦ ἀκούων ζω τά σοι δεικψιωώτος χαὶ ἐκκαιλιυί- 

14. πὔγοντος, ἡ ἐπαγίαλίας τοιαύζος γὉ» «τι ἔχων ὅτι )Ὰ 9 ὀυχ ἰχαψαὶ ζῳῶτα κϑιτα ΔΛ, ἐ- 
διίξαν (ἢ κῃ χωεὶς ἐπαήελίας ΝΜ μειζόνων ἀποηγυϑυοι τώτων. ποῖον γδυ πλοῦτον πρροσ-- 
δυκήσαντες ἔχὶ πνγίαν ἤλϑον; στνα ᾿ ΔΛ Ὡσὸ τῦ σφόδρα Εἰδέναι, ὅτι κὶ τοιαύτη πε- 
νία πλούτυ κρεῆων 8{. ποίαν ζωϊζωυ ἐλπίσαντες αἰφῆχϑν τουφίω, καὶ σκληρᾳγωγίᾳ, 
ἔδωχὸμ ἑαυτοις » σὐσὲμίθν “ Δλλ᾽ αὑτίοῦ Μ᾽ ποραγμμα τωι τω φύσιν μιαϑόντες, χαὶ 

40 ((μυιδόντες, ὅτι τούτο μῶλλον ἔχττηδειότερον καὶ πσοὶς ψυχῆς φιλοσοφίαν, χαὶ τσοϑς σώ- 
ματος ὑγείλν. {αδτ' δῶ ἡμεῖς αὐαλογιξόρϑμοι, καὶ (ὰ μέλλοντα ἀἰγαϑὼ ((μυεχαῖς 
ἐν ἑαυτοῖς ςρέφογτες, ἀἰποςώμϑρ πον παρϑντων " ἵνα, τυίχωρμϑν ὠκοίνων τοὖν μελλόντων, 

τι χαὶ φιλαν, ϑοφπία τῷ Κυρίου ἡμδν Ιησῇ ΧΚοιτού. 

φ“4Λογ.9. 1. ΕΙ ΤΙΣ ΒΠΟΙΚΟΔΟΜΕΙ ΕΠῚ ΤΟΝ ΘΒ. 

μάλιον τούτον, γρυσὸν, αὐῤγνρϑν, λίθοις δι μίοις, ξύλα, χόρτον, καλάμι" 
13. Ἑκαΐφου Ὁ ἔρχϑη φόνερϑν ϑμήσεται ( ἡ ον ἡμέροι δυιλώσιι!) ὅτι ὧν πῦ- 

εἰ ὠποκαλύτπηετα ̓  καὶ ἐκοίφου Ὁ ἔρ᾽ϑν, ὁποῖόν 661, ὦ πῦρ αὐ δοκιμάσει. 
14. ἘΠ ἦμος τὸ ἔρον μϑῥει ὃ ἐπ᾿ φχοδὺμιησε, μιοϑὺν λήναται᾽ 

40 1ς Εἰ νος τὸ ἔρλϑν χαταχαήσε.), ζημιω,ϑήσεται αὑτὰς 3 Θ ϑήσεται, 

ὅτω ἢ ὡς δζῳ πυρϑς. 
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ΘΕ Ὺ μικρὸν ἡμιῖν ὅτο ὃ πσρλκείωϑμον ζύτημα,δολαὶ καὶ ἰδὲ τῶν σφό- 
ἣν ὅρα αὐαγχαίων, ἡ ὧν ὡπόμτες ζητῶσιν αὐ, ϑο5»ποι, Εἰ τέλος ἔχει τὸ 

“Ἄς ν "ὦ ν ἡ ε ἊΝ Ι . 
) τὴς γηεμης πὺρβ. οὁτι μὰ »ὺ ΟΥ̓Χ ἐγη!, ὁ ΣΧοιφὺς ὠπεφζωατο λέγων ̓ 

οἶδα  ,στινοωυρκῶτε ζαύτα ἀκούοντες δλλὰ τί παϑω τὶ γὃ ὁ Θεὸς 
Ἢ κελθθει ταῦτα (εχῶς ἐγυχῷ,, λέγων, δζμςήλαι τω λαῷ τύτῳ. 

χαὶ ἡμεῖς Εἰς δῴᾳνωνίαν λόγϑυ τεταγμεϑου᾿ καὶ ὀναίγκη φορτικὸν ἐ) τοῖς ἀκροαταῖς, δχ ἐ- 
Ῥω. 17.009 κόγτα, δλλ, λϑαϊκαζόρδμον. μᾶλλον ἣ, εἰ βόλεον, ἐκ ἐσυκᾶθα Φορτικϑί. .Αν Ὁ, Φησι, ποιης 

ὦ ἀἰγαϑὸν, μι φοζξ. ὡςε ἐξες!ν ὑμῖν μιν μόνον μὴ μ᾽ αὐπεηϑείας, ᾿δηα ἡ ΜΙ ἡδονὴς ἡρϑ τὸ 
κύειν. ὅτι (ὦ ὃν ὑκ ἔχᾳ τέλος καὶ ὁ Χρισὸς ὠπεφήναι», καὶ ὁ Παῦλος δὲ φησι, δεικψες αϑαγαῖον 

«Κορεθ, “ἰ κόλοισιΟτι οἱ αἱ μοτάνοντες δίκζωυ τίσοσι "ὀλέθριον αὶ αἰωνιον᾽ ὶ πάλιν, Μὴ πλανάεϑε᾽ ὅτε 

κόρ. “ζιιϑ., πόρνοι, ἴτε μοιχοὶ, ὅτε μαλοικοὶ βασιλείαν Θεοδ κληρϑνομκήσοισι ᾧ Ἑζραίοις δὲ ἐλελν,Εἰ-. 
ρἱωωυ διώκετε κα παγτῶν κὶ τὸν ἀὐγιάσμμον, οὗ χωρὶς ΟΥοδὶς ὄαται τὸν Κύρμον. ᾧ ὁ Χοιςὸς 

Ματϑ. ζικό, δὲ τοῖς Εἰρηκόσιν, Ἐν τῶ ὁγὸματί σῳ δυωναΐμεις πολλαὶ ἐποιήσεινϑρ, φυσι, πορεύξοῶς απ᾿ ἐ.- 

μού, οὐκ οἵδω ὑμαξ, (ὦ ἐργαζόνϑρμοι τίω ὀμομίαν. ᾧ αἱ χϑρϑένοι δὲ οὐποκλφοϑτίσαι οὔκ 
ἔτι Εἰσῆλθον. καὶ αἰϑὶ ἿΜἪ μὴ θρεήψαύτων δὲ αὖ τὸν φησιν, Οτί ἀπελεύσονται Εἰς κόλοισιν αἰ-ι 
νιον. ᾧ μώ μοι λέγε, ποδο τῷ δικαίου αἰαφυλφῆςφτω λόγος, Εἰ μὴ ἔχει τέλος κὶ κ.: 

λάσις; ὅτὸμ γ) 5} ὁ Θεὸς ἐργαίξηταί τι, πείθου ταῖς δἰποφαίσεσι, μι αὐύδόμε λογισμοῖς 

Τὸπύρι αὐν κυ σξεαϑήσε"), ὁ ὁ σκωληξ αὐτῶν καὶ τελθυτήσει. χαὶ ς 

λυ, ϑερπίνοις ζα λεγϑυϑνα" ἀλλως ὃ, πιὡἷς οὔκ ἐμ Εἶν δίκαιον “μωρία παϑόντω ἐξ ῶρ-- 20 
“Ὡς εἰγαϑεὼ, Εἶτα κολάσεως ἀξια πράξαντα, μήτε ἀπειλῇ, μυΐτα θλεργεσίᾳ βελτίω 
τπμόμϑμον, κολάζεοϑαι Εἰ δ» ὃ δίχαιον δξετάξεις, δὲ λῆς ἡμας θύϑέως ἐχοζ Ὡσο- 

λέοϑευ κὶ ῷ τῇ διχαίου λόγϑν" μιῶλλον 3. συ τον' τότε κῦ (ᾧ τὸ δικαίου Ἄθ)9ν μόνον, χαὺ 

Ὁ» ὦ φιλαν, ϑοφπίαν εἰ χίν, ΕἹ ὼ τῦτο ἐπιάθομϑν, ὧ γενόυδρον. ὅτὸν ὦ Ὁ ις ᾧ μ"- 

δὲν ἠδικηκότα ὑξείζῃ, κῸὶ (ὃ τὸ δικαίου λόλρυ δίδωσι δίκζω ᾿ ὑτὸμ δὲ τις {ὃ δ εργάτίω, ᾧ ἃς 

Οὐ εν πσϑϑπαϑύντα (τ, 6) ποιήσαντα ἢ) μιυοία, ἡ μόνον τῷ τὴ “ἀόυϑμον τιον, ὁ (Θεὸν ὄγταν 
ὁ ψυχίω ἐμιπνϑθύσαντα, ἢ μυεία ̓ σρασάρϑμον, ὁ Εἰς ἀφονὸν βουληίντα ὀϑαιγαγεῖν, Εἰ 
τῦτον τοσαύᾷς εὐεργεσίας μυὶ μῶνον ὑξείδα, δλλὼ αὶ καθ᾽ ἡμέραν ὑξολζει δὲ ὧν ποιῷ, 

ποίας ἀξιος ἔσαι συγγωμως » οὐχ ὁρᾷς παῖς (ὃ) Αϑαμε ὠκόλασε ὀζῃ μίδν αἰ μδοτίδυ; 
γαὶ, φησι, πράδτισον “πϑρίδωχεν ὀκείνῳ, Χ “πολλῆς εὐγοίως απολσύσαι ἐποίησε. χρήτοιγε 30 

οὐκ ἔςιν ἶσον ἀδείας δὀἰσολαύοντα αἰμδοτθμειν, ὼ ὦ ϑλίψ 4 καϑεςῶτα πολλῃ. ᾧ Ὁ ὃ 

δεινὸν χϑτο ἔςιν,οτι σγεῖδ οὖν τρ"Οαδείσῳ ὧν αἱ μδίοτόμεις, δλλ᾽ οὖν τοῖς μυρίοις τῷ παρόγος 
βίου καικϑῖς, ὁ σδ᾽ οὶ τῇ (ᾳ λαιπωφία σωφρφϑνέφερος γίνη ὥασερ ἀὺ Εἶ ὃς δεδυμδῥος γοῷτο 
τῇ πονηρία. σοὶ δὲ αἰραδείσυ μείζονα ἐπηγίείλουτο᾽ καὶ ὅτε ἔδωκεν ἤδυ,ϊγα, μή σε 1 .9.-- 

χἕῃ ἐν τῳ χαιρῷ Τῦν" αἰγωγων" ὅτε ἐσίγησεν να μῇ σι χαταξαἰλλη τοῖς πόνοις, καίκᾷνος (ζ 415 
μίδν αἱ μδοίίαν αἱ αἴ των, ϑοίνατον ὁλόκληρον ὀπτασασοιτο, ἡμεῖς δὲ μυρίῳ καθ᾿ ἑκας ἴω ἡ- 

μἀρρνσλημμελούυϑμ. Εἰ δὲ μίαν ἐργασείμϑμος ἐκᾷνος τοσῶτον ἐπεασοίσοιτο χακόὸν, χαὶ 
ϑαύνατον Εἰσύνεγκεν, (ὦ ϑιζωνεκῶς εἰν αἰ μδοτήμασι ξώντες,(ὶ οὐ πεισύ ἴθα, λύὶ εοὐοαδείσν 
(Ὁ ὑδανὸν ασϑϑσϑοκδίντες ; φορτικὸς ὁ λόγος, τὺ λυπεῖ τὸν αἰκροα τέωδ᾽ καὶ δξ ὧν αὖ τὸς παί- 

»πούτοοϊδα. καὶ γὰ καρδία, μὰ ζα οοἰῆεται ἡ πάλλει. αὶ ὅσῳ ὁμ' ἴδω χατασκθυα- 40 
ὄμϑμον τὸν τὴς γεώνης λόχϑν, τοσύτῳ μάλλον τρέμω χαὶ αἰαδύομαι τω δέει. αν 

αάγκη ζωτα λέγάν, ἕα μοὶ αἰβεπέσωμϑρ τῇ γεένη. σέκ ἔλαζες σὺ χοθάδεισον, 
ΟΥ̓ ξύλα καὶ φυτεὶ, αἰλλ᾽ οὐρανὸν καὶ ζὰ εἰν τοῖς οὐραινοῖς ἀἰγαϑει', Εἰ δὲ ὁ ἐλάῆω 

λαδων χατεδηκαίοϑη, καὶ Ουτίδὶς αὑτὸν ἐϊξείλοτο λόηϑε, πολλῷ μῶᾶλλο ἡμεῖς (Ὁ πλείονα 

αἰ μδδοτλμοντες, 

“Ά; 
ΠΣ) 

γ(οπλ νην 
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εἰεδρτόροντες, ἐχὶ μείζοσι κέκλημδροι, ζῷ ὀνήκεςτι αὐ σσορϑμούρϑρ. οὐνόησον )ϑεῶ, πὸ- 
σῦν χξῦνον οὐ τω ϑαιο' τῷ μδῥᾳ δύο μίαν ἀμδρτίδυ ζω νος Ὁ ἡμάτερον. ᾿πωταχιράλια ἔτη, 

χ᾽ Ὁ πλλ εἴω ϑρῆλϑε, καὶ Ὁ ὃ )είνατος ἐδύπω λέλυτω δζρὺ μίον αἰϑρτίδ. ὼ ΟΣ εἶδ ἐχομϑρ αἰ- 

πεῖ, ὅτι πσϑόφη δ ἢ ἤκουσεν ὁ Αϑμι, οτί ὄχι αἰ μδοτήμασιν αὶ ἐτόρος τλαξοιδίοῖς Εἶδε, ἢ 

᾿ φοξηνϑέεναι οντεῦ) “αν αὑτὸ Εὐρκως ζω, ὐ αὐτῶ τῶ], α΄ βαδείγματ σωφε»νιοαϑέεζαι. Ὡὧθ- 

τὸ μὴ ζω τῦτε, αὶ μὖνος, δλλλ᾽ ὅμως ἐτί φρᾷ». σὺ ὃ δὲν αν ἔχοις τάτων πεδιαλέ- 
οι, ὁ «Φ ̓τοποιῦται χρῇ ϑαδείγματοι λρόμδυος χείρων, ὁ τοσῦτῷ κα]αιξιωϑεὶς πνεύματος, 

δ υ μέλ ον δυοκὶ ἡ τρίς, δλλώ μνοίας ἐφελκόμϑμος αἰμδρτίας. μὴ γοῤότι βοπῇ 

βεαηείᾳ τὸ  ἀμρτημα γ᾽. 180 σχόπει, αὶ ἐξα τῶν ὦ τίω κόλασιν ῥοπῆς ἐδ νόμιζε. 

ὝΩ 10 ὐχ ὁρώς ἄν ὀνιϑοφστος, οἱ πολλακις υο μιὰς κλογῆς ὐ μιάς μοιγκίας ων 'μιᾷ 

γεέλοσα»' ῥοπῇ 7 γεουδίης εἰ ω δ ἐσμωτηρίοις ὦ μετελλοις ὀλθκλοιρϑν αὐ (ὃ ῥίον" ἀὐήλώσαιν, λιμῷ 

δεζωυεκαῖ μυξλοις παλαίοντες )ευνάτοις ; ὑφπλὶ; αὐῶν ὄξειλον, ω Εἶπεν, ὅτι " οὖ 

βοαχείᾳ καιερὸ βοπῇ τὸ αὐδότημα γέγϑνο, δεῖ τὸ τίου κὀόλσισιν αὐτίῤῥοπον τῇ ἢ αἰμδντίᾳ ὁ 

ῷ “χθόνιον ἐγῴν. δλλ᾽ ἀν ϑοφποί, φησίν, Εἰσν Φ ζώτα ποιοιώτες, Θεὸς 5 φιλῴν,369-- 

: πὸς ὅ51. “ϑεῦτον ἅ ὅιίυ σευ δν,ϑοφποι ὠμότητι ζωῶτα πο ήθοισυ, ἰλλαὶ φιλθν,8ε9- 

πία" δὸ Θεὸς ἢ, ὥασερ 65] φιλϑὺν ϑέρπος, οὕτω ᾧ ἐπεξέρχεται. κν Ἂ τὸ ἔλεος αἰντι, 
πολις ̓  ὁ ἐλέγηθς ἐὐτῳ, ὅτὸμ δὰ δὰ Εἰπης φιλον,ϑοφπον () Θεὸν, τότε μείζονα μοι λέ- 
ἡγεῖς τὴς κολβίστως τέων αἰφορμέωυ, ὃ ὅτι Εἰς ποιοότοναἰ ιδοτόομϑν. διῥ αὶ ὁ Παῦλορε ἔλεγε, 

ϑοζυρὴὴ τ τὸ ἐμεπεσεῖν Εἰς χεῖφοις Θεοῦ ζωντος. αἰαιακοῶε, τ᾽ δακαλωΐ, τῇ τὴς πυρᾶς ΤῊ ΒΟ" λα. 
10 βημῶ. ἴσως γε, ἴσως ἐσαι ιὺ ὑμῖν οὐτεύθεν φἴθαμυδία, πἰρ αὐ,ϑοϑπων διυύάται κο.- 

λάσαι οὕτως, ὡς ὀκόλάσιν ὁ Θεός, κατακλυσμὸν ποιήστις κῷ ̓ πὸμωλεθρίαν τοσότυ ὅροις, 

υ Κ᾽ μικρὸν παλιν πῦρ αὔωϑεν νβρέξα, καὶ πϑρῷς αὐδέω ἀφανίσες ; ; ποία αν, ε9- 

πων μωρία. διαται ἐῃ πίαύτη; οὐχ ὁρᾷφι αἰθοίγατον αεδὸν, αὶ τίωὼ ἐντεῦθεν κόλασιν ὑ- 
σαν; τετζακιρίλια ἔτη φορῆλιϑς ᾿ ἡ ἡ τιμώεία εδέει ιν} Σοδομ ἣν ἀκμάξουσει. ὡαυτρ 

29 γ»δ ἢ φιλαν,ϑεϑπία ευτν Πμεγαΐλη, οὗτω αὶ κὶ κόλφσις. καὶ "ὃ Εἰ Κ' Φορτίκα τινὰ ἐπέταξε 
ἢ ἀδοώατα, ἴσως ἀρ" τις Εἷ χέ «σϑϑξαλέαϊ, τίω δυσχολίαν δ νόκκον᾽ εἰ ὃ ᾿ σφόδρα ῥᾶςα, 
φ αὐ » ἔχοινϑρ εἰ εἰστεῖν μηδὲ τύτων ποιούμϑροι λόλϑν ενησεύσεω εἰ δυωύασαι, σσοϊὲ πϑελονίὸν 

εἰσκῆσομ: χαίτοιγέ διυύασαι, ὦ ὧν δίλης, κρυτηγϑο φύσιν ἡμμ ὦ διυυνδότιρ, αλλ δμφς 

οἕκ ἐχοίσοτο Φωυτη καρὸς ἡμιαξ ὃ Θεὺς τῇ ἢ ἀκχριξεία, οὐδὲ ἐπύταϊξε ζωτα, σοὶ οὐ. 
20 μοθότησεν, δυνν ἀφῆκεν ἴὴ τω αἰρέσιν οὐ τῇ γνώ μι ΥΥΡ' αἰκουόγτων. σωφφονῷ δὲ ἐν γα- 

μω διυύασει, ἃ μὴ μεθύειν δευύασαι. χείματα κεαῖσαι οὐ δυωίασται πεῖντα; καίτοιγε δύ- 

γάσείᾳ, τ Σ δυλοόι Ὧ) ὀργασείμϑμοι. δλλ᾽ ὁμῶς (γε τῇ» ἐπταΐξεν, ὠλλα' μὴ αὐβπαῖ- 
ζων ὀκόλέυσεγὴ ὶ ἐκ μ των τῖς δεορϑῥοις Ἰηπκύρῷ. Εἰδὲ λέρρι: πο,ῦτι σϑοῖὰ' τῇ γαυαραὶ 

μόνον ᾿κεοϑίωώαι δούα μαι, ἀπατᾷ ἐαντ' ὸ κὐ κλογίζεται καὶ κυ κατη)ϑρόσιν ὡ χρεὶς 
43 γεισαρεος σωφρρνἕντες. φ δὲ, Εἰπέ μη μμὴ ἡ λοιδορφαν ὁ υ δοιύαστε μῆχατορϑ οἷ, ὃ" δευθα- 

στῳ ὦ μιὴν τὸ ᾿ἷπι ποιῷ Φορίικων, εἰ τὸ τὸ μὴ ᾿ ποιφ. ποίαν ὅζὼ ε' υδν ν ἀἰπολογίλυ,ζοι ὅτωκῦ- 
φα αὶ δὔχολσοι μὴ φυλοίῆοντες ; ὑκ ἔτιν εἰπεῖν ὑδεμίαν, Ὡς Δ δὼ αἰ)ανατορὴ κόλασις, 

ἐπὶ ὀκμ Εἰρηνϑμων αἰ πιύτων δῆλοι, " 2) 2.8 δοκεῖ τισι Ὁ τοῦ ΠΙαύλυν ῥήμια αἰντιπί τειν, 
φφεὺ ὡΐ' καταιμαθωμϑμ ἀγαγόντες Εἰν μέσον, Εἰπὼν γρ,Εἴ τινος ὃ ἔ ἐρρ»ν υϑύει ὃ ὃ ἐ- 

40 πῳοδύμησε, μιιοϑὺὶ λήψεται" κα ̓αἴ τινος δὲ ἐργϑν ν χαταικαήσε,), ζομιω ϑήσεται,Κὁ ἐπήγα.- 
» αὐτὸς ἢ σωϑήσεται, οὕτω 3 ὡς 2.9 πυρός. τί δζζυ ἂν δ Εἰποιρὸν “οὺς τούτο; σχοπήσω- 

μδν παεύτοοον ᾷς ὅξιν. ς λομέλιος, καὶ ἡ ἀςὁ χρυσὸς, υ ὺ νες ὦ λίρι ὦ ἅμιοι, ἡ “ἰς ὁ Ὕθρτορ, 
ὁ ἀς ἡ " καλαί μη. ̓  Κ δέ ϑεμάλιον φανερως αὐτὸς ἐδηλώσε τὸν Χοιφὸν Εἰπων λεμέλιον 

ΣΡ ἄλλοι σϑ δὺς διυύαται δῖναι τα τὸ τὸν κείμϑμόν, φησιν, ὃς 791 ολφὺς Ἰησῶς. ἡ ὃ οἶκο. 

ἡμὴ, 
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δὸμὴ, πράξεις ἐμοὶ δοκοῦσιν ἐῇ). χαήτοιγε τινὲς φασιν,δτι κὶ δ᾽ τοῦτο αἰδὶ διδασκάλων 
Εἴρηται ἡ μαι θην, αὶ αἷϑὲ αἱρέσεων διεφϑαρνϑϑων. αἰλλ᾽ ὁ λόγος οὐ ἰ δαϑέχεται. Εἰ 

ὙᾺ 9 τῶτο ἔς!, πῶς Ὁ (ἄ ἐρχϑν δὀἰπόλλυται, ὁ ὃ οἰκοδομῶν σωϑήσεται καν ΟΥ̓ πυρός; τὸν γὼ 

ατιον μᾶλλον ᾿δἰπόλλυοϑαι ἐγοζοῦ γιωὶ ἢ ϑύρειϑησετει στλείογα δίκέω διδοες' ὁ οἰκοδὸ μυνϑεΐσι 
Εἰκϑμ 5 ρο διδοώσκαλος ὠγτίος γέ.»νε τὴς καχίας, σιλεἴογα ἀξιος δϑιεῦαι δίκῶων. πῶς 

δώ σω ϑήσεται; Εἰ δ᾽ σέκ αἴτίος, ἄλλα: τἰρῷ τίω οἰκείλυ δυςροπίομ 2) μία ϑηταὶ τοιῶ-- 

τοι γέχϑνασιν, ἐδν ὅλως οἰξιος δοιώοη δικίω, αὐλλ᾿ δυσὶ ζημίδν «ἰποος ζῶαι ὁ κοιλαῖς οἶκϑ.- 

ϑομησοις. πτῶς δέζυ φησι, ζυμιωϑήσετωι ,ὅϑην δῆλοι, δι αἰξὸ  πσρᾳ ζέων ὁ λέορς. ὴ)Φ ΝΣ 
μένει λοιπὸν παϑϑς τ πεποριξυκόζῳ, οἰ ποτείνεοϑαι, ἀγωϑεν Ἂ ποϑ9᾽ πολλοῦ καταξαΐλλεται 

σαὶ ασοϑοίμμα.. οἶδε γὸ αὐξὶ ἑτέρου τ] σι, λελύμϑνος, οὖν αὐτῇ τὴ αὐθὲ ἑτέρα αλίξᾳωρο-. το 
κατασκθυαζειν ἕτερον, ἐφ᾽ ὃ μέλλει ἰέναι. αὶ γῈ} Ἐχείμιϑι οὐδὲ τοῦ μὴ ἀνα νϑῥειν ἑαυτοὺς 

τοῖς “δηρίφοις, τὸν ἰδὲ τῶν μωτηρίων κατεσκθύασε λόορν. δῆ, 5 νὰ νιῶ ωρὸς τὸν πεπυρνέυ-- 
κότω ἐπείγεται, τὐθὲ τοῦ ϑεμελίου Εἰ πων, ἐπήγωλμ, Οὐκ οἰδωτε δῆ γωὸς Θεοῦ ἐξε, καὶ 
Ὁ πνϑῦμα τοῦ Θεού οἰκεῖ ορ ὑμῖν; ΕἾ ὡς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ΦϑΘείρει, φϑερεῖ τοῦτον ὁ Θεός. 
ζωῦτα 9 ἔλελω δὴ οἱ φισαλθήων τῳ φόξῳ τίω ψυχίω' τοὺ πεπορνθυκότος. ΕἾ ὅις ἐποι- 15 
κοδόμε! ΘΧὶ τὸν ϑομόλιον τοῦπον, “θυσϑν, οὐργυρϑν,λίθους Φιμίους, ξυλᾳ , χόρτον, καλᾳ μῶν. 

μα γὰρ τί πίςιν, οἰκοδομῆς χρίία, δ͵9 Ὁ ἀλλαηθὺ φησιν, Οἰκοδόμεῖτε ἀλλήλϑυς οὖ 

τοῖς λθηϑις ταοις, καὶ ὙᾺΡ αὶ ὁ τελίτης, Καὶ ὁ μαϑητὴς (ἀἰωεισφ ἐρϑυσιν εἰν τὴ οἰκοδὸ μοῦ. δ 

λέγει, ἔχασος ὃ βλεπέτω παἷς ἐποικοδομ4. Εἰ αὐδὲ πίςεως ζῶτα Εἴρητο, λόγον σέ ἔχει 
ὦ λεχθμϑιον, ῳ Ὁ» τῇ πίςψἼζους πόρζᾳς «ἢ χοὶ, ΤῸ μία πίς!ς᾽ ὦ δ Φηρετῇ βίου ὑκ 10 

ἐν σϑρᾷς ἐὴ ποις ἀὐοιῴ, πίςις ὦ δ οὐχ ἔσιν ἡ ἐλαΐῆων, "ἢ βελτίων, διλ᾽ ἡὶ αὐτὴ 
παντων δ αἰληϑως πις΄δυόντων " ἔχὶ δ βίν 42] τοὺς μϑὲ «πουδαιοτέρφυς δΠ) τοὺς ὃ ῥαϑυ- 

μοτέρφυφ᾽ ἢ τὰς ῥα ἀκριξεςέρες, τιὺς ἢ κατα δευτέρας καὶ τς νϑὺ τὰ λοίξῳ, τὸς ὃ τι ὀλότ 
τῷ χατωρθωχένω " κα ὥν χαλεπώτερφι, τς δὲ κατωδεέςεραι πεπλημμεληχέναι. ΓΝ 

τῶ Εἶπε χουσόν, οὐβγυφϑν, λίθους σιμίας, ξύλᾳ, δρτονχαλόώμώυ. ἐχάφου ὡ ἔραν Φα- 2ς 

νερϑν ϑινήσε.)᾽ τίωυ' πορΆξιν εἰν ζιὐϑοὶ φησν. ΕἾ τινος ὦ ἔργον »ϑμᾷ δέπῳκοδόμιησε, μει- 

αϑὸν λήψεται ᾿ ΕἾ τινος Ὁ ἔρχϑν κοιταχαήσε.), ζημίω,ϑήσεται. καίτοιγε Εὖ αὐθὰ μοῦ 
ὦ διϑασκάλων ὦ λέγθμϑρον ζω, ἐπε ξημιούοϑαι ἐγοίώ, Εἰ μὴ ἤχϑυσοιν (ὦ μαιϑηταί ὀχ, 

"Ὁ πη φησιν, ἕκαςος (Ὁ) ἴδον μμιοϑὸν λήνψψυται κυ ἰδιον κόπον ὃ χτ' τὸ τόλος, δλαὶ 

χτ' ( ὦπον. “(γ,Εεἰ μὴ πυοϑσεῖγον ὦ ἀἰκϑύογτες ; ὅϑεν δΆλϑν ὁ οὐτοῦ εν, ὅτι τἰϑὲ ἐρ- 39 

γῶν τὸ λέχόνϑνον. 85 λέγη, τούτοις " ΕἾ τις κακὸν βίον ἔχᾳ κ(Τ' πίςεως ὁριϑῆς, αὶ πτό9- 
φήσεται αὐτϑί ἡ πίσις Εἰς τὸ μῆ κολάζεοϑαι, τῷ ἔρχρυ καταχαιονϑμου. τὸ δὲ, χα τα Κοιή- 
σέται, πουτέςιν, Οὐχ. οἴσει τῷ πυρθς πίω ρύμζιν. αἰλλ᾽ ὥασερ Εἰ τις γχουσὰ ὅπλα, ἔ- 
χῶν διέλϑοι ποταμὸν πυρβς, Φαιδρότερος οἱ σθαρει ̓ Εἰδε Ἄθρτον ἔχων διέλϑοι, υἱ μόνον ἐ- 
δὲν ὀνίνησιν, αἰλλα' καὶ ἑαυτὸν “ἰπυλλεσιν᾽ οὕτω ἢ δπὴ ὙΠ" ἔργων ἔβην. ὶ γὉ ὡς αὐἰθὲ οὐγυπο- ἐς 
ζκώτων δζελεέσόνϑνος καὶ αἰ αχαιονϑμων, τοῦτο λέγᾳ, ἀλλὰ τὸν φόζον μᾶνλον ἔχιτεῖναι 

γέλων δεῖξαι γυμνὸν ἀσφαλείας ῷ ὧ κακίᾳ ογτα. δ9 ἔλεγε, ἕυμιω,Δήσεται. ἰδοὺ 

εἴα κέλασε. αὐτὸς αὶ σωϑήσεται, ὕτως εἰς δ, πυρόε. ἰδεὲ ἃ δαίυτέροι, δ λέγή, πῦρ 
ὑφ! ᾿ ἐχὶ ἢ αὐτὸς ὥτως ὀἰπολ ται, ὡς (ἀ ἔργα, Εἰς τὸ μυδὲν χωρών᾽ δλλα νϑμῷ ἐν τῷ 
πυρί. (Ὁ τηοΐόν “θεὼ δ “δάγμα καλεῖ, φησι ; οἱ σ' ΡΨ πῶτο πὐϑόσέϑηκεν, ὡς δα 40 

πυρϑ6. ἡ γερὴ ἡμῖν ἔθος λέγῳν, ὠν τῷ πυρὶ σώζεται, αἰὲν (νὴ χαταχαιορϑῥων χαὶ 

τεφρϑυνϑέων ὥυϑέως ὑλών. μὴ ΧΘΙΝ πῦρ ἠκυσας, νομίσῃς Εἰς λυυγιδξιὸν χωρεῖν ὥν 

καγονϑῥοις. Εἰ ὃ σωτηρίδῳ ᾧ πίω τοιαύτίυν ἀ ιφοίλν καλῷ, μυὴ διωυμάσῃς. ἔθος )Ρ 

αὐτῳ ᾧ ξχι ΥἹ᾽ χακεμμφώτων καλοῖς ὀνόμασι κογρίοϑτα, αὶ ὮΙ “οηςῶν τοῖς ὐδώπίοις. 
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ἡ, τῆς αἰχικαλωσίας ὅγομα,, πονηρ9 πρράγματος δοκεῖ ἐῃ δγομα᾿ δνλ'᾽ Ἐχὶ κα- 
λῷ Παῦλος ἀυτῳᾷῇ κέγρηττῃ λέγων, Αἰχιαλωτίζοντες πὸ νόημα Εἰς τίω αἰ πο'αχϑζω ὁ Κορ το 

τῷ Χοιςσοδ, ὶ ἐπὶ χακῷ πώλν ὥφημῳ κέγρηται ὀνόματι, λέγων, Εζασίλϑυσεν ἡὶ αἰμϑο- νῳ κικα. 
τἰα, χαίτοιγε Ὁ τῆς βασιλείας διομαι βὐφημόν 661 μιῶνλον. οὕτω αὶ ὠρνζῦϑα Εἰποων,σωϑή- 

ς συτα, συν ἕτερον ἡ τίωυ Ὠχίταση τὴς τιμωθλας ἡγίξαη», ὡσανεὶ ἔλελ μ᾽ αὑτὸς ὃ »ϑρᾷ διν- 
νέκῶς κολαιζόμϑμος. Εἶτοι ἢ ἸὨεφέρει λέγων᾽ 

16 Οὐκ οἴδοτ ὅτιναος Θεοί ἐςε; Ἐπειδὴ γ5} αὐἰδὲ ὙὙ" Ὁ. στεμνόντων τίω 
ὠκκλυσίδυ οὖν τῇ ἐμιασόϑεϑεν διελέχϑη, κοιϑούτηεται λοιπὸν νὸ τῷ πεποριδυκότος, σοιφαΐς 
ἕξ οὐοϊδπω, αὐοίςως ὃ, αἰννῆόμδμος (δ) διεφϑαρνϑῥῳ «αὐτὰ βίον, καὶ ἐπαίρων ὃ αἰμδϑτημα 

το ὐπὸ τὴς ἤδεν δυθοΐσοις αὐτῳ δωρεαξ. Εἶπα ὶ εδν' ἄλλους οἰντρέπει εἰπὲ “ν' αὐν δ,ή' τύτων 
ήδη ὑπ ρξόντων. ἡ γᾺ τἰσὸ Ὑ μϑηόντων, ἡ στὸ ΔΜ ἤδη γοθμηρδβων, ἥλυ- 
πηρών, ἡ γθηζῶν, αἰεἰ τῷ ποιζ᾿ δαὸ κῷ τ μϑηόντων, ἡ δ» ἡμέρᾳ δηλώσει, ὅτι ὧν 

᾿ πυεὶ ἐἰπυκαλύτηἷται᾽ δπὸ ὃ ῬΨἪ ἤδη γελμυνδίων, ὠ Οὐκ οίθωτε ὅτινωὸς Θεούδέςο, 
αὶ τὸ πνεύμᾳ τῷ Θεού οἰκεῖ εν ὑμῖν; 

.12. 17 Εἴ πε ἤδνωον τῷ Θεοῦ φϑείρει, φϑερᾷ τούτον ὁ Θεός. Οράς τίου χαταφοροὶν 

τῷ λόγου; δλλ᾽ ἕως τὸ ασξόσωπον ὠδολον ὅθ1γ,ἐχ ὅτως ἐπαηϑὲς τὸ λογόνϑμον, πότων 
οἰ ϑνεμομδμων (Ὁ τὸς Ἐχιτιμήστως φόζον. φϑερᾷ αὑτὸν ὁ Θεὸς, τυτές!ν, ὡπολᾷ. τῷ» 

5 οὐχὶ χατουρωμϑῥου ὅν, δυλλαὶ πσφοφητεύοντος. Ο ΣΨ γωὸς τῷ Θεού ἀγι- 

ὅς ὅαηγ᾽ Ο δὲ πεποριθυνϑέος βέζηλος. ΕἾἶπι ἥα μη δόξη κσοϑς ὠκᾷνον Σιποτείτα- 

2Ό οϑαι,ί πων, δ γὼ ναὸς Ὁ Θεοῦ ἁγιός ὅϑιν, ἐπᾶγά, Οὐἵπινες ὑμεῖς ἐςε, 

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν “ξαπατάτω. Καί τῶν» «αὐδὶς ὠκῴον, ὡς νομίζοντα χ {ῃ, 

ὰ υἱπὸ τῆς συφίας αὐηθιώτα. ἥα ἢ μὴ δόξῃ πϑρέργως μέρα πολλοῦ παδός κυτὸν Ὄστο-- 

πιναιϑει, ἐμξαλων αὐτὸν Εἰς ἀγωνίλν ᾧ τῳ φόξῳ τρδαδοις αὐτὸν, πάλιν Ἐχὶ τὸ 
κΟΙΟΝ ἐγρλημα ὦ όλϑυ ἄγει, λέγων" 

243 Ἐϊὔ τις δοκεῖ φρόνιμος δον ὑμῖν οἷν τῳ αἰονι τώτῳ, μωρθς ἡμέοϑω, ἵα ἥμηται σοφός. 
᾿χϑῃ Ποιᾷ 5 " τῶη0 λριπτὸν μα πολλῆς τὴς ϑρησίας, ὧτε καταγωνισώμϑμος αὑτουὶ ἱκαψως, 

ολῥῳπί., ἢ καὶ γὰρ πλούσιος ἢ τις, καὺ θυ ϑρής, τὔν" θὐτελών ὅθην ἐντελέφερος, ὅτὸμ κἰ ρὲ τὴς ἀ:- 
ἡ εδὸτίας «λῷ. ὥασε γαῤκάν βασιλδύσῃτις, δοῦλος ἢ ὅρηται βαρφαβων, πόῤτων ὅ6}ν 
νήτιπμ αϑλιώτερρφ᾽ οὕτω καὶ ὑΧ] τῆς αμδρτίας βαῤξαρος γδ  ἔβ!νὴ ἀρζϑτία, καὶ ψυχῆς οὐκ Εἰ- 

ἀρδςς ο λῆα φείδιεϑαι τῆς ὥπτωξ ἀλούσνο, δον ὯΔ λύμῳ ἫΜ Θαθυρνδέων αἰτίων πυκναί 
«ὐέμς σα. Ο εν » βοῦτως αἰλθγιφον, ὡς αἰ μὔοίία, συ οὲν οὕτως λύφετον ᾧ μωρ9! ὁ ῥαγδαῖον. 

| μν ἣ ἄλυτα αἰατρέπει, ὦ συ[χεῖ, κα αιπύλλισιν ἔνθα ἐν Εἰασηδάση᾽ ἀὐδὴς ἰδεῖν, φορτικὴ ἡὶ ἐπα- 

μέμ, οϑῆς. ἃ Εἰ τις αὐτίω λυίπλαῆε ζωγράφος, οὐκ αἶ' μοι δοκῇ αἰ μἶοπτῷν ὕὅτως αὐτίω 
ἢμρν. ὀυαπλαῆων, γευναϊκοι τινα, ϑηδλόμορφον, βαρδαρον, πῦρ πρέεσαν, αἰτερπτῆ, υϑέαννόν, οἵας 

44 Ὁ ν᾽ ἔξωδεν ποιηταὶ ζω Σκύλλας κἰ πσοχράφοισι, μυοίαις γὰ χερσίν ἔχιραμιδήνε- 
χω Τὰ ἡμετέρων λογισμῶν, ν ἀδοκήτως ἐπσέργεται, ἡ) πττα αἰ θασαραῆει, ταϑαπερ 

Φκιωερ ὦ λοϑρᾳ δακροντες, μᾶλλον ὃ τί δὲὶ ζωγραφίας ἡμῖν, δέον τοις χατ᾿ αὐτίω 

πεπειωνῦροις Εἰς μέσον αἰγατεῖν, τίνα, δξζυ βούλοοϑε πσϑϑτερϑν αἰσαῦ γ»εανορὸν ; τὸν ίλε- 

ογέκτίων ἡ αὐῥπαγα: καὶ τί ΟὟ οφϑαλ δὰ κείνων λθαι θγόυυτότερ ον} τὶ ὁρωδέςάρον, ᾧ κυ- 

24 νικώτερον " οὐ γδγὶ οὕτω κύων ἐφξηκάν αϑαιδοορνϑμος, ὡς (ὅτ, στὸμ τὰ ταντων οὐ παζη. τί 
δὲν χέρων μιαρώτερον ὠκείνων; τί τῷ φύματος τα κιϑτερϑν τῷ πάντα κατα πίνοντος, ὸ ν᾽ κ9-- 

ρένυυρϑμου : μὴ γὰρ Εἰς Ὁ ἀποήσωπον ἢ τοιὶ ὀφϑοιλμοις ἴλης, ὅτι δύ, ϑοϑνπι. οὐ γὰῤ ταὶ 
τοιαῦτα βλέποισιν (ὦ δυ,ϑούπεοι ὀφθαλμοί. οὐ βλέπ ᾳ τοις αἱ, ϑοοῖσυς, ὀμ,ϑούπος ὦὦ 

βλέπει Ὁ ὠφοινὸν,ἀρθμον᾽ ἐδὲ αὐδυ θύει ωρὸς τὸν δεασύτην, λα παα γοήματω ἐνομίξει. 
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(ὦ αἱ, ϑοοέπων ὀφθαλμοὶ πώνζῳς Εἰωώθεωσιν ὁρᾶν καταποπονηυϑῥοις, ἡ ἔχικλιζοϑα)᾽ οὐ- 
τοι δὲ τῷ αὐπαλς,ὁραύσι πώνζᾷ,, καὶ ἐκιϑηθλοιώται. (ὦ ὀυ,ϑοϑπων ὀφϑεολμωοὶ ἐχ ὡς ἴδια 

πὶ δλλότοια, βλέπουσιν, Δλλαὶ ὶ τοὶ ἴδια ὡς δρλιότοκα,ὶ σύν ἐφίεν") ΝΜ ἑτέροις δεδονϑῥων, 
ἀλλα καὶ Εἰς ἑτέρας χεγούσι ζᾷ ἐαυ Μ᾽ οὗτοι δὲ σδκ αἰέγονται, Εἰ μὴ τα πάντων λοίξοιεν. καὶ ΝῚ 

αὐγ,ϑούπιον, ἀλλα ϑηρλαΐδες ἔχουσιν θμιμιώ. (ὦ αἹ,ϑούπων ὀφθαλμοὶ γυμνὸν ἰδεῖν ὃ σῶ-. 4 
μα Ὁ ἑαυ! οὖν, αἰέχονται (αὐ Μ γορ 661, κἀν ἑτέρων ἢ κτ' ἀσφύσωπον ) οὗτοι δὲ Εἰ μὴ 
πόρτα γυμνωσαιεν,ὼ τὰ πόμτων οἴκοι καταθώνται, θδύπυτε κόρον λαμεθλμουσι, μάλλον δὲ 

οὔποτε ἐμπιπλούνται. δίόττερ δα οδ' ϑηοίων (ας χεῖροις ζω τύτων λὔτις 61) φαίη μόνον, 
ἀλλα ᾧ τύτων αἰγοιωτέρᾳς πολλῷ ᾧ χαλεπωτέρα, αὐρκτοι μϑῥ γοῤ ὁ λύκοι, ἐπειδλρ λοί- 
ζωσι κόρον, τῆς τοιαύτης 94 ῆς ἀφίςαν:) ̓ οὗτοι δὲ κόρον ΟΥ̓Χ ἐγρίσι. χαΐτοι ὄρ τῶῦτο χείρφις 10 
ἡμῖν ἐποίησεν ὁ Θεύς,να ἑτέροις βουϑώϑμ,ουχ ἥα, ἐχιζουλεύωμϑρ. Εἰ δὲ μέλλοινϑῳυ αὐ-- 

“πῶς εἰς τῷτο κϑγ ηοϑοι, βέλτιον αὐζμᾳ υὐποκοττζωαι, καὶ χωεὶς τύτων {1). σὺ δὲ δι᾿ μϑῤ 

“έϑξατον ασωρο ἤη ϑηράον, ας λγ δ᾽ εἰς αὐτὸν 5. Τ᾿ ὁμόφυλον τῷ» ἐργαζόνϑμος, οὐ "ομίδεις Υ 

ποιᾷν δεινὸν; ὼ πὼς δρ ἐἰης ἐριϑέθπος! οὐχ ὁρᾶς ὅτι ἀγεϑεῬπινον ποράγμα χαλούμϑμ, ὧ 

ὀλέου γέμον ὶ φιλον,ϑο5 πίας ; ὅτὸν δι' ὠμόν τι καὶ απτωυὲς ἐργαίσηται,αἰπάν, 95» πον τὸν τοι-- 15 
οὐτον ὀνομαξομϑρ; Οὐκοιῶ τὸν χαρφιοτῆροι τῷ αν,ϑ29πν ὐπὸ τῷ ἐλεῷ, τῷ δὲ ϑηοίου 
πὸ τῷ ογαντίου αἰπυοχράφομϑν, λέγοντες αἰεἰ, μὴ γδρ ἀγϑοφπος, ϑηθίον ἢ κύων (ὦ )ὃ 
ὁ, 365 ποὶ πεγίαν δ, ορϑούσιν, οὗν αὐὐξοισι. τούτων ἢ (ῷ φόματω ϑηδίων ὅδ] ζυματα, μᾶλ.-- 
λον ὃ ἡὶ ζῦτα ὀκένων αγριώτερα. ἢ γΡ βήματα φϑέγίοντωι μιῶλλον ὠκείνων 0) ὁ-- 
δόντων ἰὸν ἀἰφιέντω, φόνον ἐργαζόρϑνα. ὁὶ Εἰ πϑύότω τις ἐπέλϑοι, τότε ὄψεται καλούς, πῶς 1 
ϑηεία " Ὡαπὸω ϑούπων (ἂν γχφωρδίους ἡαπὸμ, ϑοφπία ποιᾷ. Εἰ ὃ αὶ τίωω αἰ ϑνοιδρ τίς κἀξ 

ὀξετάσειο ΔΙ᾽ τοιούτων, οὐκέτι ϑηοία μόνον, δλλ "ὁ δαῤμώόνας αὐοδν πυφϑσερᾷ. ἃ γ5 
πολλῆς γάμοισι τὴς ἀστζωωείας, ᾧ τῆς τσοϑς ᾧ ὁμόδουλον ἐϑρας. ὦ οὔτε βασιλείας ἐ- 

ρως ὁχᾷ, οὐτε γεέννης φόξος᾽ οὔκ αἰδὼς θω, ϑφθήπων, Οὐκ θλεὺς, οὐ συμιπαϑήα, δλλ᾽ ὀϑώ,- 

αώτία, αὶ ἰπωμότης, ἡ απο ία γῆν" μϑηόντων αἰπόμτων. ὶ μῶϑος ἀύδις 4) δὸκα Ὁ 25 

Θεούρήματα ζὰ αἰϑὲ κολάσεως, ἡ τἰλωφὴὶὶ α'ἰπειλή, τοιαύτη γὰ ἡ τῷ πλεονέκζυ δγοί- 
γοια, ὁτὸν δΐζυ ἔγδοϑην (ὦ δαύμονες ὦσιν, ἔξωϑεν ἢ ϑηρία, ἡ ϑηθίων χείροις, πού ϑήσουϑρ 

(δν τοιούτυς, Εἰπέ μοιν ὅτι Ψ αὶ ϑηδίων χείρυς , δῆλον ὀκάθῳν. ζᾳ ϑηεία, τῇ φύσιι 

ποιαυ ταὶ ὅρΊν᾽ ὅτοι ἢ χτ' φύσιν ὃ ἥμερον ἔγοντες, φὐθαὶ φύσιν Εἰς ὃ ϑυριαΐδες ἑανεδν 
ὀϊξαγάν βιάζονται. ᾧ (ὦ δαίμονες εἶν" " Ὠχιξουλϑύονζας λυ, ϑοθπους συμπυρο Πονζας 39 Ἶσ. ὀπιουὸ 
ῥαυτοῖς ἐχουσιν᾽ ὡς Εἰ μὴ (μέτρα ἤον, τὸ πλέον δ" Ὠπζούλων δὴ καθ᾽ ἡμδ ἐκεί. πὴ " 

γοῖς ὀρηρηη». οὗτοι ἢ ᾧ φιλονεικοιωύτων ἀδζρὶς ΤΙ ἐπηροαζομϑρων χρῷ χιχάοούσι. πά- 
λινὸ δαίμων δι, ϑοόπτῳ πολεμᾷ, οὐ δαίμοσι τοῖς ὁμοφύλοις ᾿ ὧν ὃ. τὸ συγενές ὰ οἰ- 
χεῖον πϑμτὶ (ξόγτῳ καχϑεωὺ ἐπείγεται, ὁ σσοδ τίω φύσιν αἰ δεῖται. οἵδω ὅτι πολλοὶ ποδὸς 
ἡμας Αἷῶρ τούτων ὠπεηϑούνονται “Ψ' ρημῶν᾽ ἐγὼ ὃ οὐκ αἰπερϑανομψι ποὺς αὐκῶν", 35 

δλλ ἐλοώ χαὶ δακρύω ὥν' οὕτω δκειμδῥοις. καν πλῆξαι "θέλωσιν, ἡδέως ὁμα- χϑυίαν 
δοἰμώων, Εἰ ἀπέχοιν» τὴς ϑηρλωδίας ζιύτης. συυδ' Ὁ» ἐγὼ μόνος, διυλὰ καὶ ὁ 

«αρόφηήτης (θ᾽ ἡ δι «ἄν τοιούτως ἐκξαίλλει τῆς ΤΜΟ δ ϑροίπων συηενείας, λέγων, ὅτι 
ψ μη, κα, Αν,ϑοϑπος οὐ τί μιῇ ὧν, οὐ ((μευῆκεν, δλλαὶ χρλροισιωωεξλη,ϑη τοῖς κτέωεσι τοῖς ὀμοήτοιφ, 

δρω θα τοίνιωυ λὐ, 869» ποί ποτε, κα Εἰς ᾧῷ ϑἰρφιγὸν αἰασλέψωϑι, καὶ τὸ χατ᾽ Εἰκόνα 49 

τι πολφρωυϑυ α αἰακ)ησω θα, ἡαὺ μϑιηόντων ἐγαθῶν ὑχυτύχωμϑν, γϑῤιτι ἢ Φφι- 
λον,ϑοφπία. 

ΔΛογ. ". 
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Λογι. 11. ΜΗΔΕΙ͂Σ ΕΑΥ̓ΤῸΝ ΕΞΑΠΑΤΑΤΩ. ἘΠ ΤΙΣ. 
δὸκεὶ σο τὸς ἐῇ) ῳ τῷ! αἰών τὐτῷ, μω μωρϑς γλνέοϑυ, ἣ ἵγα ϑνπα σοφές. 

Ι Η ΝΝ σοφία, τὸ κύσμι τότυ, μίϑοία δὰ τω Θεῷ δα ην. 

ΘῈ Περἐφϑίω Εἰπὼ, ὲ τ τῷ σσέϑσήκοντος καίρϑὺ Εἰς τίωυ χτὶ ἢ ἃ 
᾿ πεπορηδυκότος κατηγϑείὰν ὀϊξεγεηϑεὶς, ἢ αἰμγμιάτωδὼς αὐτίωυ' πα- 

: σποίξα. ΝῚ βραχέων, νὰ μα πευιίκιε εν τὸ (υυιιδὸς, ἐ ἐπείγεται 
παλιν μούγζωυ “σοφίας ὃ ἔξωνι, ἡ τὰ ἐγκλήματα ἢ οὐ εῦϑων 

Σ τερυπωρῆίο ὑδβατεμνότων Ἔ ὀκκλησίαν ἵνα τὸ  λάπον τφοϑεὶς 
: ᾽Ν ᾿Ὰὶ ὸ τὸ κεφάλαιον ὦπὸυ αἰϑϑτίσεις κτ' αἰκριξείας οὕτω λοιπὸν 

σφοδρᾷ τῇ ῥύμηχν τὰ πεποριδυκότορ φέρεαϑαι τίω γλαδῆλνἀ ἀφῇ, ππεότερον ὄχρεο- 

λισείμϑμος αὐτὸς αὐ δ᾽ ὦ ὧν ὑμισσόϑεϑεν εἴρηκε. χα χα γ» Ὁ, μηδεὶς ἑάυτι ὀξαπατατω; 
τεὸς ὀκῶνον μεϊλικα ὅψη υὐποτενορϑέμ, χῷ πσξλκαταλέανοντος αὐτὸν τῶ Φίξῳ " σ᾽ ὁ 

ε αἶδὶ τῆς καιλθμης λόγο, αὑτὸν μίλια, ἄδην αἰννῆορδῥα᾽" χα τὸ ) λέγε, δῇ, οὐκ οἴδουτο, ὅτι 

ναῦς Θεοῦ ἐφε χαὶ τὸ πρῶ μα τῇ Θεοδχατοικεῖ ἐν ὑμῖν. δύογορ τα μάλιςα ἀπάγει 

ἡμᾶς αἰμδητίας Εἴωϑων, ὑτὸμ τίω κεινδῥζω τὴ ἢ ἀρδοτα κὀλάσιν οἱ οὐνονσωυϑμ, ἡ ὃ στὸμ τίω 

ἡμιετέσφιν αἰξίλν ἀὐαλογισώ θα. τῷ μδὺ ζω χόρτον φἴϑαγειν Εἰς μμάθον ὃ τίω καλά- 

μέω, ἐφόζησε᾽ τῷ δὲ τὸ ἀξίωμα τῆς οἰκείας 60" "λνείας Εἰπεῖν, ογέτρεψω, κείνῳ ΑΚ ἀὲ 
30 αἱαιαϑητοτέρφις, τύτω δὲ (ἂν Ὠπεικεςέρϑες βελτίους ποιοῦ. μηδεὶς ἑαυτὸ ὀδαπατετω, 

Εἴ τις δυκεῖ συφὸς ἐ ἐδ ὦ τῷ 0 αἰαῖ τύτῳ »μωρϑς ϑνέοϑο. ὥασῳ νεκρὸν τῷ κόσμῳ κελθύει 

λνέοϑαι καὶ ἡ ἢ γεκρότη αὑτὴ Θ᾽ εἶδ οἰ δαύλαπιει, λα 2) ̓ ὠφελεῖ, ζωῖς αἰἴία “ἀμνονϑῥη" | 

ὕπο ὶ " κφοὴ τῷ κόσμῳ τϑτῳ κελάὺς δνίοϑαι , σοφίαν οὐδ) δεν ἡμῶν τίω ἀληϑὴ “ϑ59- 

ξρώ ). (ίφοϑς δὲ τῷ κύσμῳ᾽ γένεται ὁ ὁ τίω ἐξωγον ἀτιμάζων σοφίανῷ ποπέισμένος μηδὲν 

22 αὐτο σμωτελῷ κδὸς τίω τῆς πίσεωρ κατάληψιν. ὦ ὡκσερ ζω ἡ πενία ᾿ ῷ  Θεον,πλεείτῳ 

πα, καὶ Ὁ ἢ ἡ τουπεήνωσιρ,ὑνοις, χαὶ τὸ δόξης λὐαθβορᾷι δόξες αἱ αἡτιον ἌλΟ ὅτω ὁ τὸ ΑΦοϑ" νδνέ-. 

"κ᾽ ϑαι, σοφώτερον πόμτων ποι ἢ ὁ δὰ τίμι Εἶπεν; ἰτοϑέαϑων τῶι σοφίον, ̓διλα,, ὃιέ- 

τὲ ὸ ϑὼ μωρϑε: ; ἵνα, κ᾽ αὐπβζολης “πιμεῖσῃ τίω ἐξω)νν “αἰδυύσι. οὐθδ Ν᾽) ὦ ἴσον Εἰ ῷ; 

᾿ὐπύϑου σῳ τίω σοφίαι, χα δυϑ μωρός " ἄδλως δὲ, ἡ τοωιδαζει μὴ ἐπταιμρυύεοϑαι τῇ ἢ ΤΟΣ 

39 ἡμῶν ἰδιωτεία,. πόβυ γὰβ καταπλᾳ Δ ἔξωϑο. δίοπερ ΠῚ ζα δόματα δέδοικεν, ὯΦ 

»ἰπιήδρον ϑειῤῥᾷ δῶ ραγμάτων δωωάμει. ὥσπερ ὅξζυ ὁ φεοϑς, ϑυκδίν" ἐπονείδιτος ὁ 6, μυρίων 

γέ ϑνει αὔτιος ἀγαϑῶνχαι δόξης «ἰ πυύϑεσις ἀφατν ὲ βίδα ᾿ ὅτω Ω ἢ ' δυχϑόσει μωρία ἢ), 

φυφίας ἡμῖν αἰτία κα τέφη. καϑοισῖν "Ὁ ὁ 9 χαχῶς τι ῥμεμαϑηχώς, δὺ μι τὸ πᾶν Ὀἰπύληταὶ κα Θ 

λεανῃ τίκῦ ἡυχώ Ὁ χαϑαροὶν αἰ δασχῃ τῶ Ὁ μέλλοντι γφάφειν, οὐσνν Εἰσι Ὁ) σαφὲς ἥμὺύ.- 

35 γιῶν᾽ ὅτω ὼ ἔχὶ τῆς ἔξωϑῳν σοφίας. δῤ μὴ τὸ πὸρ ἡ ὀἰξέλῃς, χρὴ ̓δρώσης στ τίωω ὀζρενοιαν, ὦ 

ὀἰξίσης τῷ ἰδιώτη ̓φἴθάσχιε στίυτοι τῆ: ἡ πίτει,σγοῦν Εἴἴσηι "λιυνάνον ἀχριξώς. ὼ γὰ (ὃ πα- 
οαὐλέποντες, λὺ μὴ μώσαιντες ἑαύξυς ἐτέρϑις οἰϑαδῶσιν, λα τῇ διεφϑοιρμδύῃ Ψο- 
φλευλ δι! ψ, ᾷ κα ̓ἑαυῶν ὑχιτρέψωσι, Ὦ χὰ ὄχ ὁρώντων πολλῷ πλοίονα αἰὐδοτ σθγται. 

ἡ πος αὐ Εἴη τίω σοφίαν. ζυύπίω υἐπυϑέοϑαι, φησί; μὴ ; ΜΗ ̓κεγενμδβοι αὐτῶν τοῖς 'ἰς δῦγμα- 
4:-σιν. Εἶτα ὁ ὅτῶς αὐτῆς σφοδρωῖς Ὁσος ἕω ἐκέλδυσε, ὁ τί αἱπίλν ζίϑησι λέ- 

γὼν ἢ ̓γοῤσοφία τῷ κόσμου τῶτε, μωεία αρἼονὶ τῳδ Θεῴ ἔβην. οὐ  γὸ μόνον οὐεῆὸν ὕμωτες- 

λεῖ, λα ἐμποδίζει. 1] τοίνιῳ αὖ τὴς Ὡὐπο΄ἕεαι, ὧτε βλαπήούσες. ὁ ὁράφ πὡς ἐκ 
“ἰϑιοισίας ζώεγκε ᾷᾳᾷ "κητήρλα, Ἀἰποδείξας ὡς οὐ μόνον ἡμας “ συονὲν ὠφελῴ, ἀλλα κα ὶὶ ὠδω- 

“πούται ὺ δυῖοδὲ ταὶς οἰκείαις Φρκεῖται κϑιτασκθυαις, δλὰ καὶ Χι εὔοτυοίορ ἐ ἐπήγαγε πάλι, 

Οιεγίοι. τομ]. 3: ῶς λέγων" 
.---ἕ .- 
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λέγων, Γἐργρατόαι “δ, δραοσύμϑμος (ἄν σοφοιῤ οὐ τῇ πονουργία «αὑταῖν" 

Τῇ πιλνουργία, τα τές, τοῖς οἰκείοις ὄφτλιοις ἀδθις' χάρουνϑνος. ὯΝ Ν᾽ τὴ σιφίᾳ ἐχοή-- 
σαν» Εἰς ὃ μὴ δενιϑέωαι τὸ Θεοῦ, δὲ αὐτῆς ταύτης ἤλεγξον αὐτοιξ', ὅτι μαλιςα δίονται 

πἢ Θεού. πώς, καὶ νι ϑπτῳ » ὅτι μωροὶ “βμόμϑμοι δὶ αὐτῆς, Εἰκότως δὲ αὐτὴς ἑάλωσαν. 
ὦ γὺ μὴ σλᾷαϑει Θεοῦ νομίζοντες, Εἰς ποστεύτίω χατίςησαν χρείδυ, ὡς ἀἰλιέων ταὶ α;-- κα 

»φαμματων ἐλοῆους φόυζωαι, χα! αὐτῶν τῦτων δεηϑέωι λοιπὸν. ᾿γοὐτό Φη- 

σίν, Ὁ» τῇ πϑμουργία, αὐτῶν Εἶἷλεν αὐτούς. ὃ ἃ ) Εἰπεῖν, ᾿ϑδπολῴ τίω (οφίον, 

“οοὶς ὃ μι δὲν “,οήσιμμον Εἰσαγαγεῖν Εἰρη:) "πὸ 5, ὁδραοσύνϑρος τοῖς σοφοῖς οὖν τῇ πα- 

νουρλία αὐτῶν, ασοϑς τὸ δεῖξαι τῷ Θεοῦ τίω διωώαμν. Εἶτα καὶ (ὃ 'δθπον λέγήκαϑ᾽ δ᾽ 

Εἷλον, ἑτέσαν ποδοοϑεὶς εδοτυοίαν. ιο 

10 Κύρμλος ἌΡ, φησι, γινώσκει ὧν α[ 6:λογισμοις τ σοφών, ὅτι Εἰσὶ μαάτωρι. ᾿ 

Οτὸν ὃ κὶ σοφία ἡ ὠπειρ»ς ζζώτα αὐδό ὠὐδι ψυφίξη), ὼ Ὡἰποφαμῃ τοιουτύς, πποίλῳ 

ἑτέραν ζητᾷς υἰπόδειξιν τῆς ἐλάτης αἰοίας αὐ; αἱ ὦ γδ ΝΜ δύ ϑρόπων κρίσεις πολ-- 
λαχοῦ δζεπίαηοισιν, ἡ ἢ ἦν Θεού ψηφος ἀλητῆος αἰδέκᾳςος πϑυταχοῦ. φήστις τοίνεευ Ὁ 

ξῴπαρον ὅτω λαμησονν τῆς ἀμωϑενχρίσεως, χαταφορικῳ λίπον κέγρηται ᾧ᾿ λέγωγωρὸς κ 9 
ὧν ρχομϑροις πος ρίψας αὐτὸν, Χὺ λέγων ὅτως" 

21 τε μηδεὶς χαυχαοϑῶ ὧν δυ,ϑοφπίνοις. πόρτω γδρυμδὰ ὅ61. 
Πάλι ἔχὶ ὃ παϑύτερϑν ἐρ γέται, δεικγες ὅτι σϑ εὲ Ἐγὶ τοῖς πγθυματικοῖς ὀφείλοισι μέ-- 

γοἱ Φρϑνῷν, ὧτε συν 25» ἑαυ ὴμ ἔχοντες, ὑτὸμ δίζυ ἡ (ὦ ἔξωθεν σοφία βλαζξερα' ἡ, ζᾳ ὃ 

πνέυματικα μὴ πῶ υμδμ ἡ διδορϑμα, πῦϑεν ἔχεις καυχώοϑαι ; καὶ ὅλ τῆς ἔξωθεν σο-- 10 
φίας μηδεὶς ἑαυτὸν ὄξαπατάτω, φησὶν, ἐγ, Ἰχὶ πυρά γματι ἐφρόνοιυ βλαξερῷ᾽ οἰ»- 
ζῦϑα ἢ, ἐγ ὃ πράγμα ὠφέλειαν ἔχει, μηδεὶς καυχαοϑω, ᾧ ἡμερώτερϑη κέγθν.) τῶ 
λόγῳ. Πλυτα γὸὺ ὑμδ δι. 

2». Εἴτε Παύλος, Εἴτε Απολλὼς, Εἴτε Κηφαξ, Εἶτε κόσμος, Εἴτε ζωὴ, Εἴτεϑα. 
νας, Εἴτε εὐνεςῶτα, εἴτε μέλλοντα, ᾿ς 

23 Πλύτα ὑεδ ἔα ν ὑμεῖς 8 Χολφού Χοιςος ὃ Θεοῦ, Ἐπειδὴ γὼ σφῶγα αὖ- 
δὴ χαϑηψαν, πάλιν ἀΐεις αὐακ)ῶται. αὶ δθωτέρω (ὦ ἔλεγε, ((Λιωερηϑί ἐσμεν τῷ Θεξ, 
“ὴ δὶ ἑτύρων ἢ “πλειόνων ἀὐύζις “ἰρεμυϑήσατο ᾿ κὴ ὠνζῶϑα δὲ Φησι, πόρτα ὑρδυ ὅς, και-: 

γαιρών ᾧ τῦφον τσ" διδασκάλων, δ δεικψες, Τί ὁυ μόνον Τυὲν ὐζις »οφάζονται, λλ, 

ὅτι ») ὅτοι ὠχείγοις δὴν ἔχειν ὀφείλοεσι. οἱῷ ΡΝ ἀὐζφυς τοιούτοι γεφλνάσιν, ὅλα ᾧ »ί- 30 

οὰν ἐλϑθον. ἀλλ Θ27, ἐμϑιηον καὶ ἀδθὶ καυχάοϑου, δὼ αὗτο, πσοϑεξέκοψε ἡ) τῦτο ὦ γό- “. ἰξίωψη 

σημα,Εἰπὼ, ἑκώφ'ῳ ὡς Θεὸς ἔδωκε, αὶ ὅτι ὁ (Θεὸς ἤυξανεν᾽ ἵνα μύτο κεῖνοι ὡς χρέχον- 
τες μέγα φρφοναῖσι, μυήτε οὗτοι αἰ 9. Ὁ ἀκούσαι πάλιν, πλυτα ὑ δ 61, πάλιν ἐπαίρωνται. 
ΦρΕἰν δ᾽ ὑμας, δλλ᾽ πὶ τὸ Θεού ὦ πὰρ γελθηται. σὺ δὲ μι σχόστει, πτῶς μέχρι 
τόλοις όλεμδμε ὃ ςαὐλν, ὁγο μαι καὶ ὧ Πέζξου αἰ “νοτιϑείς. σἱ δὲ ὅδ, Εἶτε ϑοίνωτος ; ὅτι καὶ 32 

Ὡἰποϑνύσκωσι͵ δὲ ὑμιαξ νποθνήσκυσι, κινδηουθύοντες ὐπὸ τὴς ὑμετέροις (»»τηρίας. ὁρᾶς 
πὼς πάλιτων αὶ μαϑυτωῖ καιϑεῖλε τὸ φ ρόνημαγτῶν ἢ διδοισκαίλων ἐπῆρεν; ὡς γδ πῶ- 

σὴν δνέσι παιδουγωγρις ἐχὅσι κὰ μϑλλουσι πύρτα κληρϑνομάν, ὅτω οἱ αλέγοεται. ἐς! ὼ 

ἑτέρως Εἰπεῖν, ὅτι αὶ ὁ τῷ Αϑαμ ϑυνατος δὶ ἡμας, ἥα (ῳφοφνιαϑῶνϑυ, ἡ ὁ τῷ Χολφτού, 

ἵα σωϑώνϑν. ὑμᾷς ὃ Χολτού, Χελεὺς ἢ Θεού, ἑτέρως ἡμιᾧς τῷ Χριςού, ὶ ἑτέρως ὁ Χρι- 49 
τὸς τῷ Θεού, καὶ ἑτέρως ἡ δι ὁ κόσμος, ἡμῴς ὦ γ)δ} τῷ Χελφοῦ, ὡς ἔρχϑν᾽ ὁ ὃ Χριφὸς τῷ 
Θεοί, ὡς ϑώνημα γνήσιον, ὀχ ὡς ἔρχϑν᾽ ὥασερ σδ᾽εἶδ' ὁ κόσμος ἡμῶν. ὡςε Εἰ ἡ (μία ἡ λέξις, , 
λα Αἱ σἰΦορος ἡ ἔννοια. ὑμιαΐν ἐξ Ὑὰ ὁ κύσμος, ὡς δὲ ἡμιαξ " γελρνημδμος᾽ ὁ ὃ Χριςὸς ἴνγίνιμ 

τῇ Θεού, ὡς αὑτοῦ ατιον ἔχων κτ' τὸ πατέροι τ) ̓ἠριᾷς ἢ τῷ Χριςοῦ, ὡς ὐσσ' αἰτοῦ χατοι-- 

σκθυαοϑέντις. 
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οχϑυα ϑέντα:. εἰ ἢ ὠκένοι ὑμδῶν, φησι, δι τοναντίον ἐποιήσοιτε, αὐτοῖς ἐποιομαδόμϑμοι, αλλ 

ἐἰχὶ ῷ Χοις ῷ Θεῷ; 

1 Οὑτως ἡμαξ λογιζέοϑω δὺ,ϑοφπος, ὡς αἰ ποηρέζος τὸ ΧΚορλτοῦ, ᾧὶ οἰκονόμοις μωυ.- χοῦ δι, 
φηρίων Θεοῦ, Ἐπειδὴ χατέδαλεν αὐτῶν ὦ φρϑνημα,ὅρ9ι πῶς πάλιν ἀὐδ' ἀνακτα-- 

4 ται λέγων ὡς «ἰσσηρίζᾳᾳ τῷὸ Χολεού. μὴ τοίνω (ἢ δεασύτίωω αἰφεὶς, Ἐσπὸ Τυ" αἰ σση- 

μΕΜἍ χαλού τῶν ϑακονύνϑῥων. οἰκονόμος δ Εἶπε, δεικγις' ὡς ὑχ πασιν αὐτὰ χοὶ δι- 

δῦναι, ὄν οἷς σγᾷ, ἡ οἷς ἀξιον οἰκονομῷ,. 
52 Ο λοιπὸν, ζητᾷται ἐν τοῖς οἰκονόμοις, ἵγα πιφὸς τις δύρεϑη᾽ Τοτέοινν, ἥα, μὴ 

τὰ δεασοτικαὶ σφετεράση), ἥα μυὴὶ ὡς δεασότης ἑαυτῳ ἐκ δικῆ, δινν ὡς οἰκονόμος διικη.. 

10 οἰκονό μεν ο»δῥῶ δ[οικῆν τὰ ἐγχφριοϑέντα χαλαίς᾽ Οὐκ αὐταὶ λέγῳν ἐπ ᾳ δεαυυτικρι,αλλαὶ 

τοναντίον τ δεασύτα τὰ ἑαυ. 

Εχᾳσος ζᾳῶτα οὐνοών, ὦ ὁ λθηϑν ἔχων ᾧ δ γρήματα κέκηημϑμος, δή ὅτι Ὦχις’ ϑύϑη δὲ: ἩΘῚΚΟΝ 

απυτίκαὶ, ὁ οἵκ ἔςιν αὐτι μὴ χατεχέτω αὑτὰ χν ἑαυτῳ ̓  μῆτε ἑαυῷ ἘὨπψηφιζέίτω, 

ἀλλὰ Θεῷ λογιζέοδω πόρτα διδωκότι, δέλεις ἰδὲὶν οἰκογόμισς πειφοῖς » ἀκύσον (( 

15 φησιν ὁ Πέῶς. Τί ἡμῖν ἀτοίζετε ὡς ἰδία, δυωυάμει ἡ θὐσερεία, πεποιηκόσι τῷ αἴδιπατῷ πραξ.γ.β. 
αὐτὸν» ὦ ῷ Κορνηλίῳ ὃ ἔλεγε, Καὶ ἡμῴς ὁμοιοπαϑεῖς ὑμῖν ἐσμεν αὐ,ϑ659:.ποι᾿ ᾧ πσοϑς (ὃ Πραξ. (δ. ιν 
Χριφὸν ἃ, ἰδοὺ ἀφήκα νμϑρμ πόρτα καὶ ἠκολου ϑήσα νϑ(' σο!. ἡ ὁ Παύλος 5 Εἰπων, Περιοσῦ-ν τὴ Δικ, 
τέρὸν αὐ τ πότων ἐκοπίαστι, ἐπήγανν ᾿ οὐκ ἐγὼ ἢ, ἀλλή ϑβις τῷ Θεοδὴ (ω ἐμοί. «Κορ. “4. ,. 

ἀ ἀλλαχοῦ ασοϑς (ἦν αὐτῶν, Σποτενόμϑρος ἔλργο, ΤΊ γδρέχεις ὃ οὐκ ἔλφίξες ; σοὲν κ᾽ ΚΡΡ' δ ζ. 
20 Ν᾽ ἔχεις σῆν, οὐ γοίμφτα, θ λόγϑι, ὁ ψυχίω ἀυτίω. καὶ γὸ καὶ αὕτη τῷ διασότυ. ὑτὸμ 

δΐω χρεία καλῇ, καὶ ζωτίω κατάθου. Οἰ δὲ φιλοζωεϊς ἡ κελθυόμνϑμος καταϑεῖναι δμ.- 
πλέγής, Οὐχέτι πιφὸς οἰκονόμος ΕἿ, ἡ πῶς ἔνι Θεοῦ καλϑεῶτης ὀμτιφζοαι : σῷϑτογὰ κώ- 

γώφημι. ὼ “ὁ αῦτο αὑτὸ μώλιςα ϑαυμαξὼ τῷ Θεού τίω φιλαν,ϑοσπίδρ, ὅτι ὦ δύ. 

νάται καὶ ἀκοντὸς στ φρο σὺ λαξεῖν, τω βούλε: ἀκοντὸς Θἰσενεηθέώαι, ἥα, ὦ μιαϑὸν 
24 ἔχης. δῇ δυώαται τίω ψυχέω) λαῷ ἄκοντος, αἰλλ᾽ ἑκόντος βούλε:), ἥα λέγῃς κτ' Παῦ- 
λον, Καϑημέρριν “διστοϑνήσκω, διυυωταί σα τίωυ δύξλω λαξᾷν ἀκογτος ᾧ ποίζσου ζῳπεινον᾿ 4" Κορε Χαν 
ἰλλα χϑν ἑκόντος ϑελει, ἵνα αἰ μοιοω ἔχης. διυωαταί σε ποιῆσαι πένητα, καὶ μευ βουλό-- 
εϑμον᾽ ἀν ἐκόγτα σε βούλε) “δνέαϑαι τοιοῦτον, ἵνα, στι πλέξῃ φξεφαμοις. εἶδες Θεοῦ φι- 

λαν,ϑεσπίδω ; ΕἼδεςνωθείαν ἡ μετέρφιν; ἐστ᾽ ἀξιώματος ἐξίμου μεγάλε, καὶ δίοχος ἐπελοί- 
30 (ου ποτὲ ὠχκλησια ςἸκῆς ; μι] μέγα φοϑιει. δὶ σὺ τίωὐ δύξθν ἐὐκλήσω, αἰλλ᾿ ὁ Θεὸς σε γέ 

δυσεν. ὡς ἀλλοτόίας τούνιωυ φείδου, μων καταγρώϑμος [ «ὑντῇ, μηδὲ Ῥιποχρώμϑμος ᾿ εἰς 
χημζν» ᾧῷ μὴ πϑϑσήκοντοι, μι ὁ φυσώμϑμος, μηδὲ σφετεριζόμϑμος, εἰλλα πένητα στωύτον " γό- 

. ΤᾺ ν Ὁ} ὦ, ’ .» ! , Ι 8 ἃ, ἢ" ' 
»ὴψτι- μιζε ἢ ἡ ἀδοξον. οὐ γὸ, Εἰ πορφύραν βασιλικίω ὡγεχειθλάδης φυλρυῆειν, ἐσ ει Κοι-- 

ἊΝ ας τα γθήσοιοϑαι πὴ φολῇ ἢ "λυμέαεϑαι, αἰλλα' κ᾽ πλείονος αὐτίω τὴς αἰκριξείας τηρεῖν 
25 ᾧ δεδωκότι. λόλϑν ἐλαζες; μ᾽ φυσῶ, μιυδὲ αἰλαζονθύου. οὐ ΣΡ 561 σὸν τὸ δρισμα. μὴ 

ἀἰγρώμων ἔσο αἷδὲ ζὰ δεασοτικοὶ, αἰλλαὶ φζρένεμο τοῖς (ἀωδούλοις, ᾧ μήτε ὡς Τὶ ἰδίριφ΄ 
ἐπαίρφυ τύτοις, μυπτὸ Φείδῳ ὡςε ὀζμνέμεν. καὶ παῖδας ἔχῃς, τῷ Θεού ἔχεις, αὐ ὅτωγο.-- 
μίζηρ, ὺ ἔχων δἰ ,ϑοιφησεις,ὺ ἀφαρελεὶ οὐκ αἰλγήσεις ̓ οἷος ἑώ α Ιωθ λέγων, Ο Κύρμος χω, αἰ 
ἔδωχεν, ὁ Κυρλοςαφείλετο, πόρτα γὸ ζὰ 15 ριφού ἐχομδν ᾿ αὶ αὐτὸ τὸ ἢ) δὶ ἐὐτῷ 

4ο ἔγριϑν, χα τὸ ζῆν, χαὶ τὸ ὀυαπνῷ,, ᾧ τὸ φῶς, καὶ (Ὁ) ἀέρα, καὶ τίωΣ γώ. κἀν ἶπο-- 
κλείσῃ δ, τώτων, απωλό θα καὶ διιφϑαρημϑμ. “τ οικϑι Ὁ ἐσμὼν ἢ αϑρεπίβημοι. τὸ δὲ 
ἐμὸν ἡ τὸ σὺν τῦτο, βήματα 561 ψιλα' μόνον" ἔχτ ἢ “πραγμάτων οὐχ ἕφηκε. ὁ)» Εἰ 
τίω οἰκίλν σὴν 41) φης, βδμα ὅ61 πράγματος ἔρημων. ὦ ).520 αἠρ καὶ γῆ καὶ ὕλη, τῷ δὴ-- 

μιϑρχϑό, χαὶ σὺ ὃ αὐτὸς ὁ καζασκθυασας αὐτίω͵ κὶ ὶ ἀλλα ) πόμτα. Εἰ ἡ χρῆσις σή, 
ΟΠ εγίοίϊ.τοη,. 3. ος»; ἐἰλλα 
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νλλαἱ αὶ αὐτὴ ἀδυλος, οὐ δζᾳ ᾧῷ θείγατον μόνον, αἰλλαὶ χα σοῦ τῷ ϑαναίγου αἱ δ 

πραγμάτων ξοἶπιςον. ζῳυτ᾽ δὼ ((μωελὼς “τ ἑαυτοῖς φάώφογτες, Φιλοσοφήσωμϑμ, 
δύο τὰ μέγιςα κερδϑνούνϑμ ᾿ θ᾽ γϑῤιφοί τε ἐσυιῖθα καὶ ἔχοντες  ἀἰφαμοούμδνοι,ᾧ μεὴ δουλδ..- 
σρρμϑ τοῖς χρ οοιτφέχοισι ᾧὶ τοῖς ἐχ ἡμδέλ᾽ καν γὸ χρήματα λαίζῃ, ῷ αὐτῷ ἔλαθε, καὶ ἴι- 
μδω κἀν ϑύξον, κἀν ὃ σῶμα, καὶ αὖ τέωυ τίρ ψν.γζω" κἀν (δ ψὰ “δ σὸν λαΐδη, ὁ (δ σὺν 4 
ἐλοίδεν υἱὸν, ἀλλα (δὴ δούδλον “᾽ ἑαυζι καὶ γὸ συ' αὐτὸν ἔπτλλασοις, δ, ὁκῶνος ἐποίησε" σὺ ὃ 
υὑπηρέτησας μόνον τὴ φόροδιῳ, Ὁ ὃ πὸ αὐτὸς εἰργάσω». θυησραφήσωμϑμ τοίγιω ὅτι κατηξι- 

ὠϑημδῳ ὑπηροτῆσαι ζὺ πυρά γματι. διαὶ Μἰ ἐοείλν δα πϑρτὲς ἔχῳυ; ὅτο αἰγνώμονος πάλιν, 
ᾧ οὐκ Εἰδδηος, ὅτι αἰλλότθιον Εἶχες αὶ Οὐκ ἴδιον. ὥασερ δξζυ (ὦ) ἑτοίμως «ἰφιςαί ϑμοι ἴστωσιν 
ὅτι αὶ τὰ αὐΐῇ ἔχουσιν, ὅτως (Ὁ ἀλλϑιῶτες τὰ βασιλιχᾷ σφετεειζονἣ. εἰ )ὸ ἡμεῖς ΟΥχ τὸ 
ἐσμὲν ἑαυ, π᾿ αἷς ὠκόνοι ἡμδῖν; δενγλὴ γῈ ἐσμὲν αὐτο καὶ ῷ δ ΚἸίσεως, κὸ ῷ τῆς πίςεως λό- 
γώ. ὅζῳῷ ὅτο φησι! ὁ Δαῦὶδι, Η αἰ πυύςασίς μιν ὐναα" σοί Ὁ21" καὶ ὁ Παῦλος 5, Οτι οὖν αὑτῳ 

δωώμδρ κινού ἴθα χα! ἐσμεν. καὶ Ὁ αἷθὸὶ τὴς πίφεως γυμνάζων λθορν φησὶν, Οὐκ ἐςὲ ἑαυ, 

ἢ ἀμμὺς ἠγρρφιάϑητε, ζῳ πόϑτα »Ρ Θεοῦ. , ὅτλμ δξωυ χαλή,ὸ βουλη) λαζῷ, μὴ κν' τὸς 

εὐγνώμονας ΤὴΜ οἰκο μ᾽" φύγωμϑρ τὸν λόγον, μιηδὲ νοστριζω θα τὸ δεασοτιχφ. ἡ ψυχή συ ἐκ τς 
ἔς! σὴ, καὶ πταἷς τὰ γοίματα ὅ61 σε; πως δῶν λμαλίσκᾷς Εἰς συοδν δέον τὰ μὴ σούϑκ οἷ- 
δειοῦτι δζρὶ ὅτο μέλλομϑρ ἐϊκαλεῖο αὶ κακῶς ὠδῆς γουσείνϑμοι, ὅγ, 5 σόκ ἔςιν ἡμέτερρι, 
αἰλλαὶ αὶ δεασότυ, Εἰς τὸς ὁμοδούλυς ἐχοὴν δαπόναν. ὅτο γριῶ ᾧ ὁ πλούσιος ὠκῶνος ἐ- 
νεχαλΆτο, ὅτι μὴ ἐποίησε, ἡ οἱ μὴ θρέψάλυτες τὸν ΚΚύρλον. μὴ τοίγωωυ λέγε, ὅτι τὼ ἐμᾳυῦ ὁμα.- 
λίσκω,ἡ ἐκ ἢ ἐμουῖ τρυφω δκ ὐπὸ Ὁ σεαυτ αλλ -οἰπὸ ἢ ἀλλοτοίων. ἀἰλλοτδίων ἢ λέ- 10 
γὦ, Τὴ συ βούλει ̓ ἐπεὶ σοὶ βούλεται 6) ὁ Θεὸς τὰ ἷ ἡ αἰδελφών ὀ[γειρλαϑύντες 

σϑ!. οἷν ὃ σοὶ τὰ αἰλλότοια, δῤ Εἰς ἑτέροις δϑαλωσης" δ ἢ Εἰς σαιώτην ααλώσης ἀἰ- 
φειδιεΐς, ἀλλότεια γέγονε σα. Κηῆ γὸ ὠμαῖς ἀΐοῖς κέγρησουρὺ λέγης ὅτιζῳ ἐμὰ Εἰς 
ἐμδιὺ ὐπόλαεσιν μόνον ὀθαλωϑίωῶαι δίκαγον, ϑζρ' ὅπο ἀλλότοκα αὐταὶ λέγω. κοιναὶ γΣ 661 
στὶ ὸ τῷ (μωδουλύ, ὡασερ ἥλιος κοηγὸς, ὃ ἀνήρ, καὶ γή, ὁ ζὰ ἀλλα πόύτα. καϑούπερ Ἐχὶ 1; 

τῷ σώματος, τὸ πϑυτὸς 681 τῷ σωμαρος, ὶ ἐνὸς ἐχάφου μέλυς ἡ δζρμικϑνία " δτὸμ ἢ) ἐνὸς μύ.. 
γου μέλους γίνηται, ὼ τίω ἰδίδυ ἰπόλλισιν οὐθβργήδυ᾽ ὅτω ἡ δχὶ τὴν" χοημώτων συμ-- 
(αὐνει. καὶ ὕα σαφέκερϑι ὃ λέγω γίνηται, ἡ (ζοφὴ τῷ σώματος καὶ κοινὴ δεδομϑμη τοῖς μάλε- 

σι, ἐὸν Εἰς ἕν ἔλϑοι μέλος,κακείγου ριον ἀλλοτρία ζ. στὸν ὃ μὴ διωηϑῇ πεφϑ»- 

ναι μηδὲ «ϑρόνψαι, δλλοσοία κακείνου γέγϑνεν, αν Ὁ χϑινηὴ ῥηται, καἰκείνυ χα] πϑβτων δὴν 36 
ἰδία. ὕτω αὶ ἐχὶ δ᾽ γρημώτων᾽ ὁὺ σὺ μόνος οἰπολαύσῃς, ἢ σύ ἀἰπώλεσεις ( υ γδ} αὖ-- 
Υκαρπωσν (ὃ μειαϑον) ἐμ 8 μα ΟὝΨμ ὋἝἄλλων κτήσνν, τότε μάᾶλλοι ἔςαι σοὶ ἡ τότο κρρπώ- 

σῇ τίω ὠφίέλειδμ. οὐχ ὁρᾷς ὅτι χεῖρες αἰ ϑκϑνοιώται, ἀ φύμα λεαίνει, "ὴ γαφὴρ δέχεται! 

μΆ λέγ ἡ γαφήρ, ἸΝ ἐδυξα μέν, ὀφείλω ὃ πὸρ κατέχειν; μὴ τοίνιω, μῃδὲ ὅχὶ ἣν γρᾺ- 
μ(δ σύ τῶτο λέγε. αὖ 7 δεχουϑῥου, Ὁ μιεταιδιδῦναι. ὡασερ δξέυ κακία γαςρὸς, ὃ κατί- 35 

᾿ χῷῳ ζἀβρωματα ὼ μὴ αἱ οανέμεν(πϑρτὶ "Ὁ τῶ σώματι λυμᾳ νεῖ) οὕτω κακία Μ πλυ- 
! Ν -“" τοιώτων, Ὁ κουτέχειν ὅτερ ξηοίσι γὴν ἑαύζ!ς, τῦτογδβ ᾧ ἑαυτοιφ ὦ «ἦν ἀλλες ϑἰπολλυ- 

σῳ. ὁ ὀφθωλμὸς πάλιν τὸ πὸν δέχεῦ) Φαΐφ' δλλ᾽ οὐ δ τῦτο αὑτὸς κα τέχά μόνος, δλ ὁ- 

λόκλοιρον φωτίζει τὸ σῶμα. Οὐδ᾿ γὸ ἐχᾷ φύσιν γδὮ ἑαυτῶ κατίχειν,ξως δῦ ὀφθαλμὸς ἡ. 
αἱ ῥῖνες πάλιν αἰαϑοίνονται θυωδίας᾿ δλλ᾽ οὐ κϑιτέχεσιν αὖ τέυ μόναι, αλλ ἐγκεφάλῳ πα- 49 
ἐ9ιπτέμποισι, καὶ φόμιαχον οὖν θυωϑίᾳ, τιϑέασι, ᾧ ὁλόκληρον δὲ αὐδ' ἀῥακτώνται “᾽ ὀρ, ϑόρπον, 
(ᾧ πόδες μόνοι βαϑίϑεσιν " ἀλλ᾽ ἐχ ἑαυτοις' μεταφέργυσι μένον, αἰλλαὶ καὶ ὅλον μετατιϑέασι 
τὸσῶμαᾳ. οὕτω ὡ σύ, ὅπερ ἐῳ ἐγχειολοϑοῆς, μυὴ κάτεχε μόνος, ἔπεὶ τῳ πϑρτὶ λυμαίνν, 
σουύτῳ πολ ΟΜ ἄλλων. οὐκ Ἐχὶ ΤᾺ μϑηών ἢ μόνον ἴδοι τις αὐ τῶτο γνόμϑμον. ἢ γὸ ὁ 

σιδηρφκόπος, 
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σιδηρφκόπος, Εἰ βουληϑείη μιηδειὶ μετα δὸῶαι τὴς τέχνης, ὁ ἑαυτὸν ἢ ζρις λοιπάς ἀνατρύ-- 
! ς ᾿ς ἢ δ», “" , 

πειτέχρας. ὁ σκυτοτόμος ὁμοίως,ὁ γάωρηϑς, ὁ σιτοποιὸς, (ἢ ἑκαφὸς 'τῶν αγαγκφ)ον ἐκιτήδυυ- 

μα μετ όγτων, Εἰ βουληϑείη μεὴ μοτα δοιώῦαι ὁτέρῳ τῶῖν πὸ τῆς τέχψνς, ἐχὶ τοιᾷ ἀλλυς 

μόνον, ἀλλα καὶ ἑαυτὸν τοῖς ἄλλοις παοϑσωπολᾷ ἡ τ λέγω τοὺς πλυτομοαε καὶ ᾺΡ Φ, πί- 

φγητες, Εἰ τίω! ὑμετέοοιν τοῖν πτλεονεκτοιώτων [ὺ πλυτοιώτων) κακίλυ μετῆλϑον, μέγιςα 
ἐμ ὑμας ἐολαψόν, ᾧ τωχέως αν ὑμας ἐποίησαν πένης, μάγον ἢ ᾧ αἰ πώλεσαιν, Εἰ μὴ 
δεομϑμοις ἑαυτῶν μετα δοιίῦαι ἡξουλήϑησοιν᾽ δ, ὁ γη πόνος, τῆς δἰπθ τῶν χφρων ἐργασίας " 

ὃ γαύ της, Ὁ στὸ πὰ ᾧι ἐμπορίας" ὁ φρατιωτης, δ δριζείας ὁ διπὸ τῶν πολέμων. ὥςε Εἰ καὶ 
μηδὲν ἔτερϑν, τῶτο γϑεῶ αἱ δέαθητε, καὶ Ὁ ὠκοίνων Φιλοσοφροσιεωύδω μιμήσααϑε, οὐ μοταδὶ. 

το δὼς τὸ σπλιῦτο σσυὶν! } Οἕκοιῦ μὴ μταλάζξης "» ἑτέρυ μηδενός. Εἰ ὅ τῦτο ἔςαι, ᾳ πὸρ- 

τα ὁματραπήσεται. πϑρμζολοῦ “ὃ τὸ διδόναι ὦ ματαλαμθανήν, δο.Ν πολλών ὅδην αἰγαϑοΐ, 

Ἐλὶ ἀσερμῶν, ἐχὶ μαϑηταῦν, Ἐχὶ τεχνῶν, δι᾽ γὰῥ βουληθῇ τις ΠΕΣ ἑαυτῷ χα τέχᾳν τίω 
τέχνζω, καὶ ἑαυζοι κὶ τὸν βίον ἀνέτρεψε ἀπόυζῷ. αὶ ὁ γεωρονο, τὰ απέρικατα δμ' οἴκοι κατο.: 
ρύξας φυλάῆοι, λημὸν ἐργασι) χαλεπὸν "οὕτω ἡ ὁ στλόισιος, ἐδ Ὠπ ἿὟΜ χρημάτων τἣ- 

15 τὸ ποή!, το δ σπτενήτων ϑαυτὸν ὀμαιρήστι, τίω φλόγα. τῆς γεέννης χα λεπωτέραν κτ' τῆς 
ἑαυ (φρθύων κεφαλῆς, ὡασερ δξζυ (ὦ) ϑιδούσκαιλοι, κἀν πολλοῖς ἔχωσι ὥν μαϑηζ, ἐ- 
χάς:ῳ μεταδιδδασι τὴς τέχνης οὕτω ἢ σὺ πολλοῖς κτήσαι τοι ἐυεργεταρθμοις. καὶ λεγέ- 

πωσον ὠπόρντες, ὁ{ι τὸν δεῖνα ἀπήλλαξε πενίας, ἡ τὸν δεῖνα κινδυωύων᾽ ᾧ ὁ δεῖνα δὴ αἰ πώλε- 
τ, Εἰ μὴ μα τίω γϑρν τῷ Θεού τῆς σὴς ἀπήλαυσε πρρϑςασίας᾽ ὦ δὰ τω δεῖνι τέρω γόσον 

10 ἔλυστς, ἕτέρον συχοφϑντίας ἀπήνλαϊξας, ἀλλο ξένον τα ((μυύγαγες, ἄλλον γυμνὸν διε: 
τὰ αἰδκίξαλος, μνοίου πλότε ἡ πολλών ϑησαωσροΐν βελτίω τὰ βήματα" Ἐχπςρέφοει 

πόρζος μᾶλλον [ἱματίων χευσῶν, ΥῊ ἵπσων, ὁ ΟΜ αἰδραπύδων. ὠκᾷια ἅ γὃ 
εμπιὶν, ὦ΄ Φορτικα ποιᾷ Φαινεοαϑαι,ᾧ ὡς κϑινὸ ἐϑρὸν μωσεΐοϑαν᾽ ζωῶῦτα ὃ) ὡς πατέρ κοινὸν καὶ ἐνεργέ- 

τίω ὁμακηρύῆει δῦ πότων μόγιφον ὅδῃν, ἡ ΓΝ πὰ Θεοῦ ϑθιοια αἰπὸυταχοῦ σοι 7. 
φ ! ! « -" “,» ᾿ Ι ! 4) ᾿ 

:ῷς πορῴξεων ἕπεται. λεγότω τοίνευ ὁ δεῖνα, ὅτί ἐμοῦ τίω ϑυγατέρᾳι ((Ἰονεξέδωκεν᾿ ἕτερ’ς, ἐ-- 

εὐναὶ. μοὶ τὸν ἐὸν Εἰρ΄ αἰδρας ἐμιφαρίεῦαι πϑρεσκθύασε" α ἀλλος, ὅτι τίωὐ συμιφοροὶν ἔλυσε" 
ΟΣ ᾧΦ ἕτερος, ὅτι κουδυώύων ἀπήλλαξε. ζω τα ζεφαϊωγ “χρυσῶν βελτίω τὰ ῥήματα, εἴας 

χήρυχας οὖν τῇ πόλει τῆς οἰκείας φιλαν,ϑο9 πίας ἔχειν. αὗται αἱ φωναὶ τῆς φωνῆς ΟὝΨ κηρῦ 
κων δῇ 09 1}} ὐρχοόντων βαδιζόντων ἡδίους πολλῷ ἢ γλυκύτεραι, τὸν (( τῆρρ, τὸν ἐυερο:. 

29 γέτίω," πϑοςάτίω,τα Ὁ Θεοΐ χαλάοϑτῳ ὀνόμαιτα, δλλα μὰ στλεονέκτίον Ν ἐλαζώα "ἡ 

αὐκόρέφον ἡ σμμεικρολόγϑν. μυλὐδακαλα, μυγδενὸς τότων ἐχιθυμυϊσωρμδν ῥημιαύτων,δλλαὶ 

Μ ολμῆων, Εἰ) Ὑλὶ γὴς ζώτα λεγϑιϑμα, λαμιασολν οὕτω ποιᾷ ὁ αἰθεφωνὴ, στὸμ 
οὐ ὑρρινῷ τα γφωφηται ὁΘεὸς ζωτα κτὶ τίω ἡμόραν αἰακηρυῆῃ τίω μέλλυσαν, ον- 

γύησον ὁσης “ἰτολαύσῃ τὴς αὐδεφϑυείας, ὅσης τῆς λφμεασοτητος᾽ ἧς Ἄμο» πὸρζρς ἡμαῖ 
45 ὑπιτυχεῖν, γοῤιτι ὶ φιλφν,ϑοφπίᾳ. 

Δογιιώ. 3 ἘΜΟΙΪ ΔΕ ΕΙΣ ΕἘΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΣΤΙΝ, ἹΝᾺ ὙΦ᾽ 
ὑμδῷ ὀϑακριϑαὶ, ἢ οἰ σπσὴ δύ, ϑο9πίνης ἡμέρας" δλλ᾽ σϑσὲ ἐμαυτὸν λῥακρίνω. 
4 Οὐδὲν ")» ἐμαντώ (μμιδω’ ΔΛ Οὐκ ὦ τότῳ δεδιχαίω μαι "ὁ κ ὀϑά- 

“ κρώνων με, Κυρλός 521, 

Οδεγίοι, τοτι, 3. ὥς 3 Μεπὸὲ 



Ματῦ. ὅ. ὦ. 

Δ. ἵζορ. ". "» 

ἀ. Ἰορ. “4. ἡ. 

ἀ: Κορ. ς, βι 

Ἐκκλησια β. 
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᾿ Ἐπὶ ἣ ἀγλὼν κακϑὼ Οὐκ οἶδα, πῶς ὀπεισηλϑε τῇ Ἷ δύϑοξπων 

Α Φύσει τὸ τῆς «πμργίας, καὶ Ὁ τὸ τῆς πὸλυογοαγμοσιύης τῆς χαῖρε 

Ψ νόσημα," ὁ ὁ ὁ Χοιοὺς ἐκόλφσιν Εἰπῶων, Μη κρίνετο, ἵγα, μὴ Ἰκριϑητε 

΄ δπῸρ ἡδογίω «ἃ Γ᾿ ουτθι μίαν ἐχέ, καϑυΐπερ ὦ πὲ λοιπαὶ τῶν αἰκϑδοτη. ς 

ᾷ (ὦ, κόλφισιν ἢ μόνον ὸ πιιφεῖαν. δὴ Ῥρβμυείων αἀὐθὶ γέμοντες χρ- 

δ ὦ Ὦ [ΩΣ δοχοις ; ἐχὶ ὔἴ ο ὀμμάτων φέροντες, ὙΨ' "αμβρτημζν οὐ “Ἀν έιδη, 

πλησίον ̓ καρφυς Οὐ αἰ φερόντων ἀκρλίῴς γονοβῖϑα δξοταςαί" ὦ ὥαστρ καὶ ὦν τῇ κο-. Μέτων 

ἐὐῖϑῳ τῶν συνέξαμεν. ὀῤδρας ὺ ϑυλαῦῴς: ὑΘεῷ φίλυς ἰδ τίω ἐμαϑιὸν ὁκωμῴδονωυ ἀτον 
ἡ ἐϊξζέζαλον, τὸς ὃ μυείων φἐμοίας κακὴν οὐγέκεανον “αἱ ᾧ τέω 60: γλωῆϊον. Εἶπι,κα- ιο 

ϑούπερ δικαςαὶ αελχοϑύρδυοι, πιαύτα μτ' πῶ ποτείας ἐψηφίζοντο, ὁ ὁ διγα ἄξως, ὁ 

δῴα τῷ δεῖνος αἰμκεἰνων᾽ ὥξὸ ὀκείνου καιτουδυέφορος, κακᾷος ττν βελτίων" Ὁ «ἰφέν- 
τις τὰ ἑαυ μ πενθεῖν κακαὶ ἐτέρφις ἐγίνοντο διχαςαὶ, ζωυτῃ πολέμνς ὀῥη]ον πάλη χα- 

λέποις. ὁ  Παύλος δῶ δζων αὐαιρων τῷ τον ὃ γὐὸ γοσημμα, ΝΣ πώς αὐτοῖς  δίορθούτει (ἀωντωῖς. ὯΝ 
ΝΣ Εἶπεν, 2 Ἅριπον, ζυτᾷπω ς ὧν τοῖς οἰκονόμοις, ἥα πιφῦς τις ἀρεϑῇ, κα ὁ ὀδόκει πάροδὸν αὑ- ΠῚ 

τοῖς διδόναι τοῦ κοίνειν ἡ ὁ ὀξεταζει ᾧ ᾧ ἐκσίσου βίων, τού ἢ τίω σαῖσιν ἐπετειζεν" ἴα μιὴ ὅ- 

τὸ πάθωσιν, αἰγήγα}ν ἀδοιὶ τῆς τοιαυτης ἐρεραλίας, λέγον" ἐμοὶ 3 Εἰς ἐλάχισὸν ὅν, ἵ ἥα 
ὑφ ὑμδι λὐακριϑω, παλιν ἘΧῚ τού οἰκείου «πεϑσώπου (Ὁ λθλρν "πάγων. τἰ δὲ δθην,ὁ-- 1. υυέμ, 

μοὶ ἢ Εἷς ἐλάχισον ὅβην, ἵνγω ὑφ᾽ ὑμϑῇ) ὀϑακεολϑώ, ἢ κ᾿ ασὸ δ, 89» πίνης ἡμέραρ! λὐαξιονὲ 6- 

μαυτὸ κείνω, φησὶ τῦ αὖ» ὑμδν κοάνεαϑαι. ὸ τί λέγω χὰ υὑμδν; εὶ ζὼ ΟῚ  τιοσῶν 

ὁτέρου. λω μηδεὶς Ὄτονοι ἐν καιτρυ γινωσκέτω τοῦ Παίλν, Εἰ μιηδένα τὴν δ, ϑούπων 

ἀξιον τῇ λέγφ τῷ φέρειν τίου αὐθὲ αὐτὸ ψῆφον. φοϑτον ὃ δὲ ἑαυτον ζῶτα Φηνι, 

δλ᾽ ἐτίρας ὀζανρπαῖσαι βουλόμϑιος τῆς ὰ ὀκένων ἀπεηϑείας. ὄπειτα αὶ συ μὲ . 

Κοριϑίων Ω πυδάγμω ἔφησεν,λλα "ᾧ ἑαυτοῦ τὴς κρίσεως ζωτης ὀξέξαλε, μέζω ἢ γῆς 

αὐτϑ γνώμης λέγων πὰ τοιαῦτα, ψι ψιφίζεοϑαι. ἐπήγαγε »ϑεώ, Οὐδ ἐ ἐμαυτὸν αἰακέλω. ὅς 

“σοὺς ἢ τοῖς Εἰρημδίοις τίω «( αυύϑεσιν ὀξξετίσαι τῳ δὲ ὦ ζῶτα ἐλέγετο. οἵδα Ὁ 

τολλάχου υξ μιγαιλρφρϑιως φλεγίεοϑαι, τῶτο ἢ οὐχ ἔς! τύφου, σγοὶὲ ἡὐπονοίας, ἰλλ᾽ οἰ- , 

κλνομιίας ϑρίφης' ἐπεὶ ὸ νεῶ Οὐχ αὐτὸς  ὑπαιούνϑρος αἶλλ᾽ ἐ ἐτέρες καταφέλλων ζαῦτο, 4.- 

σι, ὦ ἀξίωμα ασεύδων τϑεϑήιαι τοῖς αἰγίοις . ὅτι τὸ τ σφόδρα ζω πεινῶν ἰώ, ἀχουσον τ 

Φησι, πίων ζυ - αὖν εϑοτυείαν Εἰ μέσοι αἰδέτυτν φέρων. Οτι αὶ μὃρ αϑροισία δ ᾧ σῶ-- 40 

μάτος ἀδμής ὃ λόγος ὄζουλενηυϑμος. χα πτίλιν, Ἑσατον Ἁ, πϑρτων ὠἰαστρει ἰ τῷ ἐ ἐκ- 

πφώμιατ ὠφ,ϑη καμοί. ἀλλ᾽ ὅμως ο ζω πεινὸς οὗν, κα ενώ κριλιώτος, σχόπει πούγα φρ9- 

νήματα, ἫΡ μαιϑυῦμε ἐπῆρα, ἐχὶ τῦφον διδοίσκων,ἰλλα' Φρόνημα ὑγιὲς ἐμιποιωῖ, ἀζὶς 

γᾺ» τέτοις φζαλεγϑνϑρος Ε ἐλέγὲ Καὶ Εἰὼ ὑμῖν καίνι.)} ὁ ο κόσμος, ἀνάξιοί ἐ ἐφε κειτηρί- 

ὡν ἐλαχίςων. ὥασερ γὰρ ἀλαζονείας ζ, 4) πόῤῥω γα ΧΡ ἀφλτιόνοι, οὕτω [η κόλεικοίας 45 

Ὁ ὺ γενοῦ Φορνήματος. οὐδ γὸ Εἰ ̓λέρ τίς, ὅτι Ω χ,οήματοι συνὶὲν υγϑόμαι ἐπ) ὁγ-- χ'ϑγι 

λϑὶ τὰ ἰ πϑρόνται πϑρτα σκια μοι ἡ δαρ ὼ παίδων ἰθύρματα, αλαζονείας αὐτὸν γ»ραψ,-. 

Αἴθα" ἐ ἐπεὶ ὸ τὸν Σολοόντα οὐ οὕτως Εἰς αλαζονείδυ ἐχκβαλοδωδυ κπἰθὶ τάττων Φιλοσο-- 

φοιωῦτοι κ᾿ λέγοντα, Μαωπιότης ματαιοτύτων, τὰ ἐ πλότα ματαιότης. ολὰ μῆ ἡ λύονο τῷ τω 

τῆς ἀλαζονείας ὀνγό μ(ϑιτί τίου φιλοσυφίδν καλῷ». ἀρᾳοῦκ φσπένοια ὦ χατοωφρονᾷν τύτων, 40 

αλλά μεγαλοψυχία, καίτοιγε βασιλᾷς, καὶ ὶ αβχοντας, ὁ δυωαἰςος ὁρωίμδυ αὐδὰν αὐτέχο- 
υϑίοις αὐλὰ ̓ὁφῆωγες φιλοσοφών πολλάκις αὐνμ χὐαβορ. ὸν νὰ τῦτο ἀλαζώα,᾽ 6η- 

λφ μεγαλόφρονα αὐτὸν γδδ φήσομδρμ᾽ ὥασερ δΐχυ σσεῖν' τὸ σφύδρα αὐτέ νϑμον αὐεδν,ζα.- 

πεινόφρονα ᾧ μετέχον, αἰλλ' αἰοϑνη ᾧ μικρόψυχον αὶ αὐελιθώϑῥρον. χα» Εἶ τις εν 



δὴ 

ΚΟΡΙΝ ἘΠΙΣΎ. ΠΡΩΤ, ΛΟΓ, κα; 30} 
Ὁ μ τῷ πατοὶ καὐδοσηκέντων χκτε φρόνει, ζ: ἣ , διωλιχὰ ἰλεμαζο,ἐχ ὦ ὡς ζαπεινοῷρο- 

γα, αὐτὸν ἐπῃνέσα δι αὐ, αλλιως αὐννι ὁ δδλικὸν ὀκαχίζομδν᾽ ἐϑαυμάσαϑι δ᾽ αἱ καΊα- 

Φρονομῦτα ὀκείνων, ἡ μπατοικδΐυ πολιω" ποιοῦ υϑμον Ἄϑὴνν. ᾿οὐστυνοίας γὴν) ὅ61, Ὡ ἣἣω ὁ- 
μοδούλων ἑχυτὸν υμίξεν Ζξ βελτίω" τὸ ψῦ" τοι πίω ϑιαν αἰϑὶ τ δλυμ Τ᾽ φέρειν 

4 ψῆφον, ὐχὶ ὶ ἀλαζονείας, αἰλλα, φιλοσυφίας ὅφ], οἱ 4: Αὐτὸ ἡ ΤΙαύλος ὄχ ἑαυτὸν ἐ-- 

παΐρων, αὖνν᾽ ἐνρες ζμπενων, ὺ ἀξλυικὰ μϑύους χλάφέλλόν ὺ πίλων μεὠπειαΐζεν, ἔλελο" 
ἐμοὶ ἢ εἰς ὀλοίχιτον ἐδινϑανὺ ὑφ᾽ ὑκῷι ἀὐνακριθω, ἠυπὸ αἸϑρω πένης ἡκοέραρ: ὁρᾶς πώς καὐκείγοις 

ἐδεεαιτθνσιν. Ὁ Χο ἀκούσαις δ πϑλύτων ὁμοίως καὶ ἡ φρβονᾷ, χιὐσῦ'᾿ ̓Φυλθενόε' ἀξιοῖ κρίνα, 

οὐκέσι λοιπτὸν εἰλγήσει ὡς μόνος αὐτὸς ὠὐκθεόληνϑμος. Εἰ 5» Εἰπεγύφ᾽ υριῶν μῦνον, 
ο ἢ ὀσίνησεν, ἰκϑμον δυς Ἰούτο ᾿ϑωκᾷι ὡς χα τα φρονηθένζας [ὦ " τὶ δὲ τῷ ἐπαγάνγαῖ, οὐ 
οὐ ϑὲρ πένης ἡμέρα, αὐ δαμωθίαν ὁ ὀχόμισε τὴ ἡ πληγῇ, Κοινώγους ̓ ὡύοις. δούς τὴς (υτοαφρὸ: 

ήστως. ἀλλα καὶ αὐτὸς 'πῦῦτο ϑεῤῥι τεύει πάλ» Εἰπον, ἀλλ᾿ σΣΌΝ ἔμιφο τὸν ὠνακ δίνω ὅρᾳ 
κῶς Οὐκ ἐφὶν Σὐτογοίας ὃ Εἰρηυϑήον. σϑονι' γὸ ἑαυτὸν τ ρα φησι ὐδὶς χω ποιδύτίου 
αἰκόλζειλν, Θἔτα, Ὡἥ ᾧ τοῦτο  ὀφοῦρα ἐπτηονμδύου ἐδόκει ἢ τὸ α Ῥδμοὰγ δὶ ̓ἀύᾷ' διῶρο 

13 γωσουτὸ, Θἰπῶν, ἀνν Οὔκ ὧν ττῳ δεδιχαίω μα. τί δΐζυ, ̓Σ ῃ ϑυρύξωι ἑαυτοῖς, Ἰὸ τοῖς 
αἰμδολμασι ς ζᾷ! 'σφίδρα δ δὰ δίωυ χθν τοῦτο “ιν, τὸν ἃ δ αδμωχῶν. ἀλλὰ ΓἹαῖδος 

τοῦτο Οὐχ εἶχο οὐθὲν »ῈΡ ἐμφυτῷ ̓Ομὠνιϑα, Φησι. ποίου δέω ἐμδαρῖ χρλῶι εὐμζρτομα, 

ΜΔ} ὴ ἑ ἐαῶτ ῳ Ὁ (μωνιδὼς: , 68 καὶ Φησὶ δεδιχαιαίοϑα) (ὦ Ζ: δδῶο μιυριὰν "ξαυρόν Ὁ  (ὐωειδὺτὲ ἐμι--: 

“πὴλ ησμένοι ἔλοντες, ὁ ὃ μυγδν συγειδυτες ἑξάυτὸϊς ἃ “να, ϑον, ἀλλὰ; αϑ τδιουανηΐον, Τ δ "εἰς. 

26 ποινϑυ ὦ ὺ ἀδέίχοτε, εἰ, ἐμνδὰν ἑὰυτῷ σύγοιδεν, νὶ δεδιχαα) ὕῃ φυγέειν γκδοτηεϑαι μδὲ 

αὐτῶ τινὰ ἀλδρτήμιατά, μοὶ Υ μιδωσ' αὐτὼ Εἰδυαὶ ωωζᾳ ἀλδβη μαι. οὐ τεῦϑεν λϑλΐξου 

πῦση ὃ μϑιϑίδης κρίσεως ἢ ἰἀρίδια ν τὶ Ἰρόυν ὡς ἀθληνῆον ἑαυτὸν "ομίζῶν, ὅ στὰς δα ξιοὲ ἑαυ 

ἐξ το κρίνα, τϑ ὠχονων Φηδὶν, δλλ᾽ Ἐλιςομίζων (ἄν ἀλόγως ζυγὰ ποιοί. ἐγέ- 

ρὼ»ι γι ΧΩ φϑυεραν ὅτων. α} ἀρνῶν, “χιπφέλει ἀρίεῳ ἐτέρϑις, φΦ 
λΥ ὁ χαιθϑς 78) αἰπήτει. « ΣΡ κρ ὕνεις ῷ ἀδελφὸν σού, Φῃησι : ἢ ᾧ σὺ δὶ ὀξουλανεῖς 

ὃ ἀἰδολῷόν συ ; οὐ »Ὰ Μω ἐπεπέγης, δριϑρφήτα, κρήφν ὁ ἐπῴδε, αλλά! γὲ ϑαὺ.- 

τοῦ δυιιμείζῳ. ἡ τοίνωυ τῷ δεευυσεν πίω "ἐξν ἀὐταζεν ; ὀχείνου ὃ κρίνειν ὅξίν, οὐχᾷ 

δέν. δ[9 αὶ ἐπήγα ν᾽ , 
φς ὧς βῆ σαί: ἐγφμονδ μ κρίνετο, ἕως αὐ Ῥλϑὴ ̓   Κύοιορ, ὗ Ὁς δ φωϊτίσιι τὰ ἐῥυ δα τῷ 

28 σχϑτοις, ὲ φϑρερωσειζ ΟΝ βουλάς τὰν καρδιῶν" δ: ἸΟΤΕ ὁ ἐπθηνὸς νβινήσεται ἑ ἐκδῷ ωλὴ 

Θεού. Τί ζω, οὐ χρὴ ἦν: διδασκαλὺς τϑὸ ποιῷ ̓ μθὴ ἃ Ὡλὶ τῶν Φλυερῶν α:- 

᾿δοτημτων κα Ὁ ὠμολογημδῥων, αὶ Ὄ τϑτο μα; τὸ αὐδλσήκογτος οὐδ, (ἢ) 04) ἢ ἀλ)θεζίς 

κ᾿ δεικνοῤϑυθς" οὐχ ὡς ἅτοι τότε ἐἰτοίοιον, ἘΝΝὲ ̓ κενγοδὺ ξίας ὃ υὐπηνοίας. ζ ἡ κὶ ὠξῦϑα 
οὐ καθὰ τῶν δ μολογημθλων ἀἰεδρτηματων φησὶν, δὰ «ἰϑὶ δτωνδα ἵ δεῖον: ἩδϑΉϑΟϑι, κα : 

29 συβφρίσεις ποιοῖ, βίων. ζω τὰ δ᾽ ἀν τδὲ μόνος οἷδε κρήῳ (ὦ εἰχριζεία, ὁ ὃ μέ νχὼν αὶ πά- 

πύῤῥηϊα κρίνειν, ποῖὰ ἃ ὧ᾽ μείζονος, ποῖα ὃ ἢ ἐλρίῆονο κϑλβσεως ἐδιν ὦ ξίὰ καὶ ἐμοῖς ἡ ριζς 5 ΧῸ Χλ 

πϑραταὺ ζὥωτα ὡραϊοιϑν.εἰ γὸ- οΥ οἱΨ αὐτὸς ἡυθρτό, φησίν ὐδὲν ὀῖδαι σὸι Φφοὶ, ῶς ἀἶια ἀ᾽ 

ἂν ὑπ ἑτέρων φέρειν ψόφον: ; πῶς ὃ, ὁ τὰ 'ἐριαυῦ μῷ ̓ὐἰκειθιίὰ; μὴ ̓ληχαί θοῦ τὰ ἀλλὰν 

δυιυήσομαι κρίνειν, Εἰ ̓ Παῦλος Τὸ Ὁ Ἵπαρᾷ, πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς. καὶ γδ ζῳῦτα ἐλὲ.: 
4ο ἣν, « διίξῃ ἐ ἑαυτὸν ἀλη ον, ἄλκ᾽ ἵνὰ δείξῃ, ὁτὶ Ε] ὲ τοιοῦτος Εἰ ἐφ χὰ οὐδ! ."5- 

δὲν ἡδοτυκῶς, ἐσὴ Οέ ἀΐδιος ἀρ ἐν δ ὁτέρων ἀρίνειν βίσι᾽ ἢ οἵ! Εἰ Οὐ τ ὁ μηδὲν ἑκυτῳ) 
(ὐμοειδεὸς εὐ θύϑιωος ἐἐν φησι; πόλλῷ μᾶλλον ὠχένοι (ἢ) εὐδία ὁ ἑαυήϑις (ὐιοειδύτας, Ὁ ὅ- 
τῷ τοίγιου Ἐχιφομίσας Φὲ, ζς τοιαυζὰᾳ ποιουμϑῥοις ἀρίφιις, ὠδίνει λοιηὶ γἰπυῤῥη δας; ῷ 

υμὸν ἔλχὶ ῷ “πὸπορνϑυκοτοι ἐλϑὲὶν. ὼ τέϑαρ “χει δέος 'ῥληογτὸῤ "ἔφη νὰ ζοφώδι 

“ὐρλτίχει, 

" 
ἐν δ. 
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ποεϑπτέχει, Εἶπα ἐπειδϑρ ὁ δὼ" βοοννὉ πείταγϑς, δρυταιὶ ὼ (ὃ ϑρανὸν ἐργαάῖσυται ἐφορ 

δντότι αἰ ϑρόον ἐχὶ Ὁ γάῦ καα βῥῆγνυται ὑετός" οὕτω ἢ ὃ τότ (ἐμιωέξαινε.κὶ Χ τὰν ἐχὼων ζ 
“πολλῆς αἰγδμακ)ήσεως ̓χρσιοϑει. τῳ πεπορνθυκοτ!, Φοζερφς ῥΥ ῥήμασι καταφέλλοι πτὶ- 

τερον Ὁ Φυσημια τῷ αἰδρο. ἴ ᾿ διπλοιιὼ αἰαῦβτημα ζεὦ ὃ συμθϑὶ), πορνεία, καὶ 

πορνείας ἔρον, δ μὴ πενϑοῖν απ τῷ σπλημμελνδώντορ. ου δ οὗτα ᾧ ἡιδρτηκίτα φ 

δ, Κορ κα, " πενϑυῖ, ὡς (ὃ ἡρδοτηκότα ὸ μιὴ μιφτλμοοιεῦται, Πενϑήσω "» πολλουῴ, φησιν, εχ ΜΝ αι περ 
«σεϑνμϑρτηκότων ἁπλαῖς, »»λὰ ὙΨ μή μεετὸμοησείντων Ὠππ τῇ ἀἰσελγείᾳ ἀκαϑαρ- μον 

σίᾳ ἡ ἔπραξάν. ὁ γὰβ αν ὃ ἀἰαϑρτεῖν μεετὸμοίᾳ, κεχεημδέορ,, οὐ πένλοος, δλλα μα- 
καοισ δα ὅφῖν ἄξιος, Ἐχὶ τ διχσίων ϑθϑν μεταςζας,. λέγε »ὰν συ Χο ὀἀβομίας 
σα πνεϑτορ, Μα δικαιωθης. Εἰ ὃ ( Ζ. αἰεϑρτε λὐϑαρχωυτεῖ, ν οὕτως ἔχ! τω πεσεῖν το 
θιννι ἐλφεινρ, ὡς ἔχϊ τῳ κεαϑαι πεσών. Εἰἢ ὃ μὴ ̓ μετόμοᾷν Ἐηπ αἰεδοτήμασι, ἀρὰς 
πῶ, δὲ πεφισιαΐαϑαι Ἰχὶ τοῖς αἰ μδρτήμασι, ποίας κολρίσεως ὅφην ἀξιον: ; Εἰ Δ οἹ 
τοῖς κατορλωμασι ὑπαιοϑεϑιορ,αἰκαθανρτὸς ὅν, ἔχὶ αἰεδοτήμασι τῶν» παίων, “ποίας 

πύξοται συγγώ μας τἐπεὶ ὶ δῖυ τοιρύτος ζω ὁ ποπορνίυκώς, καὶ ἡ τίωὐ ψυχέω οὗτως ἰταμέμἢ 
ὲ δυσένδοτον Εἰργείσοινο σ᾽. τὴς ηρ ἀμδιηία,, λὐαγκαίως αὐτὸ ππουκαταξαῦλει ῷ τῦ-. κ5 

φον. νὴ οὐτὰ υσῦῦτον ὕίϑυσι ὭΣ ἔγκλημα, ὦξε μὴ ̓ ἀπόιναιοκιυτῆσοι αὑτὸν, ὡς τοδὸ 

ἄλλων ἐγκαλουμϑμον᾿ οὔτε ἢ ὕξερρν, ὧςε αὐτὸν μιδνομίσε πϑϑεργον 18 ὦ χατ᾽ αὐτὸν" 

λα «τερον πολι αὐτῇ φόφον οὐθεὶς ἐκ τῆς πυρός ἐτέρρις τ ησίας, τε ὁ ἐπ᾽ ΡΝ 

τὸν ορᾷ οἰ ὡ τῇ σεῖς ἐτέρφις Ἐχιτιμιήσει πσοϑκατασείων ἀντι τί ὡἰσπγοιλν. αὐτὰ ἱ νὰ 

ζωταῷ ἡ ῥήματα Ὡ οΟὐὶν κανῷ (υμωιδα, δλ᾿ οὐκ ὦ τύτῳ διδιαίωρμαι ἡ ἀ δ, ὁ 10 

Ι κρίνων μα, Κυεκός ὅδ, ὑεὰ Φωτήσειπε χρυφῆα τ τῷ σχϑτὺς ὁ φανερώσει ΓΝ (βουλαὶ νη 

᾿ καγρδιαν, οὐ οὐχ ὡς ἔτυχε κακείνου,ὺ ἡ Μὸ ὠκενῳ συγκροτοιύτων, (2.5 αὐγίοις ὄζοιϑε- 

ἰ νοιούτων, χαϑαιεται. “ἱ γα φησιν ; Εἰ ἐἴξωθην οὐναυρέτοι φαονταί. σνγες χαὶ ̓ ϑαω- 
μακοὶ ,» οὐ τοἦν ἔξωθεν κριτής ἔφην ὀκῷος ὁ δικαςὴς, δλαὶ χα πῆμα Εἰς μέ ̓ 

σον ἀ' 8: 

ἈΘΊΚΟΝ Δώ. τονε ἕνεκεν, μᾶλλον ὃ καὶ 5 τοιών, οὐκ ἔςιν ἡμδῇη ἡχρίσις ἀκριξής" ἐ ἑνὸς (ὅτι κῷν 
μηδὲν ὦμν ἑαυτοῖς ς (μμειδύτερ, ἃ ὁμως διομῖθα τῷ τα ἰ οεδρτήματα ὑῶν ὁλέγχοντος κα 

" ἀκριξείαρ᾽ ἐτῷν ἢ, ὅτι πὶ πλείονα τῶν γενονδύων ἡμας  λανϑαίνει α κρύηλεται " ἠ τείτν 

“θὲς τύτοις, ὃ οΤί πολλά .}} ϑνορδύων αϑν ὁ ἑτέρων δυκεῖ Δ ἡμὴ καλά, οὔκ Ὁἰσπὸ ὀρϑὴς 

δ γνωμης. ᾧ, τοΐμω φατὲ, ὅτι συν ἡρδτηται ᾧῷ δένι, ἃ ᾧ δεῖνι ; αὶ ὁ διφνω τῷ 30 

᾿ δῖος βελτίων, τϑη ὃ οἵο ἔςιν Ὡἰποφρηιαοῦα, οὐ οὐδὲ τῇ μηδὲν ἑαυ (ὐμφδότος. 
ἱμ ὁ γὸ τὰ Σ Ἰἰποῤῥηζω κρίνων, ὀκφὸς ἔθηγο κα τ᾽ ἀἰκρίθείας δικοίζων. ἰδοὺ ηϑιώ, Ογον' ἐγώ τε 
Ἰ ἐμαυτῷ Ὁ (ἰωοιδα" Νω σγτῖν οὕτω διλιίωμσιντυτίον, οὖν ἀπήλλαίιι {4} θὐϑινῖ, 

οσὐτὴ δ ὁ ἐγκομζν. οὐ ἔα τῦτὸ Φησιν, ὁ1| Οὐκ οὖν τοῖς διιοις τέταιγμμαι» Σλ τί 

᾿ ον Εἰμὶ καϑαωρὸς πὸ αἰρδδτίας, ᾧ δ᾽ δλαγρᾷ φησιν "ὁ ἢ ἰποθοτῶν δεδιχαίωται 43 
' Ὑπὸ τῆς αἰεδρτίας τυτέσιν, ὠπήλλακαι. πολλὰ ὃ “ραηοιδν αἰγαϑὸ γοῦν ὐπὸ ὁρ- 

᾿ ϑης δ γνώμης. ᾧ ̓  ἐπαροΐδωδρ πολλους, Οὐκ κείνους ποιῆσφῳ λϑμασοϑι βουλόμδροι, 
Ι ν᾽ ἐτέρρις δὲ ὠκείνων ϑακμειν. ὼὁ ὃ ἃ  γυόμϑμον, καλὸ (ἐπαιρᾷκε νὰ ὁ ὁ ωτυβδῇ 
ἢ : ἥζροια διεφϑαρμϑύη. πὸ Σατλμικῆς δ: Ἀή γώμηνς. ου ̓γδῷ ἀδελφῷ συ[γαί- 
] ρῶν, ἀλλὰ ᾧῷ ἵτερνν βαλῷ χρυ, τῶν πολλαϊχιρ πεποίηχέ τις. πώλιν, ἡρδδτέ τις 40 

εἰμδιπίαν͵ μαγαϊλίω" ἑτερός τἰς αὐτὸν αἰ ασοσκθλίσοαι βουλόμϑμος δυο Φησιν Εἰργάεϑαι, 

Ϊ Ὄ ὸ πρῦσρι μωϑαῖται δαλὸν αὖτοὶ αἰ εδρτὸρονζῳ, Ἰχὶ ὃ κοινὸν τῆς φύσεως χατα Φάύγων. ἀλλ 
οὐ συγῥῶδναι πολλάκι, ὠὰ ῥᾳθυμότερον ὀργασοιαϑαι βουλόμδνορ, τῶν ποιᾷ. πάλι ἴχι-- 

β πλέῆν πολλαΐκις, οὐχ ὡξε ἐλέγξαι χαὶ νευϑετῆσαι, αλλ ὡςε ὀκπομσάῦσαι Ὁ, ὥκτφα- 

γρδέσαῃ 
ι 
' 
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γῴδησαι ᾧ πλησίον τί αἱ υδιτίαν. (ὁ κ᾽ βουλάς αὐζῳὰ δἰ, ϑονποι μϑρ Οὐκ ἴσασιν, ὁ 3 

Φὲ καρδίας ἐρϑυνωΐν, ἀκριξαἷς Ἐχίςαται,και Εἰς μέσον ἄξει πϑύζᾳ τε ὠκᾷια. 219 καὶ 

ἔλεον ᾿ ὃς φωτίσει ζᾳ' κρυτῆα τῷ σχότοις, χαὶ φανερώσει ζὲ βουλαῖς πών καρδιών. 

ὅτὸν δϊζυ χαὶ ον τῷ μηδὲν ἑαυτοῖς ((μωέδέναι μή διωυώμεθο, ἐγκλημάτων ἐἢ κα- 
ς ϑιιροὶ, και οὖν οἷς αἰγαϑὸν τὶ ποραήονϑν, Οὐκ πὸ ὁριϑὺς γνώμης πυραήοντες τι- 

μωρίας ὥνϑῳ κ᾿ τυ’ ϑυϑιώοι, ὐνόησον πόση φρο κα δὼ, ϑοϑίποις ἀπάτη αὐθὰ (Κι κρίσεις. πϑρ.-- 
τῶ γὸ ζαῦτα αὐ ϑεοίποις ἅ οὐκ ἔστιν ἐφιί)α', ᾧ ὃ αἰκοιμιήτῳ μόγῳ ὀφϑθοιλμῷ. καὶ αὐ- 
,ϑοφποις ἀπατήσωμϑμ, εὐκήνον Οὐδποτε κου οιλογισόμεθω. μὴ τοίνιον λέγε, σχότος κύ-- 

κλῳ μὰ καὶ τοῦχοι᾽ Ἴἰς με ὁρᾷ ; Ὁ γὰν πλάσας καταμόνας ζυμβα κοιρδίας ἡμδίμ,αὑτὸς πλύτοι 
το ἔχίςαται᾽ δύ, σχότος οὐ σχϑτίεϑήσι") 4" αὐτῷ. καλώς δέ φησιν ὁ αὐρδὸτόμων, ὅτι σχότος 

κύκλῳ ΜῈ τοῖχοι. Εἰ μὴ "Σ σχότος ζῶ τῇ αἱ σνοίᾳ, οὐκ ὁ τὸν φΦίζον τῷ Θεού ἐχία- 

"λῶν, μα ἀδείας ἔπυραῆεν. αὐ Ὁ μὶ ασοότερον σχϑτίοϑοῇ το γε μονικὸν, ἐσγάσελθεν καὶ 
αἰδοίία (τ᾽ αἰδείας οὐ δυυ να). μὴ τοίνωυ λέγε, Ὡς με ὁρᾷ! ἔφι γ.6 ὁ δεικρούνϑμος μέχρα 
ψυχῆς αὶ πγϑύματος, βκκδν Ἦ χᾳ μυελῶν. ἄλλα σὺ" αὐτὸν δχ ὁρῶφ, Οϑτῖδ' αἰ ατήμνεν 

τς δυυύάσαι τόνέφος᾽ Δ ὡασερ τειχίον πόρ τοῦτον ἔχων πὐθεκείρμϑμον, οὕτως α᾽αλένψα) πσοὸς 
τὸν ὠρρινὸν Οὐ ἔχάς. ποίαν γδὰ βούλει πσοότερον αμδοιθν δξετείσω νϑμ,χαὶ δψα ὅτω γνο-- 

εϑρίω αὑτίω,. κοιθούπερ γδν λῃςαὶ ὐ τοιχωρύκ), ἐπάδϑμ ΡΜ τιμίων λον ϑελήσωσι, 

τὸ λύχνον χατασξέσαντες τῦτο ποραησσιν᾿ οὕτω καὶ Ἐλὶ τῆν" αἰ μδτλμέντων ὁ διεφϑτορ-- 

υϑύος ποιᾷ λογισμός. ὦ "ὃ καὶ τ ἡμῖν ὅ41 φως Ὁ λογικὸν δίϑλϑυ χα όνϑμον. "αὐ ὃ τὸ πγϑῦ μα 
το τῆς" πορνείας σφοϑραΐς ἐπελθὸν μα πολλῆς ΤῊς ῥύμης κοαιτασξέσῃ τίω φλόγα ὠκείγωυ, ἐ- 

σχϑήισεν ἄύγεως τίου υ γίω ἡ χαιτη γωνίσοωτο, καὶ πάντω ἐσύλησεν θύθέως τὸ ἐἰγαποκείμδινα. 
Ὑτὸμ γὉ" «ἰ αυὸ ἀσεληϑός ὄχιϑυμίας αὐλῷ ἡ ψυχη, χαϑοίπερνέφος τ) αχλες (διὸ τῷ σώ. 
μωτος ὀφθιιλμοις, ὅγω τὸ τὴς “ἱ δνοίας κτϑϑοροιτικὸν “ὐροχαταλαθούσο ἐκείνη, σο᾿εῖδγα, 

ἀἰφίησιν " ἰδεῖν περαιτέρω, ἐν κρημνὸν, εἰ γέονναν, οὐ φόζξον, δλλ᾽ αἰ χυὺ τὴς ἔχιζουλὴς ὀκεί.- 

43 γης τυραννγϑαῖσει λοιπὸν, δὐκαζαγώνφος κ᾿ ασὸ τὴς αἰμϑδτίας ον, καὶ, καϑαπερ τοῖχος αϑυ-: 
οἰδωτος τθ9 Ὁ ὀφϑειλιιῶν ἐγερθεὶς, Οἕκ ἀφίησι τίου αἰκτῆνα τῆς διχφιοσύγης ἐλλώμναι τὴ 

Οἱ σνοίᾳ, δὴ λογισμιων ΔΜ ὐτόπων τῆς ἐχιθυμίας πάντοθεν αὐτέω Ἐχιτειχισαντων᾽ ἡ ἀ- 
σϑυτὰ εἰυτοῖ τότε λοιπὸν ἡ πορνϑυομνϑύη γωυή, δ ῬΨ 'Ἕ ὀφθαλ ιν, τυϑϑ τῆς δχμνοίας, πρὸ 

λογισμῶν ἑξῶσα ᾧ Φαινουϑῥη. ἡ ὥασερ (ὦ πεπηρωμϑμοι, κἂν εν φαιϑηρῷ μεσημ- 
40 ζεία αἰσο- αὐτῷ τῷ οὐρφινοὺ ὃ μέσον ἐφηκότες ὧσιν, οὐ ̓ τὐϑαδέγονται φώς, ἐγκάκλει- 

᾿σμένων ἀΐζις Μ᾽ ὀμμΣ “ὅτω δὴ ὦ οὗτοι, κὠν μυρλα παὐγτοϑεν΄" ἀὐζις ὠνηχὰ (᾿ τήσλα δύγ-- 

ματα, ᾧ πάθει τύτῳ ασδϑκατειλημυϑύοι τέως ψυχίω, πᾶσι τοῖς τονότοις λόγϑις δι ποφροίτ-: 
τοῖσι τίωυ αἰκοίωύ. καὶ ἴσασιν (ὦ τίω πεῖραν Εἰληφότες χαλαίς. δλλ᾽ ὑμας μιὴ δέοιτο 
υὐπὸ τὴς πείρρις αὑτῆς Εἰδέναι... ἐχ αὕτη ὃ μόνον καὶ αἰ υϑοτία ζωῦτα ποιῴ, δλλα' καὶ πῶς 

49 Ἰρωξάτοπος. μεταϑαΐνϑμ »»»Εἱ ϑυκῷ, τὸν λόγϑν διπὸ τῆς ποριδυορδέης γωναικὸς (πὶ ζο 
χοήματα, ἡ ϑπασυῖθα εἰν ζυῦϑτι πυκνὸν σχϑτος ὠ ( μεχές. ὀχ δ, ὧτο μιῶς 4- 

σης τὴς ἐρωρϑύης ᾧ Εἰς ἕνα τόπον ἰποκεκλεισμένης, ἐχ ὅτω σφοδρὸν Ὁ παλος᾿ ἸὩχὶ ὃ 
χρημῶς ἀπϑυταχοῦ φαμομϑβων ἐν “διογυροκοπείοις, .- πϑρυδὸχείοις, ὡ γγθυσονχοείοις, -» 

ταῖς “Μ στλλουτοιεύτων οἰκίαις, στροδρὸς ὁ ἔρως πγᾷ. στὸν γ)Ὰ} παίδεις σοξοιώζᾳς ἔχὶ τῆς 
40 αἰλρροις, ἵστσους χου(οφορφιώζ, δύ, ϑοσίπους καλλωπίξορϑμους πολυτελέσιν ἐσϑήμκασιν ἴ“- 

δῃ Ἐ ὀγοσῶν, πολὺς ὁ σχότος χαταχήται. καὶ τί διά λέγῳ οἰκίας,  “δἰογυρφκοπεῖα ; ἐγὼ 
ὙΔΡ σίμαι «ν᾽ τοιούτως, καὶ θχὶ τῆς γραφῆς ἴδωσι καὶ τὴς Ε ἰκόιος τὸν πλιούτον,ασα 9. Ἴεο 
καὶ αγοκανεινκαὶ λνῆαγ᾽ ὧςε πόυτοϑον ὠδοῖς ὃ σκότος συγαΐγεῖ.. καν γε Εἰς Εἰκόα βλέ- 
ἀωσι βασιλιώω,, κα ϑαιυμαφυσι ἣν λίθων ὃ καλλος, Οὐδ ἃ χουσον, Οὐδὲ τὸ λουργέρ ἷ- 

ματιοῦ, 

κον δι, 
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μασιν, ὄλλα ἐτήκν)᾽ ὲ καϑαΐπτρ ὀϑύσερως ὀκῴος, καὶ Εἰκόνα λκασηται τῆς ὀρωρϑδιης 

Ό ἀὐναηκὸς, “σδησήλ ω:) τῶ ἀψύχῳ, στῶ ὡ ἕὔιτ ἐἄψωγι ὁραν Εἰκόνα τὸ πλούτῳ, τὸ δ 

πάρει μειξοως,ὧτε τυρφινικωτίρῳ κατεγόρδμας παβ4᾽ καὶ γῸ" λοιπὸν ἢ υϑύειν Ὧχη τὴς οἱ- 

καρ, ἢ ̓ἐμιραλόνται Ἐχὶ τῆς α αγϑεας, μυρίας λαξόνζι πληγαΐ ἀναχωρῷν οἴκαδε. πολλα "νὰ κἰμ, 

πὸ λυποιώτα ς αὐντν ὧὥν ὀφϑαιλμιοις. ὯΣ ΠΌΣΟΝ ὠκφνος συσὶν ε ὁτέρον ἥ τί γουυάμοι ξς λοπι 

ὁρᾷ, ὅτω ὃ ὦτα πενηζᾷς υϑὲ κ ἡ τὰ ὠλλα πόμτα «΄ βατρέχᾳ ἵ ἵνα μιηδὲ φἴθαμυλίον λά- 

ΡΝ κυϑϑοἢ ὧν ̓δὐπόρυς οὐγατενίξει τὸς ὀφϑανλιμοις, πολιὼ ὸ σφοδρὸν Ὥσο τῆς κείνων 

ὅψμως Εἰς τίω ἑαυζ ᾽ ψυχίω Εἰσούγων τὸ πῦρ. πῦργοῤ ὅθ! χαλεπῆς χατεαϑίον Φῶ! ἐμ(- 
πεσόντα. ὁ μὴ γέιπα ἠπείλητο μηδὲ κόλᾳισιρ,αυτα τοὶ δότα κόλασις ἐμ, τὸ διηνεκῶς 
βασανίζεοϑαι καὶ Ὁ μηδόποτε πέρας δὐρίσκειν τῷ νοσήμιφιτος. ζ ἤρκει αὶ ζυῦτα μέγα πεῖ-- 10 

. ψα φυγεῖν τίω ἀῤῥωτίλμ " δλλ᾽ οὐδὲν αἱοίας χᾷρον, ἡ ὦ τοῖς αϑυμίλυ φέροισι τραγμα- 

ΣΙ ὦ κέρδος οὐ ὲν πρεησηλαλα φἰθασχευάξει, δ 9 αὐ δακαλαῖ Ὄοηθιϑμον ὀκκόπηφν 
ὦ παϑος. καιϑούπρ γα ῤ πυρετὸς Α τίω ϑρχίω φρησξαλὼν ου δ πφῖδρα φλέ 

τῇ δίψῃ (ὧν κα μγονζᾳ, Ἐχιδοιξ' ἡ,ᾧ Δῃ φλόγα ἐπάρας " αϑίατα διψάν ἰϑασχθιαζα χιαΐιων 

Λριπον᾿ καὶ νΩἾμκ ὡς αὐζις ὀμιφορηνθέεσαι τῷ πόματος, αὶ σξένιισιγ, δυλ᾽ ὠκχαιε τίω ι 

καί μϑον ᾿ ἅτω και, ΥΣ τότυ συμξαίμι πῷ παϑοις. ἂν ὙΌΣ τίωὺ χέω Ε ἰσυλαόνον Εἰς 

τί ψυχίω τίω ἡμετέραν Μή ̓ κωλυσωρῦῳ μηδὲ Ὁἰποχλ εἰσω νϑυ ζᾷς ϑύφοις,Εἰσελϑὸὶ λοι- 

πὸν ἀνίατον ἐργάζεται τοῖς 'ς δύξαμϑμοις ῶ γόσημα. ν ΨΥ ᾳᾷ καλέ, και 'ᾳ κακοὶ ὅ 

Ὡχιπλεῖον ἡ ιν ἡ ὀγδζῳτεοίψῃ, διιματώτερα Ὑζ. ὦ ἔχὶ πούτων ὃ ΙΝ ἄλλων τϑηο συμ- 

(μον ἰδὸι ὡς δ", ὲ γ» φυτοῦ αῤτ δὴ ́ ὐτιϑὲ ἰὼν τῆς γῆρ,ὀυκόλως ὀμαασώτα᾽ χεὶ- 20 Χ. πδὴ 

ῳ δ, πολλῷ ριζωθέν, οὐκέτι, ϑλλαὶ πολλὴς δεῖται “τὴς μοχλέίας " ἡ οἰκοδὸ μὴ νεοπτιγὴς 

ἥ ὅὔκι, αἰθιτρέπεἢ ἐυκόλως οὐ ταῦ δ οὐοχιλθετων᾽ παγεῖσα ὃ ) καλώς, πολλὼ περ- 

ἐχά τὸς και ϑαυρεῖν Ἐχιχειρϑύσι ῷῳ πράγματα" χα ἰϑηξλον τόποις ὁ μφιλοῃωρῆσειν πῦλ- 

λῷ χρόνῳ ϑυσχϑλως ἐλαυνγεῖ). τοῖς (ὦ δίζυ συσϑύπω κρυταρεϑκίσιν αὐτὸ πάλοες παρα- 

καλῶ μη ̓ἀλώναι. ἐνκολώπρρνγδ φυλσξαοϑαι μιὰ ἐμπεσεῖν, ἢ ἐμττεσονζεις Ὑποςῆ- 23 

"ἅμ. πὶ ἢ κατα αείσι χα τεῤῥαγμμένοις , ἐλυ' δαλησώσιν (ππιδοιώαι ἑαυςᾶν; ἰατῷ τωΐ 

λόγου, πολλζω ἐπαηξλλομαι (τηρίας ἐλπίδα, τὸ τῷ Θεοΐ γσριτι. αὖ ἢ ἔν παϑυνᾷς 
ἡ αἰξεπεσονας τῶ νοσήματι, κα λὐῥενεγκόνζις “ὐνούσωσι, χόνσας ἑξοῦσιν ἐλπίδας πο χο 

τὸ γοσυμαιγϑ αἀπαλλάγήρ. “δι σὰν «ὐξιέπεσε τ] γοσήμουτι τύτῳ, ὺ ἀπηλλάγη ῥαδίως; ὁ 

2 ῥακχαήος ὠκένος. τί [γὺ τλωνα μᾶλλον Φιλογρήματοι γροιτ' αὐαλνν αἴθροον ἔλνον φι- 10 

λόσοφος  πῶξ ἐσζεσι δἰ πυραῖ. ὁ δ Ματϑαῖος ὁ ὁμοίως. ὶὶ γὸ ὺ ὗν τελώνης ἣν ον αρπαγῇ 
διηνεκᾷ ξών. ὠλλώ ὃ «ὔπ' αθρών. ἀπεδύυσοιο Ὁ βλαίονν, καὶ ὺ ὼ δίψος ἐσβεσε, κὶ χὶ φραϊμανπείαν 

μετῆλϑα πυϑυματικήν. τατος τοί ὼὸ ὧν ] αὐζῶν: οὐνοαΐν, μεδ σύ ἀυγνῷς. α᾽ ΧΣ 

δέλῃς, ταχέως δυυυήσῃ αϑενογκῷ. ᾧ Εἰ ̓βωλειζν τὸν ἰαπφηΐννο τομῶν καὶ τὰ πορακίδα σοι 

λμῷ ᾿ ἀκοιζείας στ αγρμήσορϑμ. σὴ τοίνιω «οὶ «ν᾽ ἀλλων ἀπύρτων ὀκᾷο κριτορθ δι, 55 
Ὁ μὴ ̓ἀἰπυγιώσκειν μηδὲ ἀπελπίζει ἑαυ τίω σωτηραδν" μ᾽ τὸν μὴ ΟΜ υτὼρ- 
ϑωκότων αὐ δαδείγματα μὸ μόνον, διυλαὶ ᾧ τὰ ἣῇῥἔύ «ὐγαπομεινλύτων παϑήματα εὐγορᾶν. ὥ- 

Ι 

Ι 

αστρ δ οὐρενούσουμϑῳ (ὃ Ζακχαλονμς ῷ Ματλεῖον, ὅτω δέ ὁ Ἰούδνν λογίσειοϑει ἡ, καὶ 
Τ' ᾿Γιεζη ΓΑ, δ Αχααῦ, ὁ τ' Ανανίαν, χαὶ ΣΕ Σα πιφωραν᾽ ἥα δὲ ὠκείνων ὥ τίω 

Ὑπύγνωσιν ὀκθαλωνδυ, χα ὃ τύτων Ὁ ᾿ῥαϑυμίίλυ ὠλικόψω δι «μηδὲ ὑαῆία ι δ ρκ)ν ἡ ψωχ 

Ἶ ππελο τω ὙΜ αὐτο α)ϑρϑιορϑρων αὐ θαίνεσιν᾽ καὶ Χ) παιδούσωμϑυ ἐὶ ἑαυτεις λέπιν, ὦ τὸτϑ τῷ 
Πραξιβ.λζ. Πέτρῳ πτοσελϑοντες θλεχϑν ὦ ἰουδαῦοι, Τί δε ποιφι ἵνα ϑῶμν : ; ὦ ἀκϑέτωσαν ὦ ὑχοὶ 

ποιψ,. τι ὧν 7,65 ᾿ ποιᾷν; Εἰδέναι τίω δὐτέλειαν ἿὮὩ πραγμάτων, Ὁ πώ; δραπέτης οἰκέτης 

- χαὶ ἀγνώμων ὄρ )νὸ ὁ πλούτος, χαὶ μυρίοις αἰθιξαλλει καικοῖς ἱρκν ἔγρνζ αὶ ἡ τὰ τοιαύτα ἀδζις 

Ε ̓  (ὡωεχὼς 

ο 
ϑὲ 



ΚΟΡΙΝ ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓῚ ; 3:1. (τ ἃ 
(μωεχως ἐπάδωμϑμ μὴ ῥβαατα. ν καλοπερὶ ἰα ζοὶ (ὧν χαυνον ζι ψυγεὺ αἱ αἰτοιῶ ζκ τδα- 

μυϑοιώται, αϑρέχῳ λέχϑντερ, ᾧ ποηγάὼ «αρηφασιζόμϑμοι, ἡὶ ἀγίοο, καὶ ᾿ὴ χα 9ν, ν᾿ “πολλαὶ 1:|- 

« ΄ὰ (οὐ » α,ϑ69ν ἀϑαι εὐσωσιν, ,ἰασὺ τὴς μανίας ἀΐῥιυς αἰγριοοϑαι τρασκόυαζ εἰσι) 

οὕτω δὲὴ χα) ἡμεῖς τσϑϑς (ὧν φιλο εξυμάτοις ποιωμϑμ" ὁτὸμ λέγωσιν, οἷ πλ' ἐὐτισαν βου- . 

4 λόδθα, μὴ λέγωιδν ἐυθέως ὅτί κακὸν ὁ πλϑτος, λα (ἰωϑω θα, ταὶ Εἰπωρὰν δι Ὁ ἡμεῖς 

τη βουλό, ὥβα, Δ οὦ ἅσιρῳ ὦ οῷ κατξλσηκοντί, αἰλλαὰ πλούτων ἀληδη, ἀλλα ῷ ἡδονέω ὕ ἐ- [ 

μεάνννσεν ἡϑυτα αἰούατον, δυλαὶ τὔν ̓ συλλέχϑρδνοι αὶ μὴ ἑτέροις, πολλάκις 3 καὶ ἀϑροῖς᾽ χα! τἂν αἷδὶ 

Μ ἡ μὲ φιλοσοφίας λόρρες Εἰς μέσον ἀγωιῶν, ὼ λέγωμδμ, οἷ αὶ ̓ κελεύονϑν μὴ πλατεῖν, ἀλλὰ 

᾿ἀχώς μη πλυτιν. ἐξεο! γὺ πλυτῷ,δλλὰ χρεὶς πλεονεξίας, χω εἰς αὐβπαγῆς ὶὶ βίας 
10 ὦ το ἜΣ πάγτων ἀνϑύειῃ ἰαχώρ. ἡ τῦτοις ἀΐμιρ «σεϑλεώνοντες τοῖς λόγϑι, μησγέπω 

κὐδὰ γεόννης αἰ σλεγωβῖθα. ὁ Ὁ δὐέχετη ὁ καμγων' ̓ θύλως ὧν τοιούτων μη μ. δ]6- 
περ Ὡτὸ ΝΜ 2) ὀντῶν ἀπϑμίρι ὧν αἷδὲ ττων ποιώ θα λθγϑες, ̓  λέγωμδι" τὶ [βύλα 

Ὥστ πλεογεξίας στΆ στιν: οἵνγα, ετέρφις νϑὺ δ γρισίον Ἰὐποκέηται ὴ ὦ Ξργύφλον, σοὶ: ἢ Ὅρα κὴ 

κατη)ϑείαι μυφίαι᾽ Χο ὁ Ὀποφερηλεὶρ ἰασὸ τὴς Ὥνω αἰαγχαίων δαχνη.) θεία, ὼὸ ὀλοφύρη- 

ις Τα, ὃ μυρίας ἐφέλκχηται σει κατηλθεϑερ, ὦ τῆς ἐαπέρϑις παλαρούσνρ, “ξίη τίω ἀἰγϑεϑὶν 

οὖ; τοῖς φονώποις ὠτυγχόρων πᾶσι, χὺ Ὁ δχρπορφύρϑρος, χ᾽ συτῖὲ ἜΩ πῆς νυυκτὺς ϑαρρφὲ ἐ- 

χών. πῶς ἡ ἂν κα ϑϑυδήσειε λοιπὸν, αὑπσὸ τῆς γαςρὺς δαικνόμδιος, αἰγφυηνν, λιμῷ 

πολιορχύφθμος, πείχϑυ “πολλάκις οτος, ὃ ὁ ὑετῷ καϊαφεφρμϑμου; ξ συ υϑὺ κ βαλσιείον ' 

λελφυμϑύος ἐπθιωέρχη, μιοιλθχϑίρ δ λπομϑμος ἱκαίμοις, γεγηϑως σ᾽ χαρῶ, χα ὅλ δεῖς : 
20 ΤΟΥ ἕτοιμῶν “φέχων τολυτελές᾽ ὀχῴνος: ἣ ᾿ πθμτουχοῦ κι τίω ἰχϑοϑὶ ΔΝ) το κρυμοῦ, ται ] 

τύ Ὁ λιμοδ (ἰιωεχῶς ἐλαιωόμϑμος, τὐϑεέρχεται συγκεχυφωρ, χαὶ γεῖδφις ποϑϑτείνων᾽ υ δὲ 

ϑαρραν αἰδεαῖς τῶ ἐμπεπλησρδῥῳ ᾧ ἀἰαπεπαυρμϑῥῳ βήματα προσινεγκεῖν ἡ 29 ἀ.- 

ναγχαας φῦ», πολλαχις ὃ Ὄ ὁ ὑξριεϑεὶς, αβεχώρησεν. ὑτὸρ δ συ αὐέλϑης οἴκαδε, ὁτὸμ 

χὐσεθι- ἔχι τῆς εωνῆς ̓ α)άκλιϑης, ὁτὸν φώρἢ ἡ «Εἰᾷ ῷ οἶκοι λαβιπας νι, ὅπλ ὁ ὑτοί μη χα! ̓δαψμλὴς 

᾿ 24 ἢ τράπεζα, τότε λθαμιγηοϑητι τῷ ταλαιπώρου: κα) αϑλίν ὀκείνου, τὸ «ἰξούτος ῳ τὸ ὧν 

κιωας οὖ τοῖς φινώποῖς Ὁ ᾧ σχϑτὼ τῷ τῷ υ πηλῷ, καίτοι πολλάκις χά ϑενα, αἰπιόντος οὗν εἰν 

οἰχίαν, σὐἰνὲ ποῦς γευυεἰκρι, ἐσ, Εἰς ἐμωΐω, δλ᾽ Εἰς οδάδα χόρτα, καϑούπερ τὸς κωωύαφ 

ὁμν δὲ ὅλης λυῃωνίας γυκτός. καὶ συ κῦρ κἀν μμιχρ αν τινα ςτι ϑ᾽α, χατενιρθείσειν πὸ τῆς 

«έγης ἰδῃς, πάντα αἴάατι ἐπεὶς Ὁ) οἷν, οἰκέζας καλῶν, πανται χιογ" ὠχῴῷ ος ἢ οὐ ῥαχίοιρ 

320 υἱ χϑρτῷ χϑὴ ' πηλῷ ἡ κείμϑμορ, ὠπόυτα ασυιδμει τὸν κρυμώι. ποιὸν δίέυ ϑνειον τότοις σέ 

ὸῤ χατακλαοϑείη τοῖς ὥρᾳ γμάσι; ; ς οὕτως ὠμὸς χα αἰπαν ϑεσπορῶς μ ̓ ϑμέοϑωι τότοις 

ἥμερος; ἀλλὰ γὰρ Εἰσί τινερ οὶ τεὸς τοσῦτον απτίωυείας ἥκοισιν, ὡς χϑὺ ̓λέρῳ ἀξια παραὶ 

αὐοις. ϑέον γὸ ἐλεᾷ δὰ ἰκρύειν χα  (ἐωυδιαλύειν ΟΝ συμφοράς, Φ ὃ καὶ κατηλϑοϑύσιν 

ὠμῶς ᾧ ἀπανιϑούπως αὐτ' οἱξ ἡδέως ἐν ̓ἐφίμδωυ, νος ἐνέκεν ἀξια πάρρισω, εἰπὲ μοι! Ὁτί 
29 πεέφεαϑαι βούλοντω ἢ μὴ λιμφθῆειν: ; οὐχί, φησιν, αλλ οἷ αβγϑεώτες, σὺ δὲ οὐκ ϑργών 

ασαΐζαλάς; δε, Οἕκ ἐργασίαν πολλαῖχις πασης Ῥργίας χαλεπωτέραν ἐργαίζη, εὑὐπά- 

ζων, καὶ ὦ βιαζόμϑυο, ἑκα ) πλεονεκῖμ,; βέλτιον ἰώ, εὐ κα συ ἠργής τοιωύ τίου Φργίλμ. τῷ 

2» γλεονεκτεῖν ὦ ὅἕτως ϑργεῖν βέλωον. γεῶ ὃ Χ ἀλλοτδίαις ἐπεμίαι ᾿αβέις συμφο- 

δοιῖς, οὐ ̓ μόνον θὴρ γῶν, στῆ μόνον Ῥργίας χαλεπωτέραν ἐργασίτι μετιὼν, ἀλλὰ ") κατη- 

49 γϑρων ἫΝ δυσημερφω τῶν. διηγώ θα, δὲ ὐὐοὶς γα) ἄς αἰλλοτοδας συμφος9: φ, ΕΣ ορ- 

Φανίας ζμ αωρας, τοῖς . δεσμωτήριον οἰκοιζαε, τοῖς ῳ διχασιρίοις παρα ἤομϑδμες, τοις 

τπἰϑς ζῇν δεδοικοίᾳς, ζα χρείας (ς αἰδυκήτοις “δι; γωναϑέυ, ζξα ̓,βρόοες μετοιξολρὶᾳ Ὁ 

πλϑτοιώτων, καὶ τῷ Φόξῳ τύτῳ καζα μα λόηωμδυ αὐκὴν τί δζρνοιον. ο γὸ τοῖς αὶ 

ἑτέρων διηγή μοισι πείσουϑν ἀὐδις ζώτα δεδοικέναὶ ποώττως χα «ἶϑε ἑαυ μ, στὸμ γδα ἀκύ- 
σώωσὶν 

Ἵ ἐπ 
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σωσιν ὁπ πῇ δεῖνος υἱὸς, σπλεονέκζου κ᾿ ν αὐπαρνε ζω, τοῦ δεῖνος ἡ γιωή, τῷ πολλαὶ τυρριν- 

γικα πεποιηκότος, μ' τίω τελέυτέω τῷ ((μωοικοιῶπος μυρία "ὑασέμενε δεινα;, Τὴν αδι- 

κηθέντων ὦ τῇ τῇ γοιναιὶ ἡ τοῖς παιδίοις Ἐλχπώντων, ᾧ κοινοῦ πολέμιν πϑῤτοϑιν ἡροδῴύου κὸ 

τὴς οἰκίας τὴς ὠκείνου, καὺ πότων αὐαμμϑητότερος ἡ ἥ, ἡ αὑτὸς «ρ»σϑυκδ ὰ αὑτὰ πείσε- 

οϑαι, ὁπ Ὅς ἑαυ ᾧ διδοικῶρ, μήποτε ζὰ αὑτὰ νι ασομιείνωσι, σωφρρνέφερος ἐςαι. 
πολλών ὃ ὃ ἡμῖν τοιούτων διηγημζν 0 ἡ βίος ἐμπύπληςαι,ὼ οὔκ Ὀἰπυρήσορδῳ τῆς τοιαυ τῆς ἫΝ 

ϑώσιως. τὰν ἢ ζώτα λέγωνϑῳ, μὴ ὡς τ αμοιώτες, μνδὸ ὡς συμιβουλθύοντερ αὑτὰ 

λέγωμϑυ, ἢ ἴα μα ̓ φορτικώτερος ὅλϑηται ὁ λόγθε᾽ δ ὡς ὧν ταξει διηγήματος. Χ) ἐξ ὲ ἐ- 

πέρρις ἀκολουθίας ἔχὶ «αἰωὺ "τοιαύτίω αἰεὶ ᾿βαδίζωρϑῳ τίω αἰϑλεξιν ΝΜ" ὁ (μωεχῶς αὐςδν' 
Εἰς ζῦτα ἐμξακλωμν τὰ διηγήματα, μηδὲν ἕ ἔτερον (ὐγχοο»εώτες λαλῷ, ἡζωώτω᾽ 1ο 

πὼς ἡ τῷ δεῖνος οἰκία λόμσρα ὼ «ἰξεφλρὴς οὖσου κατέπεσε ᾿ς ἐρημός ὅφην, ὡς Εἰς 

ὁτέρων ἐλϑοῖ χείεμο: πὸ οὖν αὐτί ἢ ποήῤτα πῦσοω δικκφήθλα, καθ᾽ ἐκαίφτέω ἡμέρὸν ναῦ θύ- 

τῆς γωυΐφιν» τὴς ὀισίαρ, πῦσα τρλγματα "πόσοι 7 οἰκεῖν ὀκείνου, ΠΧ ἐπαιοιώ- 
τς, (ἢ ζ δισμωτήξιοι οἰκϑιώῦτες ἀπέθανον καὶ ζοτα πόρτα ὡς ἐλεοιῶτες ᾧ ἀπελ- 

θονταὰ λέγωμϑ, κα Ὁ ὡς τὰ ὶ πόδοντα δξθυτολίϑοντες, ἵνα ἡ τῷ φυξρὶ ὡὲ ἐλέῳ κατα μαλά- 1 

ξωμϑρ τίω αἰπηνὴ ἢ ἀζανοιδμ" κ ὁτὸμ συγαλένίζεις ἰδωμδν τοῖς διηγήμασι τὕτοις, τῦτε Ἅριπτον 

ἀδο «Εἰτὴρ γεὔνης ἐπεισούγωμδῳ λόγον, μὴ ὡς τύτυς φοροιείτες, ΝΥ ὡς ἐπέρρις 

ἐλεοιώτερ᾽" ὦ λέρωμϑμ, ᾧὶ τί γθὴ ̓ λοήα ηϑλόντα , οΥοὶ "δ μέγθι τέτων ἕφηκε τὰ ἡ- 
μέτρα, λα' λεπωτέρᾳι δέξεται κόλασις (ἦς τοιούτες, Ὁ 'ποταμοὶ πύρϑς, ἢ ὁ σκώληξ 
ἰοδόλος, ἃ σκότος ἀτελδύτητον ᾽ 5 αἰϑείνατωι κολοίστις. α᾽ τῦτοις αὐςὃν κατυπαϑωρὸν λὸ 

πῖς δηγήμιασι, ἡνμας ; αὐτῶν καχείνους διορϑασομδμ, καὶ ο τῆς ἀῤῥωριας Ὅχίως ἀπ Ὑ 
ξουδν, καϑοίπε περ α ὼὶ ὁ ΤΠΠαυλϑς φησι᾿ Καὶ ὕτιο ὁ ἐπαμος τάφου βιυήσεται δἰπὸ τῷ Θεού. ὁ 
, ὥ Ὁ» τὐδὰ Δύϑεσποις χα ΤΣ ἱ ἔςιν ὅτε Οὐκ πὸ ̓ ἀγαϑὴς πολλαίκις' "Ἀ- 4. ὀρδῆ! 

γόται Αἰσνοίας" ὁ ὃ  οὖα τῷ Θεοῦ, καὶ οϑῥει διμωρεκως, καὶ τ(σλάμιπει σαφωΐ, ὅ- 3" χήβιε 

τὸν ὁ ὁ τὰ πόρτα Εἰδὼς πρὶν δμέσεως, ἡ πάλεςς ὠκτὸς ὧν ὀπεινῆ, τῦτε ὦ ὀραρ- 22 

Φισξητητος ὅ81 τὴς Φρότης ἡ ἀιστύδιξις. ζωτα δὼ Εἰδῦτες, τοιαῦτα “ρρηωμδνὼ ὡς 
τὰ τῷ Θεοῦ  ἐπαρήοϑαι, ὁ τὰν μεγίφων τυχεῖν ἀγα ϑῶν,ὧν ύονο πόρῳ, ἡμας Ἐχι- 
τυχεῖν, γι ὡ φιλαν,ϑε»»πία. 

Δογ. β. 6 ΤΑΥ͂ΤΑ ΔῈ, ΑΔῈ ΛΔΦΟΙ, ᾿ΜΕΤΈΣΧΗΜΑΤΙΣΑΡ 
Εἰς ἐμαυτὸν ἢ Απολλαῖ ἵνα, ον ἡμῖν μάϑητε, Ὁ μυὴ ὑπ ὃ γέγρα ται 

Φρρνῷν. 

ΕΞ ὶ Ως ἅ “ εὐ τῆν Φορτικδν ἔδει ῥημᾷ Τχ, οἷχ ἀποκάλυψι τίω 

Ῥ σκηνζων, διρλλ᾽ ὡς αὑτὸς ὧν ὁ ζζιῶτα αἰκούων, οὕτω διελέγοτο᾽ να δ Υ 
ῃ ἀξίωμα Ὁ ἐγκαιλουμδίων “πέϑσώπων τοῖς ἐγκαλοόσιν αἰτιπί- 

' , τῆν, ὐπὸ Ἂς ὀγκλμῷ Τχ Εἰς ὀργάυ ὀῤνηθίμαι μν συγχωρήσῃ. 

25 , ὀύφναι λοιπὸν ἔδει, τότε ἀπαιμιφιαάσεις ἡ Ὁ πυϑϑσω- 
' ἌΣ, τθΙΟΥ ᾿ ηῆας ἔδειξε: χα ἐ χρυτήόμδμα κυοόσωπα ὰ τῇ τὸ Παίλου γ(.ὑκώρα, 

᾿ Απολαῖ, σοϑσηγϑείᾳ. δ ὧ λεγο, ζαὐταῦ ἢ, ἀδελφοὶ, μετερρημαίτισαι Εἰς ἐμαυτὸν 40 

ὁ Απολλώ, Ἢ χαϑούπερ Κχὶ χα μψόνταν, ὑτὸμ λακτίζῃ ζὴ πουδνον ὩΣ αἀἰρῥωφοιω καὶ 

υἰποφρίφηται τὰ κυϑόσφέρόμϑμα σιτία, οἷά. ἿΜ ἰατφώι, ῷ πατίρφι Ὕ “πα δαγω- 

3» καλέσοιντες (ὦ “σερσιδρθύοντεο, εὐδὰ ἿὮ τῷ Ψ ἰαξ 96, χειρών' λαξύζς πὶ σιτία πϑσ- λείην 
Ἅαἰγεῖν κελθύοισιν, ὧφε ἐκ τῦ φόζου τὸ κυδῆς " ὀκείνους δέίξαοϑιω ἢ ἡσυχάσαι" οὕτω χαὶ κενῶν 

Παῦλος 
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Παῦλος κύλλων ΚΡ ἑτέρων ὀγχαᾳλᾷῷν, 1 δὲ ὡς αδικουνόῥων, δΨΖώ Ἁ ὡς πῆρα τὸ αὖ-. 

ζυ τίμωνϑῥων, αὑτὰ ιϑὲ Οὐκ ἔϑηκε τὰ πσδϑσωπα᾿ ὄχι ὃ τῆς ἑαυ ασδϑσνηϑοίας χα 
τῆς Απολλώ (δ) λόορν πσοοσήγαγεν, ἵνα, αἰδούμϑμοι τότες δέξωνται τίω γεροιπείαν. 
ΤΩ καὶ ἐδέξαν:», τότε λοιπὸν ἀπεχάλυψαν αἰπίβ' ὧν ζζῶτα ἐλελὴν. ὦ ὃ ζωῦτα ἐχ ὑ- 

ς πόχρισις, ὄνλα συγκαταξασις καὶ οἰκονομία. Εἰ γ5 Εἶπε φαιερως τι ὑμιᾷς ὃ (ἦν α;- 
δρας κρίνετε (ν' αἰγίους ὁ ϑαυμαφοιᾷ, κἀν ἐδ ον φοναν καὶ αἀἰπερτήδησαν " νι ὃ Εἰπὸν, 
ἐμοὶ δὲ Εἰς ἐλῴχεφον ἔξδην, να ὑφ᾽ ὑμδ αὐακριϑώ, ἢ πάλν, εἷς δὺ ὅ611Ἰαῦλος; τίς δὲ Α- 

μὲν  πολλῶς ᾿ εὐβόδεκτον (4) λόχϑν ἐποίησε. “Ω. 9’ τοι ὅτο ἔφησεν, γτι ζῶ τὰ Εἰς ἐμαυτὸν 
μετεολιμοτίσα, ἵνα, εἰν υμίν μαΐϑητι, ῶ μὴ ΓΤ 9 γέγρατῆαι Φρονᾷν, δεικψις ὁτι Εἰ ἐπ’ 

μουν» τὸ κείνων (δ λόγον " παρϑσήγαλν, οέκ ἐν ἐμαϑὸν ὅσαι μαϑών ἔδει, σὴ δ ἐδεξάν:ο τίω 

δίϑρθωσιν, δυογερφιήοντες «στοὺς τοὶ λερόκϑμα. γιωυὶ δὲ ὐδούμδμοι τὸς αὐδὰ ΤΠαυλον,ζώεγο 
κὸμ ῥαδίως τίω Ἐχιτίμησιν. αἰ δέ ὅδ Ὁ, μοὶ καῇ ὃ γέχρατῆαι φρονῷ; φέγρατῆαι, ΤΊ ματθ,ζ. γι 

βλέπεις Ὁ κάρφος τὸ ἐν τῳ ὀφθαλμῷ τῇ αἰδελφού συ, τέω δὲ ἐν τ ὀφθαλμῷ συ δ: 6. 
κὸν οὐ καυτὸμοφς; ὁ, Μή κρίνετε, να μὴ κριϑῆτο, Εἰ Ὁ} ἐσμενὲν, αὶ ((ιἀὐυδεδέμοϑοι δλλή.-- Ματϑιζι ν᾿ 

15 λοις, ἐπϑμίςαϑοι δλλήλοις ου χολ. Ο ζαπεινών Ὁ Ρ ἑαυτὸν, ὑψωϑησέτα!, φησί᾽ ὦ, Ο ὃς. Ματβοιηνκθι 

λὼν ἐὴ ποόϑτος πόμτων, δ μέοϑω πόρτων δζρέκϑιος. “ζώτα ὅ2}ν ὡ γέγραπται. , Μαρκ,ὶν μιγ: 

να μ] Εἷς αἰαρ' τῷ ἑνὸς φισιούοϑε κτὶ τῷ ἑτέρου. Πάλιν τες διδϑωσκαλοὶς 

ἐφεὶς, τοῖς μαιϑηταῖς ἔχιτιμᾷ. ὠκᾷϑοι γῈ} ἤσαν (Ὁ τύτυς ἐπαί ῥοίτιφ᾽ ᾧ ἀλλὼς ὃ, (ἢ 
ἀὔχοντες Οὐκ δι εὐκόλως ἐδέξανη» (2) τοιούτον λόγον δρὲ Ὁ τὴς δόξης ἐχιθυμιᾷν τῆς 

το ἔξωθεν (ᾧ ))5 ἦσαν ποπηρωμϑύοι τῳ πα) (ὦ ὃ δὶ μὴ καιρπούμϑμοὶ τέωυ' δόξαν) ὄνδν 
ἑτέροις αὐτέων πϑρέχοντες, κὶ εὐκολώτερϑν αϑ' ζιύεγχὰμ τέοι' νουϑεσίαν, ἡ ἀύῤλώτεροι τσ 
-Φρχέντων ἦσαν πσοὺς ὃ λύσαι Ὁ γέσημια, ἀρᾷ ὦ τῶ Φίσίωσεως, ὃ αὐ ἐτέρθυ ἐ- 
παίρειϑαι, καὶ με Ἐλὶ τοῖς τι τις τῦτο πάσχῃ. ὥασερ γ} ὁ Ἐπὶ πλούτῳ μέγά 
φρϑνοῖΐν δυλοτοίῳ, ἐξ οἰπονοίας ἀὐ' ποιᾷ᾿ οὕτω καὶ ὁ Ἐχὲ τῇ δῦξῃ τῷ ἐτέρρυ. ἡ χαλαΐς 

:ς Φισίωσιν ὠκαΐλεσιν. στὸν γ5} ἐπθράφῇ τὸ μϑήος τὸ ὃν, συ δὲν ἑτερὸν ὅθν, αὶ φλεγμονὴ κα 
νόσημα (ἄλλως γὸ οὐ “Υζ ὑψηλότερονἕτερον ἑτέρεν μϑήος, δλλ᾽ ἡ ὁτὸ οἴδημα ἡῥηται)οὕτω 
τοΐγιω καὶ ἐν ᾧ σώματι τὴς ὀκκλησίας ὁ Φλεγμμαίνων ἢ φεσιούμϑμος,, αὐτὸς δμ Εἴη ὁ γο-:᾿ 
σῶν. οἰδεῖ γοβ ὑεῖ τίω κοινέευ' συμμοτείαν. τῦηο γὰρ ὅ8} οἴδημα. οὕτω αὶ ἐν ὦ σώ- 
μωτι τ, ὅητὴν νόθος τις ἡ πονηρθς δχτρρεύσῃ χυμὸς, δλλαὶ μὲὴ ἡ Εἰωθῆα ξγφή, οὕτω καὶ 

39 ἀλαζονεία τίκεται, αἰλλοτοίων ἡμῖν ἐπεισερηονϑῴων λογισμδῇδ. καὶ ὅρᾳ πως κυοίως Εἶ. 
πι, Φισιούοϑε. τὸ γὰ πεφυσημϑῥον, ὄγχον ἔχει πγεύματος ἐμιπεπλυσμέϊον χυμοῦ διε 
φϑορότος. τα 3) λέτει, οὐ τίου ϑερκατείλν ὠκκόπηων,, αἰλλαὶ τίω' ὅχτ χαχῶ 9ερα- 

πείδν. βούλει ϑερκγγάειν ῷ δενα; οὐ κωλύω" ὄλλα μὴ Εἰς ἐτέρφυ λόγην. οὐ γ 

ἵνα χρτ᾽ αἰλλήλων (Ἰωτωπώμοδοι, διδαίσκαλθι ἡμεῖν ἐδύθηστιν, αἰλλ᾽ ἵα πόμτες αἰλλήλοις 

τ: (ἰωωα]ώμεθω. καὶ γὰρ ὁ φρατησὸς ὄχ τῦτο ἐχίκειται ῷ φρατοπέδιῳ , ἥα (δν» κέ- 

χώφλσμϑροις, ἣν σώμαι ἐργάσηται. Εἰ) μέλλοι αἱ δασῶν τὸ φῥατόπεδον, πολεμίου μᾶλ- 

λον, ἥ φρατηχϑό χύρριν ἐπλιήρωσε. 
7 Τίς γὰρ σε «ἰανφίνει; τί ΣΡ ἔγεις ὃ οὐκέλαξες; Λοιπὸν ἀφεὶς ἕν" σι 

χονϑβοις, ποῦς ὧν οὐ» νῷ τρέπεται. ὃ αὶ λέγοι τῶτο ὃς! πύϑεν δαλὸν, ὅτι ἀξιος Εἢ 
49 Τῷ ἐπαρφαο » κρίσις γᾺ γέρονεν; ἐξέτασις πσφϑελώρησε ; δοκιμασία: βαίσεινος αἀχριξής ; 

δλλ᾽ οὐκ ἐμ ἔγοις Εἶπεν. Εἰ 3. δρ,ϑοϑποι ψοφίζονται; δ Οὐκ ὀρϑὴ τύτων κἡ κῥίσιρ. 
δώμϑρ ὃ) ὅτι ἡ ἀξιος ἐπαίνων ΕἾ, ἡὶ ἔχεις ϑντως ὃ Δϑῥισμαὰ, καὶ αὶ διέφϑαρται ΝΜ δ.,369- 
πωγὴ κρίσις. Ουσ γε οὕτως ἐκοίώ μέγα φοονᾷν. Ο εν γ)5 οἴδουϑεν ἔχεις, ὄλλα χὐθοὶ 
τῷ Θεού λαᾳίξων. τί τοίνιωυ ἔχεν τσθ9 ασοιῇ, ὅπτερ Οὐκ ἔχεις ; Δλλ᾽ ἔχεις τῷηα στ,  ἔτέρφι 

ΟΒεγίοί, τοι. 3,0 μά Ὰ 
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᾿ κ᾽ σῷ. οὐκοιῶ λαξων ἔχεις, οὐχὲ τῦδε, ὦ πόδε, δλλαὶ πόρτα ὅσα ἔχής. οὐ Ψ στὰ χαᾳ- 

τορϑώ ματα ζῦτα, αἰλλαὶ τὴς τίς Θεοῦ χοῥιτος. κἀν τί πίςιν Εἴπης, Ὥστ τὰς κλιήστως 
γέχονδ " καὺ τίωὐ ἄφεσιν Εἰπῃς Τὴν] μδοτημόα, καν ζὰ "σρίσματα, καὺ (ὃ) διδασκαλι- 

. κὸν λόγϑν, πθώτα ἐκᾷ γεν ἐλαίξες. τί τοίνιωυ ἔχεις, Εἰπέ, ὅπερ οὐχὶ λαθὼν ἔχεις, αἰλλ᾽ αὖ--: 

τὸς οἰπὸ σου τῷ κατώρθωσας ιΟέχ δ ἔχοις Εἰπεῖν. ἀλλ᾽ ἔλαζες, ἃ δὶ τῇ» μέγα Φρ9-- 4 
γᾷς; δ! τῶ (κ᾿ δῶ ἔδει (μυεφζαίλϑαι, οὐ ΡΨ σὺν ὅδ1 τὸ δυϑὲν, αἰλλαὶ τῷ διδωκότος. εἰ 

“δὲ ὑλαῦες, αλλα χὴν ὀκείου ἔλαξες, Εἰ ὃ χἿὉ ὀκείνν ἔλαξες, οὐ σὺν ἔλαζες, Εἰ σὺν 
ἐλαῦες, “ἰ μέγα Φοϑνᾷς ως σὺν ἔχων ; δ [δ ὸ ἐπήγωδν᾽ 

Εἰ χαὶ ἔλαξες, τἰχαυχα γῶς μὴ λαξων; Καπισκέώναστις τοίνιω χυὶ ((Ἰιωδγο-: 
μάὐῷ θηϑν, δυίκψεσιν ὅτι καὶ πολλων ἀδθῖς δεῖ, χαὶ Φησιν᾽ ὅ7| μάλιςα , Εἰὴ πόρτα τὸ 

ἐλοΐξοτο, οὐκ ὀδεικαυχάαϑαι ( συν γὰ β ὑμώτορον) νεωυὶ ὃ καὶ πολλον ἐξε ἔρημοι: οὖν 
τ] ( τοῦν ἡνίξατο Εἰ πων, οὐκ ἡδουνήϑίω ὑμιῖν λφλῆσοῳ ὡς πγίυματικϑῖς, ςυὲν 
ἔχρινα. Εἰδέναι ἐν ὑμῖν, Εἰ μὴ Ἰησοῦ ΣΧ ρφον, καὶ τῶτον ἐςτωυρωμϑμον" οὐζωϑα ἢ τες 

γηικῶς ποιᾷ λέγων" 
8 δὴ κεκορεσμκνο! ἐξέ, ἤδη ἐγγλουτήσατε" Τντίέςιν, συ εἰνὸς διλοῦς λοιπον,τέ.- τ 

λειοι γε θηεϑε, τέου κορυφίωυ αὐτί χατέχετε, Οὐ ονὸς ον χρεία, χαϑεφηκέναι τομίζοτε δυτε 
τὐπυσύλων, ὅτε διδωωσκάίλων. ἤδη χοκϑρεσμέγοι ἐξέ, ᾧ καλωΐς ὃ ἤδη, ἐἰσπὸ τὸ γούνου δὲι- 

χγις ὃ ἀπίϑανον αὐτῆ, αὶ τίωυ ἀΐλουρον οὐδ οἰξσιν. 89 χα κωμωδῶν ἀὐοιυς λεδρν" οὕτω 
ζαχίως πυδϑς ὃ τέλος ἐφϑασατε, ὅτ αἰδυωίατον ζω δμέοϑαι ὁσὶ ᾧῷ χα οϑν. ῷᾷΦ[ Ὑ» 

τολειότερρι οὖν τω μέλλοντι ψϑῥει ᾿ Ὁ 5 ἀἰπὸ ὀλίγων κορεαϑίωαι, ψυχῆς 551: αἰαϑενοιζ᾽ τὸ 1 
ὐπὸ ὀλίγων νομίζειν σλλουτήν, ναυτιώσης χαὶ ζῳλαιπώρα. εἰκύρεφον δ δ ἐυλαίξοια, ᾿ χαὶ 

παιδικῆς Ὁ] σνοίας βὴν ἀοτὸ ΥΜ πυοόότων νομίζειν ὃ πὸ Εἰληφέναι, ὃ συ υδητω Θυοδ ὧν 
ποοϑοιμίοις ὀγζᾳις, ὡς τῷ τέλυς ἐπειλημμένυς μέγα φορᾷ. Εἶπι ὁ αἰ σ ΥΜἝ ἐξης ὡν»- 

Ϊ πρέπει μάλλον. Εἰπὸν γδ,,1δὴ κεκορεσμένοι ἐφὲ, ἐπήγα δ μ᾽" ΗΝ ἐπλουτήσω-- 
Ι τι, χωεὶς ἡρμδ) ἐβαδιλθύσατε" καὶ ὑφελόν γε ἐξασιλβύσουτε, ἥα, ὁ ἡμιᾷς ὑμῖν συμξα.-- 15 
᾿ σιλϑύσωρϑρ. Πολλῆς γέμει τῆς βαρύτητος ὁ λόλϑς. ὃ 9 καὶ ἔχατον αὑτὸν ἐπήγαγε 

μ(ν πορλλίω ζχίπληξν. ὕτω γοῤσιμρὴ ον ἡ αργθαύεσις καὶ ἐναρ δ αϑεκῖος͵ ὁτὸν μα (ῳς 
κατηγϑθίας Ἐπιφέρη.) Οἱ ὠντρευ κα ῥήματα. κα γδῤ τέω «]αίοουυτον ἰχανὸν τῶτο ψυ- 
χίω καιτοοαῖν, ᾧ πλῆξαι μειξάψως" Εἰς φλνεροὶς κατηγϑολας, ἡ δορθώσαι τίω ὠπὲ ἐγιῆϊμον 
τὴς κιυτηγϑθλας μέλλουσοιν γίνεαϑαι αἰλγηδόλα, τε ἢ ὁραιαωυηίθν. ὃ γδῤ δέϑαυ μιαφῖν 10 ον 
ΥῬ τροτῆικϑίν λόγων τῷ» μαϊλιςα ὅξιν, ὅτι δύο κέκτίουται τομϑρτία, αὶ τομιζω βαϑυτέ- 

: δϑν δδωσι τῆς παϑόφαιοις οἰ αβολῆς, ὼ ᾧ ἐλεγιχθμϑμον το θασκϑυαΐξει χαλεπώτερον 

᾿ τεμνόνϑμον καρτερῆσοιι μειζόνως. χωρὶς ἡμδ ἐξασιλεύσουτε. πολλὴ ἐβιφώσις ογζαῦϑα 
, Ϊ ὁ σοὺς ὧν διδωσκάλυς, καὶ πσοὸς Φὺ μαϑηζ(. καὶ ὃ ἀσυνείδωτον ἢ αὖ νδ΄ δεύωψυται, 

Ἶ ἃ ὃ σφίδρα ὀμόηνν. δγὸ λέγη » τῦτο ἐςιν᾿ ἐν ' τοῖς πόνοις φησὶν (ἢ πόρτα χοναὶ ᾧ ἡ- χς 
μὴ ὼ ὑμῖν, ον ὃ τοῖς ἐπάϑλοις νὸ τοῖς φεφαύοις ὑμῴς ορϑοι, αλλ Οὐκ" ἀλγαῖ ζωῦτα 
λέγων, δ καὶ ἐπήγαγε, ᾧ ὀφολόν γε ἐξασιλεύσατε. Εἶζω ἵνα μεὴ δύξη Εἰρωνεία ἂς (ἢ, τῦπλί 
ἐπήγαδν, να αὶ ἡ μεῖς ὑμὶνσυμξασιλεύσωμϑν. καὶ γὰρ αἱ, φησι, χαὶ ἡμεῖς τώτων ἔχι- 

' τύχωρϑυ Ψ αγαϑῶν. Εἶδες πος ὁμοῦ καὶ τίω βαρύτητω, καὶ τίου κηδεμονίδν οὐδεί- 

ἀφυται, χα τίου φιλόσοφον γνώμζωυ ; Εἶδες πος καϑαιρὰ (ὃ τῦφον; 48 
9 Δοκῶ γὸ ὅπ ὀΘεῤςήμας (δ ἀἰπρσόλυς, ἐκώτως ἀπέδειξεν ὡς Ὠληϑανατίοις. 
Πολλίώωὠ τίω ἔμφασιν αὶ τίωῦ βουρύτητα οὐδεύωυ) πάλιν τῳ Εἰπεῖν ἡμας, καὶ οὐδ 

τύτῳ ἡρκέοϑη, ὅλλα αὶ ὃ ἀξίωμα ἐπήγαγε,στρόδρα αὐ: ὉΜ᾽ καϑικγούμδνος ᾿ἡμαξ (ἦν ἁ- 
| ποσύλυς, (2 ζῳ μυρία εἰσσομδβονζοις καχα, (ἦν ἀσείρννζοις Ὁ κήρυγμα τῆς ἰωσερείας, 
| τοῖς 

ΞΞΙΞΞΞΞΞ:: -- 
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ὧν Ὠὰὶ τίω φιλοσοφίαν ζωυτίωυ ὑμας ὠοονζᾳς. τώτως ἑχώτυς ἐπέϑειξεν ὡς ἴῆπϑα.- 
γατίους, τα τέςν,ὡς κουτοιδιίχους. ὯΦ "Ὁ Εἥπον,α καὶ ἡμᾷς ὑμὶν συμξασιλεύσωμϑμ, 

ᾧ ἐχάλασε τω λόγω Ὁ σφοδρῶν, ἵὰ μὴ ἀδοις ὠκλύσῃ, ὀϑωλαιθανει πάλιν ἀΐφ' μτ' 
πλείονος βαρυϑυμίας, καὶ φησι". δυκωΐ γοὺ ὅτι ὁ Θεοὺς ἡμαξ τοὺς οἰποφόλῃς, ἐσχατους ἐ- 

; πέδειξεν ὡς ἐχιϑανατίας. ὡς γ  ὁραΐ, φησι, ἡ δ ὧν ὑμς φατε πότων αἰτιμότερϑι 
καὶ (ὦ κατάδικοι ἡμμιᾷς ἐσμεν, οἱ Εἰς ὃ παίοήν αἰεἰ κακῶς προϑξεσλήμιθα " ὑμεῖς 5 πδὺ 

βασιλείδι, καὶ τίμιας', καὶ ζα ἔπαθλα φόνταζεοϑς. βουλόνϑνος ὃ Εἰς πλείονα αἰ τοπί- 
χιὐμγῖν αν." ἀπαγαγεῖν ῷ Ἄθ᾽ϑν, χα δᾷξω αὐτὸν ἀπίθανον μεθ᾽ αἰπυροολῆς, οὔκ Εἶπεν, ὁτ| α:-- 

πλαΐφἡ μῆς ἐσμεν ἔχωτοι, δλλ᾽ ὁ Θεὸς ἡμας ἐσώτως ἐποίησε, χαὶ Οὐκ ἠρκέαϑη πωΐ 8 ἰ- 
1ο πεῖν ἐσώτυς, δλω ασοϑσέϑηκε, καὶ ἐχιλανατίοις  ὕα καὶ. ὁ σφοϑρα αϑόητος (Ἰωειδῷ γῆν" 

Εἰρηιϑρων τὸ αἰπίθανον, και ὅτι ἀλχϑεῶτος ἕω ζα λέχϑυδνα, χα σφόδρα, ὠΐζις οὐντρέ που- 

τος. καὶ ὅρφ, Παύλου (ώεσι. ἀφ᾽ ὧν ἑαυ τὸν, ἡνγίγζου δ ἢ χφιοϑς, ἐπαίρει χα σεμνγὼ 

δείκγισι καὶ μέγαν ποιῷ, ὐπὸ τύγων ἐκείνοις οἰγτρέπτει γιοῦ, καιτάδιχον ἑαυτὸν κα λώΐ. το- 
.3 σῦτον 661 μ(Τ' τῷ κασοϑσήκοντος χαρ9.7 πόμτα ποιῷ. ἐχιϑαναπίοις 3 ἐγξυθα, τὸς καᾳ- 

15 τουϑίκοις λέγ, καὶ μυρίων ϑειναίτων ἀξίσς. Οἷὶ ϑέα δον ἐδοήϑημϑυ τω κόσμῳ, 
καὶ ἀγίέλοις, χαὶ ἀν, ϑοϑποις, Τί 51,)ιαἴβον ἐγμή,ϑη νϑυ τῳ κόσμῳ ; Οὔκ οὐ γω-- 

νία μιᾷ, σὐτὲ οὖ μικρῷ τῆς οἰκόμϑρμης μέρει ζωτα πάορυϑι, φησιν, δλλαὶ πόυταχοί, καὶ Ὠπ 

παντωι. τἱ δέ δι, καὶ ἀγίέλοις, ἐξ! (ζ αὐν, 69) ποις ἐὴ ϑέαζον, μηκέτι ἢ ἀἰγίέλοις, ὕτὸν 

ἐντελῇ ζᾳ γυόνϑμα, ἢ, ταὶ ὃ ἡυδ παλαίσματα τοιαῦτα, ὡς καὶ τὴς ἀγψελικῆς ϑεωδίας ὦ. 
20 ξια τῇ . φρρ ἀφ᾽ ὧν ἑαυτὸν ἀξθυτελίζει, σταῖς πάλιν μέγδυ δείκψεσιν᾽ ἀφ᾽ ὧν ὃ ὠκέδνοι 

μένα φρονοῦσι, πῶς ἀὐις ἐντελᾷς ἀποφανει. Κη) γὸ τὸ μωρϑιὶ ἐΠ) τῷ φρονίμους Φα!- 
γέεϑαι, καὶ τὸ αἰαϑοᾷς θη) τῷ ἰαωρϑιεξ' γίνεοϑαι!, καὶ τὸ αἰτίμας ἐὴ τὸ ὠὐδόξος καὶ αἷδ6- 

φόρεὶς ἐυτελέφερον ἐ!) ἐδόκᾷ, καὶ ὦ ὠκείνοις μέλλει πσρϑσοάτηειν, τὰ δ᾽ αὐτὸς χατε- 

δέξα᾽ δείκγεσι ὅτι ἴφωστα ὠκείνων αἰμαίγω, Εἴγο δορὶ ζχῦτα, μη" μόνον ἀν,ϑούπων, δλὰ 
25 καὶ αν δ ἀπέλων (δ δῆμον ασϑὸς τίω ϑεωοίαν ἐπέςρεψε τίω ἑαυΐ, ἐγὴ “«δ)ς αγ- 

«ϑοόποις ἡμὶν ἡ πα λὴ μόνον, ἀλλα καὶ ασϑὺς ζω ἀσωμοίτυς δυυυαμίᾷς, δζρα τῷτο μέγα 

θέα ζον κα ϑηταὶ. 
1ὸ Ἡμεῖς μωροὶ δζρὶ ΣΚοιφὸν, ὑμεῖς 5 Φοϑεμοι εἰν Χοὶς ᾧ. Πάλιν καὶ τούτο 

ἐντρετδικῶς Εἰρηκε,δεικνιξ ὅτι πυραγμά ὅθην αδιευΐατον ζωῦτα συμθιῶαι τὰ ογόντία, 

40 ὦ οὐκ ἔςιν ον τοῖς ἀύζις ζα, τοσούτον αἰλλήλων αὐπέχοντα (ἰωΐϑεν. πῶς γ5} ἔνι, ᾿φησίν, 

ὑμῶς ( φρονίμιας ἐὴ), ἡμᾶς ὃ μωροὺς οὖν τοῖς χὉ ΣΧ ΘΛφον πυδαύμασιν; ἔτ δὴ ἐαύπ]ον. 

το ὸ χα τε Φρϑγοιῶτο ἠτίμοίζοντο ἡ συν ἐΐ εὐνομμίξοντο, ὠκφοι ἢ τιμὸὴς απήλουον, 

ὦ σοφοί Τἱνγ6 9 ̓  συνετοὶ -«Ῥὰ πολλοῖς αἰ πο ωπήθυογτο ᾽ αἰ τῶτο φυτὰ Φησι ὁ7| πῶς 

ἐγι (ὅν: τὰ τοιαύτα κηρυήοντας, ἐχὶ τοῖς εἰγθμτίοις κἰ πσυτ]εύροϑαι τῇ ; 
3,2. ἩἮἩμῴς αἰὐϑενῴς, ὑμᾷς ὃ ἰουφϑὶ. Τουτέςν, ἡμᾷς ἐλαιωυό θα, διωκόμεϑα ὑ- 

μάᾷς5 ἀδείας Ἔιπολαυετο, κὴ θεραπείας πολλῆς. δΔᾺ Οὐκ ὀῤέχεται τοί κηρύγματος ᾿ 

φύσις. Ημῴς ἄτιμοι, ὑμᾷς 8 ἐνδυξοι. Ενζωῦϑω πες ὧν ϑλινῷς ἰποτεί. 

γέται κα) μέγα Φρϑνοιζος ἔχὶ τοῖς ἔξωϑεν. 

1. Αθλ τῆς οὐρτι ὥρφις  πεινναΐνϑμ, ἢ διψώυδν, ὦ γυμνατόδονϑμ, ἃ κολαφιζό- 
40 Αἴθα, ἡ ἀςατῶνϑμ, 15 Κα κοπιαΐίμϑῳ, ὀργαζόνϑροι ταῖς ἰδίαις χερσί᾽ 

Τατςιν, οὐ παλαιαὶ διηηϑῦ μοι πράγματα, δλλ᾽ ὥπερ αὶ ὁπαρων μοιχαιοθς μδότυ.: 

γον, ρᾷ δ᾽ 5 δ, ϑοϑπείων ἡμίν λθγ9ς συ εἰδὶς σοὶ τὴς ἔξωθεν αἰϑεφανείας, δνλαὶ πρὸς τὸν 
Θεὸν αἰφοραΐϑῳ μόγον᾽ ἐδὴ  ἡμαξς χοροῆειν πϑυταχοῦ ὀρώγχφηον. ὃ ἣν ἀνίελοι ἡεωρϑσι 

ΜΘΙΟν, ὄλλα καὶ ασο ἐκείνων ὁ αἰγωνοθότης. 
Ομεγίοῦ, τοτι, 3, Πά4 2 Μὴ 

Κις δι 
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ἩΘΙΚΟΝ Μὰὴτοίνιω ἑτέρων διόκθα ἐπτρεῦδμ. τῶῦτο "ὃ ἐκῴνον ὅδ ὑξοίσαι, στὸν ὡς Οήκ Ὅρ- 

κειῶτοι ποδὸς τ ϑωυμα σαι ὐδατρέχοντες, Ὧχι: ὧν (ἰωδούλας ασεύδω ϑμ. καϑοίπτρ 

Ὁ (Ὁ οὖ μικρῷ ϑιάτρῳ αἰγωνιζ ἔμδροι μᾶγα ζητῶσιν, ὡς Οὐκ Ὡρκοιῶτος «ὐρὶς Ἐκίδειξιν 
ἐκείνου" ὅτω ᾧ (Ὁ ὧν ὀφθαλμοῖς τῷ Θεού αγωνιζόμϑμοι, ΕἾἶτα τίω οὐρα αἹ,ϑοθποις 
ζυτοιῶπτες δφυμίαν, τίου μείδονα ας ὁτες, ἢ τῆς ἐλοῆονος ἐφιέμδνοι, μεγαί λέων ἑαυτοῖς ἐ- 5 

πιασῶν") κόλασιν. πῦτο φρεῶὼ ὀθω κὶὶ κατω πόρτα πεποίηκε, τῶ το (μωετωραξε τίω οἱ-- 

χρυμϑυζι ἅπασαν, ὅτι πος δ, ϑοθποις βλέποντες ἐπόντα “ραήομϑν ᾽ καὶ τοῖς ἀγα- 

γυῖς σὴν ἡχού ἴα τὸ (ὃ) Θεὸν ὄχειν ϑριυ μιαιφ΄ζωὺ, δλλ᾽ ᾿ιζητθμδν τίω χρδα τοῖς ὁμο-- 
δούλοις θὐδὺκι μὴ σιν, καῖν τοῖς οὐνανπίοις πάλιν αὐτί χαταφρονήσοιντες, δ, οοσίποις δεδὸί--: 

χαρϑρ. χαίτο! γὰ ἀὐδρὶ αἴθ υρδιυ φήσον) Ἰ πϑῷ βήματος ἐκείνου, “σον ἡμας ὠφεδλοιώ -- ἴο 

τεφ᾿ 68 Θεός, αὶ κουτωφρονούϑυ νιῦ, αὐτὸς οἶστι τίωὐ ψῆφον ἡμίν. λλ᾽ ὅμως, ἡ ζω- 
τὰ Εἰδύτες, «τοὶς δύ, ϑοΐποις ἐτι κεχήναρνϑρ, ὅπερ ὅθὴν αὐδότη κα ποοώτον. ὶ αἱ, ϑ66.- 
που ὁρῶντος, οὐκ δ τις ἔλοντο πορνθύειν, δννα' καν μιυδλαΐκις φλέγη") τω κακῷ, νικᾷ- 

ταὶ τῇ πάθος ἡ τυροινὶς εἰ ποὺ τῆς ν αἱ, ϑ,9΄πὼν αἰδους᾽ τῷ Θεοί ὃ, ὁρωντος, εχὶ μωιχεύ- 

οὐσιν, Ουὐδδ, ππορνϑυοισι μόνον, ἀλλα ἢ ἕτεραι πολλῷ χαλοπωτεροι πολλοὶ τετολμήκασι, ἡ "5 
Ολιμῷσι. τούτο δίζυ μόνον ἐχ ἰχανὸν μυνθίους ὀίων σκητό]οις καυτενεγκῴν; ἢ τί λέγω μοι-- 
χείας ὁ πορνείας ; τὰ ὙῈΡ πολλῷ ὶ τότων ἐλόήω, τχὶ Κ᾽ δ ϑούπων δεδοίχαιδν πρρατ- 

τοτες᾽ Θεοῦ ἢ ὁρωῖντος, Οὐκέτι. οἰσ' δέ τῶῦτο πόρτα ἐτέηϑη ζκὶ κουχαὶ, ὅτι οὖν τοῖς οὕτω 
χαῖοῖς " (δ Θεὸν, δλλα' (ζν" δ, ϑοῴποις αἰδούυκῖβα. Δίῳ τοι τῦτο καὶ τὰ δγτως ἀγαϑα, ὁ 

δυκριῶτα ἐξ τοιαύτα τοῖς πολλοῖς, φ "χορὸν, τίω γ᾽ πνραν μῶν ϑξεταζοντες φύσιν, 39 
Συλα' «νοὸς τίω' δυξὸμ ὉΜ πολλωΐν Σ'ποθλόποντες, ὄχι δΨ χακϑν ὃ ἐὐδ' τῶν παορ’- 

τες πάλιν, Οὐκ ὑντα, δξωυ τινα, ἀγαϑώ, κα) Κα λοὲ 4) δυκϑιώτα τοῖς πολλοῖς, ὡς ἀγαθαὶ σὺ 

τὺς αὐτῆς συγηϑείας διώκομϑρ᾽ ὡςε ἐχατέρωθεν ᾿φϑείρεοϑω. χα πολλοῖς ἀσαφέςερον 

ὁ ϑοκεῖ τὸ λερϑέν᾿ σόκοιοῦ ὀψαγχη ἐδ σωφέςερον Εἰ πεῖ. στὸμ πορνϑύωμϑρ( δῷ γὸῤ 
στο ΤΡ Εἰρηνθμων οὐῤξαοϑαι) αν, ϑοφποις φοζουᾶθα μάλλον," τὸν Θεὼ. ἐπεὶ δξχυ ὅ-- 85 

τως ἑαυζξιν καἰ πεϑηήκαρμϑρ οὐχ εύνοις καὶ διασόζοις ἡ μδν" αὐ (ἦν ἐποιήσοιμδν, "πολλαὶ τοῖς δε- ἈἸσιπολὰη 
ααύταις τάτοις καὶ ἀλλά δυκᾷ ἐἡ καχα Οὔκ ὄγτα χακοὶ, κάκφα φδγομϑυ παλιν ὁμοίως δῇ 

ὦ οποία, ζῇν πολλοῖς δοκᾷ δ αἰογρίν" ᾧ φευλχϑιᾶν τίωυ' πωΐίλυ, οὐκ ἐπ'4δὴ δον αἱ- 

«ρὸν, Οὐδ Τ᾽ τῦτο πεπείσμεϑα, δ᾽ ΚΝ. τοῖς διασύταις ὙΠ 1) δυκᾷ τούτο αἰογρῦν, 

καἰκείγοις δεδοίχανϑν. πάλιν, Ὁ απ μαζεοϑτι ὃ εὐκαταφρϑνητον δὴ) ἡ πασης ὠκτὸς δυ- 39 

, γαςείας ,δὸκ {τοῖς πολλοῖς ὁμοίως τὴ αἰοουύης α δὐτελείας πολλῆς. τούτο πάλιν φϑύχομδν, 
Ϊ Οἵνκ αἰτυϊχαταγυώσχοντες, λα ΕΝ τίω ΤᾺ διασυοῦμ ἡ μϑν ψῆφον. πολιν αὶ ἐκ τοῦ 

ἢ εὐγλυτίου τέωυ' αὐτίω κἰ πυουϑῥονϑν λύμζω. ὃ »ὺ πλουτῷν, αἰ γαϑὺν τὴ δυκᾷ, ἡ ὁ τῦ- 

Φος͵ ἡ αἱ δύξαι, ὸ Φ ἰϑίξλεηηον ἐἢ. ὼ τϑτο πάλιν διωώχουϑν, σσ σὲ ὠρζαῦϑα τίω 

παραγ μῖ» ἔχισκεψαίνϑροι φύπν, δὅτι καλὴ, δλλ᾽ οἰποὸ τὴς δύξης ΤῊ) διασο νῃΕν ἡ μδυ πε-- 15 
᾿ πεισμένοι. δεασυτης Ὑδν» ἡμδῇυ ὁ δυμός ἘΦ1 ̓ ὼ ὁ πολιᾷ ὄχλος δεασότης ὠμὸς ἡ τὸ- 
; δαννος χαλεπός. οὐδὲ Νν Ἐχιταγὴς αὐτῷ δά ασοϑς Ὁ ἀκϑυοϑίωαι τὴ» ἡρδιν; ὥλλ᾽ 2 Ὸ- 

Ι 

κφιμόνον ἡμαξ Εἦδεναι τί βουλε), ᾧ χωοὶς Ἠξπτάγματος ΕἸκομδν᾽. Ὄσαύτη θυνοίᾳ, 
αἰϑὸὲ αὐτὸν κεγρή θα . ὁ Θεὸς καθ᾽ ἑκας- ἕω ἀἰπειλωών αὶ νουϑς ἦν τίω ἡμόραν, Οὐκ 

᾿ αἰκϑυεέται᾽ ὁ ἢ πολικ' ὄχλϑφ, ὼ αἰτακ]ος, καὶ συρφετώδυς, Φυτῖὶ Ἐχιτα γῆς χρεόν ἐχά, δὶ 49 

1 “Φρκᾷ μόνον διᾷξαι τίσιν δρίσκεται, κὶ πλϑτα αἰ πυ’ἀκϑύουϑρ θύϑέως, καὶ πῶς ϑῳ τις τού- 

τοῖς, φησίν, δἰτοφύγῃ «ἂν' δεασόζας; Εἰ μέζον αὐΐῷὸ φρόνημα λάζοι, Εἰ τίω ῥισραγ- 
ΕΥ ! Ι ἜΝ ΜΕ ; ' " δια 

μώτων ἐχισκένψαι»» φύσι, Εἰ καταγνοίη τῆς Ὑἦν" πολλωών ψήφου, Εἰ τοΞ δ) ἀλ- ἡ 

' λωι πόρτῶν ον τοῖς ὑνγτῶς αὐαγροῖς ποιδυύσει ἑαυτὸν μὴ δυιϑούποις, δλλα' ῷ «ἰκοίμεητον 
' ᾿ 3 ᾿ 

ὀφθαλμὸν 
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ὀφϑιιλιμόν δεδοικένωι, εἰν τοῖς α'ἰγαϑοὶς πάλιν (ἦν ΞΡ ὀκείνου φεφόῴοις ζητᾷ. ὅτω 5} 
συσὲ εἰν τοῖς ἄλλοις αὐ αἰεξό θα. ὁ 2», ζυΐκα αὐ Κφτορῦο!, μὴ αἰξίοις κρίνας ὠκεί-. 

εγοὺς Εἰδέναι ἐὐιν τα κατορθώ μματου, αὐλλ᾿ δηρκούμϑμος τῇ τῷ Θεοῦ ψήφῳ, Ουτϊὲ εἰν τοῖς 

ὠνδρτίοις λϑηθν αὐτου" ἕξει τινα, ᾧ πῶς ἀΐῷ᾽ πὅτο ἔςαι, φησίν; ογνέησον τί (ὦ ὀῤ,ϑόφπος, 

, τἰ ὃ Θεὸς, αὶ τίνα ἀφεὶς τἰνγεαγοσφεύγεις᾽ ζαχέως δίϑρϑωσν ὦ πϑρ. ὀῤίδοοπος ὑ- 
πὸ τέω αὐτίω αἰμϑοτίλν σοι ται, ἢ τίω κρίσιν, (ὶ τίωυ κόλασιν" οὐ ϑοοπος ματαιστητί 

ὡμοιώθη, ἡ κοάίσιν ὀριϑέεὺ σύν ἐχᾳ, καὶ ϑιίξται τὴς ὀύτωϑεν δθρθωσεως ᾿ αὐ,ϑοφπος γὴ καὶ ατυ-- 
δὸς. καὶ ἐπτωμέση, πολλαχις αἰπλώς ἐνταμέσεται, ἢ «δὲς Ὑϑβι; ἢ τοὺς ἀπϑειὸν. κὰν 

χκγμζιτω ὅζεθαλῃ ν κϑτηγϑρήσγηπαλι “Σιπὸ Ὁ αὐτῆς Ἰούηο " ἐργάσεται γνώμης. αἰλλ᾽ όχ ὁ Θεὸς 

1ο ὅτως᾽ αλλ ὠληηῆος ἡ ψῆφος αὐτϑ αὶ καϑωρα ἢ κράσις αὐτί, ἡ 2,6Ὰ “σ᾽ ζωτα ἀεὶ 

πσοὺς αὑτὸν χαταφευΐειν "ὶ δὰ ζωῦτα ἢ μόνον, αἰλλ᾿ ὅτι ἡ αὐτὸς ἐποίησερὸ φείδεται συ μά- 

λιςα, πλύτων, αὶ αὐτο συ μαλλὸνσε ὠγαστά. πἰ τοίνιωυ αἰφέντες ἔχ φᾷ ϑαυ μαςὸν ἐγταμέ-- 

τίου, πσοὸς δ, ϑοϑρτον καταφεύγρμδν ͵ ᾧ συ δὲν, ῷ Εἰκή, τὸν ἐπλώς ; πονη- 

οϑν σι λέγει καὶ μιαρὸν οὐχ ὄντα τοιοῦτον; ζωτη μάλλον αὐτὸν ἐλέησον ᾽ καὶ δα:-- 

15 ἴρυσον δι διέφϑαρ.) ᾿ καὶ καΐζα φοθνησον αὐτοῦ πὴς δόξης, ὅτι πτεπήρωται αὐτῷ τὼ τῆς 
δχανοίας δμματα. ἐπεὶ χα! (ὦ ̓ἀἰπόςολοι ζῶτα ἤχϑυσοιν, αὶ χατεγέλων Δ “9 Θαλλόν-: 

τῶν. αλλ αἰγαϑὸν σε λέγ, χα) χρισὸν ; δρ μϑν τοιούγος ἧς, μμηδύλως ηθιυνωθῃς αἰσὸ τῆς 

δόξης δ δὲ μη ἧς τοιούηος, πλέον χαζῳ φρο ϑνησον, καὶ χλϑυασίλν ὃ πράγμα ἐῇ νόμιζε. 

βύλει μαϑεῖν Τῇ) πολλών (ας κρίσεις, πῶς Εἶσι διεφθαργϑμα,,ὺ ὠξγρησοι,ὼ γέλωτος ἄξιαι, 
ὸ ᾧ αἱ ζ, μεμιμνότων τὸ ἐἰδεφηκότων, αἱ ὃ, παίδων αἰ ασοτιτϑίων , ἀκέσοι αἴωϑεν. ἐραΐ δὲ 

σοι κρίσεις οὐχὶ ζιζ τῷ δέμεσ μένουν δλαὶ αὶ ας Μ᾽ δοκοιώτων Ἐἢ) σοφωτώτων, ἣν ἐξ ϑρ. 
γλρνομοῦα ἣΜ. τίς Ὁ αὖ δόξειε δα τοῖς πολλοῖς σοφώτερϑς τῇ τῷ νομιοϑέντος αἰξίου 
πόλεσι ᾧ δάμοις γομοϑετεῖν ; δλλ᾿ ὅμως τοῖς σοφοῖς ττοις Ὁ πορνόυειν Οϑ᾿εἰὲν τὴ δοκεῖ πυγη-: 

οϑν,Σ οὲ χολδίσιως ἄξιον. συεεὶς γριῶὼ Ὁ γόμων φ ἔξωθεν αὑτὸ ὠκόλφσιν, Ο δ Εἰς δια. 

45 φήρλον Εἴλκυσεν ἐἰγτθῦϑεν᾽ αἰλλαὶ καν ἑλκύσῃ τις καἰ χόρ τυτῶν, χαταγολαίσιν (ὦ) πολλοὶ, 

αὶ οὐκ ὀμέξετα ὁ δικοίξων. ὃ κυδδνενπαλιν τῆς ,ϑ αὐ δὝ' πιμώρίας ὅθιν ἐλθύγαρον, καὶ 
οὐδεὶς ἰῷ τύτων δίκζω ἔδωκέ “ποτε ,Ὁ» ὀκείνοις, Ὁ ἔρυειν, ὡς γαφρίξεοϑει, οὐ μεόγον 

Οἵκ ἔςιν ἔγχλημα, αλλὰ ὼ κοιτόρθω μἰᾳ ωϑὰ πΌΛΛοΙς ἐῃ) γεγομμιςαι. ᾧ ὦ τοῖς φρατιωτι-: 

χϑὶς δείπνοις πολλή τῷ πυραλματς ἁμρλα,ὰ ὦ μώλιςα (Θ᾽ ᾳρφονδύσης δχρνοίας ἡ σώ- 

49 ματος ἐῤβῥωμϑβου διόμϑμοι, οὗτοι μώλιφα τῇ τυρφινίδι τ ρωδεέδογ ἢ) τῆς μέϑης; ἡ Ὁ σῶμα 
τὐἰθδαλύοντες, χαὶ τίω ψυχέω σχϑτοιώτες. καὶ ΤῊ νομοῦ Υῇᾳ ουὐοϊδὶς τῷ» ὠκόλασε Ὁ αἰ- 

αὗϑτημα. τί ζωυτης τὴς μόυίας χεῖρον τῆς δέ ἐυφημίας ἢ οὕτω “Δ ακεινϑῥων δῳ,3691. 
“πῶν ὅχιθυμᾷς, οὐ κατορύῆεις στουτὸν; Εἰ γᾷ πύρτες σε ἐθαύμαζον (ὦ τοιούτοι, οὐκ 

ἐγϑίω αἰοουύεοϑαι ἡ ἐγχοιλύτραϑαι, “Ὁ ὀρ, ϑούπων οὕτω διεφϑαροϑμων (ὲ κρίσεις 

ἰμρμκεον 25 κροτώνϑρον »πάλιν βλασφημία τοῖς γομοϑέταις οὐνὲν ἢ " Φοξερϑν. σϑοδὶς γϑιῶ ῷ Θεὼ 
ΣΩ͂Ν βλασφυημήσαε, Εἰς δικαιςήορμον Εἰ λκιύδϑη Ὁ δίκζου διέδωκεν. δΔλ ἐδὼ δὴ τοὶ μαπιὸν τς 

κλέψη," βαλθίντιον Δ 9 τέμ,ἡ ζῳς σλθυσοὶς δίορύῆεῖ κὶ δεινάτω οὐρα δίδοται πολλάκις" 
4)" Θεὸν βλασφημδν; οὐκ ἐγκαλάτα Ὡρὰ ΤῊ ἔξω γομοϑονμ, κἂν δυύλίω ϑΥσ- 
φϑείρῃ τίς γωνώχᾳ ἔγων, οὐοὴν ἐῇ δοκεῖ τοῖς νόμοις τοῖς ϑξωϑὰν, Οὐοϊδ' τοῖς πολλοῖς. βϑόλει 

40 αὶ ἔτερᾳ πάλιν ἀκούσαι δεικγεώτα εὑ ν' αἰωὶ λῤοιὸν , ζω δὲ γὰρ ὃὶ κολοΐζοισιν, ἕτερφ 
ὃ. ῥνομοναητῶσιν ἰὐοί, τίνα δξῶ Εἰσιν ἐκῴα ; ϑέατφα ((μυαϊχϑύσι, αὶ ποριων ὀκᾷ γωναρδν 
χροϑις Εἰσείγοντες ᾧὶ παῖδους πειπορνθυγδῥυς καὶ Εἰς τίω φύσιν αὖ τίω «νςοϊξογζῳς, και- 
ϑιζωσι (Ὁ) δῆμον αἴω παὐτα, οὕτω τίω πόλιν ψυχαγωγριώῶτες, ὕτω ἕν; μεγάλες ὀκείνος 

βασιλεας, ὃς αἰεἱ θαυ μαζωσιν ἘΧῚ “δοπαίοις νίκαις, ξεφωνοιῶτες. χαίτοιγε τί τῆς τιμῆς 
ΟΒεγίοιβ, τοῖν, 3. ῃά 3 ζωτις 

ἀτ ἃ 
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ζωυτηρ ψυγεύτερνν; ; π᾿ τῆρι ἡδονὴ ὦ ἐκείνης αηδέφερον: ;οκ τύτων δίω ἐπευνέζῳε ζητεῖς δὰ 

ἔργων σῶν, αὶ κθ' ὀρηρφῶν, κα ̓ μαλᾳκδίνγχσὺ μίμων, καὶ πορνοὖν γωυαρδῖν ἐνφημίας α- 
πολαυει ϑέλεις, Εἰπέ μοι: Κι, πωρ οὐκ δ εἰνωῶᾳ πὑ δανοίας ἐ ἐούτης» ἡδέως γ᾽ 

ἐδὼ αὐτοῖς ἐφφίμέιυ" δεινὸν “ἣν τῆς Φύσεως ἀὐετρόπεοϑαι νόμιοὲς, χα! ' κοἰθανόμωις Εἰσα.- 

“φοϑο μίξεις παγτως ὀφρόσιν, ὁ δενόν. δοκοῦσι λϑεῶ χα ᾿ολάξο τὸ ὀύόμημα «το, φ 

«ἱ ὀΐω τοῖς ἡταιρηκέζας ὠκείνοις Εἰσογής: χα Οέκ Εἰσοίγεις μόνον, ἀλλα χαὶ τιμᾷς μυεί- 
αἷς τὶ ̓ἀφάτοις δωρεαις: ; ἀλλαηρ τοις οὶ τοιαιύτου τλιδέδίις κολίζων, ἐν ζιὐϑα 3 3 καὶ ὡς 
ἐυεργέτεις χϑινοῖς τῆς πόλεως σ᾽ ἡματα ὀμαλίσκεις, κ᾽ ὧκ ΜΨ δομοσίων αὐτοῖς τρέφεις 

ϑαπθρνμώτων. ΕΝ ἀτιμοι, Φησί, Εἰσι, φὶ δὼ αὐτους ̓ παιδοτει(ῳ ̓ς; τὶ δέχυ δζῳ τῶν α.-- 

ἡἱμων τοις βασιλέας πριᾷρ: "ἢ ὃ φὰ πόλεις ὀκπφαγολίζεις; τὶ τ ἢ Εἰς αὑτοῖς ̓ Ὀσαῦτω το 

δαπὸμᾷς: εἰ »ὁ αἱ ἀτιμοὶ [Εἰσιν, αἰπελβειυεοθοη ἐχοζοῦ υ ἦν ἀτίμοις. τίνος γαρϑνεκεν ας 

ἡμυς" Εἰ γείσω ὡς ὀπαρώ, ἢ ἥως κρτεγσωκῶς: ; δηλονότι ὡς κατεγνωχών. εἰπιὼ ὡς; ἍΧ' χαλήᾷ, 

χατεγνωχώς, ἀΐίμος ποιφς᾽ ὡς ὃ ̓ὐδίμνς πέχεις ὀψόμϑμορ, ὑλωμαάξεις, κα ὦ ἐπαμνᾷς, καὶ 

κροτεῖ: ; τί [δὲ λύγν ζιε μαγίνείας ζςς ἡ τῶς ἱπαοδροιιίαμ: ; ζω ὧν ταῖς τί" ϑ»οίων αἰ- 

μίρλναις » πάσης δὴ ὀχφα αὐοαπληξίας μερα.. ποιδυίνα (ζ ϑῦμον (μυεχῶς ὀϑηλεῖ ας 
πινου ἔχεν ὸ ὠμὸν ἡ ἀπθριϑοσπων ὲ γυμναζει ὁ ὁρᾶν δῤϑεύποις αππιρατ]ομδένς, καὶ αἷς 

μαι κατα ββόον, ὃ διείων ὠμότητα πϑϑτα συγιχίσστιν. ἡ ζχυτα πάντω ὦ αφὸὶ νομοϑε:- 

τῶ τὸς [κ: χ9 ἐπτισήγανγϑν ζᾳ γοσήμιαται, Ὡ κροτίσιν αἱ πόλεις ὑλαυμαζυσω, ἃ δυλ,Εὶ βέ.- 

λει ζοῦτα ἀφέντες, ΓᾺ ὑ φανεροῖς Κα (ζ ὦ ὁ ὁμολϑρρυμϑίως Εἰσὶν ἀτοπα, τοῖς ἣ  ἐξωλιν γομιοϑᾷ- 

σταῖς Οὐκ ἐδοξον, Ἰχὶ τὰ σεμναὶ παρϑφοίγματοι ἔλθωμϑυ, ὑψ καὶ Χὴ ὡυᾷᾳ στ πῆρ 20 

πολλὴ δύξης διεφλαιρεῦμα. ὁ γὰρ γώμος πξΆγμα “μεῖον ἤ) δοκεῖ ἡμὴ τοι’ ἰφέξω)οι. 
αὶ ἐς! ἡίμιον᾿ διλὰ γαΐμον τελαρϑων, τοστῦτα καταγέλαςα Ὅν “ ποράγματα, ὅσω αὖ.- 

ἀκα οἰκούσεωϑε, «ἰαυν. δ τῆς (ἰωτϑείας (ὦ πολλοὶ ἡκατῥεϑιοιὰ «οὐ δαλογιζόμδμοι, 
οὐὶ γυώσχϑεσιν αὐ ᾧ ἃ ἀτοπον αλλ. ὁτρων δέοι.) ΝΜ ϑιδουσγόντῶν. Ἂ γ» λρρθίαι, 
ὑκύμ λᾳ,ἃ αὐλοὶ, ἡ ὁ ῥήματα ὑῴσματα αἰχρα, ὦ ὁ μεῦναι, κα Ὁ κῶμωι, αὶ πολιςὸ τῷ ὅχε-- 23 

Οὐλι τὸ τοῖν ἐπεισαῖγει) Φορυτος. ῥοΐδω Κ ἅ {τι δόξω καταγίλατος (ῦ τότων Ὀχιλαμξλρο. 
υϑρος, ὺ πολλζω ὀφλήσω αἰδὸ τοῖς πολλοῖς ὀῥοιθῳ, τὸς παλαιοὺς νόμους μεεταχιναῖν, ὃ ὁ- 

περ ̓ὸ ἐφϑών εἰπων,πολὺς τῆς σιωνηϑαίας 0 αὐ δα λογισμόρ᾽ Ὶ Ὑ δ πουύσομαι ζωτα 

λέγων ἴσως γΝ,ἰσωργκάν μὴ πότος αἰλλν ὀλίρρι ϑοὸρη ἡμᾶς Ὡστοδὺξονται, κ αἱ αἰρήσονται χκτα- 
γ»ἡλάοϑα) (3 ἡρδν, ἡ ἡγελᾷν ἡμῶς ματ' ὀκείνων γέλωτα ϑοχρύων ἄξιο καὶ Ὁ πολλῆς κολοί- 89 

σιὼς ὃ τιμῳείας. “πῶς )» οὔκ ἐν Εἴ τῆς ἐοώτης κριταιγνώσεως ξιον, γπόρϑενον 9α-- 

σιμευϑεῖσαιν δϑλυρὸ μαθϑῷ, αἰδάοϑεο ἀἰπο τὴς πεϑτης ἡλικίαρ, αἱ, ϑρ90ν λὐαγκαζεν 

ἁπασαν ὀκχῷ τίω αἰδῶ, ὦ ὁκ απφϑοιμίων τῷ γάμια τίω ὀὐαιογοιυτίθῳ παιδόύειν, καὶ 

αἰσελγέσι ν αἰσέμνοις αἰδράσι "Ἢ πόρνοιρ ὸ μαιλβκοῖς Εἰς μέσον αυτίω πρξοτιλέναμ ποῖον 
“ὦ [1 ἰ φυύβυϑήσεται τῇ τῇ νὐμῷῃ κακὸν ̓ἷπὸ τῆς ἡμέρας ὀκείνηρ, αὐαιηευτία, ἰταμώότης, δὐαϊ- 293 

δια »ϑύξης ἢ ἐρὼς ἀτοπ. αἱ ἐθολήσοισι ζοκ' ἡμόρφις δὲ πασας τοιαύζῷς ἐχῴ. ὧν" 

τινων πολυτιλᾷς αἱ γευάραας ὺ ἡ δωπόμηοὶ, οὐτεύλον ὀἀμαιδιᾷρ, οὐτεῦϑεν αὑταῖς τὶ μν- 

οἰα κακά. καὶ μιῇ μοι λέγε τίω συνήλειδρ. Εἰ ἅ “)Ὰ πονηρϑν, μηδὲ ἁπαξ γοέϑω᾽ 
Εἰ αἰγαϑὲν,ἐεὶ γινέοϑω. εἰπε γὰρ μοι, πορνδυῳ ν πονηρὸν αρρο δξωυ συγχωρησομϑῳ κϑι-: 
λύπταϊξ τοῦ “δνέοϑαι ; οὐδαιιθς. 219. πὶ ν ὅτι κἀν ἁτταῖξ ὅλαι, πονηρϑν ὄφιν 4ὦ 

ὁμοίως. ὧξε ὼ τὸ ὁ φαιδριούξεϑα, τίω νὐμφίω οὕτως, εἰ μϑῥ ἐ ἐσ πονηρὸν, μεδν ὥπαΐξ γκοϑῶ" 

Εἰ: ὃ. οὐ πογηφϑν,χαὶ ἀεὶ ἐγοόοϑω. ᾧ δὰ δζω, φυσι, αἰ θθαλλεις ἢ τ γοίμον, δήστο μοι; μη ̓Ἄροιτο, 
δ οὕτω Αϑήνομοῃ, ἀλλα τὰ καχῶς Ἰδησυρόμδμα τῷ γάμω, ᾳ θλιτείμμάτα, δὲ ὑ- 

πογραφας, τίου ὄὥνω κὐδεεργίον ἃ ὥπασαν. ΧΑ ὶ γὰ πολλοις' ὐπὸ τῆς ἡμέφας ἐκείνης 

λήψεται 

“. Ὧν 
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λήψεται (ἦν ἐροιςαὶς καὶ πα τῷ μέλλοντος αὑτὴ ( μοικάῖν, αἰλλαὶ πολλοὶ ϑαυμασονται 
τίου γωναἤκα τῆς ὥρᾳς. χαὶ {(τῶτο ; δῦ ὦ "ὃ σώφρων ἡ, μόλις οἰ αφόξεται τίωὐ πονη- 

ὁϑν «συ ιαν " Εἰ ἡμδηνόνη, ζα χέως χαὶ αἰλώσεῖ), ἀἰφορμέι ἀσελγείας λαιούσει 
τίω ἡμέρον ἐκοίγζωυ. αἰλλ ὅμως τοσώτων ὄντων χακϑύν, στὸν μὴ ζῶτα θη), ὕδραν δ »ά- 

ς γμα καλούσιν (Ὁ βοσκημώτων σϑλοϊὲν ἀἰμεύντς, καὶ δεινὸν ποιοιῶται ὦ μη πολλοῖς φαίνεεϑαι 

τίω γωνώχκαι, μηδὲ «σοϑκείεϑαι ϑέα ον κοινὸν τοῖς ὁραΐσι. χαήτοιτε ὕΐξοαν ἐχοζώ νομίζειν 
τὰ γινόνϑμα, ὁ γέλωτα, ἡ κωμωδίαν᾽ ἐπεὶ ᾧ νι οἶδα σι πολλζωὺ αὐοιὰν τὸ γέλωτα ἡ-: 
δὲν καυταγγώσον.). δλλ' οἴσω τὸν γέλωζᾳ, ὁτὸμ τι ἥμηται κέρδος. ᾧ γ)δ δμ" Εἴω κα- 
(αἰέλαςος, Εἰ τοὐθαινεῖν τὴς ζ' πολλαῖν δόξης καταφρονᾷν, αὐτὸς ασο9 ἢ ἄλλων χειρωϑεί- 

τα ἐν τῶ παϑει. "ἰδὲ τὰ ἐντόζ)εν λοιπόν Οὔκ ὑμμέρᾳ μόνον, ἀλλα ὁ ὦ ἑασέρα κἴθυύον- 

ζκ λύδρας ἢ κεκαρωρνϑμους ἢ πτεπυρωμϑίοις αἱασῦ τὴς τρυφῆς, δὲ χάλλος ὄψεως δρᾶν πα- 

οασκίυαζοισι χϑλϑοικῆς. ἢ σϑεϊὲ ἐχὶ τὴς οἰκίας, ἀλλαὶ δχρὺ τὴς αἰγϑροις Εἰς Ὡχίδεξν 
ἐκπομιστάγοισι, (Τ᾿ λαμπάδων αὖ τίου χρλοριπέμβιποντες ἐν ἑασέρα βαϑεία, ὡς πᾶσιν αὐτίω 
Ἐχιδείκψυοϑοι, δὲ ὧν ποιούσιν δυεῖν ἑτερϑν το ϑανομῶτες, ἢ ὅτι πᾶσαν Ὁιποδυσοεϑαι χοὺὶ 

τς λοιπὸν τέων αἰδῶ. κ᾿ συ δὲ μέλοι τύτωι ἵςανται, λα ΚΖ αὐοροὖν πὰ «ὑτίω ἀγϑέσι, 

ὁ Τῦτο γόμος ὅ6) δὰ τοῖς πολλοῖς. καὶ δραπέτω ἢ μία ςΙγίαι μνοίοι “μὲς ὦ ὁλέ,ϑριοι, κ᾽ 
ἀδείας λοιπὸν ὥπλμτα φϑέγίοντωι περ δμ' βουλωνὅ), Εἴςτε ἐκείνων, Εἴς πεῖν ὠκείνῃ σὼων- 

οἰκεῖν μέλλοντω "ὁ σεμγὸν ὦ σϑον, πόῤτα ὃ αἰογραὶ ᾧ ὠοριμοσιωώης γέμοντα. καιλίιὼ 
ὃ υὑχ ἕξει διδϑασκαλίλν σωφρϑσύνης κἡ ύμεφη, τοιαῦτα (ἶ ὁραΐσοι, τοιαῦται καὶ αἰκούουσω ; ὦ 

20 ἅμιλλα τις ὅ81 φζᾳξολικὴ Τ᾽ ταὶ ιαῦτοω αὐ ανοιώτων ἰπυβ αλλεαϑαι ϑατέρϑυς τῇ ἢ 
ὀγειδῶν αὶ τῇ αἰογρον ῥημαίτων φιλοτιμία, δὲ ὧν καιταιαγευύουσι τοὺς ((μωιοόγζᾳς, κακῇ- 
γο! γηνήσουντες αἰπΎλϑον, ὅσοι στλλείονα, το ὀγείδυι ᾧὶ μείζονα, ᾳ αἰο,ρα παρλσέρριψνον. καὶ οἷ-- 
δα ὥ ὁπ Φορτικός φςΕἰμιὺ ἐπαρϑὴς δύσκολος, ὡς ἡδογζω ἦμα αἰβεκότηων τῷ βίου. δὰ 

τῶν πυϑῶ, ὅτι ζῳ ἀηϑ, ἡδονή τις δὴ γενόμισαι. πῶς γὸ Ούκ ἀηδὲς, Εἰπέ μοι, ὦ 
25 ὑξείξειϑαι καὶ λοιδορείαϑαι; ὃ οἰ δαὶ πϑρτωι ατιμαξεοϑαι μ᾽ τῆς νύμφης! καὶ ζ Εἷς 

τις τῆς αἰχϑοῦὶς τω (μωοιχούσαν Εἴπῃ κοικῶς, μνεία κινεῖς πράγματα, κὶ ὠδίῳτον δἢ 
Ὁ βίβννομίζεις᾽ τὴς πόλεως πϑρούσης ὡπάσος ἀοριμονων μ᾽ τῆς (ἰωοικεῖν. αϑιηούσηφ, 
΄χαῤρεις ἡ χαλλωπίζῃ καὶ πόσης ζωῦτα μιαφίας ; δλλαὶ (Ἰωυήνψα ὦ πράγμα! ὅ81, φησι. 
Δ[9. γ) τῶτο ϑρίουᾧν μάλιςα ἀξιον, ὅτι οὖν (ἀωυνϑείᾳ Ὁ πράγμα κατύρνεισιν ὁ ὀζρέζο.- 

1ολος, Τη 7, γὸ ὁ γάμος ποράγμα [81 σεμνὸν, ἡ Ὁ ὅμος ἡ δῇ )συϊκροτοιῶ, ᾧ πολλών αἴτι-: 
ον ἀγαθῶν, δουκγόμδρμος ὁ πονήρθός ὀκᾷνος, καὶ Εἰδὼς δτί κτὶ τῆς πορνείας Ἐχιτετείχιςαι, ὁτέ- 

ῥὼς πορνείλν ἐπεισοίγή πάσαν . πολλαὶ χνιὼῶ οὖν ταῖς ζοιαύταις ((μυόδοις ἡὶ χατηοῤυύϑησαν 
πέρϑοοι" Εἰ μὴ πϑρταχού, δλλ᾿ φρχεῖ ῷ δωΐμονι τέως ὑκεῖνα ζρι βήματα ΟΣ ἀσμα- 

μπριβ ζᾳ ὀκῷια τὰ " πονηροὶ, ὁ πο αδειρματίσαι τίου νύμιφωυ, ἡ ὠκπομιστάσωι (δ νυμφί- 
43 οὐ δ τῆς αὔγρρθις, Εἶτ᾽ ἐπειδήπερ ῳ ἑαυήρᾳ ζῶ τὰ ον, Ἷ μηδὲ τὸ σχϑγος «οὐ απέ- 

τασμα, ἢ νὴ χαχϑν τύτων, ἐπεισοίϑνται λαμπάδες «πολλαὶ οὔκ ἐῶσα λανθοίνειν “ἰώ 

αἱορημοσιωύζωυ. “ἰ γὸ ὁ πολιᾷ ὄχλος βουλέΐῖ): “8 καὶ μέϑη; τὶ ὃ αἱ σύρης, Οὐχ θῦδηλον 
“γ ἥα μηδὲ (Ὁ εἰν ταῖς οἰκίαις ὄντες, βατήζόμϑροι ὕπνῳ βαϑεῖ ζαύτα αἰγνοῶσιν, δολ᾽ 

«ὑπο τῆς σύοιηςς διεγῴοθυδνοι, ἡὶ ἀύωδεν οἰπὸ ΟΜ ϑρυφαλίων καζακύπηλοντες, μδτυρες 
40 μων) τὴς κωμωδίας ὠκείνης » τί ἀν᾽ ἂς Εἴποι ζιὶ δοὺς αὐζᾳς, αἱ πάσης γέμιοσιν αἶκο-: 

! μ᾽) ν! ΝΜ ͵ ΝΜ Ν , ᾿ ! ,᾿ - 
λόσιαρν ἐρωΐζᾷς ἀτοστὸς ὦ μίξεις τὐϑανομς νὴ οἰκιῶν ὀϑαΐδοπὰς ᾧ μίνθλας ἐπτεισοιορυσοῳ 

“φωγώδίας, ὼ πολὺ τὸ τὸ φίλε καὶ ἐρῶνγγος ὅγομα ἔχϑσαι, χρὴ τὸ τὴς φίλης χα ἐρωμϑδύηςε 

χαὶ τὸ δὰ Χ ἐπετερων, τί καὶ πόρϑένοι γον αριγίνονται τύρις, πᾶσαν ἐἰποδυσάρϑμαι τίου αἰ- 

δώ, Εἰς τίου Τὴς γυμιφδυονϑμης φμιέωυ, μάλλον ἢ ὕδραν, χαὶ τὴς ἐκ νῦν πυσϑτείνουσεῳ σω- 

πτήξιας; 
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τήρίας, ᾧ μεταϊξυνέων ἀκολάφων ἀἰχημονοῦσαι τοῖς ἀτάκτοις ἀφσμασι,τοῖς αἰδροῖς ῥήμᾳ- 
σι, Τῇ ἡ Σ᾿ατὸμικὴ συμιφωνίᾳ. ἔτι δίχυ ἐρωτας, Εἰπέ ΜΙ, πύϑαν μιγείαι ; πόθον πορνεία! : 

πίθον νι φλοραὶ γα γάμφν: αλλ οὔκ ἐυγμῶς σϑοῖδ ἐ ἐυχήμονες ζωῦτα ρα ηνοί, φησι, πῶς 

. ἐἶΐχυ ἐμοὺ καταγελᾷ αὑτὸς σε ἐμὸν τ' νόμιον τον Εἴδως; :Εἰὶ ἰγὸ καλαὶ πὶ γοόμδρα,α- 

σον κακεῦα ζῦτα ποιεῖν. μὴ γ᾽, ὯΝ πενία συζεΐσιν αὖ αὖται, οὐχὶ χα αὐταὶ ̓ πϑλϑένοι εἰ “- ς 

σί ; Ἃ σωφρφσιύης Ἰλχημελέϊοϑαι χα αὐζᾷς Χο γγιοῦ ἢ ὀρχεῖται, γϑρϑένος οὖν χοινῷ ϑεαΐπξῳ 

| νέων ἀκολαίςων, Εἶπέ μοι, χαὶ οὐ δοκεῖ σοι τῆς πϑρνης ἐῃ αἰὐιμοτέξα Εἰ δὲ λέγης σι 9ς- 
ἐαπουνίδες ζωῶτα ἐργαζον:), Οϑεῖδ ὕτως ἀφίημι σε τὴς κατηγϑείαρ. οὐὶν γὰρζαυτως 

ὕλητιτφαφϑαι ἐ ἔχ: ζω. υπό ῤτντων πόρτα τίζεται ζῷ καιοὺ, ὃ ὅτι Τῆς οἰκετίας συ να Χ' ἡκίᾳῳ 
ποιουκῖϑα λόρν" ΑΔΕ ϑρχᾷ Εἰς καταφρόνησιν Ὁ Εἰπεῖν, ὅτι δοῦλός 41 ᾧ Χεαπαρίδερ, ο 

ΓαλαΊ. γέκη, ύτοιγε καϑ' ἐκοὶς ἕω ἡμέρφν ἀκούοντος, τὶ Εν Χολςᾧ ἰησῷ ου ,δοΐλος, οὔκ ἐλβύϑερος: σὺ 

3 ἵππου (ὦ ου , κουταῷ οϑνᾷς Θϑἰεῖδ ο οὐου, δλλα ποῤτα ποιᾷς ὦ ὡςε (μη ̓λνόοϑαι Φαυλῃς, δου... 

Ε μ" κῃ ὁμοψύχων αὐεθβορμίς εχαὶ τί λέγω δούλων, ὑπουγεᾷ παίδων, κ᾽ λυγατέρων. 

Ἷ τί δυὶ μι ζώτα; αἰάίγκη λύγεζω ϑύϑέως ἐπεισιέναι, πόρπτων ὀκείνων καϑαιρφυρϑρων" 

δον ω "ὁ ζυμίαν τικ]εοϑαι μιεγέᾳ ων, ων τῳ πλήν κα τ) τῷ λορύζῳ “πολυτίμων τινοδν 14 

Ι 

| 

Ἴ; ᾿ὐπολλυμδήων γ ἰσίων. Εἶτα μῷ ὦ γάμον εἰ “ποτθ δένιο παιδίον, ἐ ἐγζυῦ)α πάλη 

τίω! αὐτίω "Ὰ ὀψόίλα, κα α) πολλα, ;σύμξολα γόλωτος γέμοντα, Ὁ 5 Ρὴ ἡγίκϑι δὺ καλᾷ- 

᾿ θῶ ὁ παιδείαν δέῃ, ἀφέντες τὸ ΟΜ αἰ γίων ἀΐ᾽᾿ χαλᾷν, ὡς Φ παλαιοὶ ὧ ΧΩ ἐποί. 

: ' οἰῶ, λύχνους ἅψαντες ὦ ὁ ὀνόματα ἀύφις Ὀχιηϑέντες, ῷ δζρρκεπωντι μέγδι πολλοῦ ὃ παι- 

1 διίον ποιοῦσιν ὁ δοιθόνυμώ, οὐτνύλεν πολι ἰδ σοχαζόμϑμοι βιωσιαϑαι χρόνον. Εἶτα ἐπει- το 

ε ϑλν' συμθῃ πολλαχις ἀὐζ' αἱ ἀωρϑν᾽ ̓ ὐπουφίμαι θιχγαιγον ( συμβαίνει ἣ ) πολλακις) πο- Χο αιμῖα 

" λὲς ̓ψμτῶ. ορατῦ οὐ σΟῦλου γέλως, ὃ ὅτι ὡσεὶ παΐδος ὀβοήτους δέπαιξε. ὠ ο τις ἐ- 
πῇ πὸ εὐξίατῆα, κὶ ' ἄν κῶδαγας (ὅν τῆς χρρϑο ὀϊξηρτηίϑῴους, ᾧ (δ κόκκινον ςφήμο. 

γῶ, «χαὶ ̓ πὶ ἄλλα (ὶ πολλὴς ἀβοίας γέμοΐῳ, δέον μηδὲν ἕτερον τῶ] παρ αἴξετϑέ- 

, γα!, δλλ, ἢ τίω ὐπὸ. τὰ ζαυροὺ φυλακίω : ; γιώ δὲ ὧπ' (ὦ Ἰατα πεφρόνηται ὁ τίω 15 
᾿ οἰκφυρδμίωυ Ἐχιςρένψας πάσαν, καὶ χαλεπτίωυ δοις' τα. ὀζμζολῳ πληγάὺ, χφ] πᾶσαν αὑ- 
᾿ τὸ καταφρέλψας πίω διωαμιν᾽ χρόχη ὃ ὺ φήμη ὃ τὰ ἄλλα «ξεάμματω τὰ τοιαῦτα 

τῷ. παιδίου ἐμειπιχεύοντοι τίων ἀσφάλειδμ. Εἰπα τί τὶ τότ κοταγελθφύτερον ἕτερον: ; ἀλ- . 

λῷ ὁ μηδεὶς αἰχαιείαν μδι! καζαγοωσκίτω, Εἰ ὁ ΡΣ τύτων ππρλεισνὸ λόγϑο. ὁ "δὲ 
τίω σηπτεδῦνα χαϑόῖραι, βουλόμϑρνος, ἰ ὐοκιτήσεται «σε τέρας Ὧϊξε ἐαυΐ μολεώαι χί- 30 

οας. ἰδέποτ᾽ δέω τϑη» ἕω Ὁ χατατέλαφου; ὃ ο. μηδὲν ζ' τ) ὁ) δοκεῖ (χν γυ τϑ ῷω) 

ϑρρχ! Σ δὲ 81 φρἰ δα Φουσιαης κα ὼ «ὐϑανοίας ὀρώτης. βορβοροναἱ αἱ γωναβνας ς 'ᾧ τῷ βαλᾳ- Ἀδνῆβο 
γείῳ λριμολϑουσαι Ὁ φὸ Χὴ διραπαρίδες, κὶ Χ) τῷ! δορδύλῳ » είσοισαι, ΚῸ κ᾿ πῇ μετώπου τύυ- 

ποῦσι τῷ πω δίου. κὠνέρηταί Ι ἃς, ἢ) βούλεται οβέρξρρος, τί π' ὃ ὁ πηλός ὀφϑουλμὸν πο-- 

γηφϑν Ὀὐπορρέφει, φινί, ὑβασκλυίαν κα Ὁ φλένον"" : βα(αὶ τῆς ἰρφΐο τὸ Ὁ βορξύρϑυ, ὦ τῆς τῷ 39 

“πηλοῦ δωυάμεως, ἡλίκζυ ἐχοιπώω ἰχωώ! ὀλόγαιρρν το ν᾽ αἰ φθόλου τὐρλταξν Ὥσιϑ 

φρέφει. οὐκ ἐγχαλύψεοϑε, Εὐπέμοι; οὐ ̓ (μυμδόντ ὀψὲ ποτν οὶ ὲ παγίδα αι : δἰ αύολιν 
καθ, σταῖς ἐκ «υεϑότορ ἡλικίας Κ' μιαρὸν ἐπεισοίγῃ (ρὲ 4» ἑαυ Ψ μηχόνας ὁ  ἐοίο ολϑρ: 

Εἰ »δρὺ ὁ βόρξορρς τῦτο ποιῷ, οἱ 9 ἡμὴ αὶ ὃ σὺ τῦτο πυιᾷς Ἐχὶ τοῦ σαύτο μετωποῦ, «- 
νὴρ ὧν, ἢ ὧν ἕξει γοριοε μῶλλον τῷ πευδιου τοις φϑονοιώζᾳς ἔ ἔχων; 446. εἰ μὴ αὶ ὅλον 49 

βορξορφίρ ὃ σῶμα; αἰ γ᾽ Ἐπὶ τοῦ ἰυτώπου γυσουύτίω ὁ ἔχει τίω ἰ ᾽ τίνος ἐνόχεν θνν 
ὑλον σταῦ Τὸν ᾿ βορξόῳ καταρρίοις; ; γέλως Ὁ ζαῦτα ὦ ὁ κωμῳδια Σατὸμική, δέκ εἰς χλθυα.- 

' σίαν μόνον, ἰλλαὶ ἡὶ Εἰς γόοναν. κατοιςρεφουσα, “τοις ὶ ἀπατορϑμοις. αὶ ὁ ἃ ἔλλησι 

ἢ ζωυτα γίνδοϑαι, ϑαυμᾷτον συν" ἢ ̓ ἱρὰ τοῖς ῷ φαυρϑν᾽ πυολσκιουόδσι, ᾧ μινφηξίων 

. ὩΤΟῤρήΤΩΥ 
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Ὡπυῤρήτων χεκϑινωγηκόσι, τ τοστοῦ τοι φιλοσοφούσι ζωυτίω κρτεῖν ΠΝ αἱολιμοσεωζωυ, 

τῶτ' ἐςι τὸ ππολλιαὖν θρέωύων ἀΐξιον. ὁ Θεός σε μύρῳ (τίμησε πγϑυματίκῳ νὐ σὺ βορθέμῳ μο- 

λιώεις τὸ παρδῖον; ὁ Θεὺς σι ἐτίμησε, σὺ ὃ σοωύτον ἀτιμαίζεις: κ) δέον τ' φουυφϑν ἔλιγρα- 

φειν τ μετώτεῳ,τίω αἰσφαλειαν ἀ μανὸν πἰρέχοντα' σὺ ἢ ζγῶτα ἀφεις, ἔχὶ τίω Σα- 

ς τλμικίωὐ ὀβοιαν χαταπίσΊεις; Εἰ δὲ τισι ζωτα μικροὶ ἐἢ) δόκει, μιαψθοινέτωσαν ὅτι μέ- 

᾿ς γάλων ὄθ]ν ἐτια κακῇ" χαὶ ὅτι σπτῖδ' τω Παύλῳ ὰ μικεοὶ πῇδοραν ἐδοζε, τί γδ», απτ 
μϑ,τᾷ καλυπηεαῖ, ὁρ,ϑόϑστον δ κεφόλίω μικρότερϑν; αἰλλ᾿ ὅρρι πυσην αρ τότυ ποιζτω 

απουδέωὺ, ὃ αἴθ ὅσης αἰπαλρρόνει στφροδρότητος, ἀλλα τε πολλαὶ λέγων, καὶ ὅ1| καταιλείει αὐἸιρ,ιὰ, δ, 

πίω κεφαλίω ἀντὶ Εἰ ὁκαζακαλυπβόμϑμος καιπωοευει τίωυ χεφαλίωὸ αὐτοὶ ὁ βορξύ- 
τορῷ ρίωι, παῖς ἐχὶ ἡ βδελυκτὸν ποι τὸ παιδίον; πῶς 5 ἀδο (9 κοί γής χεῖς χέρσι 

τν ἱερέως, Εἰπὲ μοι, πος αξιοῖς Ὡχὶ τῷ μετώπου σφ οαιγιδου ἔχιτεϑέεαι κρομ τὴς τοῦ 

τωρεσξυτήρα χει, ἔθου (δ βόρξορον ἐπέχρισας: μὴ ζαῦτα, μ), ἀδελφοὶ, αἰλλ᾿ ἐκ προ 3. 

τὴς ἡλικίας πγέυματικοῖς αὑτὰ αἰξεφοιῆετ ὀγλοις, ἡ τῇ χειεὰ πουδόῦετε σφραγίζειν 

τὸ μέτωπον" ᾧ ωρὶν ἡ δυωυνϑέωναι τῇ χειοὶ πϑτο ποιᾷν, ἀὐοὶ ἐντυπούτε ἀὐζῖς (ἢ) φαυρϑν. 

ις “ δ τις ΕἾποι φς ἐτύρφις κου οφυτηρήσεις ς Σατὸμικας ἔχτ ν᾽ ὠδίνων ᾧ «ΜῈ τοκεῦδμ,' 

ὧφαι μαίαι Ἰχὶ κακῷ τὺς ἑαυ δ ἐπεισοίχϑισι χεφαλᾶς; (ᾳς ἤχι τῷ ϑαναῖτυ καὶ τὸς καθ᾽ 

ἕκαφον ὀκφοραὰς ζῳ οἰμωγαξ', τὰς κωκυτὸς τὰς αἰ λθγρῖς , τίων εἰ» τοῖς τάφοις ὀῥόιαν, 
πίω αἰϑὶ τὰ μνήματα «πουδϑωὺ, (ὃ ἀκα θϑν ὦ χαζατλαςον τυ" εδρζυωδῶν γεϑα,κδῖν 

ἐσμὸν, ἐ ἿἋὉ ἡμερῶν τ αι τηρήσεις, τῶν" Εἰσόδων αὶ Τμ ὥξοδων, τύτων δζυ, (ἐπέ μ!, 

ο τίων δυξὸν ϑηρᾶς ; ἢ πῶς σέκ ἐσχάτης ζωτπε ὁμοίας, ὁν ϑοῦπων οὕτω διεφϑαρμέ. 

νων ζμὶ γνώμας, ἡ πλύτα ὡς ἔτυχε ποιοιούτων τίου δύξὸν ὄχιζντεῖν ᾿ δον Ὧχι (Ὁ ἀκοί- 
μίτον αἰεὶ χαζαφϑύγήν ὀφθῳλμὸν, αὶ “σοϑς τίω ὠκείνου ψῆφον βλέπονζμ, πόότα ποιεῖν, 

ἡ λέγεν κνοὗτοι , γὸ κἀν ἐπτωυνέσωνται, Οὐδὲν ἡμας ὠφελῆσαι δυωυνσονπι" οκξνος ἢ, αἢ 

ὡὐτοδύξηται τὰ γυνόνϑνα,ὺ ὠζώϑα ποιήσει λϑμὰ πτϑοις, ξ κτ' τίω' μάλλουεειν ἡμέραν με- 

Ὡς ταδώσει ΨΩ υἰπορρήτωνα γαϑθών, ὧν μοιτο πότας ἡ μας θγητυχεῖν. 

Λογωγ. 1. ἩΜΕΙ͂Σ ΜΩΡΟΙ ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ (ΑΝΑΓΚΑΙ- 
οὐ Ν οὐ τεύθεν πάλη ᾧ Ἅργϑν λϑαλαιξ εν) ὑμεῖς ἣ φρϑνιμθι ον Χοι- 

ς᾽ ἡμεῖς αἰαϑενεῖς, ὑμεῖς ὃ ἰοωρφί ὑμεῖς ἐνδοξοι, ἡμεῖς δὲ αἶτιμοι. 

ΣῈ Ολλῆς βαρύτητος (ὃ λόλϑν ἐμπλήσας, ὃ πασης κατηλφθίας μεί- 

ἢ ΓΦ ζονα χει πληγά, ὶ Εἰπων, ὅτι χωρὶς ἡμδ ἐξασιλβίσατε, ὁτι 
"Ὁ ἡμας ὁ Θεῤρέσατος ἀπέδειξεν ὡς (χιθανατίοις, δ᾽ “ὋΜ' ἑξῆς 

δείκρισι, πτεἰς ἐχιϑὸμ αἴτιοι, λέγων᾽ ἡ μεῖς μωροὶ, κ) ααϑένεις, χαὶ 

ὦπιμοι, αὶ πεινοΐ δι,  δυψῶμδν,, ὦ γυμνητεύονϑρ, καὶ κοαφι- 

΄ ζοῦϑα,ς αἰςυυτούϑμ, χαὶ κοχιαίψϑν, ἐργαζοώμοι ταῖς ἰδέαις γέρ-- 

σὶν, ὧπερ ἕω δείγμαζᾳ διδασκαίλων καὶ δἰ ποςόλων γνησίων, αἰλλ'᾿ ὀκέννοι ἘΧῚ τοῖς εγδυπί- 

οἷς μέγα ἐφόϑνοιωυ, ΩΣ σοφία, ἐχὶ δόξῃ, ἔχ! πλουτω, ὅχὶ ῷ τιμάοϑιι. βουλόνϑνος 

δωυ αὐδὴἥωφ καϑελεῖν ᾧῷ τῦφον, καὶ δεῖ ζα) ὁτι ἔχὶ τύτοις οὐ μόνον αὶ καλλωπίζεαΐ, α'λλὰ ̓ ὴ 
» " “ὥἯἨψνἝ νὸν, ἃ “ὦ ει 6 Ωρ,» ! τ ρ,νς ἃ 

49 αἰαουύεο, δεῖ, όϑτον ὦ αὑτοις κωμῳδεῖ λέγων, χωρὶς ἡ μδῥ ἐξασιλϑύσευτε. ἐγώ «δρ γὸ 
λέγω, φησίν, ὅτι ὁ πόλων χαιοϑς, οὐ ἡμμῆς συϊοὲ δόξης αν, ὧν ὑμεῖς δἰπολαύετο, ἀλλα τῷ 

διώκεοϑαι χα) υξρίξεοϑει, ὧπερ ἡμεῖς ποίοομϑμ. Εἰ δὲ ἐν οὕτως ἔγει, ἀλλα “ἥν αἱ μωι.- 

(αν ὸ καιροὺς ὥστ, ὡς ὁρω (τϑο δὲ Εἰρωνόνονϑρος λέγει) ὑμοῖς μϑρ μαϑυζαὶ καὶ ἐδα.- 

σιλθύσατε λοιπῦν᾽ ἡμεῖς δὲ (Ὁ διδαίσκα λοι, χαὶ Ὥσιότολοι, και τσ 3 πάντων ὀφείλοντες λα- 
(ἐν 
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(εν τὸν μίοϑον, οὐ ὑ μιόγογυμδινε, ἐαῶτοι γελθναρϑρ, ἀλλα κα) ὡς Ἐχιϑανάτιοι, τυτές!, ιατα- 

δὲκϑι, δίϑλου ὧν" ἀτιμίαις χα! χινδερύοις χα λιμῶ ὀζέγϑεδυ, υδειζόμδνοί πῶς αφοϑὶ, καὶ 

ἐλαιευόρϑμοι, χα! τὰ αἰήχεςα, ὐπονρδίοντερ, ζωτα δὲ ὀλοὴν, ἵγα; χα ̓ ἀζι ὁ ὧκ τύτωι 
“ποιήσῃ (ἰμωοιδεῖν, ὅτι τὰ ΕΜ) ̓ὐποσόλων ὀφείλρεσι ζηλοιώ, τοῖς ̓ κινδγωύοις καὶ γος ὕρεις, οὐ 

ζῶ: ἅμας χαὶ ἴὰς δόξας. οὐ ̓ γ ὀκόναι, ἄγλα ζωςᾳ ἀπαιτεῖ τὸ κήρυγμα. αλλ 
οὕτω μϑῳ δξ βὐϑείας οὐ λέγει, ὥφε μὴ φορτικὸς ἀὐοις φανήναι" ὡς δὲ αὐτῷ αρέπον ἴω 

οὗτω μαζαχειειζᾳ τίν ἔχίπληξι ζωτίω. Εἰ ̓ν ὃς. δυϑκείας ἐσίγα ῷ λέρρν, 

οὗτως αἢ Εἶπε᾽ πλανάαϑε χαὶ ̓ ἀπαΐξωϑε, χα πολὺ τῆς Ὀποφολικῆς “νουθεσίας «.-- 

Φεφήκατε. ᾧγ ἰπφόλον χαὶ ἡχρυσνοντῦ Χειρύ, μωρὸν δῇ) δοκεῖν χολναι ὡ ολί. 

Ἢ χαὶ οὐ «δοξίᾳ δχοίτεν, ὃ ὅπερ ἐσμὲν ἡμεῖς" ὑμεῖς δ οὖν τοῖς οὐγλμτίοις. ἀλλ οὕτως αὐ' 

μάλλον χαὶ πσο»σέτη ᾳ λέγϑμϑνα ὠΐς, ὡς ὀγκώμια .}} ἰποφολων ἔχοντα " χα ἐ- 

κείνους αὐ εϑρασυτέρφες Εἦργασατο, ὡς αἰ αιθϑλῃορϑίοις Ἐχὶ ῥαϑυμίᾳ καὶ ὶ κενοδυξίᾳ 
ὦ τρυφῇ. ΓΝ τὕποπϑτον ἐϑι πὸν ἔσπον ου , μεθεδυῦει ζξ Εἰρηνδῥω, ἑτέρως δὲ, “ΆΛΗΚΊ 

χώτέρϑι αδ, λθεπαρθέσερον δὺ ἐδ οὗ οὐτὼ πσεϑαγή 4 λόγον κατ ̓Εἰρωνείαν λέγων,"- 

με ὃ ἰχυεϑὶ ἡ ὀδοξοι. ὡς Εἰ μὴ τῇ ἡ Εἰρωνέίᾳ ὀκέγουτο, ὅπως αἹ αν ̓Εἰπεν" οὐ δυωυατὸν ᾧ 
Ἢ μωρϑν νομίζεαϑαι, τον ὃ Φεϑηίμον, ἡ τὸν ἰαθϑν, τὸν ὃ ἀϑιενη, τῷ, κηρύγματος μη 

αἰποιτοιῶτος ϑουτέρῳι. Εἰ υϑὺ γὰ» ὄξω ὧν κ τῦτο δῇ), τος ὃ ̓ ὀκῴο, ἴ ἰσως Εἰχί τά 

λθγϑν το χὔν ὑμδὼ λελθαϑυα" γιυὶ ὃ οὔκ ἔν, εἰ Φοϑνιμῶν ἢ δυκῷ, Οἵκ ἐγδοξον, Οῴκ - 
ππλλάρϑσαι κινδυύων. Εἰ: 3 μὴ, ὀὐάγκη ὑμᾶς ἡμϑδν πϑρτεπμϑοϑαὶ Α τῷ Θεῷ, ὑ- 

μὰς τοὺς ̓ μαϑηΐᾳς τὴν διδοωισκαΐλων ὼ μυρία παϑοντων. οὐδ Οὐ οῖδ' χϑ τὸ τις δ Εἴποι, 
λείπες) τ τὰ ἡμέτεραι ὑμας κ΄ διώκει. ᾧ μὴ μὲ τίρνφησιν, οἰξοϑω ᾳ πϑϑελλότα λίγ μένον" 

μέχολ τῆς αὐβτι ὥρρις ἢ ὁ πειναΐεϑυ, κα ὺ δυψώμϑδῳ, αὶ γυμνητεύορϑρ. ὁρᾷς τί πό τω τὸν βίων 

τοιούτον (1) δ’ Ἷμ Δοιριδμαν; ; 9 μίαν ἡμάρῳιν, ὑ ᾿ δευτέραν; σϑοδ' δ ἐν, ἀἰϑλῇ τις, τίων 
μίαν μόνζωυ γικοῖστες πάλζυ,γεφ νούται καταπεσών. καὶ πεναΐμδυ, πσδϑς τοὺς "πυφωνζᾳς ὐ 

κολαφιζοκῖθα, πσϑϑς τὸς πεφυσιωμϑμοις᾽ χα ἀςατούμδν ἐλαιινόρϑμοί » Φησι οϑς τοὺς 

πλουτοιωζας᾽ ᾧ »οπιοδωϑρ ἤδη ωρὸς τὸς ψευδωποφύλους τὸς οὔτε  ὀργαΐζεοϑαι, ὅτε κν- 
δυωυύύειν Δἀὐεχομῦμους, ὦνλα καυρπουμιένες δούς. δλλ᾽ οὐχ ήριφεν ὅὕτω, φησίν ὥλι μ' 

γάρ ἴξωνο κυιδγωύων, καὶ ἑᾳυτες κατατείνομον τῇ ἢ διευεχεῖ ἐ ἐργασίᾳ. χαὶ ὃ δὴ μεῖζον, ὃ ὁτί 
Οζα ἔχοι τις .) Εἰπεῖν,ὀτιδὺ ἐρίνομεν τὶ τϑτοις. τοῖς ὙᾺ ὠνλυτίοις τὸς ποιοιουζεις α- 

μειξορῖθα. ὃ οὃ μέρα ϑτοῦςν, αὶ ὦ καχώς παϑεῖν (τοῦτο 25} πόβτων νὰν ἃ δ λαὶ τὸ 

παοργζῳς μὴ ὠλυει μηδὲ δυαμραίνειν. ἡμεῖς ὃ ὃ δ μόνον οὐ ͵ δυχερᾳίνομεν, ἄλλα ὺ ἀγαλ- 
αίζδα, ὁ τύτε τικμιήθλον,το τῶς ποιοιευζοις κα κῶς τοῖς ογόντίοις αμείξεοϑαι. ὅτι ἢ τῶτο 
ἐποίοιω, ἀκύσογ “Με ξῆς. Λοιδρρφύμενοι, βὐλογρόμον᾽ διρκόρδροι, αἰεχο ῖθα" 

13 Βλασφημούμϑροι, «ὐθκκαλούεδυ" ὡς «ξιαϑαῤῥατα ὦ κίσγαν ἐϑνλϑηιδν 

Τυτέςι, καιροὶ δ Χοισον. ὁ γὰ κακῶς παθών, μήτε αὐρειενόμϑιρος, μήτε ἀλγῶν, 

κφοϑς ὁ ἐδ δοκεῖ Ὡἶα: τοῖς ἔξωλον, Φ ἀΐιμος καὶ αἰ οϑενής, χαὶ ἵνα μκὴ φορψικώτερφν τ" λό. 

»»" ἐργάσηται, Εἰς τέων κείνων πύλη τὸ παϑὴ «Ἔξ φήσας, τί φησι; «ξαρϑαῤματα, 

τῆς πύλέεως ὑμδέυ, ἀλλα τῷ κόσμου ἔδλνηϑνιδι. χα πάλιν, Παΐτων «ξίνηια, 
Οὐχ υμδῷν μόνων αἰλλαὶ πότων. “ὡασερ δΐωυ στὸν ξὶ τὴς τῷ Χολφοῦ πε ̓σλέγηταιν χης 

ϑεμιονίαρ, τίω γάῦ, ῷ ϑρδυὸν, τίω πᾶσαν κί σιν ἀφεὶς, (ὃ ξαυρϑν ὧν μέσῳ τίϑησιν᾽ ὅτω 
ὶὶ στὸμ σε ἑαυτὸν Ἰλτασασαιοϑει βουληθῇ, ο. σημίφα, χρϑαιϑρα μιϑὺν,ζα πάϑη λέγει πὼ 
᾿ αὐτοῖς. ἅτω ὁ ἡμῖν ἔϑος, ὅτῳ ἀδκώᾷθα οὶ νων καὶ κατα φφϑνω θα, ὦ ἀπτερ τ. 

αὐἷὖμ ὀπάλορϑι, φὐπα φέρειν Εἰς μέσον. Πα των «ξίψεμα ὁ ἑως αὐτι. 

Εὐπιον πίω" πληγάῶ ἐδωκθ πϑϑς σῷ Ἤλμ, σόβτων ὃ, καὶ ΥῊν᾽ διωκόντων, φησὶν, 
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αλλα ν᾽ δὲ ϑεζαὔτα πείρο υϑν. δέν ἐγὼ πολλέιυ ̓ ς. Θαυρυϑυμοιωώῶτος ο ῥέα, 

Οοἕκ αἰλγθμῦτος αὐτῷ, δλλ᾽ κείνοις πλῆξαι βουλοιϑμου. ο ὁ γὰν μυρία ἔχων ἐγκαλῷ, ᾧ 

ἀἰαυναΐ “ται. αἰθ τϑτο ὁ Χοιφὸς κελθύει τράως ἡμαξ Φέρειν ζ( ὑζρεις, ἵ ἵνα, ᾧ αὐτοὶ 

φιλοσοφαΐιϑι, κακείνος μᾶλλον οὐτρόπωμθυ, ου ̓ γοῤῥτως ὑξειζων , ὡς σιγῶν ὥις, πῷτο 

4 ἐργάζεται. Εἶτ᾽ Ὁ Εἶδε ἀφόρητον τίω' πληγάὺ, ζχέως αὐτίω ἐϑερφί στάσιν, 

Εἰπων᾿ 

14 Οὐκ οὐρύπων ὑμας γφάφω ζαύτ', δλλ᾽ ὡς τέκρα μὰ αἰγαπητα" γουθφτώ, 

Οὐχ ὡς κατα! ευύων γϑυ ὑμᾶς, “ ζαύτα λέγω, Φυσῖν. ἀπερ ἐποίησε δ τ ρ ῥμάτων, 

τίτό Φησιν, οὐ ; πεποιηχέ!αι "μάλλον ὃ σπεποιηκένω μϑὲ φησιν, νυ ἐ μέω' ̓δζρνοία, πονηρᾷ, ὧ μιι- 

19 σώαν. ἐπεὶ ὃ Ὡηρίφη αὕτη ἡ δεραπεία, Εἰπόντα -ᾧ λόλρν, πξοοϑείναι τίω υἱπὸ τὸς ὡ»- 

Ἰοίας ̓ὐπολογίαν. μὴ Εἰπεῖν ἊΨ οἵκ ονίω, ἐπεὶ ὶ ἤμιφαν αἱ ω , αἰδίϑρθωτοι ᾿ Εἰπόνται: ἣ 

ἀφᾷμαι πάλιν τίω σληγδὼ ἀϑίατον, χόλεπον. δίόπερ μ(' βαρύτητος πολῖται. τῶτο 
"Ὁ εἰ μόνον οὔκ ὄξαίρει τίω ποιδιυὺ, λα ὐνδυτέρω πειᾷ καταδυώαι, “τῆς πληγῆς τίωυ 

ἀλγηδὸνα τὐδαμωλούμϑμον ἃ ὠπάᾶσαν. ὁ γα αἰκούσοις, δτί ὰ ὀνειδίξων, ΕΎΝΝ ἀγατῶν 

“ ζαύτα λέγ, μάλλον καταδεχέται τίω δορθωσιν. “πολλὴ ὃ κὸ οὐταιύλα ἡβαρύτης ν᾽ Φ»- 
Ὃπή ,. γῤείήπε ὦ ως διδωσκαλρος, Ουνδὲὶ ὡς Ὁιτύξολος, Οἰὐοδ' εἰς μαϑνίας ἐ ἔχων, δ7ΓῸρ 

τῆς ἀξίας ὡ δ ὡς τῦψα μὰ ἀγαπητα ἐγουϑόται ὰ ὅχ αἱπλώς τέ τόκρα, ἄλλα ̓ πολονμε- 

νὰ, συτγνωτέ μοί, φησι, καὶ εἴ - Φορτικὸν Εἴρν), ἐξὰ αἰ γαίπης ζαύτα γύ. ᾧ οὐκ Εἶπον, ἐ- 
“πιτί(ῷ, δρλλαὶ νουλετα. τ τς ἢ οὐκ δι᾽ ̓αάρριτο παΐζος αἰλρριωῦτος, τα δίοντα συμοαλδύ- 

20 ογτος; δζῥ τὸν ν᾽ πεότερον Εἶπε τῷ», δλ ἐπ τίοὶ πληλάυ ἔδωχε, ἢ δέω κἀφειδὺύσιν 

ἡμδι ζὼ ἄλλοι διδοίσκαιλοί, φησιν; τ πρ» λέγω, αλλ᾽ ὑχ ὅτω Φείδονται. δλλα τῷτο δ 

(μωτόμως σία Εἶπε, δ δ" Ὡπτηδ μῶν ΤᾺ ὁ ΥδΕ᾽ ὁνομώτων αὐτὸ ογέφίως, (ὃ πε- 
δαγωλϑ) καὶ {ῦ πατέρα 9είς. 

τς Ελυγὰν, φησι, πολλους ποιμδουγῶγϑες ἔχντε ὧν Χοιφῷ, δ᾽ οὐ πολλοῖς πα- 

24 τέρας. Οὐδ ἀξίωμαί ἐμφαίνει ἐγταῦθει, αἰλλαὶ τὴς αἰγαίπης τίω ὑαβολίω. υ 
ΠῚ ὀκείνοος ἔπληξε, ὃ ον Χειφῷ, πυοϑοϑεὶς, αλλαὶ ᾧ πϑδεμυϑήσωτο αὐςδὺ, ὑχὶ κό- 
λφχας, αλλά ποιδγωγϑις Εἰπὼ ὧν ἀπουδείζονζωι ὺ ὀἀϑεχουδμους Ὑυ" πόνων" ναι 
τίωυ' ἑαυ κηδὲμονίων ἐπεδείξατο. ὁ οέκ Εἦπων, ἀλλ᾽ οὐ πολλοιρ' διδασκαίλυς, ἀλλ᾽ ἐυ 

πατέρρις. ὕὅτως Οἕκ ἀξίωμα ϑείναι ἐφουλετο, Οὐδ, ὁτι πλείονα πὸ αὐτω ὠφόλέωυτο, δι- 

40 δοίξα" ἀγλὰ συγηωρήσεις ὠκείνοις ζὰ πολλὰ εἰθὲ αὐτοὺς ποπονηχένωι [ζοιούτοι "ᾺΡ ὀστα. 

δαγωνος ) τί τὴς ἀγάπης αὐπαϑοολέω ἑαυτῳ ζαμιόδεται. τοιούτον γδρὸ πατήρ. χαὶ 

ὑλόνᾷ μόνον, ὅτι σϑνεςὺ ὑμας ὕτω φιλᾷ ὁ ὁπ αὐδύϑιωυον ἰώ, ἀλλὰ Ἂ Ὡξᾶγμα γεγονὸς 

Εἰς μέσον ἀγή. ποίου δὴ τῷτο; Ενγὰρ Χοιςῷ Ιησν δζρῳ τῷ ἐυαήελίου ἐ ἐγὼ ὑμας 

ἐδλύέννα. Εν Χριαφᾧ Ιησῦ ̓  Οὔκ ἐμφυτῳ! τούτο λογίζομαι. πᾶλο (δ ὁ ἑαυτοῖς ἐ- 
33 πιφημειίζονζας τίω διδωσκαλίαν πληῆει. Ὑμεῖς ἐπέ, φησιν, ἡ σφραιγὶφ τὴς ἐμῆς 

τόσο λῆς᾽ ὸ πάλμ, Ἐγὼ ἐφύτέυσαι " Ὁ ὁ ὐγταύϑα,, ἐ ἐγώ  ὀἥμνσαι. οὔνε Θἔπεικατν μλατ τ 

λόγϑν, αλλ ἐγω » ἐϑωνησα, τοῖς τῆς Φύσεως ὀνόμασι κε τέο. ὃ ν ἐαπούδοιζε, «ἕω 

ἀγάπίω Ἰηαδείζαοϑαι ὦ αἰϑὶ αἰκα Θχ. ο ὀκέῖνοι “ ζ "Ὁ ὁ ἐμὰ ἡ δοϊξακθμοι οἰ οὐγγα- 
,ϑυὑμιας “δι ἥ ἐ ) ἐξ) πιφουβ, δὲ ἐμοί  γέρονον. Κη ὦ Εἧπον,ως τέκψα,, ἵνα μιὴ] κολοκεῖ- 

40 ας δὴ νομίσῃς ὧρ βῆμα, αϑϑίτισι εκ ὃ πράγμα. 

Ι1ό Παρακαλώ δὲ δχυύμαξ, μιμηπῶ μου γίνεαϑε, καϑῶς ἐ ἐγώ , Χοιφοί, 

Βα(ξαὶ, πύση πϑὃ διδωσκαίλου ἡ ϑβρισία, ; πος ἀπηκριξωρδῥη ἡ ἢ Εέκων, στὸν κδὶ 
ὑτέρφυς, Ἐχὶ τούτο Ὡἷ αλαλῇ ; οὐκ ὁπαίρων Ὁ ἑαυτὸν τούτο ποιεῖ, αἰλλαὶ δεικψὺς ἐυ-- 

κολον ὥσαν τέων φιρετίω". μη γὙδΡ μοι Εἴπης , ὅτι οὐ διωα μαί σε μιμήσαοϑεν, 

«: Κορ. 8. ἢ. 

4. Κορ. γ)Ὁ. 



Ἐρ.4.«. 

ΜΘΙΚΟΝ 

4124 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
συῤδιδοίσκαλος ΕἾἷϑ, ἡ μέγας. γδῖ ὅ81 τοσούτον Ὁ μέσον ἐμιού πσδὸς ὑμαξ, ὁσον τῷ Χοι- 
φοῦ πσρϑς ἐμα᾽ αλλ μος ἐμιμησοίμέυυ ὠκᾷθον ἐγώ. στὸν ( δέω Ἐφεσίοις »ράφῃ, ν᾽ τί- 

ϑησι μέσον ἑαυτὸν, ἀλλ᾿ θυϑυὲ ἀΐφις οκᾷ σϑνζα ἀπάγ, Γ ες μιμηταὶ τῷ Θεού, λέγων ̓  

ὡριῦϑα 3, Ὧ2175 πσοὺς αἰοαϑενάς ζω ὁ λόχος αὐτῳ, ἑαυτὸν πϑρενίζαλε, ἡ ἀδλως ὃ, δείκψυ.. 

σιν δι ἔνι καὶ ὕτω τὸν ΣΧ δασὸν μιεμοήσειοϑαι. ὁ γὸῤ τίωὐ σῴφραγιδὼ μιμησοίμϑμος τίω ἀπη- 4 

χριξωρθμίω, Ὁ πο οχέτυπον ἐμι μυΐσα;». 
δωρϑρ δεῖν πὼς αὑτὸς ἐμιμυήσοι» τὸν Χολσόν. ἡ ὁ μίμησις αὕτη “,Θόνῶν δεῖται 

ὁ τέχνης, δυλα ασοϑωιρέσεως μόνης, Εἰς ζωγράφου μα γοῤ Εἰσελϑόντες αὶ δυινησόμαϑος 
μιμυΐσαιαϑαν τίω Εἰκόνα, κἀν μωυφλώκις ἰδωρμϑν᾽ τῦτον ὃ χαὶ ἐΐξ ἀχροαίστως μόνης ἔνι μι-- 
μήσαοϑαι. Οὐκομῶ βούλεοϑε τὸν πήαχᾳ Εἰς μέσον αγαχϑντες, ἰπογφαψωμϑρ ἐφ᾽ ὑ- το 

εδν τίω πολιτείαν Παύλου ; πσϑϑκαίοϑω τοίγωυ ὁ πίναξ πολὺ λομασοότερος ὧν δ βασι- 
λυϑδὦ εἰκόνων. ὦ ἘΝ αἰ πυοχείρϑρον, εἰ σανίδες κεκολληνϑμαι, σοτοϊὲ σιγδόνες Ὠ)χικείνϑμαι, 

αλλ ἔρλϑν Θεοῦ κ'ἰ ανοκείωϑρμον. ψυχῇ γὰ  ὅ81 χαὶ σῶμα. ψυ χὴ Θεοΐ ἐρχϑν, Οὐκ αὐ, ϑοῷ- 

πων, χα σῶμα πάλιν ὁμοίως. ὠκροφήσοιτε ερζυῦϑο ; αἰλλ' Οὐκ ἐγ ζωϑᾳ ΟΜ κρότων ὁ 
χοῦς, αλλ ὉΔῚ ΥἹῺ) ἑξῆς καὶ τῶ κροτῆσοι, καὶ τῷ ζυλωΐσορ. τέως δὴ ὕλη αἰσσέκει- κ5 
σαὶ Χοιγὴ κσϑϑς ὡπόμζᾷς οὖσει. ψυχὴ ν᾿ υχὴς συν αἰ αφέρει, χαϑὺ ψυχὴ, ἰλλ ἡ «69» 

αρεσις δείκγυσι τίου (.} φφορφίν. ὥασερ "ὸ σῶμα σώματος, κοι ὅ81 σῶμα, σϑ᾿εὲν δεενζωδε. 
χα, ἀλλ᾽ ὅμοιόν 581 καὶ ὃ τῷ Παύλυ καὶ Ὁ Οὴῇ)Ῥ᾿πολλωΐ, (ὦ) 5 κίνδουνοι φαιϑρότερον ἐργαί- 
ἦονται τῦτο ὀκενου᾽ ὕτω δὲ καὶ ἐλ ψυχῆς. αὐπυυκοίαϑω τοίνευυ πίναξ ἡμῶν ἡ ψυχὴ Παύ.- 

λυ. ΟΠ ὁ πίω ἔκειτο χυοϑέω ἠσξολωφθίος, Ὡἰραχρίων γέμον. Οϑτνὲν δ βλᾳσῷη- 20 

μίας χεῖρον. Τὴ, ὃ ἦλϑεν ὁπλμζᾳ μεταισκβυείζων, καὶ ΕἾϑιν οὐ οὐδιὶ ῥαϑυμίδν αὶ βλα- 
χείϑν ουτω αἱ α)ραφέντα,δλλα ρα ἀπειοϊδυ,ὶ ὃ μὴ ἔχεν τὰ ὀῤ,ϑη τῆς ἐυσιξείας(ζη- 

λον ἃ γὸ Εἶχε,  γοώματα οὐ χϑδίω. ἐυ γὰρ κατ᾽ Ὠχίγνωσιν (δὴ ζῆλον Εἶχε) δίδω- 
σιν αὐτοῦ τὴς αληϑείας ὦ αὐϑος, τυτές!, ζω χοριν᾽ αὶ αἰ,ϑρ9ον βασιλικδοὺ αἰστέδειξε τίω Εἰ- 
κόνα.. λαξὼν γὰρ (ᾷ χρώματα, μαϑὼϊν ὥπερ ἠγνόει, ξύν αὐέμενε “οὗνον, Φλλ᾽ βύϑέως ὃς 

᾿ἐφαδη τεχνίτης ὐῥίσος. τὴ ποσῷτον δείκνεσι τίω κεφαλίω βασιλικίω, () Χοιφὸν κηρύτ-- 
των Εἶτα ἡὶ ὃ λοιπὸν σῶμα, ὃ τῆς πολιτείας τῆς ἀχριζοὺς, (ὦ (ὦ δέω ζωγράφοι κα- 
τωκλεἴσαντες ἑαυτους, (Ὁ πολλῆς τῆς αἰκριζείας ἢ ἡσυχίας ὠπόμτα ποραἤνσιν, Οοϊενὶ 

ἴα! , ,»ψεὔϑόοιν ) “,ν», ἢ Ν ᾿ Ι! ᾿ 
ᾧς ϑυρᾳς αὐ ϑανοίγοντες τ ὃ οὐ μέσῳ Τῆς οἰκουνϑρης ᾧ “πιάνο 93 κι|ς, πυτῶν 6- 

νδυσιύμϑμων, ϑορυξοιώτωι, ταρῆνντων, οὕτως Εὐργάζει τίω βασιλικίω ζιυτίω Εἰἰκό.-. 3 

γαρὸ Οὐρο ὁκωλύε»». δ} ὁ ἔλεγε" ϑεαΐδν ἐβνηϑημδν τῷ κόσμῳ, ον μέσῳ γῆς ϑειλοῖσ- 

Ἡσινζ, ζ. 

σης ὦ τῷ ϑροινοῦ Χὴ τῆς οἰκυρϑῥης ἀπάσης, ἡ τὸ κόσμα τῷ το αἰοϑητῷ, τῷ τε γοητῷ, πἰω Εἰ- 

κῦγα, ζωγραφώδ. βυίλεοϑε καὶ τὼ λοιπὰ μέρη ζώτας ἰδεῖν, ζὶ οἰπὸ τὴς κεφαλῆς κοίτωη! βύ- 

λεοῶς χάτωθῳν (7) λόγον αἰαγάγωμϑμν ;, ϑέα, τούιω ὀῤδριλώτα “γουσοιωῶ, μάλλον ὃ ἢ τύτου 
τιμιώτερον, κα δ οὖν οὐρχινῷ ἐςαγαι Εἰκός, οὐ μολίξδιῳ χγοόσδεδεμδμον, Οδεἰὲ' ἐνὶ ἱδρυμδίον 45 

χώρλῳ, δλλ᾽ ὑπὸ Ιερφυσαλήμ μένοι τῷ Ἰλλυρακο πρέηοντο, ἡ Εἰς Σπόρνίδυ ἀπιοζῳ, ᾧ 
πϑυταχοῦ τῆς οἰκυμϑμης καϑαπερ αὐ αυυπήερϑν φερόνϑμον. ῳ Ὁ ὙΜΟ ποδὼν τύτων ὡ- 

οκιότερϑν δ ροιτ' λυ ὧπασαν ἐπελθόντων. τίω ὑφ᾽ ἡλίῳ χειμϑρζω γῴυ } ζωτίω τίω ὡ- 

φριιότηται ὁ πο Φήτης ἀϑωϑεν κηρύῆει λέγων, Ὡς ὡραῖοι (ὦ πόδες 8 θ᾽αγίελιζομέ-.. 
γῶν εἰρζωζωυ; Εἶδες πώςχαλοὶ (ὦ) πόδις ; θέλεις καὶ Ὁ φῆϑος ἰδεῖν; δυο 9,σοι δείξω χαὶ ττο, 40 
ἢ πολλῷ λαμαγχοϑτερον ὄψει ΥΜ ποδῶν τύτων ἐμ ὡραίων, κα) αὖ ὴἷἥἶἕὝ ΦΨΜ' τῷ παλωοῦγομο-: 

ϑύτν φέργων. ἹΜωύσης ὦ πλάκας ἰξαςαζε λιϑίνας᾽ «ὅτ ἢ αὑτὸν ἔγϑοϑεν Εἶχε τὸν ΧΧοαςὸν, 
αὐτίω τω βασιλικζωὺ ἔφερεν Εἰκόνγα᾽ καὶ τῷ ἱλασησίου δψρὲ τῇξη» χεοουθὶμ συμγότε- 
οφζώ. κα "ΣΡ τοιαύτη ἐφέρετο ὠκᾷϑον φωγή, οἵα ἐγτόϑαν᾽ δλλ᾽ ὠκᾷθεν μϑὲ τὰ πλείονα, 

. Γ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣ Τί ΠΡΩΤ. ΔΛΟΥΙ͂. ψ' 329. χὶν ἢ, 
πίϑὲ αἰαϑηΜ διελέγονο, οἰπὸ ὃ τῆς Παύλυ γλωῆης αἰθὶ Μ ἰρ «ἄν ϑρρνοις ὌΦΑΥ- 

μῖδ᾿ καὶ ἐσὺ μδὺ τὸ ἱλφτιοίου Ἰουδαίοις ἐχουμάτιζε μένοις, εὐ» τ δεν ἢ τῇ οἰκα ϑμη πα σγ" 
καάκεῖ μϑμ δζᾳ ἀψύχων, ὠὐζώϑα ὃ ϑζρο ψυχης εγωρέτε. τϑτοχαι ὀρφανοῦ λαμασοϑτερὸν 

(ὦ Ὁ ἱλαᾳςήομον, ἃ ποικιλία ἀςρων χαταλορμπόρϑμον, δ᾽ αἰκτίσιν ἡλιαχαὶς, δ, αὐτὸν τὸν 

4 ἥλιον τῆς δεχφιοσυ)ης ἔχον ὠκᾷϑεν ἀφιέντα ζ ἀκηνας. κ4) τϑτον υϑι τὸν ϑρφινὸν νέφος 

αἰ ανοϑραμόν ποτε σκυ,ϑφῳ ποτερϑν ἐργάξεἶ, ῶ Ὁ, σῆθος ὠκάνο συ δὶς αὖ ἐδραμέ πῦτε 

χειαθὶ τοιστος" μαλλονἣ αἰ Ζυἐδράμωον υϑυ πολλοὶ πολλαΐχις χάρϑμες, ἃ ἢ φώς οὔκ" ἐπε- 

σχϑτίσει, ΔΆ οὐ μέσῳ ᾧ πειρασμῷ τὸ τοῖς κινδυωϑοις ὦ φαῖς αἰπέλαμιπε τῶτο. δ] 6 καὶ αὑτὸς 
ὧλυσιν αἰδεκείμνϑμος ἐξοα, Ο λόγϑς τῷ Θεού κα δέδε.). οὕτως αἰεὶ δορὶ τὴς γλώηης ὀκϑϊ- διτιμ. 6. , 

το γης ἠφίει ζιὶὶ αἰκτίνας" χαὶ υὶ Φόρος, εὶ κίνδευνος τὸ φῆϑος ὠκῴᾷνο σκυ͵ 39 πὸν ἐποίει, ζχα 
πἰρελαιώειν δόκει τὸ φ)8ς ὧν ποδὸς "Φυλὰ κακᾷνοι ὡς πόδεσ,καιλοί ᾿ κα Ὑϑτο,ως φῆϑος. 

βύλεικαὶ γαφέρᾳ ἰδεῖν ὡραίαν; ἀϊκείσον φί φησι αὐτὰ αὐτῆς. ἘΪ βρώμα σκουδωλίζει ΤῸΝ αἷ- α,κοριλ.. 
δᾷφοι μ,8 μὴ φάγω χκρίᾳ εἰς τὸν αἰοδνα, κα. λϑν τὸ μὴ Φακεῖν κρέα, μιυδὲ πιῷν οἶνον, μηδὲ εἰν ᾧ 

δαδελφὸς σὰ παϑόσχότήει, ἢ σκωδωλίζε!), ἡ αἰαϑενᾷ, , ἤᾳᾷ βρωμαᾳ τῇ κϑιλίᾳ, χα, ἡ χοὶ-- 

15 λία τοῖς βρω μασι. τἰ ζωύτης τὴς γαφρος “ϑροιτ᾽ αὐ ὡραιότερον τὴς οὕτω πεπτοδυυμϑβης 

ἠρεμεῖν, καὶ σωφρφσύνζωυ πᾶταν διδιδα [ὑϑμης,καὶ Εἰδλυας καὶ περὴν καὶ λικιφῆειν καὶ δὲ- 

«γῆν »καϑωπερ γὸ ἵπῶνς θύτακτος χουσδιῶ ἑωϊὰν λαΐζων, οὕτω ᾧὶ «αὑτὴ θρυϑ μα. ἐξαδιζε 
τῆς φυσιως τίω' λϑαϊγκζωυ ννοΐσεισαι. ὁ γὰ  Χοιτὸς ἐξα ϑίζεν ἐν αὐτῇ. ζαύτης ἢ ὅτω 
(φρονέσης, θυδηΐλον δι αὶ ἡ ἀλλη πᾶσα χαχίω ἐλύετο, βύλει αὶ χεῖρας ἰδὲῖν ζῃς νωῦ; ἢ 

20 βύλει τίω «σοϑτέρον αὖ δὴὝ ασδότερονχακίαν ϑεώσαοϑαι ; Εἠσερηόνϑνος ἕξέ εἰς ζὼ οἱ- 

κίας, ἔσυρε ϑϑίω αὐδρας ᾧ γωνάχας, οὐχί λυδρὸς χεῖσφις, λλα ϑηρίιυ τινὸς χαλεποῦ, 
ἔχων. ἡ 5 ἃ γρώματω τῆς ἀληϑείας ἐλαῦε ὦ τίωὶ πγϑυματικίω ἐμπειρίαν, οὐχ ἐτί 
ὀύδρος ἐλμώον»» αἱ χεῖρες αὗται, ἀλλὰ πνϑυματικαὶ , καϑ' ἐκϑίςην ἡμέρφιν δ Ισμῦνϑμαι ἀλὺύ- 

σεσι᾿ ἢ ἐπληξὸω νϑμὶ συυϊενα ποτὰ, ἐπλήγησοιν ἢ μιυνολακις. ἡδέοϑη ποτὲ ᾧ ἔχις ζαύᾷς 
25 (κά χέρας. οὐ ὟΣ Ρ σειν λό ϑοοπου χεῖρες λοιπὸν δζρυτῦτο σον καϑηψα;» αὐτὖμ. βϑ- 

λει χαὶ τγώτα ἰδεῖν τοῖς λοιποῖς ἐοικότω μϑίεσυ: ἀκυσον τί φησι ἡ αἰϑὲ αὐἶῦ΄ Πριζακις τεσ-- διΚορ μά, Χέ, 
σοι ρφίκϑντα Τὶ ἷδυ ἔλφίον «ἰ ασὸ Ἰουδυίων, τοὺς ἐρρα(διαϑέω, ὡταἢ ἐλιθαοϑίω, 

τοὶς ἐγαυάγησα, νυλϑήμερϑν εὐ τῷ βυϑῷ πεποίηκα. αλλ ἥα μὴ καὶ ἡμεῖς Εἰς βυϑὸν 

ὦπειρρν ἐμπεσόντες, πολλὰ αἰδενεϑώμδν καϑ' ὄχαφον αὐτῷ ὧν ῥϑιὼν Ἐχιόντες, δυῦρ9 

40 Σιτυςάντες τῷ σώματος, ἐτερϑν κοίλλος ἰδωμνϑρ ὦ υὐτὸ ὦν ἱματίων, δ καὶ δαίμονες ἡδεαϑη.-- 

σαν (519 καὶ ὠδοὶ ἐφδυγον) καὶ νοσύμωτα ἐδραπέτθυε, χαὶ ὕπουπτρ ἂν ἐφϑμὴ Τ]αῦλος, 
΄παὐτα αὑπσόχώρει ἡ αὐπεξίςατο, χαϑείπερ τὸ τῆς οἰκϑυνϑρης ἰριζέως τ ρα ῥουϑύου. 

ἡ ὥατερ (ὦ) πολλὰς λοιζόντες ὦ πολέμῳ πληγας,, κἀν ὁπλλὸν ἰδωσι τῇ πλήξόουτος ἀὐουὲ, 
πιφείκασιν᾽ ὅτω δὲὴ χα! (ὦ) δοαίμονες,σιμικίνθια. μόνον ὁραΐτες, ὄϊξίξαντο. πού νι Εἶσιν 

14 πλϑτοιώτες, ἡ μέγα φρϑνοιῶτες ἐχὶ ,ρήμασι: πού (Ὁ (ᾳ ἀξιώματο ἑαυ δ) ἰριθμοιῶ.. 
χδόντε πες, δ (αὶ ἱμώτια τὰ πολυτελῆ ; πτϑὸς ζωῦτα "πο Ῥαδάλλοιτες ἑαύζις, πηλϑν ὄψονται χαὶ 

βόρξορον ζῷ ἑαυ" ἀπϑόμτα. χαὶ τί λέγω ἱμάτια, ἢ γζυσία Εἰ γῶν μοι τῆς οἰκϑυμνϑϑης 
ἐδωκό τίς κρώτῆσοιι πάσης, τὸν ὄγυχᾶ μίδνον Γ]αύλου πάσης δ πὴς βασιλείας ὠκοίνης ἰουρϑ- 

τερϑν Εἰ) οϑ ὀμεισοι" πιίσης τρυφῆς, τίω πενίλυ" παίσης δόξης, ὶ ἀδοξίαν" πϑνῶς πλϑο 

4ο ὧν, τίω γύμνωσιν " πάσης ἀδείας, τὸν κϑλαφισμιὸν τὴς ἱεεθις ἐκείνης κεφαλῆς " πϑρτὸς 

ϑζεδέκκατος, ὧν λίθοις οὺς ἐδέξατο. τὗτον ποιϑήσω μεν Ὧν φέφδνον, ἀγαπητοί "ὧς μὴ 

διωγμὸς 2, τέως τ ρασκυσωμϑμ ἑαυζοις, συϑδ ) Οξ ὑπὸ διωγμοῦ μϑγων ώ λαμο ᾿" 

τσϑϑς ὁ λϑήρ. ἢ 5} ἐλεν, Ὑποπιέζω μὲ τὸ σῶμα " τῷ δὲ ᾧ χωοὶς διωγμ δυωατὸν ἍἸορδιαζ' : 
χατορθοιὼ ̓ Κὼ τῆς (ὑρκὸς στο ϑιοιὸν μὴ ποιεῖοϑο ϑρήνει Εἰς Ἰχιϑυμίαςὺ παλιν, Βχο- «Ὑμ κὴν ̓ 

Ουγίοι, [ΟΠ}, 3. Ἐς ἦς 

μἰαίππυν 



κῶν δι 

α.Ὑμ.-ς 9. 
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πὸ δα φὰς χα! σκεπισμαΐζᾳ, τότοις ̓ ὐρχειϑησθβθα, Εἰς τα "ΣΡ δϑιωγμαν ῥ χρεία, 

ἡὶ Οις θύπόρρες δὲ ἐσωφρϑνιξε,λέγαν " Οἱβελόμϑνοι πλϑτεῖν, ἐμιπίασιν Εἰς πείροισ- 

μόν. ἐλυ ζῶ ἡ ἡμεῖς ὅτως ἑαυζρις ἀσκήσωμδν, Εἰς Ὅν ἀγώνα Εἰσελϑῦντες ζεφατω,ϑησύ- 

αἴβα, νυ »διωγμαϑ μὴ πϑξόντος, πολλαὶ αἰ χὺρ αὐτἷὖ ληψλᾶθα (αὶ βραξεῖα, ἐαὶ δὲ λισπταζνω- 
μϑυ Ὁ οῶμαᾳ χα ρίρων βίον ζώμδν , χα ον Θἰρίωη πολλὰ αἱ μδοτησύιῖϑα Ἂ αἰοουίευ οἶσο-- 

μὃν. ἐχ ὁρᾷς τοὺς τίνας ἡμῖν ἡὶ πάλη» «σὸς ζᾳξ ἀσωμαζους διω αἱ μεις. “πὼς δξώυ, σείρ.- 
χες ὄντες, ττων κὐθ (ἐσύ θα ; Εἰ γα πσϑὸς ἐν, ϑοϑποις Ἧις πα λαΐων, δεῖται σωφρόνως ἐςΊ- 
ἄοϑει, πολλῷ μά λλον τυδθς δαίμονας. ὑτὸμ δὲ μ(' τῆς πολυΐ(ϑρχίας ἢ τῷ πλύτῳ ὥμϑρ 
πσϑοσδεδευϑμοι, ποθεν χρουτήσομϑμ ἽἭ ὀυδιπαίλων; δεσμὸς .» ὅφν ὁ πλλϑτος, δεσμὸς λα- 

λεπὸς οἷς Οὐκ Ε ἰδόσιν αὐτῶ χθηαϑαι, τύραννος ὠμὸς ἢ ἀπτο ύ,ϑοφπος, Ὁ λύμῃ “ΡᾺ τὸ 
δουλϑυάτων πόυνα Ὀλιτώηων. δλλ᾽, ἐαν ϑόλωρϑρ, τίου πικραν “ξωτίω τυραννίδα οστὸ 

τῇ ,ϑρ6» καταςρνψουδυ,ὴ ἡμὲν ΕἼκειν ποιήσομϑμ, δλλ᾽ οὔκ ἐχιτάῆειν. πῶς δξζυ τῶτο ἔ- 
και; στὸν Εἰς πρώζᾳ ζὸν πλῦτον ὀξμνέμωμϑμ. ἕως ἅ Ψ αὐ μένος ἢ χσϑϑς μόνους, χα - 

θυ» λῃφής γίς εἰν ἐρημία, πόμτα ὀργαίξοται ζβ καχκα᾽ στὸν δὲ Εἰς μέσον αὐοὶ αἰ γαίγωρμϑι, 

οὐκέτι ἡμδάγκρι αἰσει, πόρτοθεν αὐΐῶν πλύτων δεσμοιώτων. ἡ ζωτω λέγω, οὐκ ἠδ᾽ τα 
αἰ μδούία ῷ γ,05 ματα ζοῖς γηωνοῖς μὴ ϑχζονέμεν αὑτὰ, ἐμδδῆα, αὶ χαχὼς ὠύζις “χ,οποϑοι. 

συν ΨΩ Θεὸς κοι κὸν ἐποίησιν, δλὰ πόρτα καλαὶ λίδν ᾿ ὥςι ἀ ζᾳ χρήματα καλοί᾽ 

Σλ᾿ ἐλ μὴ κριτῇ ΨΜ χοκίημϑύων, ἐδὼ ζω πενίας Ὰ} σελλυσίον λύῃ, Οὐδὲ Ὁ» φοΐς κῶν. 
καλὴν, Ὁ μὴ αἰφανίξον σχϑζος, διλλαὶ ἢ Ἐχιτεῖνον " ΟΣ εἶδ πλιϑζον δὼ Εἴποιμι τον, ὧν καὶ λύ. 
ὄντα πενίλν, δ ν᾿ αὐξονζᾳ πενίαν. ὁ γὰ} πᾺ ΜΝ αὶ ζητεῖ) ἐτέρων λᾳμίαγειν, αλλ ἐτέ- 29 
οϑις ἐλχικουρᾶν᾽ ὁ δὲ ἑτέρων ΖΗ λαρῶν, οὐκέτι πλυτα, αλλ αὐἴος ἔδιν ὁ πέρης. ὥφε 

ν᾽ ζ γρήματα,κακὸν, αἰλλ᾽ ἡ πενχραὶ δοῥνοια, Ὧν πλϑῦτον Εἰς πενίδν ἀχϑυσω, οὗτοι ΡΨ 
δχρὶ ἪΜ ξεν πῶν ἐπταιτοιώτων ἀθλιώτερϑι «μ᾽ " πήρωσιν ἐχόντων ἡ λελωξηρϑύων (ἡ σώ- χιτῳ 
ματα" Ὄ ῥακια αἰξεξεξληρθμων (ὦ ὠΌϊς σνολκοῖς ἡ λαιμαχοϑῖς ἱμιαπίοις (Ὁ σοξοιῶς- 

τὰς ἘΧῚ τῆς αγ9οας Μ χα ζὠ ἀμφοϑὰ βαδιξ ἔγτων καὶ Εἰς ζιὶ αὐλαῖς Εἰσιόγτων ᾧ κοίτωϑων 8; 

βοώντων ὁ ἐποιζοιωτων ἐλεεινότερρι. ὅτοι (ἢ Ν᾽ (ὁ Θεὸν ὀμυμγϑσι, ᾧ ἐλέν φϑέγξονται ῥή- 
ματα, ὼ φιλοσοφίας πολλῆς. δ ἃ ἐλεῦμϑν ἀὐφις, Ἢ χϑῖρα ὀρέγορϑρυ, ὦ συϑῖποτε ἐσκα- 

λούμδν. (ὦ δὲ πλυυτοιῶτες κακῶς, ὠμότητος ᾧ ατοὸν, 9.» πίας, αρπαγὴς ἡ Σατάμικῆς 
ἔχθνωίας ἐρϑύχϑνται λόγους" δαὶ ἡ ἀγόραα πασὶν Εἰσι μισηζοὶ καὶ καταγέλᾳτοι, σχόπτει δὲ, 
τ ΟΝ πόσιν αἱ, ϑοίποις αἰονοὴν 41) δοκεῖ; Ὁ ΩΝ ἶἣνΛΤπλοΐζοιώτων αἰτεῖ, Ὁ ΟΣΧΩΙ 30 

“ὡἰσύρων ι πϑυῦι ὧν δλλον, ὅτι ρα {}} ἀπορῶν. τῦτο ζοίνιω (Ὁ πλετοιῶτες ποιδσιν (οὐ 

οὸ λυ ολμήσαιον Οἷς πλλιασιωτέρρις σφ σελϑα ἢ) (ὦ) δὲ ἐσταιτοιῶτες, να ΟΜ δύπόρων. 
οὐ γὸ ὧν ἐτπτα)τέω ὁ ἐτσαητος αὐτήσει, αἰλλαὶ ἴον ϑύπυρϑν᾽ ὁ δὲ πλόσιος “' πόητα ασωροίῆιει. 
πάλιν ι σεμνότερον, Εἶπέ μοι, χρλλᾳ ἐκόντων λαζεῖν ᾧ ϑθινέγντων, ἡζρις οὐ ϑέλονζω «.- 
να κζαιν χαὶ Φοχλειν; δύϑδολον ὅτι Τους μὴ βαλορόῥοιυς μὴ ογοχλεῖν. αἰλλὰ ᾧ τῦτο (ἢ 15 

σπλυΐζοιῶτες ποιϑσιν. ὡς γὺ πέρητες, “Σ ἑκόντων λαμμιξανοισι ἡ Ὑδριν Εἰδότων ᾿ ᾧ δὲ 

σπλυζιώτις, δὰ ἀἰκόγτων ἡ μὴ βυλοιδιίων, ὃ μείζονος 581 πενίας σπύδειξις, εἰ »ὺ συυδ' 

ἐπ᾽ ἀἰριςον λοί ἀπΐδειν, Εἰμὶ Ε ὁκα λων Εἰδυίη τω καλουμϑίῳ, πῶς γοήματω 

᾿ μσαλο(ῶν μετ᾽ αναΐκης χαλόν; Ὅις κωυας οὐ ὅδ τῦτο Ὡποφρεφόκῖθα, ὃ φϑγϑμϑμ Οις χιλαζὼ 

ὑλακζιωζα, ὅτι τῇ πολλῇ ποδοσιδρίᾳ ὑμαξ ὠκβιαίδοντω . τῶζο ὶ (Ὁ πλύσιοι ποιῶσιν. 40 
αἰλλαὶ Ὧν φόζον πγόσείωι τῇ δόσει σεμψότερϑν; το (ζ δὲν πότων αἰοιφότερον. ὁ γδῤ 
παλτὰ κροΐν ἰπ τὸ λαζεῖν, ἴϊνος οὐκ αὐ ἐη καζα γελασότερρς: αὶ γῈ} (υἐ κιώας πολ- 
λοίκις Φοξηλέντες, πσοϑηκοι θα ἀπῆν χατείχουϑν. “ἰ παλιν αἰογρότερον, Εἰπέ μοι, ῥαχια. 
πἰϑιδεδλημθμον αἰτεῖν, ἢ σηθάχᾳ φορρφιῶτα ; στὸν Ψ ἡ πλυὴν τις γέρονίς ϑεραπτάσῃ 

πυηζς 

᾿ω Ὁ 
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“όηζας ὦὡφεζα ὀχέων λαβέ, ᾧ ζωῦτα τ αἰδὼν ὄντων, τίνος ἐξα! συγγωώμως ἀξιος; Εἰ δὰ 

βέλεωϑε, ὦ πὶ τα ῥήματα α αὐΐᾳ ; ὀξεζασωιδυ, να, ἅ (ᾧ πλυτοιώῶτες ἐπαιπτεεῦτες λέγθεσι, 

ὅμα δὲ (ὦ πε πένητες, Ὧἰ δ ὁ πένης Φησί: ; ὅτι ὁ διδὸὺς ἐλεημοσιωΐζω ἃ μετθμώσει ποτέ, ὁΤί 

Ὑπὸ δμ τῷ Θεοῦ δίδωσιν, ὅτι ὁ Θεὸς φιλοίν,ϑεφ πος αὶ μείζονα ὐιδίδωσιν, ἀπῇ ὠπϑμτὰ 
, Φιλοσοφίας 66] βήματα, ᾧ πὸ Ῥαιέσεως, ἢ συμιξυλῆς. αξιι σε )Ὰ πσοϑς (ἡ) δεασότίωυ 

ἰδεῖν, καὶ τὸν φόδον ἔξαιρει συ τὴς μϑινόσης πενίας " ̓ πολλίω αὖ τς ἴδοι διδασκαλίω οὖν Ος 

Ὁ ἐ ἐπαιτύντων ῥήμασι. ᾳᾷ δὲ σλϑτοιωΐτων, ὁποῖα, ίρων ἡ κιωυων καὶ Ὁ λύκων Ὀ ὸ Μά ἀλ.- 

λων ϑνέίων. ᾷ ἃ Ἂν αὐ «Ἔε παπεζώ, ὼ ὄψων, ὰ καρυκβυμούτων, ὦ οὔ πϑρῦ.-. 
δωπού, καὶ μύρων, ὼ ἱμαΐίων, ἡ τὴς ἄλλης ἀζγπϑωτὸς δζαλέ ἔλϑνται ἀσωδίας" Φ δὲ ὁ αὐξ τό- 

10 Κῶν, καὶ ϑλμεισμώτων, κα ὁγραμματία πλαϊῆοντες, καὶ ὍΣ εαἷν Ὁ ὄγκον ἀφέρητοι ἐπαιωρφιεύτερ; 

ὡς ἐκ πατέρων ἡ παΐστσων Ὡν ᾿ Εἰληφότω, τὰκ τίω οἰκίαν, τῷ δι α᾽γ,69ν, ῷ δ 

ὀῤδραΐποδὸν αἰφαιεριῶται, κ) (οῖ; ν τοῦ ὡπὸρίᾳ. ω ἐν τις ΕἸποιζω ὅζρϑυχαοζαὶ αὐτοὶ μά- 

δλδᾶνος ματι γηγφαμμέναρ: ; ἢ γὰν κίνδιωμον αἰφόρητον «ἰδ, φήσαντες, ἡ ἢ μικράς τ τισι χατα- 

γ9 ἠθύσειντες αὐτου χέσεσι, οὗς οὐ ἴδωσιν ὀλίγα φ γα κεκϊημϑμοις, ἐπτισαιν ὧν ἃ δὴ «πξ’σί- 

ι ΝΜ ὠὡπύν κι ὶ πενία πολ αἷἶκις Οιπολλυμϑμοις αἰ βαδραμεῖν ἀὐοις ὃ Ἃ ὀώτ'᾽ ὠκείνων ἐ 

. ζωτ' δζωυ ποίων ϑηρίων σέ Ὡποκρυόει μὰμίαν ὁ ἀλοιότητοι : ; δ[9, Ὡὐραχα- 

Κὰ πϑϑτα ᾧ τοιούτον σγλλοῦτον Φύγω ψϑυ, ῷ αἰα,οὐν ἡ Φόνων γέ γέμοντα" . ΚἸησωῦθα ῷ 

πνθυματικὸν, ᾧ (ἦν οὐ τοῖς οὐρρίνοῖς ϑησωυρϑες ζχιζητήσωνϑμ. ὦ» τότυς ἔγνντιρ, ἐ- 

κεῖνοι (Ὁ πλούσιοι, ὠκφνοι (ὦ θύποροι, ὁ ονζύλαν δΨ ὀκέ πάντων ̓ Ἀπολαιύογτεῤ. ὁ 
20 “ὃ βουλόμδμος πίνεοαϑει κατ ᾧῷ τυ , Θεοῦ Ἅδην, (ᾷς πάντων οἰκίας αἹεῳγμέγας ἔχε (τῳ 

γῇ ΩΝ κεχηρδμῳ ἣν τὸν Θεὸ, ὕχασος αν ᾿ Οἰσινόγκοιζᾳ ἑαυζῇ) ὁ ὁ ἢ μικραὶ κᾧ ̓̓ δι- 

κίας βουλόνϑμος Ε' ἔχειν, γᾶς ἀπόντων ἀπέκλεισε λύφᾳς ἡ ἵγα, τοίνιω ὦ Μ οὐγταιύϑα κα »᾽ ὟΨμ ὀκχᾷ 
αὐγαϑῶν Ἐλιτύχωμϑι, ἐλω θα τὸν πλλούτοων τὸν αἰκίνητον, τίου ἀἰθοίγατον θὐπορίθω ὗς Ἄίμοιτο 

παϊας ἡμας ς ἐλχιτυχεῖν. 
ἃς 

Λογοιδι 17 ΔΙΑ ΤΟΥ̓ΤΟ ΕΠΕΜΨΑ͂ ΥΜΙ͂Ν ΤΙΜΟΘΕΟΝ, 
ὅς ὅξμιυ τόκον αἰγασττὸν καὶ πιτὸν οὐ Κυρίῳ, ὑμαξ ὀμαμνήσει Κα ὀδουᾷ 
μας οὐ Χοὶς ᾧ Ἰησῷ. 

γυῤνπύδιν 0 θα. ΒΟ Ὁ Κύπει μοι" καγζῦθο, τίω ̓ ρναίαν ψυχίμω τίω πυρϑς λορμοτέραν 
δος δ γϑργϑτέρον. ἐξούλεν» ἅ “ὃ αὑτὸς «δα λνέοϑευ μάλιφει γοσῶ-- 

5 Ὁ σι οὕτω Ὁ ὁ ασιαϊζοισι Κορινθίοις. ὁ γ5}} ἤδὲ! σωφώςη ἡλίχᾳ τὸ ὠ- 

ὯΝ φίλει ὥν μρϑνΐᾳς ἢ ἱ αϑροισία ἀνὲν ἡλίχᾳ δολακό]ονη αἱ απεισία. 
ν ὃ ἅ γὴ ἐδηλώσεν ω τῇ πσεϑς' Φιλιπτπησίους, εἰπὼν. Μὴ ὡς ῳ τῇ Φιλιχιζι ι() 

μαρία μ' μόνον, δλλαὶ ἢ νεὦ πολλῷ μάλλον ὦν. τὴ αἀἰποισίᾳ μὰ, 

Ὁ φέζιυὶ Χ) θριεῦ Τ ἑαυτὴν Οτιείὰν κατεργαζειϑε. ῶ ἢ δείκψεσιν ον τῇ ἢ δχιζολὴ ὥωτῃ 

ὙΝΝ Ως μὴ ἐρχορδύου δὲ μ ασθϑς ὑμας ; ἐφεσιωϑησεί, τινὲς ᾿ἐλδσομαι δέ. ἡπείγε» 

δ δΐζυ ὦ ἐπεθύμει τ΄ ρα )νέοϑω αὐτός. ̓γ,)5᾽ δ τῶτο τέως Οὐχ εἰγζω, τῇ ἢ ἐπαγ[ελίᾳ τὴ τῆς 

αἡδοισίας ἀὐθις δἰορλούται" ") εἰ σῦτο ἱμόνον,᾿ δυλά καὶ , τῇ ἡ τῷ μαιϑητῷ Ὡτθφυλῇ. δ τῶν 

49 γᾺ», φησιν, ἐπεμψα ὑμῖν Τιμό)κον. “8 τῶ, ποῖον: } θη ὦ ως παίδων κήδομαι ̓ δὼ 

γεδνννκως. ᾧ (ὦ τὴς συκαΐσιως τὸ προσώπου, ἡ ἔλττολή ὃς [7] μι τέκνον αἰ ναιτητον, 

ἡ πιφὸν οὐ Κυρίῳ. τῦτο ὃ Εἶπε, τίω τε εντν ἀγαπέω ἐμφώψνων, καἠκεῆοις πἴθασκθια- 

δῶν αἰδεοίμως αἱ αὐτοῦ ἰδεῖν" ὁ ὐχ ἀπλώς πιὸ, δ λ᾿ φ Κυείῳ, τυτές!ν, ὦν τοῖς κι ̓ Κύριον 

“ράγμασιν. Εἰ) Ὁ ἐἐν τοῖς βιωτικοῖς ἐπ) 64) 'ζ μα, πιφὸν, ἐγχώμίον, πολλῷ μάλλον ὧν τοῖς 
Οβεγίοιϊ τοι, 3. Ἐεν: “γϑυμαιτικοίς. 

Ι 
| 

| 



νν δι 

αὐ Κόρ΄ ἐΓοΚ. 
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πνϑυματικοῖς. Εἰτίνω " αἰγαππτη τὸν αὐτῷ τίκψον, εὐνόησου πέση πῷὋδὟ ΙΠαύλυ ἡ αἰγάπη, 

δτί Εἵλετ αὐτὶ ̓[χωρλοϑίώαι “9 Κορωνθίοις. Εἰ ἃ, ᾧ πιςὸν, ἀλέηως οἱ ϑνωνήσοι τοῖς 

γμάσηυ. Ὀρφύμας λϑαμψήσε. Οὐκ Εἰπε,διϑωξει, ἡα μὴ δυσοαναογετῶσι, 
ὡς χἷϑ εἰτεῖ μαγθούνοντες. δχρὺ τῦτο ἢ πσοὸς ᾧ τέλει φησί Τὸ γὸ ἔργον Κυρίου ἐργαί- 
ζεπα, χαϑῶς ᾧ ἐγώ" μή τις δῶ αὑτὸν ἀξουθεγήσῃ. "Οὐυδεὶς γ)Ὲ ἕω οὐ Ὀὐπυφύλοις φϑύνος, 5 χιὶῃ 
δλαὶ ασϑλε ἕν ἑώρων, τὴς ὠκκλυσίας γίω οἰκοδομάιύ. ᾧ Εἰ ἐλοίῆων ζω ὁ ἐργαζόμϑμος, 

(μωεκρότοιω αὑτὸν μ(Τ' ἀσουδὴς αἰποίσης. δζρι τῶτο Οὐοδ' ἠρκέοϑη ᾧ Εἰπεῖν,αὐα μψήσει, 
2. ὑχιπὰέον κ᾽ ασοτέμιψεοϑει βουλόμϑνος αὐν"δὍ (δ) φϑύνον (ὺ Ὁ ζω νέος ὁ Τιμοϑεο9) 

) ἐπήγαγε, Ἰὰς ὁδοὺς μιν, Οὐφᾳ αὐτο ἀλλὰ (ξ ἐμας, τοτίς!, ζις οἰκϑιο-- 

αἱας, (ἄν κοδυύύίοις, ζὰ ἔϑη, δι νόμοις, τὸς ϑεσμοις, τοὺς χαγόνας τὺς ἰποφολικϑις, ( τὸ 

ἀλλὰ πόρτα, ὯΦ "»» Εἶπε, γυμφητεύονϑμ, ᾿ κολαφιζό θα, ὐ ἀξατούνϑμ, ὺ ζωτά, 

φησι, πλῤτα ὑμας ὁμαμφήσει, αὶ τὺς νόμους τὰς τῷ οιφοῦ ὡς ζω αἱρέσεις ὀθελᾷν.Εἶτω 
λϑωτέρω (δ) λόχϑν ἀύαγαγων ἐπήγαγε, Τας ὦ Χεοιςῷ, Πλύτω ὡς Εἴωθεν 
ἡμϑατιϑεὶς τω διαυύτη,ὼ ὃ ἀξιόπιφον μ᾽ ἐξὴς οντεύθεν καζῳσκθυάζων. δἰδὺ ἐπαϊγά᾽ 

Καϑὼως πλρμτωχοῦ οὖ πάσῃ ὠκιφυνίᾳ διδάσκω. Οὐδὲν ασοϑς ὑμας χρνὸν Εἶ- τς 
πον. ζῦτά μοι ((ιωΐσουσι χαὶ αἱ λοιπαὶ ὠκκρονσίαι πᾶσαμ. ὁδόις ἢ αὐζὶ ὧν εις ᾧ 
φησι, δεικψυς ὅτι Οὐ οἷν θχοισιν αὐ, ϑοφπτνον, τὸ ὅτι μ᾽ τὴς ὠκᾷθεν βοηϑείας "ζῷ πόμτα γι τῶν 

χατορθοι. Εἰπὼν καὶ ζωτα,ὺ ϑεοιαπεάζσας ὠκείνους, καὶ μέλλων ἐμ αάλλειν Εἰς τίω χατη-- 

γϑέλαν τῇ πεπορνθυκότος, πάλιν ϑυμού γέμοντας λόχϑυς ἀφίησιν, οὐκ αὐτὸς ζμῶτα πάογων,, 
αλλ ὠκείνοις δορθουμδνος, χα! ᾧ πεπορνθ)κότα ἀφεὶς τοῖς ἄλλοις οἰ φλέγεται, ἕν το 

ἀξιωῖν ὠκῴιον" οὔτε δῥ' Ὁ αἰντν λόγων, ὅπερ χὶ ΝΜ οἰκο) ΟὟ στρόδρα πγοσκεκρου. κὶλ 

κότων ποιούμϑῳ. χαὶ ὅ) Εἶπεν ὅτι Τιμόθεον πέμπω,ζα μυὴ τύτῳ βαϑυμότερϑι Ἄ μων, 
ὅροι τ Φησίν. 

18 Ως μὴ ἐρχονϑῥου δύ μου ασοῆς ὑμας, ἐφισιωϑησείν ἤνες. Εγζωϑα ΝΣ καὶ 

ὠκείγων καϑούτηεται, ἡ ἑτέρων Ὡινών, κοτασείων αὐ ]Ψ" τὸ φρόνημα. φιλαρχίας Ν᾽. ὃ δγ- 25 

χλήμα, τῇ ἐρημία. τῷ διδασκαίλου Εἰς ἀἰποοιαν καθῆσθαι. ὁτὸμ ὦ ἡ. “αοϑς τὰς πολ- 
λοι δ(μ λέγηται, σχϑπειστώς ἐὐτοο)κῶς ἐνὶ ποιᾷ " στὸν ὃ πος (ὧν αἰτίους, κουτου-- 

φοραχώτερον. ὠκείγοις (2 γοῤ λέγει, πόρτων ἰθένψημα, καὶ ϑεραπάσων αὐτύς φησιν, 
Οὔκ οὐτφρέπων ὑμας γράφω ζιὐτα᾽ σύτοις ἢ, ὡς μὴ ἐρχομϑβου δέ μὰ ωρὸς ὁμας, ἐ- 

Φισιω ϑησείν ἦνες, δεικγεκ' ὅτι ποιϑδικὴς ὀχρνοίας καὶ “διτόνοια. ἡ γὰρ (Ὁ παῖδες τῇ ἀἰποισία, 10 
τῷ διϑασκαίλου ῥαϑυμότερϑι οἶνονται. τούτο ὃ δέω “ὀγδείκγυται, ἡ ὅτι τ ρχεῖ τσϑϑς δ,ϑρ- 

ϑωσμ ἡ π»Ὀοισία.. χαϑαπερ ")» λέοντος π»οισία ὥπομτα ποιᾷ κοι τφΠήηχόναι ᾷᾳ ζώα "ὅτω 

ᾧ ἡΠαύλου, (ὅν ὀχ φϑείραας τίω ἐκκλυσίαν. δ ὁ ἡ ἐπα γει" 
19 Ἑλθύσομαι ὃ Τὐχέως τοολούμας ἐλ ὁ Κύοιος ϑελήσῃ, Αλλά ὃ ὦ τῦ» 

Εἰπεῦ μόνον ἐδῦκει ὠπειλὴς 61) Ὁ καὶ τίω ἀπὸ ΟΜ ἔργων δἰπόδειξη αὐτὸν ἐπαγζίλα- 19 
οϑαι, καἰ κείνοις ἀἰποαητεῖν, τῦτοώ μεγαιλθφρϑνος δχοινοίας. δίθπερ ὦ πυδϑσέϑηκχε τῶτο, '- 
πῶν' Καὶ γνώσομαι οὐ (δ λόχον ΨΜ πεφεσιωμδύων, δλλὰ τίω δυωύωμιν. 

Οὐδὲ ἡ ὡπὸ χατορθώ μὰ οἰκείων, δλλ᾽ πο τὴς τὸ διδουσκαίλου δι ποισίας ἡ Ὡπριοια, 

ζιδ᾽ ὅπερ αὶ ἐὐ' γνώμης ζῶ καταφρονητικῆς. δζρα τῶτο Εἰπον, ἔπεμψα Τιμόθεον, Ούρο 
ϑύϑέως Εἶπεν, ἐλεύσομαι " δυλαὶ πσοότερον αὐδῶ καιτηχϑρήστις, ὅτι ἐφισιώ, ϑηστιν, τότε Φη- 40 
σὺν, ἐλθύσομᾳι. Εἰ “ὃ «σοὶ τὴς χατηχϑοίας ἀὐδ' τίϑεικεν, ἰπολογία μάλλον ἐϑρετο 
εἰντῷ ὡς οὐκ Σπολειφϑέντος, ὶ οὐκ ἀπειλὴ, ᾧ συϑὲ Οὐ πισὸς ὁ λόγϑς ζω " νιωὶ ἢ. κΤ' 
τίυὐ χατηγϑολλν ϑεὶς, ᾧ ἀἰξιόπιφον αὑτὸν ᾧ φοξορϑν ἐποίησε καὶ ὅροι ἀυτίτο βέξαιον ἡ ἀσφα- 
λές, οὐδ ἀπλώς Εἶπον, ἐλθύσομαι, αἰλλ᾽, ἐαὶ ὁἸΚύφιος γελύσῃ. καὶ οὐ τίθησι “γρύνον 

ὡρλσ, νϑροι. 

δμπιμα, 

κὲν 
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ὡρασιθρον. ὅηγ, γδῤ (μωΐξαμεν αὐτὸν νβεαδέως «ἴδ νέοϑαι, τῇ ἀλλα βολεῖ) ἐἥθις 

οὐαγωνίας ποιῆσαι. ἡ ἵγώ μὴ δζᾳὶ Τ8 πάλιν αἹάπέσωσι, ασϑοσέ ϑηχε, ταχέως. ἡ γγω- 

σομα! λόλϑν ΤΜ' πεφισιωμδῥων, αἰλλα' τέωὐ διώαμω. οἕκ Εἶπεν ὅτι γνώσομαι τί 

συφίϑῳ, οὐδὲ ᾳᾷ σημεῖα, αἰλλαὶ {ι; οὐ (Ὁ) λόγον᾽ κακεῖνο “τω ὠνόματι καταφέρων; αἱ τὸ- 

4 τὸ ἐπαίρων. αὶ τέως πῦϑϑς ὧν ὦ ἄλλοις ̓ὐποτείνε.) (δι (ῦν' συγκροτοιῶίᾷς τὸν πεπορνβυκότει. εἰ 

)Ὰ τσθϑς ὀκᾷϑον ἐλεεῖν, οὐκ ἂν " Εἶπε τίω διώα μιν, αἰλλὰ τὰ ἔργα, πτρ ζω αὑτῷ δὶ- 

εφϑαρυϑμία ἡ δζρμ ἰ κὶ ἰζυτῴτο τον λό νιν, Τγ4 ἐπορώ λόγου, ἀλλ ̓ζηκ ὦν δωυαμεζαν- 
μέτεροι. χαϑούπερ δέω εν πολέμῳ οὐ “Μ᾽ πολλαὶ φϑλεηομλύων τὸ κα τορϑοιωαλλα; ζ..} πολ- 

λρἐργαζουδων᾽ ὅτω δὶ Ὁ ὠὐζωϑα, μ ἐμ λθιἈριούτων, δα. ἦΨ ποιοιωύτων ἡ νίκα. μέγα 

10 Φερν Ἐχὶ ἐυγλωῆία, φησίν. ΩῚ Εἰ ἅ ῥυπόρων ὁ ἀγωνὶ ὃ κφθϑς, καλεῖς οὐτεύῇ μὰ ἐφρόνειρ' 

εἰ ὃ ὡὀἰποσόλων ἔμ χαταιγξολλώντων, κα Ὁ σημείοις ζιυτέω βεξαιοιώτων, 4ἱ πεφύσησοι ἕχὶ 

πράγματι τὐδ ῆῷ καὶ ̓ σ δὲν ογίι, οὐδ εἰς τώ ἐ ϑλότω τι (ἰμωτελέσαι δυυυαινδῷ νων Ὁ λό- ' 

γον ὑλχίδειξις διωαιτ᾽ δμ ασοὲς τὸ νεκρὸν ἀναφῆσαι, ἢ δούμιονας ἐλθίσαι, ἢ ἀλλίω πα τοι- ᾿ 
αὐτίω ὀργαίσαιοϑαι ϑαυματυργίδν: »τύτων ἢ γοεία γιοῦ, χϑὴ δὲ τύτων τὰ ἡμέτεροι ζμωιςα-Ἅ 

45 ταῦ, δἰ καὶ ἐπήγα μ᾽ 
20 Οὐ δ ρβο . λθγῳ ἡ βασιλεία τῷ Θεού, δλλ᾽ ἐν διμιυάμει. 

Διὶ σημείων, Φησιν, οὐ δὲ ϑὐγλωῆϊας ὀκρατήσαινδμ, καὶ Ὁ ὕ ἀϑείλυ ὁ ε() ᾿ πἰὼ διδασκαλίαν 

ἡμῶι, καὶ βασιλείδρ καζαγίέλλειν οὐρᾳνον, μεγίφέω Ὀπύδειξιν πϑεελόνδμοι πὰ σημεῖα, 

ὧπορ “ποιούϑν τῇ ἢ διυναμᾳ τῷ σγθύματος. Εἰ τοίνων μεγαΐλοι τινὲς τ βούλονται (ο 

20 πεφεσιωρδροι νεῶν, ἐπαδοὺ Ὡὐϑαρω μαι, δειξατωσαν, Εἴ τινα διώαμιν τοιαύτέω ἐ- ᾿ 

Δδισι καὶ μοἱ μοι ῥημούτων παρ αλλέοϑωσοιν κομίποις. Οϑοὴν γῈγ κείνη τσϑϑς ἡμαξ 

ἡ τέχνη. 

χὰ Τί Μλετειοῦ βάζλῳ ἔλϑω πσϑος ὑμαξ ἢ οὐ αἰγάπῃ πνϑὐματί τε φραύτητορ; ; 
Πολὺ αὶ ὦ Φοξερϑν ἔχᾳ υ ὸ ὦ «αρλσίωὲς ὁ λόγος ὦ. ὃ ὦ Ὑ Εἰπεῖν, δῇ, γνώσι.. 

24. κ(6|» ἐπιλύτ ἐξαλιδύου ζω "πὸ ὃ Εἰπεῖν, τὶ ϑέλεπον ἑμδλῳὶ ὄλθω «σοὺς ὑμαξ! ; ἔχὶ ῷ 

διϑαισκαλικὸν λοιπὸν ὀμαΐξανγογτος εϑϑνον, καχεῖλον ἰὔζις δἰ φλεγϑυδίύου, ᾧ τίω ὀξοισίλρ 

ααλαξύντος πᾶσαν. “ι ὅπ, ἐν ῥαῦλῳ: ὦ. χϑλαίσει, οὖ “ιμωείᾳ, τυτέσιν, ὀψελα, πυρώσω" 
ὅπερ λὶ τῇ τῆς Σαπεφείρας ἢ Πεέζρεἐ ἐποίησιν᾽ ὅπερ εὑτὸς ἔχ: Ελύμα πῷ  μαχου. οὐκέτι δ 

λοιπὸν ὼς αϑεεξοταζων κείνοις ἑαυτὸν λέγει,δννν αὐϑεντικῶς. ᾧ οὖν τῇ ἢ δύτέρᾳ ἢ ἔλιςο-- 

40 λῇ τὸ αὐ πῦτο Φανεται λέγων, ὑτὸῳ λέγη" Ἐπεὶ δοκιμιζων ζητεῖτι τῷ ὧν ἐμοὶ λφλριωῦτος 

Χειροώ, ῳ ῥάθδῳ ὀλϑώ, ἢ -ῳ εἰγαίπη τὸ ̓ γδο ῳ ῥαθοὶῳ ἐλϑειν,ὐκ ὦ ἀγάπης: ; ὦ γαῖ 

ΨΚ  δλλ ΩΝ σφόδγα αἱ ἀγαπητῶν ὧν ὀμα δύ.) πυοὸς τιμωράδιυ, δ. τῦτο οὕτω Φησί. ὅτε" 

δῶ αἰδὶ τιμωρίας ἔλεον, οὐκ : δἶπε,πνώμιατί τεαραύτοτος, λα ῥαθλῳ' καίτοι καίκεῖ-: 

γὸ πρϑυματιε ἐγίνετο, ἐσι δ πνέμα ωραότητος, ο πνόδμα, αὐφαρτητος. αἰλλ᾽ οὐ ̓ βέλε 

34 ὕτως αὐτὶ καλῷ, ἀλλ᾿ Ὡπο Ἐ ̓χρησοτέρων. ὀρ, τϑτοο Θεὸ κοήτοι κά ὡιμωξρυγϑδμος δι δὴ 
ἐλεημῶν ὅ6] καὶ . μαχρόϑυμος ὲ πλύσιος ὧν ἐλέει ὑοἰκσιρμιοῖς, πολλαχοῦ λέγεται" ὁτί ἢ Ὄ- 

Ἁρίκέρ, ὥσαῖ που ὦ ὁ δυύτερον κὶ κὴ απὸμιάκις, κ᾿) ζρῶτα τὴς αἰδίας καπυπειγθύσης. ὁ σχϑ.-- 

πε σοφίδν Παύλου. τίωυ ἀξοισίλν αὐτὸς ἐχωνὶ τοῦτο κακείνου ἐτέρρυς ποιᾷ κυριμο λέγων, 

τί ϑέλοτε; τ ὐμν πράγμα χεῖται. Ὁ Ὁ» γμφε ς ἐσιϑὲ αὶ Ὁ τότν κακείνου κυδμοι, ὺ τῷ 
4οΕἰς γέονὰν ἐμιπεσεῖν, ὃ τῷ βασιλείας Ἐθετυχεῖν" ὩΝ ὁΘεὸς οὕτως ἡρῴλησεν. 1δὺυ γδΡ 

δῷ φησι, πὺρ ὺ ὕδωρ οὗ ἐδρ ̓λελιν,ὀκτενᾷ τίω χεὶροί συ. ἡγΒλὺ γέλητε,ὸ Εἰσακούσυτέ μϑ, σ᾿, (8, 

ϑιημμ. (ἐἀγαϑὰ τὸ τῆς γῆς φαγεῶῦν. ἢ 

᾿ναὐμᾶι Αλλῖ ἰσως ἐρᾷ τίς, ὁτ| ϑόλω. δ  σονῆὴς ὅτως λύόντο, ὦςε μὴ ἐϑέλει; δον Οὐκ ϑ- ΘΙΚΟΝ 
᾿ς χεῖ μοι τόϑέλειν, ὁ μέιο Ὄρκεῖ, ἑαὐ ὡς “δὴ ̓ϑέλῃς, αὶ τὰ τῷ ϑέλοντος ποιὴς  γεουὶ ὃ αὶ σφό- 

ΟΠ γίοιϊ. τοι. 3. Ἑς 3 δρα 

β. Κοριγ' γ» 

χ  χηργίο 
μ᾽" 
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δδώ λέλειρ, ὁ τῷτο ἔχι τὴν" ἄλλων γυμνώσωμδν, Εἰδοκεῖ, Εἰπὲγὰ μοὶ, οβαλόμϑρος 
γαναῖκϑι α. ̓γαγέοϑαι, Φρχείται τῷ λέω οὐδοιμώς, δλλά καὶ 5 ασεημνηρίας Τπζηπί, χ᾽ 

φίλεφ ἀξιοῖ (ἀωωα γρυπνῆστμ, κὶ χρήματα (μωαγή. πείλιν ὁ ἐμίπορϑς ΟΥ̓Χ οἴκοι κα, ϑήμε- 
᾽ς Ὥγοχεῖται το λήσει, ἀλλα ἡ πἈοίον μιοϑούται, ἢ ναύζζᾳς καὶ κωπηλαίζα κατουλέγή, ἢ 

ργύειον ϑλνείζ ἢ) αὶ κ᾽ χῶξιν αἰϑεργαζει), ωνίων τιμαί. πῶς δίωυ οὐκ ἀΐρπον Εἰς ἄς 

τὰ τὴς γῆς τοσοιύτίευ ἀπουδέω ἐπειδείωνοϑαι," Φὸ 8. ὀρανον ἐμυπορθύεεϑαι μέλλογζῳι “τω 

γελει Φρκείοθαι μόνον; μᾶλλον ἣ μιδὲ τϑῦτο τ Ὁ πυξησηκούσμρ, Ἐχιδείκψυοϑτο «πουδὰς ; 

ῦ ̓ γρ λῶν ως δὲ, ὦ ὼ ἂν κὐδαΎ μα; μὲν ὡσ]ξ): Ὁ Ἐχὶ τῦτο ἄγϑντῶν δϑέλει. .ν  γὺ ἐπά- 

δὰ τὸ πεινῆσαι χατὸμαγκαίζῃ ταφίωσαι, Ὁ ̓ αἴδέυδῥεις αὐτόματα τοὶ σιπΐα, το ἐς σὲ  ἐλϑεῖ, 

ὠλλαὶ ττλύτα ποιᾷς τῇ τῷ τίω φοφίω (ἰμυαγα γεν. αὶ χι τὸ διψῆν, ᾧ τὶ τϑ" μι- 10 χιῤιγῷ, 

δϑεονν ὦ Ὠπν ἄλλων ἀπϑύτων ὁμοίως ὠὐερηϑς ΕἾ, ἡ ὃ αὐϑατιταγ δύο εὶς «ἰω τῷ 
σώματος Ὅλμλλιὰν. τῦτο τοίγιω κα ὑλὶ τὴς βασιλείας ποίει, ὦ πόρτως αὐπὺς ὕὑχυτθύξῃ. 

ὀχ τῦτ Ὑδροε αὐτεξύσιον ἐ ἐποίησεν ὁ Θεός, ἴα μὴ ὑφεδον ἐγκαλῆς τῷ Θεῷ ὡς αγαγχῃ δὲ- 

είς. συ ὃ χα ὦ ὧν τμὴς ὠπήλαυσος, ,ὑπύβ πότων ἀγθμακτῆς "Ὁ ὌΝ πολλανὴ γκουσα λέ-- 

γϑιτῶν, δχα τὶ γδῤ μεκύρλον ἐ ἐποίησεν φρεδιδλλα πῶς ἔδει νκϑιαιϑέαϑινον κα ὄνυςα ζοτα ν Ὁ ας 15 

χίας ἐφιέρδνον ὦ χυφώντα ζϑι ̓γαφριζόρϑμον ἴχὶ ᾧ ὁ ὅξανον λὐαγαγεῖν ᾽ δλλ᾽ οἵκ ἐν 

απέφης κακίας. Εἰγορνιώ, ὠπειλὴς χειυϑης, σϑτεῆὶ οἱ οὕτως ἀφίξασαι τὴς πονηξίας, εἰν ὡ 

ᾧῷ φὐρφινόν σοι ἀϑϑσειϑηχεν ἐπαϑλον πότε αἱ ἐπαύσω γνόνϑμος ῥαϑυμότερος καὶ χείρων 

" πολλῶν ; σὐεῖδ' γὺ ὠκῷνο ἕξεις Εἰπεῖν,ὅτι ἐδειξε (ἃ Μ ( τὰ ἀγαδεὶ, Οὐδ ἐθοη σησε δὲ, ὑγῶν Ἶσι πὶ 
“ολλέω αὐπσιορήται σοὶ πίων συμμάχίδμ. δλ ἡ κ ̓ρετή, Φησιν,ὀπαφϑης κα ὺ Φορτικὴ, τῇ 20 

ἢ χακίᾳ ἡδονή συγκχέχρα!) πολλή" ̓  ἡ ὑδμ ὅ51 πλατεῖα καὶ ὁ δθρύχωρος, ἡ ὃ φενὴ ὦ τϑλιμες- 

εϑϑ, ρα δθλυ,εἰπε μι, ἢ Ὡὸ τῆς Ὥὔρχας ἀἰμιφότεραι τοιαῦται; τὰ γϑὺ ἡ ἀκων ντῶῦ ̓ ΡΥ 
λέλεις ζωτα ἃ λέγ. οὕτως ἰχυοϑνὴ ' ἀλήθψα κα ἡ γὰ Εἰ δυοῦ ἦσοιν ὁδοὶ, ἡ ἼὩ δῳ καίειν, 
ἡ ἢ Ἐχὶ τἴδάδεισον φιρεσο,ὶ ἡ ̓ ὠαλατφαὴ η δ χι τίω' κράμοον, ἢ φενὴ ἡ Ὁ ἐλ Ὁ αἷδα- 

ἧσο, ποίλυν αἱ Εἰλε μᾶλλον ὁδὸν εκῷ γὸ γὼ Φιλονεικδν δὐτεῖπη, ὡλὰ τοῖς σφόδρα 293 

ὠμολϑγηφδύοις, κἂν σφῶγα “ὐαιαευυτῇς, λύτειπεῖν δ διωυησῃ. τι Α Ὁ αὐτὴ μαᾶλλὸ 

ὅ 1 αἱ αἱρετὴ ἡ τίου ϑρχίωξ ἐχουσεε χαλεσίω, ἄλλα, μὴ ὦ τέλος, Ἔἰπὸ τὴν ῳ χέρι ὑμας 

διδειξαι πειροίσο κα. ἡ, Εἰβούλεωε, ἄς τέχνας μιετοιγφεισωμδν τσϑόῦτιν. αὐτῶι ὙΣΡ̓ 

πίω νϑὴ ρχίω “πόνου γέμασαν ἔγρίσι, ὦ ἢ, τέλος Ἐπηκερδές, οὐλλ᾽ συ τῆς, Φησιν, ὕψαν 

τέχνης μὴ (ῦ ὁϑαγχάζοντα ἢ ἐχών. ἐπάδυυ γδῤ κύριος ἑαμλ, ὕη φησιν, ὁ Νῶος, μάλλον αἱρή- 30 

σϑται πυφάν -ῳ, Ξρχῇ, χαὶ “δὸς τῳ τέλει μυοία, παϑεῦ ζῳ κακοὶ, ῃ ' ταλᾳιπωρᾷ- 

«ϑαι οὖν ππρϑοιμίοις ,» χαὶ ; καυρπούοϑαι μ( ̓ζῶτα ἐκ ΤΜ πύνων ἀκείγων. οὐχοιῶ δ 

τὼ ποιαύτα αἰρᾷεϑαι, ὀρφδυικῆς ὅ91 αἰ θυνοίας κρὶ πουδικῆς ῥᾳθυμία" Ὁ καὶ τὰ οὐλυῆα, 

((έσεως χαὶ [αὐδρείαρ, οὕτω τοίνεωυ χα! ἡμμεί, εἰ Δ ἡ ήμϑμ παῖδες τὸν γοιωῦ, Οὔκ. ἐν ἐκ 
νῳ τῷδ ὁ ὀρφάνῳ χα αἀγοήτω, αἰλλαὶ τῷ πατέρα ἔλοντι δξωμοιώϑημθν δν". Ὁ τοίνεωυ 35 
. πευϑικίω ὀκζαλῴ ἰσϑοιλν, αλλὼώ ΜΗ ̓ᾷᾷ ποδάγλατο αἰπιάιαϑαι καὶ τὸν ζω ϊ-- 

οχον ὕχτεσαι τῇ σεωειδήσει,, ὃς Οὐκ ἐάσει γαφρίζεοϑαι, δὰ αἱ σξέχεν καὶ ὼ ἀγωνίζεοϑαι. 
πὼς γὰ οὐκ ἄτοπον ὧν (, παΐδαις μζν ταιλριπώείας “ἄγεν τέως ὔργίω ἔχ οραγ- .ἐσὴα 

μαάτω Φ πσϑϑοί μία ἔχοντα, Ὀήμρθα, ο: ἢ πέλος γθηφον, ἡμας ὃ αὐςἄν" ἀπενόνῆίας ἔχὶ 

7] πρέυμαΐυδιν ἀζγκέῖοϑαι πραγμάτων: ῇ κα! ζοιγς ον εξ ἔχ] δ βιωπικδυ πόρτως δι.- 49 

λον ὅτι χρησο αι τὸ τέλος. ἡ)» ἀωρος ϑαγαΐζος, ἀ πενία, ὦ συκφϑυΐια, ᾧ μεζαξολὴ 

πραγμάτων, ἡ πολλὰ ἕτερᾳ ζοιαϊζῳ, κμῷ Οις' πολλοις' πύνους ἢ καρπῶν Ὡἰποφερηιϑέεζαι 

ἐποίησε. καὶ ἐπητύχωσι: ἣ Ὁ μεΐμντες, συήϑδν μέγα κανρπώσονται. τῷ  παρϑνῆι βίῳ. 

πὐϑΐᾳ συγιαζαλύετω ὁκῶα" οἷ ὃ ουοὲ τῷ Οιότων πρέγομδῳ “υ “θῶϑ καὶ ὼ Ὧπ- 
κήρων, 
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κήρων, ὅτε δεδοίκα υϑρ ̓ ἷΡ τῷ τέλοις, δλλα μείζων ἡ ἀσφαλεφέρα ἡελπὶς μ᾽ τίωι 

οὔ)δῦθεν δισοδοιωίαν. Ἧις δξχω ἔςαι συγίνω μη; ἴις ὃ διπολογία μὴ βελορδύοις οἰπυδύεοϑαι 
κσϑϑςζοις πα ρετὴς πόνοις » εἰλλ᾽ ἐρωταΐσιν ἔτι, ὀζρι ι φενὴνὶ ὁδὸς; καὶ Εἰς ὦ ζα βασί. 
λεια ζᾳ Ἐχίγεια Μ᾽ πορνῶν Ὦ αὶ ΔΨ λάγνων Οὐκ ἀξιοῖς Εἰσιέναι “ιν Εἰς ὃ. τὸν οὐρανὸν αὖ.-- 

ς ὦν μα ἀδείας, αὶ τρυφῆς, κὶ μέθης, χα) πλλθονεξίας, αὶ κακίας αἰπαΐσης (ἄν' δυ, ϑοϑίσοις εἰσ-- 
αἀγεαῖ, ἀξιοῖς ; καὶ τοῦ ζῶτα συγνωμης ἀξία ; αἰλλ᾿ ὶ τῆτο, φυσι, λέγω, αἰλλαὶ δὶ ὅι μι) 
θυρύχωρος ζω ἡ Οιρετή. καὶ μέω ἐλ γάλωμϑι, ὶ σφόδρα δὴν βὕκολος. 4 γορθύκολώτε- 
ΣᾺ Εἰπε μοι, ὦ δορύξαι ζοῦχον, αὶ λαίξοντα τὰ ἐτίρων ὕφεξον Εἰς δεσμωτήφιον ἐμιπεσείν, 
ἡ τοῖς οὖσιῃ ρκούμδμον πϑρνῶς ἀἰπηλλάςθαι φοῦν; ; χα! τοί) οὐ , ὦ πᾶν Εἶπον. ᾳ Ὁ δκο-- 

ιο λώτερϑν, Εἰπέ μ!, τὰ  πϑμτων ὑφελόμδυον, Ρ ὀλίγϑις οὐγτφυφήσουνται χρθον βραχάω, 4}6- 

Ολούαϑαι κα ὼ μαίζ οϑαι ἀϑεύαΐα, . Ἵ οὖ ποία ζήσαντα, δικαία, βεαχὼ χα! οϑν,διϊινεχῶς 

τυφᾷν ὕφερον: μἥπω Κα ̓ Φ λυσι πελέφερον ἐξετάσωμδϑρ, ἀλλὰ πέως “ἰ θυκολώτερον. ᾳ 

ἢ ἥδιον, ὦ ὁγαρ ἰδεῖν Ὑδησον χἡ) ὦ αἰληϑείᾳ κὐλαϊζ εὐ "ἢ ̓χαλεπὸ ὀναρ ἰδῦντα ἐν ἀλνϑείᾳ τυ- 

φαάν; Οὐκ δὐδηλονο ὁτι τῶτο; πῶς δΐευ, Ἐ:ἰπε μοι, πφαλγαῖαν καλεῖς τίω ροτέω; ἐπφαχεία 
ις »ὰῥ ὅ1 χσρὺς τίω ὀλιγωράλῳ δξεζῳζουδῥη τίωυ ἡμετέραν" ἐπεὶ ὅτιγε ῥᾳδία ζ8 ̓ θὐχολος, 

καὶ δι, 

ὠχϑυσον δὶ ἰ Φησῳ ὁ Χριςὸς " Ο ζνγϑεμου γρυσίρ,α ̓ Ὁ φορίζον μου ἐλαφρρν. Εἰ οὔκ ματϑ, ια.Ἀ, 
αὐοϑοίνῃ τῆς κουφότητος, δὴλον σι αϑελλυμίὰρ ἐῤῥωρδιῤξευ οὐκ ἢ ἔχεις. ὥατερ γβίωντης 

οὐσηρ, ὲ ζᾳᾳ βαρέα κϑύφα, οὕτως Οὐχ οὐσης, ὦ τῶ ; χούφα βαρέα. αι ., Εἰπί μι," τῆς 

τῷ μόβια. “ταπέζ ἡφ Ἴδιον, καὶ . Ὡὐπονώτερφν: : αὐ ̓ἐδυαέρᾳινον ὦ ἰνδοῖοι (ριαύτης ὡἰσυλδυονο 

10 τις τρυφῆς. γ λιμοῦ πικρότερον, χω ἦι άλλων ΔΕὟἋὋ ἔπτιμέρθων ὧν ὑπέμενε Παὺλρρι 

ἀλλ ἐσκίρτα ὼ ἔχαιρε χρῇ ἔλεη, Νιῶ χαίρω Ἐλχὶ Οἷς παιϑύμιασί μου, ᾧὶ δὼ ὃ ἴδιον; αὶ τῆς κελαινναικδι 
γνώμης ὀζμφοραι. « τοίνυν Φωτίω, οἵαν {1) γγη, κριταισκβυείσῃς, ὄψει τίω δολίαν 

τὴς ϑρετρ. ᾧ δὰ τω, πὸ τῆς γνώμης Μ᾽ μεγιώντων Οιαύτη γίνεται, Φησιν; οὔκ ὐπὸ τῆς 
γνώμης μόνον, ἄλλα " Φύσει Οιαύτη ζις 681. χαὶ Εἰ δἰϑλουῚ Ὠήπονος ζω ὀκείνη, καὶ 

25 αὐ᾽ αὐτὴ δόλου τὸ τὸ ὄγαντιον, Εὐώτως δ ἧς ΤᾺΝ λὐαποτ]ωκότων Εἶπε ζιυτίω θυύκολωτί.- 

ἐαν ὀκείνηρ "Εἰ Ἔν: 2ωὠξε ἐχούσῃ ἡ «ἃ ̓χαλεσιω, ἡ ἢ ἡδεῖδῳ, ο ἢ πόλη πάλιν ἀπενλυΐδίας 

αὑταῖς, ὠστοιρφι δα τελη, της δὲ ἡδὺ, τῆς ὃ τὸ βαρύ, ποίαν, Εἰπὲ μοι, δὐκολώτερον 

ἐλέοζ,, 4ἰ δώ οὐχ αἰοϑεῶται πολλοὶ τὸ ϑυκολον » σἂ (Ὁ (ἃ ὥ ̓ ἀἰπιφοῦσιν, (ὦ ὃ ἡ πιχεύοντερ, 

διεφϑαρμδμίω τίω γνωμέω ἢ ἐλοίσι, αὶ ἐλοιντ᾽ δ τίω πσοήσκαι 9 ἡδονζω αἰ τὶ τῆς αἰωνίας. 

30 οὐχοιώ τίτο ὄχολον. οὐρα θῦχϑλον, δλλν α᾽αϑενοιξ' ψυχὴ τὸν. ἡ χαθαιπτρ (ὦ πυρέτ- 
τοντες, Οὔκ ἴτω ἥδιον Ὁ «οῦς βεαχὺ πυφάντῷ δϑλυ καίεαϑου, α[9' τῶτο ψυχεοποσί- 

αε ἐρεΐσιν, δὰ, καταιαεῖν οὔκ λὐέχονται τῆς ὑλαϑυμίας τὴς ἀτόπου ̓  οὕτω χα! οὐζοι. 

ὡς Εἴς Ἐχὶ τίων κόλρισιν τις ἀύρις ἐ ἐΦερεν ὁμοί ΔΤ τῆς ἡδονῆς, οὔκ δ ποτε Ουτίω ΕἸ 

λοντο, Εἶδες πῶς σόκ δύκολον ἡ κακία; Εἰ 5 βὕλει, χαὶ ἐπ’ αὐνὖ! πομάτων ὃ. 

85 ἐτάσω μϑυ τὸ ἀρ, τὗτοπαάλν. 4 )» ἥδιον, Εἰπέ μοι, καὶ ̓ ϑὐκολωτερρν (Νὰ μή πάλιν 

ὐπὸ τῆς Ἐχιϑυμίας δ" πολλών ἃ πράγματα κρίωμϑν. ἰὼ Ν᾽ τ σπὸ ΤῊ νοσοιώτων, 
λᾺ ἊΝ Ὑπὸ τὴν ὑγεαμίντων ψηφίζεοϑαι “6η. οὐ γῶ, αὐ μυρίους μοι δείξῃς πυρόῆονζι ὼ 
Ἂν τνλυδια πῇ τῇ υγείαᾳ ζωτοιοῦζα, Ὁ ἰαἰεϑυυδῥους αν τ᾿ ζῶτα ̓ ολήζειδαι, Ἡἰπνδέξομιαι τίω 

εἱρέσιν ν υὐτίω) ᾧὐ τοίνιωυ θὐκολώτερϑν, Εἰπὲ ΜΙ, τ οίωῖ πολλὼν χευμάτων, ἥ ' μείΐξονα 

40 τὸς Ἐχιϑυμίας ὥωτιρ: ἐμοὶ ωδὲ γᾺ» τῶτο δοκεῖ. Εἰ 3. αὐὸς ἃ ἀπιφερ, ἐπ’ αὑτὰ τὰ 
᾿πραγματα Φ Ἅθλον ἀγάγωρϑι ᾿ ὦ ἔςω ὁ ὦ, πολλαὖν ἐφιέμϑιος, ὁ οὃ ̓ μιηδενός. τι τοίνωυ 

κρώῆοι, Εἰπέ μοι , ἴφ) τί σεμνότερον: ῃ Φλὰ τῦτο κα ζ᾽ χϑροίοϑο. τῦτο )» ὡμολόγηται, ὅτι 

ὧπ κεῖνα σεμιψότερος" Ἂ οὐδ αἰἶδέ τότν ζητύαδῳ γιοῦ, αἰλλά ̓οἰς 4 ̓ϑλώτερον ζῃ βίον Χ- 

ἤδιογ. ἐξ γᾺΡ φιλόργνοθς σοτῖὰ Ῥμογτων Ὁὐσολφύσνται. ὃ οῤφιλοίκ ἐὺ ἔλοιηο δὺι- 

πὸμὴ σω, 
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“τόσοι, αλλ ἡδίως ἑαυ δ κατακόνψψ4ε ἡ (ἐ σείρχας αδϑοιτο, δ χρυσίον. 65 χοίτοι.. 

φρονῶν γευμώτων, τῦτο τέως ἐκέρδϑμε, τὸ Ὑ᾽ ὁντῶν ὡἰπολαύειν ασλαῖς καὶ μ᾿ ἀδείας 
πολλῆς, ᾧ ἑαυζν πασόϑτιϑέναι ἐκείνων, ἰ δχυ ἡδιον, (τ ἀδείας δσολαύειν Μόντων, ἡ 
“αν δεασύτη ζωντα τῶ: πλύτῳ, μηδενὸς τολμᾶν ὡτεεϑα) ΔΜ ἑαυτὸ τομϑίον Ν Εἦναι 

μοι δοχεῖ, ὥασερ ἐν Εἴ τινὲς ὀύδρες δύο γωναϊχας ἔχοντες, ἢ σφόδρα αὐδῇ!) ἐρώντες, μυὶ Ὁ 
ὁμοίως αὐταὶς γοώντο "ἄλλα πῳ ὥ ὅξη καὶ ἀϊύϊεοϑαι ὁ ὁμιλὲν τῇ γωμωκὶ ἐκ εἶγῳ 5. μη: 
δὲ ἐγίυς δ μέαϊ. Εἴπω ὅτερον, τῷ ( τίω) ἡδογζωω, τῇ ὃ τίω αϑυμίδυ ἐἰγδεικψύμϑμος. ὁ 

φιλάργυρος Οὐδ ποτο ςήσοται τὴς ἔχιϑυωίας ζωτης, οὐ τω μὴ διώαεϑω ζὰ πόμτων 

λαξδν μόνον, ἀλλα καὶ τῳ, ὅσου ἐὺ αἰθεξάληται, μωιδὲν ἡγεῖοϑοι ἔχειν "δ 8 χορημά- 

τῶν καταφρφνών, αὐθνῆα πόρτα ἡγήσεται, καὶ οὐ χολάσει τίω υχέω αἰπεραίντοις 
Ἐχιϑυμίαις. συν » οὕτως Εἰς κολάστως λόχϑν ὅἢ , ὡς ἐχιϑυμία ὐσολφύστως 

ἐφερηνϑύη, ὁ μώλιςα χν τί διεςραμμένζω δείκψεισι γνωμέων. σχόπει δέ, ὁ ἤχηϑυ.: 

δῶ γθηυματων καὶ ΚἸησαίμϑμος σπτλείονα,, ὡς σεν ἔγων Ὁ} οἰκειται ὁ τοιούτος, ὦροι τὴς 
γέσου ζζωτης πολυσγλοχώτερϑν τ Ἄμοιτ᾽ δ; χαὶ οὐ τῶτο μόνον δ] Ὁ δεινὸν » αὐλλ᾽ ὅτι 

χα) ἐχῶν;, οὔκ ἔχεν δυχεῖ αὑτὰ ἃ κατέχει, χαὶ ὡς Ούκ ἔγων κόπτεται ᾿ κἀν πὸ πόρτων (5 

λοίξῃ, μάλλον ὀμιώταν ᾿ἢ καὺν ΚἸήσηται ἐκοιτὸν τα λοντοι, ὅτι μὴ χίλια ἔλαξεν, ἀλγεῖ" 
καν χίλια λαίζη, ὅτι μὴ μύφκα, δούκγοται ̓  κὠν μώφλα λϑζῃ, ὅτι μη) δεκοίκις τοστωῦτα, 

κατακόπυ)εται ᾿ χα ἡ πλείων κΊῆσις, αὐτῷ πσϑλοϑήκη γίνεται πειΐας. ὁσῳ δ εἢ λά- 

(μ πλείονα, τοσούτῳ πλειόνων Ἰπηϑυμεῖ, Οὐκοιῶ ὅσῳ ἂρ πλείονα λοδῃ., τοσούτῳ 
μᾶλλον οὗ πένης. ὁ ΝᾺ πλειόνων ὄχιθυμδίν, μᾶλλον πώης ὅθ᾽ν. ὁτὸμν (ὦ δέω ἐκα- 10 
τον χη ζᾳλανίᾳ, οὐ σφόδρα πῆωχεύει: χιλίων Ὁ ὄχιϑυ μεῖ, στὸν χίλια λαΐζη, τότε 

μάλλον “γῇ πένης. οὐκέτι γὺ χιλίων ὡς ααϑϑτερϑν, δλλὰ μυδίων ἑαυτὸν ον χρεία, φησιν 

τῇ. Εἰ δὲ ὃ Ἐχιϑυμῷν καὶ μὴ Ἐχιτυγχόμειν ἡδογίω {) λέγεις, αὐγνοΐν μοι σφῶγα 
δυχεῖς τὴς ἡδογὺς τίου Φύσιν. ὅτι Ν᾽. οὐχ ἡδονή, ἀλλα κόλασις Ὁ τοιούτον, ἐφ᾽ ἕτερον ὠΐφ' 
παλιν αἰγασόντες, ἐξετώσωμϑν. δτὸν διψώμϑρμ, οὐ δζρὺ τῦτο ἡδὺ κἴθα, πείνοντές, ὅτι ὦ δίψος Ὡς 

παύομδν " χα! δζρα τὔτο ἡδονὴ Ὁ πίνειν, ὅτι μεγοίλης ἡμας α'παλλώῆηειβασαίνου, τὴς ὅχι-- 
φυμίας λέγω τοῦ πίνειν; πϑωτί στὰ δῆλον. Εἰ δὲ μέλλοιωϑν εἰν Ἐχιϑυμία, αἰεὶ αἰατείδῳ 

Ὅμωτη, Οὐδὲν ἐλονῆον ἐξζονϑρ τῷ πλοισίου τῷ ἔλχι τῷ Λαζάρου Εἰς κολάσεως θην. 

ἐπεὶ ἡ ὠκεύῳ κόλοισις τῦτο ζω, ὦ ἐχιθυμοιιζῳ σφοδρώς ξαλϑνος μειχρῴς, κἡ " Ἐχιτοῦ.. 

9 

χόϑεν “ ὅπερ χϑ ὡ φιλάργυρϑι πείοήν μοὶ δυκούσι δηζευεχῶς, χα κατ᾿ ἀκᾷνον ἀἱ τὸν α; - 28 πατίντα, 

ξιοειῦζο, ζαύτης Ὡπολοι ὅσαι, χα μυὴ ̓ ἐχιτυγχόμονζαᾳ. μᾶλλον οὃ αὐνῇὭ πη ψυχη τὴς ἐ- 
χείνου χαίεται. χαὶ καιλώς Ἴις Εἶποω ὑδεσικοις ἧνας ἐῇ τις φιλαργύφϑίς. καϑεύπερ ΝᾺ 
ὦκῷοι πολὺ φέροντες ὕδωρ - τῷ σώ ματι μιαλον ὠκκαίονται ᾿ οὕτω χα Φιλόργνοϑι 

πολλαὶ αὐδιεφέροντες γουμαΐᾳ σιλειόνων Ἐχιϑυμοῦσι. Ὁ δὲ ὠτίον" οὔτε κῶνοι οὖν τοῖς ᾿ 

“αοϑσύκοισι τόποις Ὁ ὕδωρ ἔχουσιν, Οὐοϊὲ ὅτοι οὖν τοῖς πσφϑσήκοισι λογισμοῖς τέων ὀχιϑυμί- κ.5 
ἀν. φθύγωμϑμ δζω τίω ξένω ζαυτίωυ χα! καγζωῦ γόσον, φθύγωμϑρ τίω ῥίζον δ καιδῦ, 

φδύγωμϑρ τίω χϑρούσαν γέοινδν (γέονα γὸ ἡ τύτων Ὠχιθυμεία) αὐαΐγῆυξον ο»ιῶ πίω ψυ--, 
χίω ἐκοίφου,καὶ τῷ καζα Φρϑνοιῶτος χρνμῶν, ἡ τῷ μὴ χαιτοιφοϑνοιῶτος᾽ αὶ ὑψ ὅτι ὁ (ὦ 
τοῖς μανονϑῥοις ἔοικεν, Οεδν οὔτε ἰδιᾷν͵ οὔτε ἀκούσαι [δουλόνϑμος " ὁ ὃ, λινϑῴι πυρϑσέοικέ 

κυμῶν ἀπηλλαγμένῳ᾽ ἡ πλύτων [4] φίλος, ὥασερ ὠκᾷνος ἐγϑρός. δὐ τε γὸ λοΐθῃ τις ,Οὔχ 40 
ἐλύπησεν" δὼ τε διῷ ποίλιν τις αὐτῷ, ςέκ ἐφυύσησεν,δλλαΐ τίς ὅδην ἐλθυϑεολα, Ὁ» αὐτῶ πά- 

σοῖν ὠδγιδῳ ἔηθυσου. ἢ ὁ πλρζρις καὶ κολακθύειν αὶ χἰ ασοκρίνεοϑαι ὀνωγκαάζεται, ὧτ' ὃ 
ΟΥ̓σδγα. Εἰ τοίνιωυ ᾧ πένης 567 ὀφι λάργνοϑο, ἢ δειλὸς, ἡ ΕἼρων, ἡ αἰ ασικριτὴς, κα φόζξων 
γόμει, ἡ τιμφοίας πολλῆς, ὸ κολοίσεως, ὁ χαταφφϑυοδη “οημν, ὙῬ νόρτίων ὁπολαὺς 

πατῶν, 
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παΐντων, Οὔκ θὔδηιλον ὃτι ἡδίων ἡ Ὄ ρετή; καὶ τοῖς λϑιποῖς ὃ δὺ ἐπεξήλϑορϑν κακοῖς, δὶ ὧν δεί- 

χρυται ὅτι Οσυδν 661 και κὸι ἡδογζωὺ ἔχον, Εἰ μοιὴ πολλαὶ ἡμίν ἐμιπσοϑοϑεν Εἴρην, ζωωτ᾽ δῶ 
Εἰδύτες, ἐλώβθα τίω “Φρετίω" ἥα καὶ τῆς ον ζωῦϑα, ἡδονῆς δστολαύσωμϑμ, ὁ τὴν μϑιηὼ- 

τῶν αἰγαϑών Ἐἐχυτύχωϑυ,γδῤιτι ὼ φιλον,ϑοφπία.. 

4 

Δογι. ΤΌΟΛΩΣ ΑΚΟΥΕΤΑΙ ΕΝ ΥΜΙΝ ΠΟΡΝΕΙ͂Α, ΚΑΙ “τ 
! “ 4  ὰΥλὔἌι 2] ᾿ Ι .“ “ ν ἀψὸ 

οὗ ποιαυτὴ πορνεία, ἡτις Οὐ οἷ ἘΝῚ τοῖς ἐὐνέσιν ὁνομαίζεται, ὧφε γώυναικο. ὅνα τὸ 

παΐς ἔχεν. 2 Καϊύμεϊς πεφισιωμϑύοι ἐςέ, καὶ ἐχὶ μάλλον ἐπενιϑήστιτε, 
ἴα ἐξωυρϑὴ ὡνκ μοέσν ὑμδῶν ὁ ὦ ἔρορν τϑ» ποιήσας, 

ἐ, 

ΦῊΤΕ Δ αἷδὲ τοὐδιεασαοϑαι ἀδοις διελέγετο, οὐκ δ,ϑέως καταφοοι- 

Ης χῶς ἐχρήσατο τῷδ λόγω, δυλαὶ ασοοσονέςερϑν πσοότερον, τὴ ὕξερϑν 
ν Εἰς κρυτηγρράδῳ ἐτελδύτησεν, οὕτως Εἰπών" Εδυλωϑη ,Ὰ» μοι πτθ-- α χηρια αν 

" οἱ ὑυδὼ, ἀδελφοί μιν, αἰ ποῦ " Κ λϑης, ὅτι ἔρλδες ον ὑμῖν Εἰσι. 

Ὁ ὐζῶϑα ἢ ὐχ οὕτως, αλλ εὐθέως σληκτικῶς, ὼ κοΙνο! ὡς δή τε ΩΝ 

ἈΝ (γειδὺς τῷ ἐγκλήματος. κὶ γ5» Εἶπε, " δ τί ὁ δεῖνα ἐπύρνθυσιν, 
αἰλλὰ ᾧ, αἰκούεται ον ὑμῖν πορνεία." ἵνα, μυὴ ὡς ἀνλότοκοι πάντη τῆς καιτηρόλας ὄντος βα- 

χϑαϑυγοῦν ϑυμιήσωσιν, αλλ ὡς τῷ κοινοῦ" πλητος, κ᾿) τὴς ὀκκλησίας οἰ αθληϑείσνς, οὕτω γϑων- 

Ϊ΄τὰὖ οὐγαζγώνιοι. σγοδὶς ὰ ἐρφ, φησιν, ὅτι ὁ διᾷγα ἐπυρνέυσεν, αλλ ὅτι ὦ τῇ Κορινθίων ἐκ- 

20 κλησία, γέγϑνε τὸ ἀρζδπτημα. ἡ σέκ Εἶπε, τολμῶται πορνεία, αἰλλαὶ αἰκούεται, ἅτις συοὲ 
ὦ τοῖς ἐογεσιν ὀνομιαίζεται. ὦ ΡΝ ἀεὶ Ὁἰπὸ ̓ Ὁ ἐογιδὼ ὀνήδίξει τοῖς πίφοίδ, ᾧ Θεωω- 

λογικεύσι γράφων ἐλεὴν ᾿Ἑκώφος τὸ ἑανῷ σκεύος κζᾳοϑὼ ὦ ἀγιάσμῷ, μὴ ον ποῖ) ἔῆχτ-- α Θιον.Φ, 4. 

θυμίας, καϑεὶς ἡ (αὶ λοιπὰ ἔϑγη᾽ αὶ Κολᾳοσαεύδσι καὶ Ἐφεσίοις Μηκέτι ὑμας αὐδεπατεῖν, 
χαϑώραὶ (αὶ λοιπαὶ ἔϑγη φὐϑεπατεῖ, Εἰ. δὲ τὸ (αἰ αὐπὸὲ ἀὐοις αἱ μδοτόμειν ἀσύτγωφον,τὸ 

15 ὁ αἰ χύρθαμειν Οις ἐθγικϑες, πού ϑήσομϑμ, Εἰπέ μοι; οὐ δὰ Ὁ» ὠκεύνοις, φησὶν, δὲ μόνον 

τολμάται (ι (οιούτον, αἰλλ᾽ συνὲ' ὀνομάζεται. Εἶδες πού τὸ ἔγκλημα ἐπῆρεν; στὸν » 

τοιούτος Φαίγωνται θ᾽ είσχοντες ἀσελγείας ϑποις, οὖς ν᾽ μιόνον αὶ τολμῶσιν, δ σϑεῖε ἴσα- 
Σἰμρατκῶς κῃ (Ὁ ἀπιτοι, ἀφάτος τὴς αἰμδδτιας κἡὶ ἰχυβοολή, ᾧ τὸ οὖν ὑκῶ δὲ, " ἐμιφδντικῶς Εἴ- 

ρῆται, τ τές!ν, οὖ» ὑγμιῖν τοῖς πιςοῖς, τοῖς τοσύτωι “διτολελοιυκόσι μυυφηρίων, τοῖς Ὡἰτοβρήτων 

20 κεχϑνωγηκόσι, τοῖς δὶ (2) ϑξανὸν κλυϑεῖσιν. ὁρῶ ς πόσης βαυρυϑυμίας ὁ λόορς γέμει; πόσῳ 
ϑυμοδ κῦ' πάντων; Εἰ ἡ μὴ πολλὴς ὀργῆς ἐπέπθλιηςο, μηδὲ τσοϑς παγζμε ἀπετείνετο, 

οὕτως ἀν Εἶπεν Ν᾽ ἤκουσα ὅτι ὁ δεῖνα, ἐπύρνθυσε, χολρίσουτε αὐτέν᾽ γιωῦ δὲ ἐχ οὕτως, 
αἰλλαὶ ποὺς πίνζῷς εἰποδύεται. ἡ ̓  Εἰ πυεολαθόντες ἔγοαψαν, ὠκῶνα ἀμ Εἶπεν" 
ον 2 κἱ ᾽ Ί ἢ 7 .] , Ι ͵ ! 
ὅ΄ δὲ δ μόνον Οὐκ ἔγρώψων, Φηγα, χαὶ ((ἰωεσκίασειν τὸ σῴφαλμα, τοῦτο 296" στφοδρο- 

44 τερϑν κέ 5.) ῷ λόγω, ὥςτε γωναϊχά ἵνα τῷ παΐδος ἔχειν, Αἱ οἱ τί μυὶ Εἶπον, ὦξε πορ- 
γεύειν Εἰς γουναῖκα : τὸ στρ όδρω, αἰο,ρὐν ὐρητήσα:ο, δ 9 σεμψοτέρως αὐφ' χϑρέδραυϑν,ως εὖ 
τοῖς ἐμασθϑοϑεν δεδηλωρϑύον, καν τύτω αὔξων τὸ ἔγκλημα πάλιν, Ὁ δεικγες ὅτι ταῦτα 

᾿ φρειπὼν πλμᾶται ΤῸΝ ἀὐζοις, ὦ οὔσδ' Εἰπεῖν σαφώς αἰεζ]ον ὦ Παύλῳ. ζω τϑτὸ ὼ , σϑλϊων ῷ 

αὐτῳ κέγρυτω ΟἌπτῳ λέγων, () οὕτω τῦτο χατεργασαί μϑμον" ὁ πάλιν αἰαευύει) ὦ ἐρυ- 
,ο εϑρια σαφώς Εἰπεῖν, ὅπερ ᾧ ἡμῖν ἔθος ὑχὶ ὙὙὯν᾽ σφόδρα αἰογραΐν ποιεῖν. ᾧ οὐκ Εἶπε, μι"- 

σρηαν, ὀηχαι, γουν κοι παΐίξος, ὦφε πολλῷ χαλεπώτερον πλῆξαι. ἡ 725} στὸμ οὶ ὁνο-- 
ματα διρκῇ τσϑϑς καυτηγϑρίαν, δὲ αὐ ΝΠ πσόϑεισιν, σε οϊὲν ασροςῖϑαίς. ἡ μή μοι Εἰπῃς, 
φησίν, ὅτι Εἧς ὅϑιν ὁ πεπορνδυκως᾿ κοινὸν πάντων τὸ ἔγκλημα γέγϑνε. δ κὶ ἐπήγατε, καὶ ὑ- 
Κεῖς πεφισιωρϑβοι ἐςέ᾽ οὔκ Εἶπε, ᾧ αἰ μοτήματι (τϑ "ὃ αἰλογίας ὅ8})) ὧν ὄχι τῇϑι- 

δασκαλία, 

χ ΝΠ 

Ἐφισιδιιζ. 

-----τττο απ - παστ-ος-ς: 



κχὸ ὁ 334 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δασκαλία τῇ σὴ» ὠκείνου. αὐτὸς δὲ υὶ αῦτο τέθήκεν, αλλ αἰφῆκεν δ᾽ μέσον, ἥα πλήξῃ 

μειξόνως. αὶ σκόπει τίωυ' (ώεσιν Τ]αύλου. πσδότερον καϑελὼν τέω! σοφίαν τίω ἐξωϑῳν, 
χαὶ δείξας συ᾿εἱὲν ἔστων καιθ᾽ ἑαυτίωυ, κὰν μὴ αμδότημα κἡ πυδϑσκείϑμον, τότε λϑιπον χαὶ 

«δὶ τὰ αἰ μδονή ματος οἰ αλέγε). εἰ ἃ ΡΝ “ϑϑς συ γκρισιν τὸ ππεπορνθυκότος, σοφοῖ 

σίνος ἴπως ὄντος, μέγα ἐ) Φ ϑβισμα [οὶ πγξυματικὸν ἔφησεν, Οὐδὲν αἱ μέγα ἐποίει ̓ δ ἣ ὼ ς 

χωεὶς αἰ μδότίας καϑολῷ,, ὶ μιη δὲν ὅσαν Σστοφέωαι τίω σοφίλν τέων ἔξωθεν, τῶτο ζω δεῖξαι 
᾿ σφύδρα θὐτελὴ αὑτίω οὖσαν. 89 πσοότερον ὅτω τίω σύγκρισιν ποιησοίϑμος, τότε ὸ τῷ 

σφάλματος «τμέμνη"). κακείνῳ (ὦ οὐκ ἀξιοῖ αἰ μλέγεοϑαι, καὺ τύτῳ δείκψεσι δὲ 
αἰ προολζω τῆς οἰτιμίας ᾿ τότοις δὲ φησιν, ὅτι ἔδλφ στενϑεῖν ὑμνας τὸ ϑρδευήν χα! ἐγκαλύ- 

γῆεοϑα). νιιῦ ὃ. τῦναντίον ποιῴτε. δ 9 ἡ ἐπήγαγε" ὁ ὑμιᾷς πεφυσιωμϑμοι ἐφε, ὶ ὀχὶ μῶλ.-- το 
λον ἐπενϑήσωτε. ἡ τί γέχϑνεν ἵνα πενϑησωρμϑῥ, φησιν; ὅτι Εἰς Τὸ χρινὸν ἡ ἰφθολὴ τῆς ὁκ- 
κλησίας πσδϑεχώρησε. ἡ ἥα τί χαιτοροώσωμδν πεν ησοίντες " ἵα ἐϊξουρ9η ὡς ὑμδῇ) ὁ τοιού. 
τος. ἡ Οὐδ ενζαῦϑα τίθησιν αὐτί Ὁ ὅγομια, μιάλλον ἃ ἐδὼ μού, ὅστορ Ἐχὶ σφόδρα, 

ἀτόπων ποιᾷν Εἰωθανϑν. ἢ οὐκ Εἴπω, ὀχί μᾶλλον ἐϊξεξαίλετε, δον, ὡς ἔλὶ γόσω τινὸς Χ) 

λοιμοῦ, πένθος χρεία ἃ ἱκετηρίας Ἐχιτεταρόῥης, ὅτα ὄξαυρϑν,Φησι “αὶ ἐυχῇ “χοήσαοϑαι 9 

δῖ Εἰς τῦτο, ὁ πόρτα ἐργοίσαι δ, ὡςε αὐτὸν ποτ μιν ϑίωαι. καὶ δέν ἐγκοιλὸ ὅτι Οὐκ 
ἐδόλωσαν αὐτῶ, αἰλλ᾽ ὅτι Οζα ἐπώνϑησαν ὥςι δξαρϑίῶαι, δεοψὺς ὅτι χα χωρὶς τοῦ δι- 

δωσκάλν τῦτο μέσ ἐδ ὀχρὶ τίωυ «ὐδεφόύειαν τὸ πλυμμελήματος. 
3 Εγὼ ἃ γὺ ὠεάπὼ τῷ σώματι, πϑρωνὃ τῷ πνεύματι. Οραϑυμόν᾽ συὶ 

αὐαι μεναι εἰντῷ τίου χϑλοισίαν ἀφίησιν, συλ ὠκδέξα οἷν, αὐτὸν, ὼ τότο δήσοῳ, αλλ ὥαυτρ 20 

φιγα' λοιμὸν μέλλων ἀπελαύνειν, ρὴν ἢ δχαδυϑίῶαι Εἰς ὃ Δριπὸν σώμα ἐπείγεται χριτα οἷν, 

δ 9 ὺ ἐπαγ4 λέγων ̓ς Ηδακέκιχᾳ ὡς πρώ, ΤἸαϊταϑ λελμ, μόνον χατεπείγων 
ἀΐους Εἰς τίωυ ἀὐπύφασι, αὶ Οὐ ἐφεὶς ἄλλο (ἰ βουλευσοια, ἄλλα ὺ φοξών, ὡς Εἰδὼς 
ζᾳ ἐκξϑνησοόνδμα ἢ, τῷτο γ} Ὅ91 αἴ φαι τῷ πνεύματι, ὥασερ ὁ Ἑλιοσαῖος παρίωω, 

λιΒασ. εἰχς. τῶ Γιεζη, καὶ ἔλεδν, Οὐχί ἡκωρδία μιν ἰώ μ(᾽ σϑ βαξαὶ, πόση τῷ “χδρίσμωτος ἡ δύνα. 855 ἡ ψιδιῆ' 
μές, στὸμ πόρίοις ὁμοῦ τ κτ᾿ αὐτὸ ἐς ποιῇ, ὼ (ᾳ πόῤῥωθεν Εἰδέναι πο ρασκθυαζῃ ὄδν "Ἂν 

χκέχριχᾳ ὡς παρών. Οὐκ ἀφίησιν αὐ: ὃ τερόν κι οὐνοῆσοι. χαὶ γὰρ ὀξίωνεγχαι τίω ἀἰπθο 
φασιν ὡς παρων. μή μοι ἡμαι(ολοίς χαὶ υϑηήσεις λέτε. σϑοδν Ν᾽ ἕτερον σὴᾷ διαΐ. Εἶτα 

ἥα μή δόξῃ πολλὴ Ὁ) ἡ ἀὐθεντία, μυυδὲ αὐθαδέφερος γίρηται ὁ λόγθς, ὅροι: πως χαὶ αὖ- 
ἕν᾽ κοινωνοι᾿' ποιᾷ τῷ κρίματος. Εἰπὼν γῈ} κέκρικα, ἐπήγαγε" Τὸν οὕτω τῦτο 39 

κριτεργασοίψδμον, 
4 Ἐντῳἱ ὀνόματι τῷ Κυολου ἡμδῶν Ἰησῦ Χοισού (ἰμαϑέντων ὑμδκαὶ τὸ ἐμῶ πνοὺ.: 

ματος, (μω τῇ διινω μά τῷ Κυρίου ἡμδὶν Ἰησῦ ΧΚρλτού, 
4 Παραδδιῦαι (ὃ τοιούτον ῷ Σατὸνα . Καὶ ἃ ἔβην, ὧν τῶ ὀνόματι τῷ Κυ- 

εἰν ἡμδῆν Ἰησῷ ΣΧ ραφού; χτὶ Θεὸν, μι αὐ, ϑοφ πίνη χατεχονϑβοὲς ἀσολληψᾷ. διὲς ἢ ὅτως 35 
αϑαγινωσχϑέσι " ᾧῷ ὅτω τῶῦτο χατεργασοίνϑμον οὐ ᾧ ὀνόματί τῷ Κυρίου ἡρίϑν Ἰησ ΧρΑ- 

φοί, καὶ ἰπυυεῖξορτες ἐν ζϑι," μέσον ϑέγτες, ἕτως ἐπαίγρισι ὃ ἐξης λέοντες, ((Ἰυναηϑένο 

τῶν ὑμδι καὶ τὸ ἐμοῦ πγϑύματος προ ραδούγαι (ὃ τοιούτον ᾧ Σατὸμαϊ. χαὶ φασι τίωυ' ἦγ. 
γοιδν ζουύ τέων 41) τῆς τοιαύτης ἀῤα γνώσεως ̓ (ὃ τὔτοχατεργασοί νϑυέν, φησιν, ἐν ᾧῷ ὀνό- 
ματτ ὃ Χοιςοῦ πϑδοτε ᾧ Σατὸμά, τυτέςι, ὃ Εἰς δ ὁγοβίᾳ τὸ Χειςοῦ εὐυξρίσων. 40 

τα, Τ' κ᾿ ὃ μέοϑαι πιφὸν ἡ ἐπώνυμον ἐκείνης τῆς ἀσολσηχϑολας τοιαῦτα τολ μήσαιντοι, 
τραδοτε ᾧ Σατὸμνά. ἐμοὶ ὃ κἡὶ πσφϑτέρα αληθεςέρα ἐκδὸσις δὴ δοκεῖ. ποία δὲ αὑτὴ; 
ὡ» τῷ οἠόματι “τῷ Κυρίου ( μναρϑιντῶν ὑμῶν, τατέςν, εὐτοὶ τῷ ὀνόματος ὑμας (μωά.- 

γϑντος, ὑπ ὃ ((μυέρχεοϑε. καὶ τὸ ἐμού πγθύματος᾽ πάλιν ἐπέφησιν ὠδρῆς ἑαυτὸν, ἵ᾽ ὃ- 
τὸν 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ, ΛΔΌΓ, μ, 33}. .( κτὸ ες 
τὸμ ϑιχαζωσιν, ὦ ὡς αὐτοὶ ̓αὐρόνες, ὃ ἅτως αὐτὸν υ'ποτέμωσι, ὼ μηδεὶς τολμήσῃ συγίνω γωμης 

᾿μοιῃ: αὐτὸν ἀξιῶσαι, Εἰδὼς οτι Παύλος Εἴσετω τὸ ϑμουϑρμα. εἴτα ̓φοβερώτερν «δ “ποιοῦν, 

αν! φνσι᾿ ((μὼ τῇ διυναΐμει τῷ Ὁ Κυρίου ἡμδω Ιησί Χοιτού͵, τοτές,ν, ἡ ὅτι ὁ Χεισὸς δυυύα!) ζι.- 

᾿χἰμ αὐτίωυ" ὑμῖν γϑήν δοιωῦαι, ὦ ως διώαεϑαι τῷ (όλῳ χολρα διδόναι, ἢ ὅτι Ὦ αὑτὸς ((θ' 

᾿ " ἢ "ὑμδ κατ᾿ αὐτῦ φέρει τίω ῆφον. κ᾿ Οὐκ Εἶπεν, ὠκδοιῶαι ῷ τοιούγοι » Σατὸμᾷ, 
ὰ λα οὐ αδοιῶαι, Δὐοίγων αὑτῷ τῦς μετλμοίας ζᾳς λύξας, καὶ ὶ ὥανερ παμδωγωγῷ ὁ Τ' τοι-- 

οὐγον χοοριϑιδοις, κα ὺ παλιν (Ὁ τοιοῦ ον, ᾧ ἐδ μοὺ αὐέχεται τῆς πεϑσνγϑοίας εἰντι μη- 
μωνῦσαι. Εἰς ὀλο,ϑ6ϑν τῆς (σρκός, ς “δέσει ὄχι τὸ μαχᾳείου Ιως ,γέγϑνον, 

χα τὴς αὐτῆς απολέσνως. ἐκὰ ἅ ἢ χα ξςεφόνων λαμιαοτίρων, ὡ- 

10 φῆ, δ ᾿ αοῦ «εὐρτημάτων λύσφως, ἥα μαείξζῃ αὑτὸν ἕλκει ! πονηρῷ, ἢ ἢ γύσῳ ἑτέρᾳ. χα 
μάυ δλλώχου σιν, ὁτι «'ποὸ τῷ Κυρίου κρινό θα ζωτα παίραντες ΦΥΝΥ οὐνταῦϑι μᾶλ- 

λον καϑοίψα «9. θέλων, ῷ Σατὸνᾳ ᾧ «ὐϑα δίδωσι. ἡ τῷτοῦ τῶ "Θεῷ. δοκοιῶ ἐ "ἐγίνετο, ὧςο 

κολρ 'ξεοϑαι τοὶ τίω σάρκα. ὯΦ Ὁ» Ὅσο τῆς ἀλδυφαγίαρκὶ τὸ τὴς πρυφῆς τὴς κῦ Ὁ 

σαρκα Ἐχιϑυμίαι τίκ]ονται, ζυυτίω κ»λαίξει, Ινα ὦ πνεῦμα σωϑῃ Οὐ τῇ ἡμέρα, ̓ Ν 
15 Κυρίου Ἰησῶ, Τυτέτῃ, ἡ ἌΧ χ ὡς ζαυτης (Οζουδίης μόνο, δ᾽ ὡς ὁμολϑηϑυ-- 

υϑύου τῦτν, ὅτι σωζουϑίὴης ὡ ὠκείνης, ἀὐδυτιῤῥῆτως ὺ Φ σωμα κοινωνήσει ΤῊς (ὅ τηρίας. ὦ 

δ ϑνητὸν δὶ αὐτίω ἐΐρετο αἰμδρτύσαν᾽ κἀν αὑτὴ 1 ϑιχαιοαραγήσῃ, πάλη πολλὴς ᾧ ἀὐ' 

᾿ὐπολαύσεται δόξης. τινὲς ἢ τὸ πνεῦμα, ὃ Ἰσμά Φασιν, ὅπερ σξένυ" αἱ δὰ τλμόντων 

ἡμδυ. ἵν ζω τῦτο μή ̓λύνται, Φησι, ὡιμωρείοϑω, ἵνα, (ὐτ βελτίων ϑιμόνϑμος, ζχιαστί.. 

20 σηται τίω λϑὴν, καὶ ἐυρεθῃ σῶδλν αὐτέου τ ὠκείνη τῇ ἡμέρᾳ ϑρεηθιϑιος. ὧφε κηδομδύου 

μαλλὼ ἔθ ὶ Ὁ ἰατφευονης, ὅλ ἱκῤφήϊοντος ὡπλώς, οὐ κολοίζοντις Εὐκῇ Ὁ ὺ μαίτίω. μεῖ-: 

ᾧον Ὁ π κέρδος τὴς τμωειας. Ὗν ΚΝ ξύσκαιρρο, “ἢ διιυεχές. ᾿ νχ πλώς εἷ- 

στεν, ὅὕα τὸ πνεῦμα σωϑῇ, Δ ὦ ὠκείνη τῇ ἡμέρᾳ. καλῶς ἀδζι καὶ Ὁ ἐυχαίρως τῆς ἡμέρας 

ὠκέίνης ἀῤαμιμφήσκει, ἵνα ΚΑ ὸ ἰδ) «αεϑϑυμότερον ἐλϑώσιν Ὁλὶ τίω ἰαταίλυ, καίκεῖνος κι 9.-- 

Ἂς ταιδίξηται μῶλον, ἐχ ὡς ὀργῆς ῥήματα ὅνται, αν ὡς παζος κηδεμογικοῦ πυδόνοιαν. δὲ 
ὯΝ ὅτ, ὁ ὁ Εἰ ὀλέ,ϑρϑν τὴς (ὀρκὸς Εἶπιν᾽ ἤδη ᾧ ὀούλῳ ν΄ γος τιθεὶς, αὕὔκ ἐφεὶς 
αὐτὸν περαιτέρω πεϑθίϑαι. ὡασερ Ἰλὶς 9 1ως ὄχοδω ὁ 0 Θεὺς, Πλίω ὕψυχς αὐ μὴ ὡ- Ἰωύεβ. τ. 

ψ: Ε πα ἀχϑτί τίσοις τίων Ὀὐποφάσιν, ἡ ὦ βροιχῇ αἱ αὐν Εἰπὼν, ὺ οἕκ οὐδατρίηψας, ὁ .- 
πάγή πάλιν Ἐθιτίμνσιν, “δὲς ἐκείνας ἀὐποτφομδμορ᾽ 

49 6 οὐ χαλόν τὸ καύλχη μα ὑμδῇ; Δεικρες ὅ οπ ὀκῶνοι μίδφι Φ δέτε, οὐκ Ε1.- 

σαν αὐ; τὸν μετόμοῦσαι,καιυχώνδροι ὁ ἐπ’ ̓αυτῳ, Εἶτα δηλοί ὅτι οὔκ ὠκείνου φειδδ δος μέ. 

νον τῦτο ποιφ, αλλα ἡ αὐ τϑτων. δίοὶ Ὁ ἱπαγφ᾽ Οὐκ οἰδωτε ὅτι μικροὶ ζύμη 
ολϑν τὸ Φύρρικ(φ. ζυμοῖ; Εἰ γδὺ ᾿ὺ ὠκείνου τὸ  αμδρτημε, ᾧσσι, αλλ αἰμελούμϑμον 

δυωαα καὶ ἡ τὸ ἌΘΙΠΟΥ τὴς ὠκκλισίαρ σώμα λυμδυυ ας, ὅτὸν ἃ γ ἢ τρέβτος αἰεὕρτῶν μὴ 

πὰ 35 ϑῷ δίκίω, (αχέωρυ ὸ ὄτερφι. 'γαῦτα πλημμελήσοσι. (αὐτα ἢ λέγη, δεικρις ὅτι ἐπ ὅλης 
Φ ὀκιλανίας, ἐχ γῇ ἐ ὑὸς ἀὐύζις ΤῚΝ ὁ ὁ ἀγὼν ὁ ὁ κίνδγωυος. δἰδὰ ὦ Εκόιορ ἐδεήθη ὃ ζύ- 

Μηε. «ὦασερ Ν᾽) κείνη, φησινὺ βεαχήαῦ υσου, ὅλον πτοὸς ἑαυῦ μεταξαλλει τὸ τὸ φύραμα οὕτω 
ὶὶ ὥν,αἱ ἀφεϑὴ ἀἰτιμφρηῦος, καὶ λἰεκδίκητος ἡ ' αὐδόῆία αὐ αὐτὴ 3») καὶ τοῖς λϑιποιῷ 

λυμόμήται. 
2, Ὃ»Ξὃ3ῳὼῷ2ῳὺῴ Ἐκκαϑανῥατ τίω παλαιὰν ζυμέωυ, Τυτέρι, το πορηφϑὶ τῦτον. μᾶλλον 
Ἀ ν᾽ αὐδὶ τότο μένον Φησὶν, ἀλλὰ ᾧ ὠλλυς αἰνίῆεται. οὐ ΡΨ πορνείᾳ μόνον παλᾳια 

ζύμη, ἀλλα αὶ πατα κακία, ἡ οέκ Εἶπε, καϑοίρατε, ἀλλ , ὀκκαϑαρατε, κ' ἀχριθείαρ 
καιθουφουτε ὦσε μηδὲ ἐλέψανοι μηδὲ σκιαν τῇ ποιαύτίω, ῷ κϑρ δὼ Εἐπειν, ὀκκαϑοί- 

ῥοτε, δείκνισιν ἔτι πονηελλν “Ὁ ἰὐφῖς οὗσεο ̓ ῷ δὲ Εἰπεῖν, ἵνα ἥτενέον φύραμα, 

τσϑως 



Φιλιπ. δι δ. 

Ματθικβ. 6, 

Ἐξοδιι « 
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καϑῶς ἐφι ἀζυμοωι, Δηλοῖ ᾧ ἐμφαίνει οὐ σφόδρα πολλαΐν κρ ῳτῶσαν τίω κακίδμ. 
ΘΟ δε λέγη, καϑώς ἐφε ὠξυμοι,οὐ τῶτο λέγή δι πόρτες ἦσαν καιθειροὶ, ἀλλα χαϑώς ὡρέπει 

ἐδύμαξ. Καὶ γὸ ὃ παρα ἡμδμαιρ ἡμιῶν ἐτύϑυ,Χοισός, 
8 ὡς ἐορτάζωμϑυ μή ο» ζύμῃ παλαιώ, μηδὲ ον ζύμῳ κακίας ὁ πονηρίας, αἰλλ' 

εὖ αζύμωοις Εἰἐλικρινείας κὶ αἰληϑείας. Οὕτω κὶὶ ὁ Χριτὸς ζύμέιυ τίω διδϑασκαλίδλυ ς 

ὠκαίλεσε. καὶ αὑτὸς δὲ ἔχιμδῥει τὴ μετα φορά, αναμιμφήσκων παλαιας ὠδους ἱφοολας, ᾿ὸ 
παλα, ᾧ ἀζύμων, ἢ Ὑϑῖν" δὐεργεσιοῖν Ομ τότε ᾧ δ᾽ νιῶ, αὶ ' κολρίσεων, καὶ Ὁ τιμωριών. 
ἑορτῆς ὐβώ ὁ ϑρων χαιοός. καὶ γα Εἰπὼν, ἑορζαξωρμϑμ,οίκ ἔην πάσα αϑρίώ, οὐνὶ 
ΚΦ, ἡ πιντηκοςὴ ἔλεγῳω, αἰλλαὶ δεικψυς ὅτι γτᾶς ὁ ὁγος, ἑορτῆς 681 χαο9ς τοῖς χρασιδμοῖς, 

[9 τίν εἰφροολῶυ τῆν δοϑέντων ἀγα ων.τί γδ υἱ γέχϑιεν αἰγαϑῦν; ὁ νὸς τῷ Θεού ἀγα τὸ 

ιϑοφπος γέρρνε δχζρὶ σέ ϑουνάτα σε ἀπήλλωϊξεν ᾿ Εἰς βασιλείδν ἐκαίλεσιν. ὁ τοιούτων τοί-- 
γεν Ἐχιτυχῶν σύ, καὶ ἔχιτυγχόρων, πῶς οὐκ ὀφείλεις ἐορτοίξειν πϑρΐζᾳ τὸν βίον; μηδεὶς 

τοίνιω ἐξ κατηφὴς δχὲ πτενίαᾳ, καϊνίσῳ, καὶ φχιαλῇ. ἑορτῆς γ΄ ἡκίδν ὁ χαιοθς ὥπας. 
δ 9 φυσι Παῦλος Χαρετε ὡ Κυείῳ, χαίρετε πείλιν ἐρωὶ χρίρετι. ὦ ταῖς ἑορταῖς σϑοδδὶς 
ς ν ν αἰὰ 1 Ν ΟΝ , ' ΛΠ 
ρυ ογδεδὺ ) ἑμαύια, μη) τοίνεευ μηδὲ ἡμίῖς. γα μοι γὰρ γεγϑιάσι,γμοι πγϑυ μιατικοί. τ5 
Ωιωμωιωϑὴ Ὁ, φησιν, κἡὶ βασιλεία" τῷ Θεοῦ ἀὐ,ϑοσπτῳ ξασιλᾷ, ὃςης ἤϑέλησε ποιῆσαι γαἰ- 

με τω μῷ αὐτο, ἔνθα ὃ βασιλάκ' γαίμως ποιῷ, ὁ γαίμευς υἱῷ, τί μεῖζον αὐ μοι» τῆς ἐ- 
ορτῆς ζω της μηδεὶς τοίνεω ραΐκια, αἰδιξεθλημνθμος Εἰἰσίτω. ὶ αὐξὲ ἱ μοιτίων ἡμῖν ὁ λόχος, 
λα αὐδὲ πράξεων ἀχαϑώρτων. Εἰ γδῤ, πότων λαμίασραὶ ὐδεδυμϑῥων, Εἷς 
μόνος θυρεϑεὶς Εἰς ᾧ γάμον ῥυασ αὶ ἔχων,α᾽ πὐῥίφη μτ' αἰτιμίας, ονιόησον ὑσίωυ ἀποατεῖ το 

πίω ἀκρίξειθρ αὶ τίω καϑυυρότητα καὶ Εἰς (Ὁ) γοῖμον ὠκάνον Εἴσοδὸς, κὶ δχρὺ ζω το ὃ αὑ-- 

τοῦς μόνον κἰ ποῦ μιμφήσκει δ ἀδύμων, δλλα ᾧ δεικνυβ τί) συγένειλν τῆς παλαιώς ασρὸς 
τίω χαρδω), δεικψις ὃ ὼ ὅτι Οὐχ ἔνι κα τὰ ἀξυμα πάλιν Εἰς Αἰγυτῆον Εἰσελϑεῖν, Δ, 

δ αἰπιφρέαι βουληϑή τς, ζῷ αὐτὰ πείσεται ὠκείγοις. σκιαὶ "ὺ ὄὀκᾷα τότωικαν αὐα;-- 

τῇ ὁ]ουδαῖος. δίόπερ κἀν ἐρωτήσῃηις αὐτὸν, συθὲν μέγα ἐρᾷφ' μάλλον ὃ μέγα ' ἐρᾷ, 1: 
δλλ᾽ Οονὲν τοιούτον δῇ ἡμῴς, (2 7. τίω αἰλήθφαν σύν οἶδεν. ὠκᾷιος (αὶ γὰῤ ἐρᾷ δὰ ὅδ κα- 
τόχονζῳς Αἰγντῆϊους οὕτω μετέξαλει ὁ Θεὸς, ὡςε ὠΐόες ἡμιας ασϑϑσεξωϑεῖν, (ἦν ποθ9 

! ““.“ ζ » ν΄ δ7 ι ᾿ » αἰ Ὶ 
τῦτο κατέχον ἡμας «σοὺς βίὰν, ἃ μὴ συγχωρλοουνζῷιᾳ ζυμφστῳ Ὁ φύρριμῳ. αν ὃ 

ἐμό τις ἔρη:), Οὐκ Αἰγυτῆον ἀἐχούσεϊ), φϊὲ ἢ Φαροιὼ, δλλαὶ δ᾽ ἐλθυϑεοίδν “δ πλάνης ῥ᾽ 
δαιμόνων, ὁ τῷ σχότυς τῷ αἱ αθίλυ᾽ οὐχὶ Μωύσέα, δλλὼ τὸν τῇ Θεού ἐόν᾿ οὐχὶ ἐρνιϑρδὼ 40 

θυίλαοσθμ, δλλὰ βαύαῆισμα μυρίων γέμον ἀγαϑών, ἔγθιι ὁ παλαιὸς ἀγ,ϑοφπος ἀἰπεηνί- 

γ,. παλιν τὸν Ἰουδαῖον δὴ ἐρωτήσρς, (νος ἕνεκεν “ξελαιιώει πλῥτων ὙῊν) ὁρίων τίω ζύμέωυ, 
εν ζωῦϑα καὶ σιγησεῖ), καὶ οὐ εῖδ' αἰζίον ἐρᾷ. Ὁ 4) γν τὰ μδὺ τύποι τϑν" μϑηότων ἦσαν, χαὶ 
αἴας ΕἾ. 'χέ Μ᾽ γοοιδρων, τὰ ὃ Οὐκέτι, ἥα μιὴὶ ὀϊξῃ καχουργεῖν ἰουδαοις, ἵνα μὴ Ἐχινϑῥωσι 

τῇ σκιά, τί ν᾽, εἰπέ μοι, βούλετω ὦ εὐσιν, ᾧ ὃ ἀἴκῳ μον, καὶ ὦ οὐιαεσιαγον, χαὶ ὧδ, ὁφοίν οὐ 45 
(μωωτοιζήσεϊ),τ| 8 βουλεἷ) τὸ, ἡ εἶν γείτονας καλῷ ν᾽ τὸ, ἐφώζαις : ἢ τὸ οὖν ἑασέρᾳ ἐαϑίφν ἢ 
τὸ ῷ αἰματι πειχίζεοὐν τίου οἰκί; σοοϊὲν ἑτορον ὠκῴνος ἐρᾷ, αἰλλ᾽ ἄγω καὶ χάίτω Ὁ Αἰγυτῆον. 
ἐγὼ 3 ἐραΐ καὶ τὸ αἵ κα αἰ βέλεν, χαὶ ἢ ἑασέρρι, χαὶ τὸ πόμζῷς ἐαϑίειν μοί, χαὶ τὸ ἐςτυνῶς 

πλύζς. «σϑλτερον ἢ Εἴπωρϑμ, ὅζρ τί ἐκ ΟὟ ὁρίων πόρμτων ἐλφιώετα κἡ ζύμη. ηἰ δ 
ὅ41 τὸ αἰνιγμμά » παίσης ποιηρίας αἰπηλλάηϑαι δεῖ τὸν πιφύν. ὥασερ “ὦ ὦχῴφιος ἀἰσύλλυται 40 
ἔνθεο αὐ ϑύρεϑῆ παλάια' ζύμω, οὕτω καὶ πϑ»᾽ ἡμῖν ἔνθοι δι᾽ ϑυρεϑὴ πονηρία. οὐ "ὺ δύπου 
ἔ μδὺ τῆς σκιὰς τοστωύτη καὶ κόλασις, ἐχὶ ἢ ἡμδῇν ὶ πολλῷ μείξων. Εἰ γὺ ( οἰκίας οὕτως 
ἐκκᾳϑαίρασι τὴς ζύμης, χαὶ μάν ὁπαὶς αἰδεοργαάζον, πολλῷ μάλλον ἡμας τίω ψυχίω 

διερθυγάοϑαι δεῖ, ὡφε πτλύτοι λογισμὸν εἰκαϑαρτον ἐκοάλλειν. ἀἰλλῶ τῶτο Ὁ» ὠΐις φέρω 

᾿, 
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υϑὲ ἐγίνετο, νιῶ ὃ σὐχέτι. πόμντωχοδγδῤ ζύμη δπου Ἰουδαῖος, εἰν μέσαις γὸ ταῖς πόλεσι 
ᾧ ἀζυμον Ἀχᾷ ὅπερ θ5) παίγνια μάλλον, ἢ νόμος λοιπὸν. ὅν 2.50 ἡλϑεν ἡ αἰλήϑεια, θκ-: 

ἐπὶ χυραν ἔχοισιν (Ὁ) τύποι. ὥφε χαὶ ὅζοε τῷ «κοὐ)θοιδείγμλατος τὠτἩ σφόδρα δξελαιώοι τὺς 
ἐκκλησίας ᾧῷ πεπυρνξυκότα. οὐ ΡΨ δὴ μόνον Φησὶν, συ εἰδν ὠφελᾷ “πϑρωγ,δλλα χὸ βλάαϊα, 

4 τῷ κοινὼ πάλιν τῷ σώματος λυμαμόνϑμος. οὐ ΡΝ οἴδάτις πόθεν ἡ δυσωδία, κρυτήομδμου 

τῷ σεσηπῦτος, λα τω κενῷ ζαὐτίω λογίζεῖ). δ ὁ κατεπείγει σφώδρα ἀδοις ἐκχαϑά.- 
φα! τίου ξύυμιόων. ἵνα ἧτέ, φησι, νέον φύροιμα, χαϑώς ἐφε ἀζωμοι. αὶ γὰ Ρὶ ὃ παρὰ ἡρϑδὼ 
αἰ Ὡρημδυἐτύϑ, Χολφὸς. σέκ Εἶπεν αἰ πέθτενεν, δλλ᾽ οἰκειότερον πω ασϑλκεινδύῳ, ἐ τύ- 
8η. μὴ ζήτει τοίνυν ἀζυμᾳ τοιαῦτα, φ) ἢ μιηδὲ αἰνὸν ἔχεις τοιρύτον, μι ζήτει ζύμζιν 

1ο τοιαύτίωυ, Τ᾽ μοιδὲ (αὶ ἀζυμο σὺ τοιαύτα, Ἰητὶ (α δῶ τῆς δύμως τὴς αἰαϑητῆς Ὁ (ὦ αἴ. 
ζυμον “Ὅμοιτ᾽ αὐ ζυμιφ τον, 25 Ζυμιοτὸν οὐκέτ᾽ δῦ δῥον» ἀξυμον ̓ ὠζωϑα ἢ ἔνι πθιωϑμ.. 

τἷον τύτου “ϑιυέοϑαι παλιν αἰλλ᾽ ὅμως αὑτὸ Οὐκ ἐδάλωσε, ᾧ 9έα τίω ((ωϑεσν᾽ ἐν τῇ 

προτέρᾳ Ἐχιςολῇ οὐ δίδωσιν ἐλπίδος ἐπόμοϑὸυ ῷ πεπορνβυκῦτι, ἀλλα πόμτα αὐτὸ (ὃ 
βίον ἐν μετ ρμοία καλθύει δ μέοϑαι, ἥα μή ῥαϑυμότερϑι αὑτὸν ἐργάσηται τὴ «ἰ πσοδγέσει. οὺ 

1 Νὴ Εἶπε, ποράϑοτε αὐτὸν Σατόμα, ἵνα, μυτὸμοήσας πάλιν τὴ ὀκκλησία δυϑῇ, 

αἰλλαὶ πἰ εἵνᾳ (᾿ϑὴ οὖν τῇ ἐσκάτη ἡμέρα. ποδα πέμεστ 4 γδ αὑτὸν Εἰς ἐκῴνον (Ὁ) καιοϑν ἵνα 
αὐτὸν εἰγαγώνιον ἐργάση). ἢ ὁπῇρ ἔνϑιηεν ἀὐτῳ! λϑοίζεοϑαι κμ' τίω μετὸμοιαν, οὗν ἐκ-- 
χαλύπηει, ᾧ ἑαυάς. διασυύτίωυ μιμόμϑμος. ὥασερ ΝΣ. ὁ Θεές φησιν, ἘΤΙ τρίς ἡμέῤᾳι, ὁ ΝΝ ἴων, γ. δι 

νϑ)} καταφςραφήσε ), ὁ ὃ πσϑοσέϑηκεν, ἐδ ἢ μετλμοήσιν, (᾿,ϑήσεται᾽ οὕτω καὶ ΖΠ οὐ ΕἾ- 

10 ποι, ἐδρ ὃ μετϑ μοήση ἀξίως, κυρώσονϑρ Εἰς αὐτο αἰγαγτζω᾽ αἰλλ᾽ ὀῥαυϑῥει ποιῆσαι αὐτὸν 
Ὁ ἔργϑν, αὶ τότε λαίῴν αὑτὸν τίω γϑβιν. Εἰ γὸ δὲ δίρηγυς τῦτο Εἶπεν, ἐξέλυσεν αὐ' ἀυτῷ 

(ὃ φόδον. δίὁπερ οὐ μόνον οὐ ποιᾷ τϑτο,αἰλλὰ δχρὶ τῷ εὐ οαδείδμιατος τῆς ζύμης, φυυὲ αἰ. 
φίησιν αὑτὸν ἐλπτίσου ἐπόμοδὸν, αἰλλ ἐκ εἰνῃ τηρᾷ τῇ ἡμέρα, αὐτὸν, ἐκχαϑαύροντε λέγων 

τίω παλαιδὺὸ ζυμέωυ, καὶ μυὴ ἑορταζωμδυ ἐν ζύμη παλαιᾷ, ἐστηδὴ ὃ μετενόησε, μ(' 
ἃς πάσης αὑτοῦ Εἰσήγαγε τῆς ἀπουδῆφ. ὁ)0. τί δὲ παλαιὸν καλῷ, ἥ αἱ σ' ὃ ᾧδ αὐόότερον 

ἡμϑέυ βίον τοιούτον ε ἢ) ΟΣ ὦ, Ὁ παλαιὸν ἐγ τῇ ἀὐφαμισμοί αὶ δυσωδερὶ αἰαφὐν δ, δον 

αὶ ἀμδϑτία. οὐτε γ» «πλώς ΔΙ φοέξληται ὦ παλαιὸν, οὔτε οἷ πλαῖς ἐπαινέται Ὁ καινοὶ, 
ἰλλαὶ ασϑϑς τὰ αἰ πυοκείμδμα.  γὸ δηλαυχού φησιν᾿ Οἶνος νέος, Φίλός νέος ἐαὶ δὺ παλώω- χηρθι 
ϑή,τοτο μέ ἐνῷ οοσύνης πίεσαι αὐτὸν ,ἐἰκωμιαζων Ἐχὶ φιλίας μῶκλον τὸ στόλοι ὃν, Ὁ γέον. 

40 ἢ πάλυ,Ο “πϑηαιὸς Τ ἡμερῶν ὦκα ϑην ἡ ζῶ πάλιν ἐχὲ ἐγκωμίων δυξης μεγίςης τὸπα- Δαν.ζ.9, 

λαιμὸν ὠκλοαμζανων. αἰλλαχοῦ δὲ ἐχὶ Μύχϑυ λᾳρμίξανει τὸ παλαιὸν ἡ γραφή. Ὧγ4,5}} τὰ 

πυρέγματα ποικίλα ὅϑ)ν ὧκ πολλοΐν συγκείμδρα, καὶ Ὠχχὶ αἰγαϑοῖς αὶ Ἐχὶ κακοῖς χέγρηταὶ 
τοῖς ἐὐοις, ὁ τὶ τὸ αὑτὸ σημ(φινόνϑμον. δφι ,ϑεῶ ὦ ἀλλαχοῦ ψεέγϑυϑρον τὸ παλφιὼ " Ἐποὶ- Ὑδγιζι μοῦ 

λωωίϑησαν, αὶ ἐχωλανὸν Ὡσν ΤΜποίζων αὐ ῇμ. ὸ πάλν, Ἐπαλαμωϊϑίωυ οὖ πᾶσι τοῖς ἐ-- ὙΝ τ. ζ. 

25 ϑροῖς μιν, ὁ πάλιν, Πεπαλαιωμδμέ ἡμεραν κακδ. οὕτω καὶ αὶ ζύμη πονλάκχις Εἰς πίω Δαν." γινβ. 
βασιλείαν γϑν᾽ ἐρανων λαμθανε:), κα τοιγὰ ον ζώϑα Δἰ[9οληϑείσο" αὐλλ᾽ ὀκξ δὶς ἕ-. 

ΤΌΘ’, ὦ εὐ ζωϑα «δὲς ἕτερον. . 

Ἐμοὶ ἢ) δυκεῖ μάλιςα ὁ αἰϑὶ τὴς ζύμης λσχος καὶ “δοὺς (ἶν ἱερέας “δητοτείνερν, δι ὀῥέ- πϑὲ κὸν 
Ἴθηται πολλίω ἔνδοϑεν ἘΠ) ζύμζυ παλαιδι, οὐκ ὠκκαϑάϊροντος ἐκ ΔΜ δοίων, τυ τές, ἐκ 

49 τῆς ὀκκλησίας (ἦν πλεονέκζο, (δ ἀρπαγας, ἡ πῶ δεῦρ ἀν ἐκξαλλῃ τὴς βασιλείας “[' 
οὐφνωόν. καὶ γὸ πλεονεξία, ζύμη παλφια'᾽ ὶ ὁπουπῶν δὺ πέσῃ, ὸ Εἰς οἵαν οἰκίαν Εἰσέλ. 
90ι, αἰχάϑοιρτον αὐτίω ἐργάζεται. καὶ μικραὶ δξ αἰδικίας κερδϑύης, ὀλθκλ Ηρ 9) συ τίω οὐσί-- 
ἂν ἐζύμωσε. “4 τῦτο πολλά χις ζῳ Εἰσενεηθύτα καιχῶς ὀλίγα, τὰ καλώς κείυϑυα ἐϊξέ.. 

ζαλε πολλαὶ ὄντα. Οϑ᾽εἰὲν γὃ στ, ϑρότερον ὀτλιονεξίας. κἀν τέων κλεῖν θχιϑῆς τῷ τοιούτω 

Οβεγίο, τοπι, 3. ΕΕ ταμιείῳ, 
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ταμιείῳ, κἀν λύᾳαν, καὶ μόχϑϑι, Εἰκὴ πόρτα ποιεῖς, «πσλεοιεξίομ ὑδὸν (ὃ χαλεπωζ ἴᾳτον 

λῃφῆν Ὡὐπυκλ εἰσαις ὼ πόβτὰ διωάιδνον ἐϊξενεγκῷ. τί δΐωυ, Φησο, ὁτὸν πολλοὶ -λ ἐογε- 

κτοιίωτες Μη ̓ζωτα πάσωσι; μάώλιςα ἕ ᾿ πείσον), κὠ μὴ ΤΟΝ αὑτὰ ἰ πάθωσιν. δρ: ὃ γεωῦ ὁκ- 

φύγωσι, τότε Φοθηϑητι μῶλον. ἔχι Ὧη μμείξοι ,. κολρίσει τηρϑεῶται. μῶλον κἀν ἀὐοὶ 
ἀζοφύγωσι, αν ὦ κλυηρϑνομιήσειντες τοὶ αὐἕἋ, τὸ αὐτὰ τα εἴσονται. "ἡ ὃ ποδτῦτο δίκαιον, Ζ 

φησι; ; Ὁ σφόδρα δίκαιον. ὃ χω αἱ αδεξαμϑωο, κλῆρον ἀδικίας γέμοντα, Εἰὺὴ αὐτὸς Μὴ 

ὕρπασεν, ΝΛ δ ὁμῶς τὰ ἑτέρων ἐχφ᾽ κα τὗτο πέπτιςαι ἀκριζος, κα Ὄ δ τῶν δίκαιος εὐ πα- 

θεν, Εἰ γοῤτὸ δεῖνος ἀρπαι ἰσαγί ἔλαϊξες σὺ, Εἶτα ἐλϑῶν ὁαὑρπαιγεὶς ἀπήτει, ἀε, ἐὺ 

ἡρκεσὲ σοι Εἰς Ὡπολογίαν Ὁ μὴ αὐὸν ἡρπεικέναι σι; οὐδαμῶς. ὑ χ αὐ Εἶπες ἐ ἐγκα- 
λούμδμορ, Εἰπέμωι; ὅτι ἕτερος ἀπέδυσιν; ἀλλα σὺ κατέχεις, ὠκῴνος ἢ, Ἵρπασεν ; ἀλλα σὺ το 

Ὡπολαύεις. ζωτα 3 ̓ Ὁ δ ὦ ἫΜ ἐξωλενὶς ἰσασι νόμωι, οἱ ὧν «ρπάσαινζας καὶ ὑφελομϑβοις αἰ. 

φέντες, κείνους κελϑύοισιι αἰπαιτεῖν, “ἷν οἷς αὐ δῦ οϑι τις τὰ ἀὐτυ κείνϑμα ὥπόμτα. Εἰ Ἢ 
ὅω οἶδας (ὧν ἡδικημθμους, “οἰπιδὸς, (ποίησον ὑπῇ» ἐποίησει ὁ Ζακχαῖος μ᾽ πολλὴς τὴς 
“αολϑήκης Εἰ ἀγοίς, ἡ ἐπτέξαν σοι δἴδωμι ὁδὸν, οὐκ ἸἈποκὰ εἰ σε τὴς δεραπιίας. 
Εἰς (ἄν διουϑέοις δἰ ϑϑήμαι ζωῶτα ὡπόνᾷᾳ, Ὁ ὁ ὐθαμωυνηση καὶ ἢ οὕτω τὸ δεινὸν. Εἰ δίέτι- τς 

"ἐς χαὶ Εἰς σώδας 6Ὁ ὀκρρνοις ζῶτα αἰδέπεμμψαι, ἀλλ᾽ ἕτερα αὐτὶ τούτων ἐπαλον δυνώ, 
ὲ τἰ λέγω ον, ; οὐ γὴν δήπου ἢ χατ' ̓ ὀκείνευ πίω ἡμέραν ζωῦτα ἐρέται, στὸν ἀμι- 
φὐεὰ γυμνοὶ ὶ φαίνων") οἵ. τε ἀρπαϑμτες,οἵ οι τε αρπάροιντες “μάλλοι: ἣ οὐχ, ὁμοίως γυμνοί. 

Ὁ κα ἜΣ χρημόύτων ὁμοίως ἑκατερ γυμνὸς ἔςαι, δαύτερρε 5 Ὁ ὙΝ ὁ οκ τύτων ἐϊκλη-- 

μώτων ἐμιπεπλησμένος. τί τοίνωω ποιησομδῳ ζῷ τὶ πίω ἡμέραν ἐκείνω, δγὸν ασοϑ πὸ ὑβιμα- 20 

τὸς τῷ ὑφοζερ»ὅ ὁ ο καχώς παϑων Ὁ τὰ ὶ ἀτο πλΐζα Ὡἰπυλώλεκως ΩΝ Εἰς μέσον, σὰ 

μηδένα ἔχοντος σμυή)ϑρϑν; »τί πσοϑς (ὃ ϑικαζοντα ἐρᾷ: γε ἐζ ὭΣ ὺ Δ] 6 Φλίραι τὸ  δέκοι-- 

φῆθλον διωυήσῃ τ λύϑεϑπων, ὀκᾷο ὃ δ᾽ τότε Οὐκέτι μᾶλλον ὃ δ εἰς γωῦ. κ᾽ ὸ γὸ καὶ κ) γεθω 

πἴϑεενο ὠκῶνο τὸ ὀδιχφιφλεμον. δ᾽ γὰ οΘεὸς ὁρᾷ « ζὠ γυόμϑμνα, καὶ ΤᾺ ἐγύ)εν 4] τοῖς ὠδικουμϑῥοις 
Ὁ μιὴ καλούμϑμος. ὁ ἐγοῤκαχῶς παϑεὶ καὶ ν αὐῶῷος αὐαξιοςῇ τῷ τυχεῖν Τίνος ὀκϑδικίας, δλ 25 
ὅμως, ὯΝ, τῳ Θεῷ παἰγνορῦμα οὐκ τὐρέσκει, ὃ ἔχοι ῷ αἰμειευριωται πόῤτως. πῶς δὼ, 

φησιν, ὁδένα δ πρλῆι πογηρϑς ὧν: ; ΩΝ οὐκ Εἰς τέλος. ἄκουσον τὶ Φησιν ὁ πε» φήτης 
ψλμιλε.α. Μὴ φὐοαζήλου οἰ ῳ πονηρήνομϑμοις, ὅτ ὡσεὶ Ἄθρτος ᾿ δἰποξηφανϑύσον). “ποῦ χὰ Εἰπέ 

μι, “ὰ τίω εὐ ῥϑων αἰπαγωγάμ ὁ αἰρπάσεις! ; ΝΥΝ αἰ λθβίῶραι ἐλπίδι; ; ποῦ ὃ συμψὼ 

δνομκᾳ; ; οὐγὰ ᾿ πλύτα ρηλϑῳν; ̓οὐχί ὁναρ ὦ σκιὰ πόρτα τὰ ὀκεινε ; ττο Ὁ ὸ αἰϑὶ ἐχατου ὙΨ 109 

τοιδτων πυζσδῦκα, ἐ τῷ ξώντος ὑ τὸ μετ᾽ ὦκονον. ων ϑ τὰ : Τὴ ἀἰγίων λύδρων τοιαῦ-- 
τα, Οὐοδ διουυήσιν (αἱ αὐταὶ ἡ ἐπ᾽ ὠκείνων Εὐπεῖν, ὅτι σκιαὶ καὶ ὅγαρ ὑ διηγήματα χα τούτων. ̓  

Εἰβύλα αὐὖον ἡ ζιῦτα Εἰ ρηκότει σχζμυοποιν, ζν Κίλικα, Ὧν φυνὲ τίνος ζω ὁ παΐξος δὴ- 

λον, αὐ θαγάγωρϑυ Εἰς μέσον. ὦ πῶς διωυατῶ, φησι, νέο τοιούτοι» ὅλως γδῤ Ὦηλυ- 
μεῖς ὅλως ἐφίεσαι δυέοϑαι ποιούτος ; ναί, φησιν" Οὐκοιωῦ ἐλϑὲ τίω ὁδὸν, " ὃτ ἤλϑε, ὁ (ὦ 35 

δικοριακξ, κ᾿ τ τ, καὶ ϑ ποίαν ἦλθον ὁδὸν; ὁμδρ φησιν, Ἐν λιμῷ ὑδινψφὺ ὑγυμνότηπι" ὃ 5. Αργύσμον 
Πραξ. γ.ε. Ὁ χρυσίον οὐχ ̓αὑσαρχει μι. οὕτως δὼ εἷνν ὺ ὅμως πϑύτα κατε ». ἃ ὥωτης 

σεμνότε εν» τὴς Φωνῇ, ᾳ μαχφιθιώτερόν πὰ ὁ θὐπορώτερον: ; ἕτερρι ἅ ἜΝ ἴω τοῖς ογαν-- 
τοις" ἡθρμωύοντο λέοντες, υ τόσει ᾧ τὸ τύσου γρυσίε τάλουτα, ὑπλύϑρα γῆς ἀπείρφι, χαὶ 

οἰκία, τ ' αἰϑραίποϑαι " (πῇ 5) ἐχὶ τῷ, πόρτοων νῃ γυμνό. οὐ καιτοιδύεται τῇ πενία, . 
ὅπερ πείορυσιν (ᾧ αὐόητει, οὐ ἐγκαλύσλοπει δλλὰ χαὶ ' ἐγκαλλωπίζε.. πούγμῦ "ὦ 
πλϑτοιώτες, ὦ ὕκοις ριϑμοιοῦτες , χαὶ Ὅκους Ὅκων, (ὦ ὡἰπόμτων οιμβανοντερ, χα 

σγεϊποτν κϑρονύμϑροι; ἡ Ἰχούσατε τὴς πέϑυ φωνῆς τὴς δχιδεικγυνδῥης στενίαν πλϑτου. 

μητέρρι; ; τὴς μηδὲν ἐχούσης, ὁ τῦν πὸ 7Τὰ ἰ αἰ αϑήματα! κβικειμμων βυὑπορωτέρᾳο: , αὑτὴ γδῤ, 

ἢ ἐ μιηιδὲν 

γι. διαί" 

γογτώ 



ΚΟΡΙ͂Ν. ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ ". 339 ὧν «. 
ἡ μηδὲν ὄγρυσα χαὶ γέκρους αγίςα,, χα χωλοι' διώρϑου, καὶ δόϊμονας ἡλάνιε, χαὶ Τοιαῦτα 

ἐραρίζετο., ὥπερ ὦ τίὼω αἰλουργίδω αὐἰδιξεδληνϑῥοι, καὶ τὰ μεγάλα καὶ Φοζεροὶ 
! Η ΝΜ , “͵ ὃ ᾽ ἜΝ ! 

φρατοπταδὸυ ἄρ»ιτες, δυυδπυτε ἰαυσοι. αὐτῆ ᾽ ἢ Φωνὴ ΤΣ ἢ Εἰς ουρφιγὸγ ἤδὴ μεταςαν- 

τῶν, Τῦν" ὀκείνης ἐπειλημνϑίων τὴς κορυφῆς, οὕτως 69) μοδὲν ἐχονζᾳ, πὸ πιλύτων 
φ κατέχειν ᾿ οὕτως δὴ τὰ πόῤτωι χεκτῆοϑωι. δὼ δ᾽ κτησώμϑω τὰ πόμτων, γ᾽ πών-: 

τῶν ἀπεφερήμεϑου. τάχα ἀπιγμα Ὁ Εἴρηρϑβον δὴ δοκεῖ, λ᾽ οὐκ ἔςν. ὥλλα σώς, 
Φησιν, ὁ μηδὲν ἔχων, πὸ παάγτων χατέχᾳ ; οὐ πολλῷ μάδλον ὁ (ῃὶ πάντων ἔχων ; οὐ- 

ΠΣ δαρίός, λα Οιωδλμτίον, ὡς κακείνοι ὁποίοιων καὶ αἱ καΐᾳ πίω" οἰκουνθμζων ἀύζις 

ΩΝ οἰκίαι ἦσωων αὐεῳγμμένωι πᾶστῳ,, χαὶ χάδαν Εἶχον ᾧ γϑρέγντες ,ἶ καῇ ὡς πσόϑς φίλοις 

19 χαὶ συπένεῖς ἤρχοντο. χαὶ γὸ} ποὺς τίου πορφυρϑπώλιδω. ἦλθον, χα ὠκοίνη, καιϑυύπορ 
ϑεσϑισταυρνὶς, ζᾳ ἑαυτῆς πσφλ ϑηκε" ἡ ασδὴὺς ὃ διυμοφύλαικα, καἰκεῖνος τίω οἰκίλυ αὺ-- 
πῆς αὐέῳξεν ὥπασαν᾽ ᾧ ασοϑς ἑτέροις μυρίοις... ὅτωι πόρτα Εἶχον, καὶ φυὴν Εἶχον. ὑ- 
δὲν .» δ} αὐσσαρχόντων ἐλεψρὺ δέον Πὴ δῷ ηζγ» πϑϑσω ζὦ «ὐΥἶ. ὁ γὺ κορναὶ ῷ οι.- 

χὰ ἠγϑύμϑμος, οὐ τοῖς αὐτο μόνον, ὥδλα ἡ τοῖς ἑτέρων γοήσεται, ὡς ἰδίοις ὁ ἢ ὐποοάζων, 
15 τὸ ποιαΐν ἑαυτὸν κύολοι ΤῊ" αἰνιν᾽ μόνων, ΘΟ οδ' χὕτων ἔςαι κύφιος; ἢ τῶτο οἱπὸ κσαϑδεί. 

[ματος δῆλον. ὁ μηδὲν ὅλως κεκἼημδῥος, μιότε οἰκίαν, μῦτε τρύπεξον, μήτε φὐθδρῆον ἷ- 

μμοίτιον, λα δχρα (ὃ Θεὸν πόρίτων ἀστεφερηνϑήος, ὡς ἐδῖοις κέχρηται τοῖς χϑινοῖς, ᾧ πγνᾷ 
χἰα᾽ πϑϑτων ὥπερ δν ϑόλη, λήψεται. ᾿οὗτω τὰ πϑμτων ὁ μωδέν ἔχων," κατέχφ᾽ ὁ αὶ ἔχων 

ἡμὶ, συϑδδ' σούπων ἔςαι κύριος. οὔτεηὸ δώσει ὧις τῷ κεχ]ημδῥῳ, ὁ ληςῶν χαὶ κλεη]αν 
το ὦ συκφλνΜ) χα) ταξολῆς ποδαομάτων χα παντων μάᾶλλοι ἐξαι; ἤ ὀχείνου, πὰ ἐ- 

κείνου. πᾶσαν ορίιυ τίω οἰκαμδέἑω διέδραμὸν ὁ Παῦλος, σ δὲν Ἰπχιφορθυδμος,οὐ “σοός φί- 

λύς ἀπιών, ἐυ ποὺς ((ἰονήης ( χαὶ γὰρ κοιγὸρ οὖ» ὍΘ Ὴ πολέμιος πᾶσιν" ζω } αἰλλ᾽ ὅμως 
“αὶ πάντων εἶχ μτ' τὸ εἰσελθεῖν. ὁ ὃ Ανανίας ἀ ἡ Σώπφερα, ἥα, μοιρὼ ὦ 1}. ἰδίων 

αἸήσωνται ἶ ασπεύσοντες 1, πότων ἐξέπεσον μῷ α αὐτῆς τὴν ζωῆς. ἐπέφῃϑι τοίγιωυ ΤῊ 
23 σώγ να, ὡς ἰδίοις χοήσῃ τοῖς δυλοτθίοις, ὥλλω γὰρ οἵδ οεἴϑω πῶς Εἰς τοσοιύτίω ὀξίωέ. 
«ϑίω αἰφβοολίω, αὐ, ϑοθΐποις τοικῦτα φϑειίο »ϑρος, οἷς αἰ γαπτητὸνκαν Μ ζτοων μετωδού-- 
γα{ τί μικρόν. δίόπερ ζῶτα ἡμίν προὶς ὧν πλείνς Εἰρήαϑω᾽ ποϑς ἡ ὥν “ἰτελεςερες 

ὀκῶνα λέγωμϑρμ" δύτε “ν᾽ ὄντων τοῖς δεονϑήοις;. ἀὐνξήσευτε τίωὐ οὐσίλν. Ογ)λλ}9 διδορὺ τιαροίμειθ.ιζ. 
πωχώ, φησι, ϑϑμείζει Θεῷ. Εἰ ἐπείγῃ ὦ οὐρι ῥαῤδῥεις (2 χαιοϑν τῆς αὐτιδόσεως,ο).. 

30 γϑει ςὃν' τὰ γοήματα δι, ϑοϑίποις δυμείζογζᾳς. Οὐδ ἡ ὅττι πρβαγοῦμσι βούλονται «ἦν 
πόκοις ὁ'πολαρῷ,, ἀλλὰ πλείονα ζπτϑυμούσι “φόνον μεῖγαι ποθ ταῖς τῷ δϑμεισαμδῥα χϑρ- 
σὶ ὃ κεφαίλᾳιον, μόνον ἐθυ ἀστραλὲς ἡ ἀἰπόδοσις ἢ, χα μιῦ «« ποτ] θύωσι (δ) Εἰληφότα. 
τῷ τοίνυν ἢ ἐνζαῦϑα γυέοϑω. ἀἶφες αὑτὰ χὐδα τῳ Θεῷ, ἵνα ὐἰποδιῷ σοι 4 μιαϑὺν 
πολλάπλασίω, μὴ ἐν υῦϑα ὃ πὸρ ζήτει, δ γὸ ἐγζιῦϑα ἀὐρ' ὑπελοίδης ὁλογγπὸς 

34 ᾿Ἀπολήψῃ ὀκᾷ; δζρα ταὶ ὁ Θεὸς κεῖ (αι μιθύοται, ὧτε ἸὩτικήρρυ τῷ χῆροντος βίου τυγο 

χϑύονφ. δίδωσι ἢ καὶ ἐνζώϑα. Ζητᾷτ ΝΣ , φησι, τίω βασιλείθν ΦΨ ὀρφανοῦ, αὶ ζωώφο, μενῇ. {.λ)» 

πόρτα ασϑϑφεϑήσετα ὑμῶν. αἶλλ᾽ ὑμεῖς ασοϑς ὀκεύδιω βλέπωρϑμ, ὦ μὴ ἐπειγοί θα 
“σοϑς τίω ἀπόμτων δύτίδοσιν, ἴα, μυὴ ἐλοιώσωρμϑμ τίω αἰ μοιξίωυ ". ἀλλ’ λὐαμδέω. 

μδυ (Ὁ καγοϑν. νὶ 7 τοιούγοι ὅτοι (Ὁ) τόκϑι, αλλ οἵως Εἰκὸς προ τῇ Θεούδδίδοαϑα: 
45 τότους τοίνωυ ((ἰωαγαλϑιτες μ᾽ δαψιλείας “πολλῆς, οὕτως οὐγτεύθεν ἀπέλθωμϑυ, ἴ. 

γὰ χαὶ Τ᾽ παρόντων χαὶ ὙᾺ μελλόντων ἐχιτόχω ϑν ἀγαϑών, γοβιτι ᾧ φιλαν,ϑοπίᾳ. 

Θμιγίοι. τοπι.3, Ἐξ: Δογιὶς'. 



Ὧν ες: 

α αι εξ, αεὶς τὐτορ  ἰποδύοται,. δ καὶ ἔλεγο, Διὰ τί Οὐκι ἀἰφικεῖος μᾶλλον; ἀζρι τί οὐκ οἶπο- 30 

α. Κορ Χώ. 

ἀ. Κερ.Ὁ. )}.. 

α.Τιμ. γιξ 
β.Θισ, γιιδ. 
ἢ 44. 

340 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Δογοις. 9 ἘΓΡΑΨΑΎΜΙΝΕΝ ΤῊ ΕΠΙΣΤΌΟΛΗ ΜΗ ΣΥΎΝ- 
. ᾿ ᾿] ! “1 " 

ανα μίγνυοϑει πύργοις ΙΟ Καὶιν πάντως "ππὶς πύριοις τὸ κοσζμου τοτῦ, ἢ 

πλεονέκ)αις, οὐῥπαξν, ἢ Εἰδωλολοίτοως᾽ ἐπεὶ ὀφείλετε αἴσφι οὐκ, τῷ κόσ.- 

μευ ἐξελϑεν" 11 Νω! ὃ ἔγράψα ὑμὴν μυὶ ((μυρναμέγγυαϑτῳ, ἐδ τις κα 
αἰδυλφὸς ὁγομᾳ ὀγδνος ῇ πύριος, ἢ στλ εογέκ]ης, ἢ Εἰδωλολούτρης, ν μέθυσος, 

ἡ λοίδορφο, ἢ αὐπαῖξ τοιούτῳ μηδὲ (ωεοϑίων. 

ἐξ Πφὲ γὺ Εἶπεν, οὐχὶ μᾶλλον ὀπενιϑήσωτε ἵνα ὄξανρ,9ῃ ὁ τοιούγος, χαὶ 
Ὁ ὀκκαϑαίρατο τέο παλφιαν ζύμέι, ὸ Εἰκὸς ὦ αὐζις ὡανοτῆφ- το 

Ὑ αὖὐ σα ὅτι πάϊς τοις πόρνοις δεῖ φϑύγην (Εἰ γὸ μεταδίδωσι τῆς οἰκείας 
ὦ λύμης ὁἡ μδοτηχῶς τοῖς οὐχ, ἡρδοτηκόσι, πολλῷ μάδλον τοὺς ἔξω- 

γ»ῥ 9» ἀπεςρέφοοϑα,: ἡ, Εἰ δ οἰκείου οὐ δὼ φείβδεεϑαι δῶ τὸ τοι-- 

ὦ αὐτίμι δ αὐτὶ δλήδιω γένεος, πολλῷ μάλλον Ὗ ἀλλων) τούτου ὃ 
αἰ ασονοάμδμου, Θἰκὸς μ χοοἰξεοῖ, ᾧ ὮΝ δ ἐλλησι πύρνωι, κὴ οὕτως Εἰς εἰδυυύωτον τξ 

τοῦ ποράγματος κἰδύςα νϑμν μειζόνως αὖ ἐδυσόροινον, τῇ Πηπδ ϑρθώσιι ζαύτη κόγρηται 
λέγων᾽ ἔγραψα ὑμῖν μη (ἐμυλναμίγνυωζ, πόρνοι, ᾧὶ οὐ ποώντως τοῖς πύρνοις Τ' κόσμου τού- 
πα, ὦ, παντως, ὡς ἔχ ὡμολογημϑῥου φϑείς: ἵνα γὰρ μυδ' νομίσωσιν, τι ὡς τελεςέρρις 

ἀΐθῖς τούτο σέκ ὀπύτωξε, ὶ ὡς. τέλειοι δῆθεν ἀὐδ' πσράξαι " Ἰχυχέρήσουσι, δείκνυσιν ὅτι 
Οὐδ δυωνατὸν τῦτο δμέον, συ ΕἾ σφόδρα βουλοιντο᾽ ἐπεὶ ἑτέῤαγ οἰκυρθῥίωυ ἔδει ζητῆ- 
σαι. δ αὶ ἐπήγονν, ἐπεὶ ὀφείλοτε αρα [τ κ τῷ κόσμου ὀξελθῷ. Εἶδες πούς ὅθιν λῤε- 

κηϑής, ἡ πϑμταρούν ὦ δίωματον μόνον, δλλαὶ ὶ ὃ βἴκολον τὴς νομηϑεσίας αχϑπεῖ! πτοῖς 
δ) ένι αὐ, ϑορπὸν τα, φησὶ, ᾧ οἰκίας ὼ παίδων ποδϑὶ καί νϑμον αὶ ζὰ τῆς πόλεως πορρίῆον- 

“α, ἢ χφροτέχνζον ὄγτα, ἢ φράτθυῤμϑμοι, κ᾿ πλοιόνων δντῶν ἀλλ ζώων, τους πὸμτρυχοῦ πόρ- 

νὰς φϑύγειν; πύρναῦς γὰρ κόσμου, ζοις οἶδ, ποῖς ἕλλησι λέγη, νεῷ 5 ὄχραψα ὑμῖν, ἐδ 85 
τις, ἀδελφὸς ἡ πριρῴγος, τῳ τειούτῳ μονδὲ ζ(μωεαϑίε.. εν ζῦθα καὶ ἐτέφφες αἰγίῆετω ἐν 
πριϑοία, ζωγζις. ἃ πῶς ἀδελφὸς ὧν, Εἰδωλολοίτρης 4) διώατω "ὡς ἘΧῚΥ͂Μ Σωρδδ4. 
ΦὉ (ἀωϊδηα ποτέ, δὶ δξ κἡμισείας τίω ἐυσέξζειάν ἠρϑεῶτο" ὠλλως ἢ, πσοϑκοιταξαίλλοται ἢ 
αὖδὲ τὴν Εἰδωλοθύτων λόλϑν, ὃν κ(' ζωῦτᾳ μέλλει γυμψάξει. " ἢ πλεονέκϊης. ἢ γῈ} ἡ 

φερφοϑε; δλλ᾽ ὑμῷς ἰδικεῖτε  ὡὠὐποςερᾷτε. ἥ μέθυσος. ἡ ὙΣΡ ἡὶ τῷ» ἐγκαλῷᾷ αγϑϑίων, 
ὡς ὁτὸν λέγη 0) πενᾶ, ὃς ἢ μεθύειν ᾧ, Τὰ βρωμφτα τῇ κιλία,Σ καὶ χϑιλία, τοῖς βρω- ; 

μάφῃ, ἢ λοίδορος, ἢ οὐῤπαιξ, καὶ γὰ καὶ τότοις ἐπετίμησεν ἔμιπσοϑεϑεν. Εἶτα κὶ τίου αἰτί.- 
ἂν πσοϑείϑησι, δὲ ἐὦ ὦ κωλύξι τοῖς ἔξωϑων τοιούνις σιν δμαμίγνυκζ,, δεικνες ὅτι οὐ μόνον ἐυ 
διυώᾳτον, ἀλλα ἡ αἰξδεῆνν. 3 

1: Τί Ὁ μοιὴ (ἂν ἐξωθω κρί; ὀ ὠ  Τοιφᾶἔσω «ὃν ἐξωχτὰὶς χριςτανους ὁ τὰς 
ἕλλίωας χαλών, κρϑὼς ἡ δλλάχού φησι Δᾷ ἣ ἡὶ εοτυρίδω ἔχειν αὐντον καλζωυ “ἰαυὸ 

ἡ ἐξωϑεν. ἡ οὖν τῇ ασεθς Θέοσα λογικέαρ ζτιφολῇ τὸ ἀὐΐ' φησι, λέγων, Μὴ ((μυαναμί.- 
γυαϑε αὑτῳ, ἵνα. οὐντφα πῇ κα, Μὴ ὡς ἐϑρὸν ἡγεῖαϑε, δλλα νουϑοτεῖτε ὡς ἀδελφόν. ζω- 

4 

θα, μϑύ τοὶ τίου αὐτί οὐ ἤίϑησι, τἱ δήποτε , ὅτι ἐκᾷ μϑὺ ὐϑαμυϑήσαοϑαι ἐθούλετο, 40 
ὠνζωϑα κὶ οὐκέτι, οὐ γὸ τὸ αἰὐδύτημα ὠνζωῦϑα κακεῖ τὸ ἀφ᾽, ἀλλ᾿ ὁκᾷ ἔλαῆου. ρ- 
γίαν γοῤ ἐγκωλῷ, ογταύθε ὃ. πορνείδω καὶ ἕτεροι χαλεπώτατα αἰ μδοτήμωτα. ᾧ ασοϑς ἐλ- 
λίμνας μδὲ εἰ βούλοιτο ἴις ἀπιέναι, αὶ κωλύει ( μωυεοϑίειν, «ἰ9᾽ τίω αὐτίω' πάλιν αὐτίδν. 
οὕτω ὃ. ἡ ἡμεῖς ποιούμϑι, ρ ἢ ἐν ἡ ἀδιλφών πόρτα πορϑῆοντες, ἡΜ]Ὁ ἀλ- 

ἢ λοτθίων 

Ἰεδηχὰ 
10 σνη, 



ΚΟΡΙΝ ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΌΓ. 3241 χιν ς- 
λότοζων οὐ πολιω ποιού θα λόχον. Ὧἱ δέζυ ; Οὐ ὐκνίδονο καὶ δ) ἔξωθεν Παῦλος; ὠκνδὲῖΡ 
Φιλὰ μ᾽ ῶ δίξαα ὃ κήρυγμα ὼ αὐ υϑιώοις “ποιήσοι! τὴ διδεισκαλία τὰ Χριςού, 

πὖτε ἀὐζῖς εἰγομοϑετει᾽ ἕως ὃ ὅτε χατεφ ὀϑνοιου, ἰδ ῆοι ἰώ ζᾳ “«ρϑφάγματα τῷ Χολτοῦ 

λέγήν τοῖς αὑτὸν ςύκ Εἰδὸσι () Χοκτὸν. Οὐχὶ «ὧν ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 
, 13 Τοις 5 ἔξω ὁ Θεύςκρινᾷ; Ἐπειδὴ γ 9 Εἶπε, τί μοι (ὅν ἐξω κρίνειν, ἵνα μή 

ὡς νομίσῃ αἀτιμιφρήπτος τὐτὸς αἰφίξαϑαι, ἔτερϑν διχαφήρλον ἐφίφησιν ἀὐδοις φοξερθν. τῇ ἢ 

Εἰπεν,ὸμοῦ Ζ ὠκείνοις φοξωὐν, ὁμοῦ 3 τῦτυς ρα μωυϑούνϑμος, δεικψις ὁΤί ἡ κόλασις αὗ- 

τὴ ὶ “σδέσκαιρος τὴς ἀϑοιναΐτα ἢ διζευεκϑίς δξουρποζει, ὃ ᾧ δλαχοδ δηυλών ἔλεγε 
Νιωυὶ 8 κρινόνϑροι, πω δυυ θα, ἵνα μεὴὶ((ὼ τῷ! κόσμῳ κατακχριϑώμδμ. αἰ Κοραιλξ. 

ιο Κα ὀξωρφτε( πονηρϑν δξ ὑμὴν αὐ. Ἐμνημόνθυσε βήστως ὦν τῇ πάλφιᾳ Διώτοζ,ζ. καὶ 

χειυϑῥης, ὁμοῦ δὴ δεικψες στι ᾧ ἀδρὶ ᾳ μέγιτα καρδμούσιν, ὥασερ λοιμοῦ τίνος ἀπαλλα- "8: 

ὑτες χαλεποῦ, ὁμοῦ δὲ δηχὼών ὅτι ὃ χφανοτοκζία ΩΝ ποιούτον, Σρλὰ ᾧ ὀϑωϑθεν ἐδύκει ἀδν» 

ῷ νομοθέτῃ τὸς τοιούτος ὠχτέμγεοϑαι ᾿ δλ᾽ ἐκ ̓  σφφοδρύτερον, ὠζωϑα δὲ ἡμερὼ.- 

τῖρϑν. δίοπερ ἡ Εἰκότως δῤ τις 1] ονπορήσειε, Ὅ( δήποτε ὠκᾷ »ϑρ' (ωωεχώρει κολόζεαϑαι 
12 ῷ ἡμδοτηκότα ἡ καιτολθύεοϑαι, ἐνζώϑα δὲ ςῴκέτι, δλλ᾽ Ἐχὶ μετὸμοιθν αὐτὸν ἀνγ4 ὦ 

δήποτ᾽ ζω ἑτέρως νϑ3ρ ἐκεῖνα, ἑτέρως δὲ ζοιῦτα διετυπούτο ; δζρὶ δυο ζωυΐζῷς αἰτίας᾽ μίαν 
εϑρ, ὁτί ἘΧῚ μείζονα αἰ γώνα οὗτοι ἤρου», ᾧ σλείογος ἐδϑογηο τὴς μακροθυμίας "ὦ ἐτίρὰν δὲ 

τίω αἰληϑεςέφαιν, ὅτι οὗτοι »ϑὲ Ὡσὸ τὴς ἀἰτιμωρυσίας βύκολώτερον διωρϑοιοῦη ἸἘχὶ μετά-- 

γοιαν ἐρχόνϑμοι, κ ζνοι δὲ Ἐχὶ χαχίὸν μείξονα ἔμϑινον ἕρπεν. Εἰ γρτυς ορῴτοςκολᾳ- 

4ο ζομϑῥοὶς ὁρώντες τοῖς ἀύζῖς ἐγένϑμον, Εἰ μυγδὲ ὠκολοίζοντο τινες, πολλῷ μᾶλλον τῶτο δ 
ἔπαϑον. δύ τῶτο ἐκᾷ μδϑιΡ τῶ μοιχῷ ᾧ τ αὐδϑροφονῳ ϑυύγατος θύϑέως ἐπαΐγεται, ἐὐ- 
ζῶϑα δὲ, ἐδὼ δζῳᾳ μετὸρμοίας Σἰπολύσωνται, διέφυγϑν τίω κόλασῃ: πλίω κ) ταῦθα 

σφοδροτέρᾳς,ὼ εἰν τῇ παλαιᾷ ἡμερωτέρρς ἴδοι τὶς ἂν τιμωρίας, ἵνα δυχϑὴ δζα πότων 
ὅτι συγίενᾷς αἱ Δ] αϑ)ηχα!, ὁ ἐνὸς ᾧ τῇ ἰυτοδνομοϑέτου ὃ τὰ πόδας ᾧ ἐκ χαὶ ἐνταῦθα, 

25 κὶ ἡιμωρίας, ᾧ μζ' πολιω γούνον πολλακις ον ἐκουτέρᾳ ᾿ ἡ σσοῖδ' (Τ᾽ πολιωὼ “δόνον 
πολλάχις, αἰλλαὶ μετλμοία, μόνῃ ὀρχούνϑμον (δ Θεόν; ἢ γὙ5 ἐὺ τῇ παλαιᾷ μοιχ(υ-: 
σεις χαὶ φονθύσεις ὁ Δα( δι, ὅρα μετδμοίως ἐσώθη, ᾧ εἰν πὴ ̓χαν μικρῷ Ὅσο χωείου π- 

μῆςυφελόμϑνος ὁ Ανανίας μΦ' τὴς γυναικὸς ἀπώλετο. Εἰ δὲ πλεονάζει ζαύτω ὦ τῇ 

παλφιὰ, ζῷ δὲ ἐναντία ὧν τῇ χα ἢ," Δ] ̓φφοροὶ Ὁ “αοόσώπων τω ἀἰ αφορον τῆς τοιαύ-- 

10 τῆς οἰκονομίας ἐργάζεται. 
Σ Τολμά τις ὑμδ, ποὶςᾧ ἀδελφὸν τ πράγμα ἔχων, χρίγεοϑαι ἴχὶ ἿΨ «- χιν ς΄: 

δίκων, ἡ ἐχὶ Ἐχὶ ΤῊ αἰ γίων; Καὶ εὐταύθα πάλιν ἐχὶ ὠμολογηνϑύων ποιἥται “ἃ 
κατηγϑοίαν. ἢ )Ὲ ὠκφ φησιν, ὅλως αἴχϑύεται οὖν ὑμιῖν πορνεία." χα! ἐνταιύθον, Ὅλιμᾳ “ἐς 
ὑμδῆν» ἐν ασδϑοιμίων εὐθέως () ϑυμὸν οὐγδεικφυμδμὸς, αὸ δεικψις ὅτι τόλμης 81 ὃ ρα- 

25 γμά χαὶ πο Βανομείας, χαὶ τί δύποτε (ἢ) αὖθι πλεονεξίας χα τῷ μὴ δν ἔξω κρίνεοϑει 
᾿ς ροέφαλε Ἄθηϑν ; οἰκεῖον νόμων πληρῶν. χα γὸ ἐος αὐτῷ ᾧῷ χἰδεμιπίωλοντα διορθοιώ, 

ὥαυερ ζωϑΐκᾳ «ἷθὶ ΔΜ κονών πραστεξ ὧν δζαλεγθρϑνος » Εἰς ᾧρ ξὶ ΜῈ μυξηοίων ἐϊέξη 

λόγϑν. χαὶ οὐταύθα τοίνεω, Φ πλοονεκ μ᾽ ἀδελφῶν ἐμφημόνθυσε, ζέων τῇ φροντίδι 

τὴς δορθωσιως δ) αἱ μδοτὸμόντων ούκ ὀβέχεται ὄχρυτηρῆσοι ζοαξιν᾿ λα Ὁ ἐκ τὴς αἶκο-- 
40 λουϑίας «ϑὸ Εἰς μέσον αἱ μδδτη μα δἰορϑυόται πάλιν, χαὶ οὕτως Ἰχὶ Ὁ πσοότερον ἐπὸμ4- 

σιν. αἰκϑύσω νϑρ δέζω “ι Φησι καὶ αἰδὶ τότε. τολρμιᾷ τις ὑμδν ὡρὸς (δ) ἀδελφὸν ἀυτυὶ 
“ραγμαΐξχων, χρήεον, ὁχὶ τ ἀδίκων, χα) οὐχι' ἐχὴ Τὶ αἰὐγίων ; τίως ἐκ ΔΜ ἀομῶν γυμνοῖ, 

χαὶ ̓στοτρύπει, χαὶ ἐγκόλξ ἡ ὧκ “ὐδϑοιμίων ὑδβ Οὐκ ὀματῥέπει τίω κρίσιν Γ Ἰχὶ ΔὟὋ πιςῶν" 
ὅτι ἢ ἀὔοις κατέπληξε α[9᾽ πολλῶν, τότε καὶ ὦ ὅλως κρήεεϑαι αὐξλε. μάλιςα ψϑὲ Ν 
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ξη ἢ 

Ματῆ, βιμβ. 

Ματϑικωμα. 
β.Κρια. (6. 

345 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

| δεῖ κρίνεαϑα!, φησιν, ἐχὶ ΤῊ αἰδίκων " σέκ ἔδει" ὅλως Ὁ) σοεδ κρίνφεϑει δῷ, δλλαὶ 
το μδὲ ὑζερον ζίϑησι, τέως ἢ Ὁ τον ὅτον ὅζαχαϑαιρει ῶ μή ἔξω δικαίξεοϑτω. “πὼς "5 

Οὐκ ἀἰἱοπον ποὺς ᾧ φίλον μικροψυχοιώῶπου, ᾧ ἐϑρον κα] διλαϊκτίωυ λαμξλύειν ,Φυσί; 

πο, οὐκ αἰαγομύη, Ο δ ἐρυβριάς, στὸν ἑλλίω τῶ ̓λραςιανῷ χαϑεξηται δικαζων : Εἰ5 

,ἷρ ἰδιωτικϑϊν οὐ “χὰ “ον ἐλλησι δικαζεοϑεω, πῶς αὖθις Ἐχιτρένψονϑῳ τῷ ἑτέρων ς 

μαιζόνων ει ἐροιπτὡς Εἶπιν. οὐκ Εἶπον, ἐχὶ τδῦν" ἀπίςων, ν᾿ ἐχὶ Μ ἀδίκων, λέξιν 
ϑεὶς, ἧς μάλιςα χρείαν Εἶχεν Εἰς τίω ποϑϑκει μϑμέω αἰ πυύϑαεσιν, ὦφε διἰποτοίλγαι χαὶ αἰ- 
ταγαγεῖν. Τ᾿ γὸρ αἰβὲ δίκης αὐτῷ ὁ λϑγος ζω, (Ὁ δικαζόνϑμοι ὃ Οὐ᾽οδὲν οὕτως Ὠχηζης- 
τούσιγ, ὡς ὃ πολλζω ἢ «σϑόνοιαν τῷ δικαίου ΚΝ τοῖς δικαζοισιν, οὐντεύθον ἀὐοις υσο- 

τρέπει, μονονουχὶ λέγων" ποῖ φέρη, ᾧ τ ποις, ἀν, 9φΆπε, τοευναντίον πτίογων, ὧν Ἐχιϑυμᾷς, 1ο 

ᾧ αἷκῷ τὸ ὖὴὝ' δικαίων τυχεῖν αἰδίκοις (χιτρέπτων αὖ, ϑοόποις εὐ ΠΝ, εὐϑέως Φορτικὸν ζιὼ 
αἰκούστη Ὁ μιῇ δικαίζεοϑει, Οἷον. εὐλέως τῦτο ἐπήγαλμ, λὰ (ῷᾷν' δικαζονζοι ἥμαα 

μένον, ἔξωθεν Εἰς τίω ὠκκλησίλω Ε ἰσσίγων (δὲ δικαζομδμοες, Εἶτα, “) 4, εὐκαταφοῤ.- 
γητον 61) ἐδόκει, Ὁ δα τοῖς ἐνδὺγ δικοίξεοϑαι, ὼ μοίλιςα τῦτε ( Ὑ ἥσοιν ἴσως ἱκϑμοὶ 

ποράγμα ((ιωιδιᾷν,οὔτο τοιοῦτοι οἷοι (ὦ) ἐξωϑεν δικαςαὶ νόμων ἔἰμεπειρϑι καὶ βητορείας το ὡξ τς 
ἰδῶ (ὦ πλείοις ὄντες) ὅρῳ πώς ὠδθες αἰξιοπίφους ποιᾷ, προσ τον ἀγίοις καλέσεις. δλλ᾽ 
“ἡ τϑ βίου καϑαρϑτητα, Οὐκέτι 3 ἀκχρίφειδν τίω αἷδὲ τίω' ἀκχροασιν ἀὐοις ἐμδὰ τύρᾷ, 

οσφεπως καὶ τ» μοθοδυῦει ὦ κεθρος, λέγων οὕτως" 
{5 Ἡσίύκ οἴδϑωτε ὅτι (ὦ ὥγιοι () κόσμον κρινοίΐσι: Σὺ τούνω ὁ μέλλων καίειν 

ὠκείγους τότε, σπτωῖς ἰπο᾿ κείνων ϑνέχῃ καίνεαϑαι νιοῦ κρινούσι ἢ ἐχὶ αὐδοὶ χα ϑήρϑμοί χαὶ 10 
Αόγϑι ἀπαωμτούντες, δλα καιτακολνούσι. “τὔτο ἡϑεώ δηλων, λεγε" ἡ Εἰ ἐν ὑμῖν κεδε- 
τα ὁ κόσμος, ὀϑαξιοί ἐφξε κρατηθίων ἐλοιχίφων;οὐ )ὸ εἶπεν, ὑφ᾽ ὑμδν,αἰλν᾽, εὖν ὑμῖν. ὥαστρ 
ὁτὸν λέγῃ " Βασίλιοσνο νϑτα λυαςῆσι.), ῷΦ κατακρνᾷ δὲ “δινεδὼ ζωτίω" νΔυδδες Ννδυ!- 

ται ὀϑαςφήσονται, (ἢ χατακριγῆσι τίου δνεὸρ ζῳυτίων. στὸν γδ (4) αὐτὸν ἥλιον ὁρωντες, χα! 
ἫὙῬ Ἔ͵αὐνἹῥ μοτέχοντες πότων, ἡμεῖς ἐ δὐρεϑῶμδυ πιςεύσαντες, ἐὐκφνοι ἢ ἠπιτηκότες, οὐδυ-. 25 
»ήσο}.) Εἰς ἀνγνοιθν καταφυγέῖ. χατη)ϑρήσομδν Ὁ» «ὙΜ ἡ μεῖς δὲ αὐδν, ὧν ἐποραξα- 

μϑμ. ὸ πολλαὶ ζιαῦτα δ'ρήσειζις ὑκᾷ κριτήεια. Εἶπε, ἵνα μυὴ δόξῃ τις αὐἰδὲ ἀλλων λέγη, 
σρφι τὼς κοποποιᾷ (δὺ 2όχϑν. " 

Καὶ Εἰ οὖν ὑμῖν κρίνο) ὁ κόσμος, αγαΐξιοί ἐφε κριτηφίων ἐλριχίςων; Αἰαουύζων 
ἐμὴν φέρει ὃ πραχμμαί, φυσι, ἢ ὀγειδὸς ἀφατον. ἸΝ᾽ 95 Ε ἰκὸς ἰώ ἐὐθρις αἰ ανο ΝᾺ ἐ- 10 

σὼω κρινομδῥους αἰοουύεοϑει, Φιδανῆίον ὦ δζζ 0Ὶν αἰογίυδη, φησὶν, στὸν εἰ πυὸ ταὖν ἔξω τρί- 
νηαϑε, ὠκῴγα γᾺ» ὅθιν ἐλοίχιςα ζὰ' κριτήολα, οὐ ζω. 

3 Οὐκ οἰδεωτε ὅτι ἀήξέλοιςκρνῶωϑρ, μυἠτίγε βιωτικο: Τυὲς ἐγζωθώφα- 
σι (δ ἱερέας αἰνίἤεοϑαν" αἰνλ' ἅπατε. «ἰδὲ δ) δαιμόνων ὁ λθλρς αὐτῷ, Εἰγὰῤ αὐθξὶε- 
ρέων ἔλεπ διεφϑαρυϑϑων, ἡνίξατο αὐ ἀὐδοιφ λέω, Εἰπὼν, ὅτι εν ὑμῶν κρίνε:) ὁ κόσχκος (οἷδε Ν᾽ 35 

κόσμον τὸ (ἦσ' ποιηρουᾷ δ, ϑοϑίπους καλῇ η γραφή)! οὐκ δὼ ἐκ δυυτέργυ ὃ ἀὐθ' Εἶπεν, 

οὐδ᾽ δὐ ὡς μᾷξον δι λέγων ὕξερον ἐὐ' τέθεικεν αἰλλαὶ αἰδὲ ἐκείνων λέγ ϑίν' ἀὐέλων, πε- 
ολῶ Φησιν ὁ ριςτος, Πορδιεοῶς Εεἰεὼ πῦρ ὃ ἡδιμιασμένον τῷ αἰ φΟύλῳ ὰ τοῖς αὐέλοις 

ἀὐτ" αὶ ὁ Παῦλος, ὅτι Οἱ ἀήελοι αὐτοὶ μεζᾳοσιματίζον) ὡς ὀζρῤκονοι διχαοσιώης. ὅτὸμ 

γᾺ αἱ ἀσώμοιτοι δυυναμεις αὗται δλουῆον ἡ μδμ ευρεθῶσιν ἔηρυσου “ἦἶϑ' σαρκῳ αὐδεξεθλημι- 49 
γων, γα λοπωτέροιν δώσυσι δίκζυ. Εἰ ὃ ἔτι φιλονεικοῖέν ἵνες ἱερέας λέγην αὖον, ἐρῤ θα 
ποίοις ἱερέας ; οἷν; βιωτικῶς αὐἰδεπατησανζας πόντως. “πῶς δϊίζυ φησιν, αἰγίέλους κρινῷ-- 
ἐδν, μμιήτιγε βιωΐιχοὶ ; ασοϑς αὐθιδχζμςολίω ῬΜ' βιωλοδν ἐιϑεὶς εἶν ἀγίέλοις, Εἰκότως " ὧτε 
τῆς τώτων χρείας ὠκτὸς ϑιμογθῥους δζρᾳ τίωὐ τὴς φύσεως αὐτύροχέω, 

; 4 διωτι τοὶ 

Ἅ' ὑφῇ, 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΠΡῺ Τ΄ ΔΟ Γ΄ τς: 343 
4 Βιωδικα διυχριπήοια ἐ ἐαὶ ἔχε, οἷν ὀἰξελεννυδύους οἰ οὖ τῇ ἐκκλησία τύτοις κα-- 

ϑιξετι. Μεθ᾿ αὐαρθολλου ἡμμας ς διδαιξαι βυλθμϑωος, ὃ ὅτι οὐδ᾿ δὺ ὁτιοι ἡ, Ως ἔξω- 

εν ἑαυΐοις διδὸναι «θῇ, τίω δοχόσαν ἐΠ) λὐτίεσιν κινήστεέν «ερν)ϑυμλήως Τωτίωξ ἐλυ- 

στ. ὃ γδ 8 λέγ Οιδτον ὅφιν" ἴσως ἐρᾷ ὡς, ὅτι σύ οεὶς οὖν ὑμὶν σοφὸς, ἌΟΥΥ, ἵχανος ἀζρκρῖναι, 

' ς δὐκαταιφρόνητοι πόρτες. χαὶ αἰτῶ: καὶ γὸ μμηϑεὶς ἡσοφός, φησι, τοῖς ἐλδχίτοις ἔχι- 

χοέπετε, 

φ ὙΤῦτο: ἢ ασϑϑς ὐὐοπίω ὑμῖν λέγω. Ἐλέγαοντὸς 65: τίω τύτων ἀὐτίϑεσιν, 

β ὡς σκῆψιν οὐ οὖσαν αἰϑεηίω. 519 καὶ ̓ἐπήγαγρ᾽ Οὑτως οὐκ ἔνι σοφός. -" ὑμῖν ἕω 

Εἰς; “Τοσαύτη, φυσὶν, ᾿ἰπορία,; Ὁσαύτη ααϑϑις ἀὐϑρων σιωεν Μ᾽ π ὑμῶν; καὶ ἡ 

1. ἐπαγωγὴ ὃ μείζονα τίω πληγάϑε ἔχει. Εἶπαν γ5, οὕτως Οἷα ἔνι σοφὸς ον ὑμὴν σνοδ εἷς; 

ἐπήγαλν, Ος ἐδιωυνσί Δ(σκρίναι μταὺ τὸ ἀδελφῦ ἄυτῦ; Οτὸὴν Ὁ» 

ἀδελφὸς δκαζν) “Ω τῷ ἄδελφϑ, σϑεῆποτε" δεῖται τῆς σιιυέστως σαὶ τὴς δειύτητος τῷ 

μεσίεύοντι τὴ δίκη, τὴς δ᾿ αϑέσιως χαὶ τῆς συγζενείας πολλαὶ συμιποραηϑσος πσεὸς τὼ 

λύσιν τῆς ζιαύτης φιλονεικίας. 

ι. 6} Ἄνα ἀδελφὸς αὶ αδελφϑ κρίνε), λ) ὸ αῦτο ἔχὶ ἃ ἀπίξων. Εἶδες πὼς ὧν 

ϑωχῇ γοησίφε διέξαλε ὧν δικαζοίζς, αἰδίκοις χα λέσας, αν ὃ ὠντρεηικῶς,α.- 

πίφοις Εἰπων; ; χα) ̓ γ σφόδρα αἰογφόγ, Εἰ μηδὲ ἀδελφοῖς δυυυατον “δ νέοϑαι καταλλαγῆς 

εἤτιον Φ! ἱερέα, δλλ᾽ ανναγκη πσϑϑς (ἦν ἔξω τρέχειν. ὥςε Εἰπὼν (ὧν ἐϊξεϑενημϑμοις, οὐ 

τῆτ Εἶπε “ὐδϑηγϑυμδνως ὃ ὅτι Οις ἀπεῤμμμϑοις δὲ αϑῖζειν, δνλὰ χαλουαήῤμϑμος εὐ. 

10 ὅτι ἡ ῥὶς διεναδῥοις δἰ φκρίνον Ἐχιπρέπειν χ6" ἐδιλώσιν Εἰπον, οὕτως Οέκ ἐμ σοφόν ὃς 

ὡ» ὑμῶν συ δ Εἷς: ἡ ὧν αἰξευσίας ἸὩπτομίζων, Ὁ) ᾿ λέγων, ὁτι Εἰ “ μηδεὶς ὦ δοφός, ὑμῶν 

ἴω εἰσειωέτοις Ἰθππρέπειν ἐγρίώ μάλλον τω αἰκρύασιν ἢ ̓ΠΟις ἔξωνεν ϑικαζοι. “τῶς ΝΣ οήκ 

ἀτοπον,οὺ οἰκία, (ὦ γινουϑῥης μοίχῃς, μηδένα Υ' ἐξωλον καλείναλλ᾽ ̓αἰηρυύεοϑαι Εἰ ὅζ(- 

δοθείη πρόὸς οι ἔξω ζᾷ ὑδὸν γοόνϑμα" ὑθο ἢ ὀκκλησία, ἿΨ Ὀὐπυβῥήτων βυφηρίων ἢ ΧΩ 

ἅς σασρϑς, παγζᾳ ὀκφέρεοϑει ἔξω; ῃ αὐλλὰ ἀδελφὸς κμΦ ̓ἄδελφϑ ϑκρίνε), χαὶ τὗτο ὕχὶ ἀπί. 

ζῶν, διπλοιὼ Ὁ ἐ ἐγκλοηβίθι, οι κρίνεται, ὶ Ἐπὶ ἀπίχων. Εἰ δὴ ὃ καθ᾽ ἑαυτὸ ὃ πράγμα 

μῖδτεμα ὃ ας καρ ς ἀδελφὸν χρίνεαϑαι, ς ὁ ὅλ ξωϊοδι ποίϑν ἔχε συζῆν ὠμέρυν, 
᾽ ΗΝ ΟΣ, ὅλως ἐῆημαυ ὑμῶν ὅθ, οἷ κρίμαζο ἐ ἔχετε, ΓΩ ἑαυ", Ἐϊδὲς πὸ 

ὐὐφ' ἐτήρησεν πῶς εὐκαίρως ἀὐ᾽ λύζλεν; οὔπω ΝᾺ λέγω, φησὶ, ηἰς ἀδικεῖ, ἡ ἀδικῆται. 
30 τόως αὐτῷ ᾧῷ κρινεα, ἑ ἑκάτερος ἀζκθέδληται ἡ οὐδὺ ἕ ἔτερος ἑτέρου βελσπίωνκν δ ζγο, [εἰ 

ὃ ϑιχαίως, ἢ ἀδίκως κρίνεται, ἐτέρφυ λόγϑυ ὕτο. ] μὴ τοίγιωυ λέγε, Ὡἰς ἠδίκησεν; ΚΝ Ὄν 

ἤδη σὰ καιταχρίνῳ Ὅσο ὁ τῇ δικοίζεοϑαι. Εἰ: ἣ ΩΣ μ᾿ ̓ διωλδῇ, φέρειν ἀἰδυκοιτα, ὁ ὄγιρνημια, 

ἡ 

μη 

ὃ χρῇ ᾿αἰδικᾷν, πόσης χατηγϑολας ἀξίον; Διαὶ τ οὐχί ἱ μᾶλλον αἰδικεῖοϑε; τ τί οὐχὶ 

μάλλον ϑἰπτοςερᾷαϑε; 
89 8. Αλλ ἀδοὶ αἰδικεῖτε ὁ ὐτοσερῴτε, ὁ ὦτα ἀνλφοις. Παλη διπλοιῶ δ 

ἔγκλημα, αὐ ἣ κα ̓τοιπλοιῶ ὺ τιφαπλάσιον. ἐν ζ, ὃ μὴ ̓Εἰδύαι αἰδοωύμϑμον φέ- 

βμν ̓διύτορρν ὃ 5 δ ὃ ὦ ἀδικεῖν᾽ τείτον, ὦ καὶ Οἷς ἀδίκοις ὑλιτόπενν κξὶ τότων" τέταρτον, 
ζὰ Ὁ ἀδελφῷ. Οϑ τ νὰ ὁ ὁμοίως ῷᾳ αἰεδρτήμαπα κρίνεται, τὸν Εἰς ῷ τυγόντα,, ἐ Εἰ; 

᾿ ὺ οἰκεῖον γένηται μέλος. Ὁ σπὸ Ὁ πλείονος ἰταμότητος τολμᾶται το. κακαὶ ἡ φύσις 
ἐπηΐη. 40 τὸ πυράγματος "καζαπεπάτηται μόνη, ὠζῦ ἣ ἂν ἡπῦ αὐρϑσώπου ποιότης. οὐπρέψας 

" τοίνιωυ Στὸ ΝΜ χοινων λογισμοῦ, καὶ ᾿ πο τότων πὸ ΟΜ κερδῶν ἐπαάθλων, Εἰς αἰπειλζου 

χαζα κλείει τίω γϑραίνεσι, ἰσοϑτερον ποιων ᾧ) Ἄθρρν, ὁ οὕτω λέγων" 
9 Οὐκ οἴϑουτο ὃτί ἀϑδικι βασιλείαν Θεοῦ κλοιφϑνομιήσυσι; μιὴ πλιλνδοον " οὔτε 

πύργοι, οὔτε Εἰδωλολούτραι, οὔτε μοιηϑὶ, ὅτε μαλφκοὶ, οὔτε “Οὐ στιοκοίχοι, 

:ο Οὐν 



ὕ 
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1ο. Οὐτε πλεονέκϊαι, νυ ἐκλῤ σαι, εἰ μέθυσοι, εἰ λοίδορϑι, ὅχ ἀρπαγές βασιλείαν Θεού 

κλοηρϑνομήσωσι. τί λέγειρ; ; αἷϑδὸ πλεονεκ δ ̓αἰϑλελθαϑυος, τοῦθ τον ὀχ λθν ἐπή-- 

γαγες ἡμῖν αὐὐοαινό ον λύκβιοϑίπων: να φησιν" ἀλλ Ἢ συγχέων ῷ λόγον τῦτο ποιώ, ἀλ-- 
λᾷ ἡ ὃ τάξει ααδϑζαίνων. ὥασερ Ὁ ΤΣ ΚΩ πόρνων ἀζαλολθυδμορ μέμνηται πόρτων ὁμϑ, 
ὕτω πάλιν τὰ ̓ πλεονέκτυ μνησθεὶς, πόυᾷς Εἰς μέσον ἀγή, παξῆς ὥν ἐ ἐλέγχοις σιιυϑίζων φᾷ 

ὧπ ἃ πιαῦζᾳ σευειδυΐας ῥαύζίς. Ὁ γδ ἐν ταῖς διε ἑτέρων μψήμαις σμωξχῶς οἰχϑύειν 
τίω χεινϑβίω κόλασιν αὐίοις, εὐ δαϑεκίον ποιᾷ ᾧ: ἔλεγχον, ἐπειδοων τοῖς οἰκείοις αὐἶρὦ 

αἰϑρτήμασιν ὑπαποδύηται., οὐϑὲ γϑῥὼ ως σιωυειδεὺὶς ενζοἱν ἀὐζῖς ζωῶτα, φὐδ ὡς ἐλέγχων 

ποιῴται τίω απειλξ᾽ ὃ μέλικα ὺ ἱκανὸν 61 καζαχῖν (ῷ αἰκρφατέρο, ἡ μὴ αἀφῴνωι Θἰσπο-- 
πηδάσοι, στὸμ μὴ κσϑς αὐτὸν ὁ λόγϑς Ὡποτοίν.}» ΔΛ αἰδιοράζως λεχϑαϑιος, φνθοινόντως ιο 

ἰντῦ πληῆῃ ὃ (ἰωκιδὺς. μὴ ̓ πλλνάοϑε. οὐ ζϑα αἰνίῆεται πνας λέρννζᾳε, ὁ ὁπτῈρ χαὶ 
γί ὁ λέχϑέσιν ὡ πολλοὶ, ὅτι φιλόν,ϑοο πος ὰ ὧν ὁ Θεῤς καὶ ὀ ἀγαϑος, οὐκ ἐπεξορ χΑΤαη τὶς πλημ- 

μδιίμασι. μλδὰ ἱ φοξηϑαύίμϑν. σγεῖγα »ῥέπ' σ λαοὶ “κω ἀποητήστι ποτέ, ἡ τύτων 

ἐγεκέν Φυσι, μὴ πλόνάοϑε. πλάνης ̓ » ὅφηγε ἐλάτης ὐ αἰπαίτης, ἐλπίσειντα χριεὰ εἶν᾽ 

ὡρλυίων Ἰθετυχεν,ὶ ζῳῦτα «δὶ Θεοΐ ὑπο κόβει, μηδὺ «αἰϑὶ ἀνϑεέσπου τίς ἐννοήσείε. 15 

ΨῊ μῇ, να. δ Φησιγο ὁ ααροφήτης ὧκ πρελσώπου ἰὐστψ" Ὑπέλας οἷς αὐομίδρ δι ἢ ἔσομα! σοι! ὅμοιος ἐ- 

λέγξωσε ἴα φήσωκν, “σοόσωπον σῳ ζμαὰ ανομίας σν: ὧο ̓ Παῦλος ὠναύλα, μὴ πλα- 

νάεϑε" οὔτε πόρνοι (ῷ ἤδη χαταδικκοϑέντα τοῦ ὅτου τίθησιν) οὔτε μοιγοὶ, οὔτε ἐμαλα- 

κοὶ, οὔτε μέυσοι, οὐτε λοίδοροι βασιλείδν Θεοῦ κλοιρϑνοριήστεσι. πολλοὶ τὸτν ἐπελοὶ- 

ζοντο τῷ ἐ χωείου, ὡς σφιδρά “ζαχέος, Εἶνε ᾧῷ μϑυσονὶ ὃ λοίδορν μα το ὃ μοιχρὺ κα ὼὴ τῷ η- 

ταιρηκοτορ ἡ τὸ Ξὴρσινοκοίτν αἰ ϑησι" καίτοιγε. Οὐδ ἴσων ΟΣ ἐγκλήματα. “σὡς δἶζυ τὰ τῆς 

κολάσεως ἴσαι ; τί δίυ ἐοδιϑω, : δῇ μάλικαι Αἱ δὼ οὐ μιιρὼ Φ ἢ μέϑης, καὶ ἡ Ὁ δ ἢ λοιδυρίας., 

ἐπεὶ ἃ οΧοιςὸς “ἢ μωρϑὴ καλέσαντα τὸν αδόνφον, τῇ γεέννῃ πϑρέδωκε(πολλακις γὸ ἐγτό)9εν 
ἐτῴϑν λευατορ) ὁ ὁ ὙΜῚΙουδαίων ἢ ) δῆμος ζ χαλοπώτατα ὧκ τῆς μέλη ἀξηρδοτεν ἀμῶι- 

τήμιαιτα. ἔπειτω ὁζι οὐ αἷδὲ λθσεωρ ὃ ὁ Ἄθγϑς αὐτῷ τέως, δλλω πἰϑὲ ὠκαώστως βασι- 25 
λείας. τῆς μϑυ δἷὰ ομυ βασιλείας ὁ ὁμοίως καὶ ὧν καὶ ἐὠκῴᾷνος ὠκπίήοισιν᾽ Εἰ δὲ τινὰ ἐν τῇ 

γοέννη οἱ αφοροὶν ἕξοιου, οὐ τὸ παρόντος χαιο9 ζητέν. οὐ γδγὶ αἰδὲτωτε πσδϑκειται νν. 
ἡμῖν. 

1 Καὶ πὶ τίγᾷς ἦτε κω αἰπελούσοιεϑο, ὅλ ἡγιαόϑητε. 
Σφώγα Ἐὠτρουλικῶς ἐπήγαγε λέγων, ὠὀνοήσουτε ἡλίκων ὑμας  ὀξείλεν κακϑυ δ. ὁ 30, ἅ 

Θεὺρ, ὅσων ὑμῖν Φιλαινϑες πίας πἰδέχον πεῖραν Χ ὁ οὐποδειξιν. ὁ συν μέλι τῆς ἀπαλ.-- 

λαγῆς τίω ἐῤ ,γίδοσιν ἔδωκεν, δ Ἐχὶ πολὺ τίω θυεργεσίδν αἐϑύγαγε. ὶ δ ὦ χαῦαρϑν 
ἐποίησεν. ἀν δῶωυ πῶτο μόνον : ἐἰδαμῶς,; ΔΛ αὶ ἡγίασεν. λ᾿ Οὐδ τῶτο μόιογ᾿ 

Αλλὰ . ἐδιχαίωσε. Καίτοιγε καὶ Ὁ δ ἡ "αμδρτημῷ δ΄ ἀπαλλα γάζα, δωρεαὶ μεγάλη᾽ 

γιυὶ δὲ σι ὑμωράων οὐνέσλησεν ἀγαϑών. χαὶ αῷτο γέφρνον, Εν ᾧ ον ὀνόματι τῷ Κυρὰν ἡ 33 

Ἰησοδικοισοῦ" Οὐκὼ ὧδε, κα ν τῷῦν, λα καὶ Εν Φπ πγϑύματι τῷ Θεοῦ ηρδῶ, 
ἨΘΙΚῸΝ Τώτα δὰ δῶυ Εἰδῦτες ᾿ ἀγαπητοὶ, ὁ ὃ ήγϑος τὴς γεϑρημδύης Δὐερτισίας, ὡ- 

νοομῶτος, οδῥωμὸν σωφρόνως βιοιῶτες, Ἣ τε πηριϑ μηνϑβων καϑαιρθδοντες αἰπόῥτων, 

Ὁ τὰ ἐ διχαιςήεια φδύγωμϑι τὰ ον ἀγϑραὶς ταις ἔξω, ἡὶ τίων ̓ βλλύειαν, ὦ ὁ Θεὸς ἡμῖν ἐμϑοί- 
στο, Ττίω αἰθφυλάξωιδυ. Οὐνοησον Ὑδν ἡλίκης ὍΝ αἰαχευύης ̓ καλέζεοϑαν ὁ Ἑλλῶυα 49 χ. υδῆμο 

σι! πὸ δίχαια νέμονται. «ἰ δὶ δἷυ, φησιν, ἐδῳ ᾿ αἰ δανόμος ὁ ἐγδὸν κρίνῃ: ; δ τί, Οἰπε μοι, ΄ ΚῸὶ 
“ποῖος ΣΡ γόμοις δικοίζει ὁ ὀέλλῶυ; εὀκν ποίας ο λελοίλμός; οέκ ξυδηλον ὃ ὅτι χτ ἃ σς ΤᾺ 

Δύ,ϑρπῶν ὁ ἕλλώυ, ““λ ἣ ὥν τὸ 5 Θεοδὸ ψρισιδυύς: ; Οὐχοιοῦ " ὠ ζω) μάλλον "ἃ δίχαροι, 

ΤῊΝ αὶ ἐς" ὠρρινών Εἰσιν ὧν γόμίοι πειμφϑώτες. Ὧκτ ἅ Ὁ» .}} ἔξωθεν μῷ ᾿ Κι} Εἰρη- χιὐκσὴ 

ων 

σ 



νιν,» 

᾿. πἰὐτον 

"Ἢ ὑμό!τα 

ἍΔ' ἠ ΠῚ 

.} 

ΔΗ͂ΥΠΙ “ 

ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙῚΣ Τὶ ΠΡΩΤΟ ΔΟΓ Ρ, 34 
υϑέωνὶὶ ἑτεροὶ ὅδ υυνπβείσαι πολλα, αὸ βητύρων δενότητα, κα ̓ Δ: αφλοερὺ ΞῸ - 

τῶν ᾿ ᾧ πολλα'. ἀλλα τὸ δίκαιον " λυμαμόμδνα. νζᾳ γα." τοιῦτον Οὐ εἰέν, χἹ δΐζω λυ 
αἰγτίδιχος διωυῴτης ἡ ἣν φηαῖ ; χρὴ ' σ᾽ τῦτο μϑρ δζζυ μάλικα δικαζεαϑαι οὐζαύθα γ5 

οὐ γοβ τοῖς ἔξω διχαφηείοις αἴϑιίκαι σῃ παγτως. εἰ ἢ Οζκ ἀνέχεται, ὥλα ᾧ ἣν ὀνδον 

4 καταφρνᾷ, ὠᾧ ἔξω τ5- βίων ἕλκει, βέλτιον, ὁπερ ἐξ ὠγκης μέλλεις παν," ἐ- 

᾿ς χῶν αἰσσυιναν, χαὶ μή δικαθδιοϑαι, ὕα χα μεοϑὸὲνξ Ἔχε: δ γὰρ τίς σοι ϑόλη "κριθῆς 

ᾧὺ σ΄ 

ἴα» κῷ ̓ φ χιτῶνα: σῳ. ραξφν; ἀφήσεις. αὐτοῦ κα! τὸ τὸ ἱμάτιον. χαὶ, ἰοϑι ἐμωοωῖν ᾧ α αΥτί- Ματῇ, “μεὶ 

σἰκῷ σὺν τουχὺ ἕως ὁπυςσῖ ῥφντηολῷ μέ εἰυτι, καὶ τί " λέγη ζρὐπρμδτεραιχα "ὃ ἀπ ὼ χὶ κι 

ὩΝέξωθο. δικρυνβίων ζεϑεθι μυριάκις ζαύτω λεΐνσι, στι βέλτιον ἔξωλων αἰσιλύς. 

1ο οϑογεαλλ ὦ ἮΜ γοιμῷ ,γμαλλον ὃ»: ἀλλ᾿ ὠττῷ ἀτόπου ἐρώτορ ἿΨ χομαάτων' δπι πώντα 
αἰέτροα χα ̓ κοιταβαλ, χα παάγταω λῆρρε τοῖς ποδλοῖς [Ω) ̓ μῦϑοι ὅρῳ "αὶ γοήματα, χα τὸ 

υϑὲὶ διωτικόις. ΚῸ) (ὦν! τοῖς ϑικοφηθίοις ονοχλοιώζᾳᾳ, Οὐδὲν λαυμαφῖν" τὸ δὲ πολλοις Ὑν" 

᾿ σαυταϊζαυϑμων τὰ αὐτα δὴ ζαύτα ποιᾷν, τῦτ ἐσίν 0 ὁ συγζωμωης πάσης ἐφέρηται.. Εἰ γαέ- 

ϑέλεις ἰδεῖν πόσην ζωύτης ἀἰπαάωνσε τῆς γρείας, τὴς Ῥδικαφηείων λέγω, πὐςσέταξο ἡ ἡ 
12 γραφὴ ᾧ τίσιν. (νόμοι χα ταὶ μαϑεῖν, ἀκυσον τί Φησῃ ὃ ᾿ Παῦλος᾽ Δικαίῳ νόμος οὐ κεῖται, 

ἀνόμοις: ὃ ὃ αὐυήποτάκτοις. Εἰ 9 ) ὐδὴὶ τῷ Μωσαϊκοΐ ζαὐτα Φινι, πολλῷ μᾶλλοι «Οὐ ἣν ε. 

Ὅωλν αὐ ὥ δζο «΄ϑεκῦο, διλο ὡς οἵκ αὐ Εἴως δίκαιο. ἐδ ὃ αἰδικῆ, ὦ Φέρης (διχαιν Ὁ 

μμοιδιςα τῷτο ἐφιὴ οὐ χερίαν ἔχεις Ἂμ ἐξωλινν γοίθν. ὦ πῶς διιυήσο αι φέρειν αἰδικό.- 

Αϑυόο, Φυσι; ; καῤτοιγε ὁ Χορῦς. ὦ τῦτο τεγλέον " παρϑσέτωϊξει. καὶ [ γὸ μόνον αἰδικθρδιο 

10. Φέρϑιν ὠκέλθυσιν, δλλα' ὴ ἡ αεϑσεπιδαψιλθύεοϑαι. ῷ; αἰδικϑεωτιρὺ Τὴ “αϑοϑυαία Ψ ὃ πάρήν 

αὐπδανεν τίῳ Πχϑυαίον «ὦ ποιοιουτος κριχώς. οὐγὰν Εἶπε, ῷ ϑέλον σοι κριδλέεαι, 
Ὁ ὺ ὦ χιτῶνα σα λαζῷ, ὦφες. Φῷ πῶϊα ̓ δλλα μετ᾽ φκεύνου ὺ τὸ. ἱμάτιον δόρ, γΐκησον » 

, εἰν πρὶ, ιφησι, ὡιοικώς: πάσῴν, μιν ̓ καχῶφ ποιῷ. αὕτη γὰρ ἡ ἢ σαφὴς γίκη καὶ. λάμά 
δίϑ καὶ καφρϊωνἐλοϑρὸ 0 ΓΝ ἩΝν μδὲ ὥἄζυ ὅλως ἡηημαὺ υμῶν ἢ ὅβιν, ύτι κρίματα ἐγετό 

ἐς: Αϑ᾿ ῥαυῦν, καὶ (ὶ τι ου ἡ μάλλον ἀδικείεϑυ; εδϑιγὸ ὁα᾽δικνμδνοςνικά μάλλον τῷ μὴ Φόρον- 

ποραιβικεΐοϑαι τζίτο ὑμῖν ἢ πορήσω φανέρ9ι. ὃ μὴ "φέρων αδικείαθαι, καν Εἰς δικαφήειον ἐ ἐλ-" 

χύσῃ, κα  αἰξολῥηται, τὸ τότε. μαλλιςα ἡ... 0 ὀγὰῤ οἷν ἤδῃ λέν, ἔπαθον. κὐάγκασε "Ὁ αὖ. 

“ὧν ὸ  αἰπίδυκος κα ὺ αἰλγήσοι ὁ ϑικοίσοιοϑαι. ἀγδὲ ὅτι νεγήκηχας ; «ἰ δι τὰ χρήματα ἀἰπέλᾳ- 

(ες ἀπόρτα ὕπερ ον ἐξουλυ. τέως ὑπέμεινας, ᾿λϑαγκοιοδεὶς δικρίσειοϑαι. δ ἐ- 
40 νέγκῃς τίω δικίδν, νικας ψουμώτων αϑρ ̓ὐποφερρύμϑμος, τῆς ὃ νίκης Οὐκέτι τὴς Ἐχὶ τὴ 

φιλοσοφίᾳ ὥτι. οὐ γὰρ ἴχυσέ σε ἀνά καίσοι ὀκῴνος ὦ ὅπερ οὐκ ἐθούλν » ποιῆσαι. καὶ 
δι αὐτοῖς ἀλη), Εἶπε μοι, ρὲ ἐγίκησεν ; ὁ βάσκαγος," ὁ ὅχὶ τῆς χραγίας: ; ἧς ἡ ἢν ϑη; 

ὁ πόρτα ἀφαιρελεὶς Ιως, ἢ ὁ πόρτα ἀφελόμδρορ ἀζρίολορ: ; δόλον δι ὁπόρμτα ἀφολόνθμος 
δίρξολος να λαιυμαΐζογν δνίκης, τὸ ΤΌΥ ἀζῴθολον τὸ πὸ πλιξόυζᾳ, ἢ τὸ , Ἰωρ(ῷ πλυΐμτα; 

45. φῆϑον δι τον ως. καίτοιγα οὐκ ίλωσε χρήματα Ὡἰπολλύμϑμα κρυταιοκαῖν,οὐ σώσαῃ ὧν" παῖα 
δὲις ὧν αὐτυν χαὶ τ λέγω χρήματα, » Χα! ̓ παΐδοις; τίων τ σωματος οὔκ ἰοωσε «ἶξε- 

“τοιήσουαϑιι σωτηρ λυ" Ἀλλ᾽ ὅμως ὅπ, (διν ὁ ὁ γικήσοι, ὃ πόρτα (ᾳ ὅγτα Ὡὐποραλών. γον 

ματα υδὺ δ οἕκ ἴλωσε κριτασαῖ, τίω ἢ θυσέξειαν ν χατεα κῷ' ἀκειθείας ἀπαίσυς. 

᾿ῷ λα “παισὶν οὗν ἐπήμειοωυον υπολλυμδύοιρ. χα, ὶ τὶ τῦτο καὶ ̓γὼ ὠκχείνοις λσμιασεστί- 

49 69:6 ἐποίησε ὦ συμᾷξαν »Χα) ) ῥαυτῳ 3) οὕτως ἡμμωωυξν ν ἐπηρεαζουδμῳ, Εἰ3 μιῇ κακῶς 
ξἔπαϑε καὶ ἡδικηση Κι τὸ υ αἰ φθόλου, Οὐκ ν ἐνίκησε τίωυ' λαμιασραν γίκῶυ ἐχεΐο 

γβω. Εἰ πονηρϑν ὦ ὦ ἀἰδικοδ, οὐκ α᾽ ἡμὴ αὑτὸ  ὀπέτα ζω ὁ ο Θεώρ. πογηροὶ γὺ οΘοὸρ 

οὐκ Ὠγπτάῃει. ἡ στα ἴξε, ὅτι αὐτὸς ἔην ἃ Θεὸ τῆς δόξης ὦ Οὧος αν αἰλαιύῃ χα γέλω- 

“ὦ ζημία οὐθίζα λφή ἡμὰς “ ἠϑφλησιν, αλλὰ τὸμαντία ποϑξοησαι; 19. Τῷ» κελεύει 

ἡμας 

α. Τα. ἃ 

Ματβ. ει Μ' 
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ἡμας αδικφοῦν, αὶ πώτα πραῆει, ὦξε ̓ δἰποζῆσαι ἡμας “ΟΜ βιωτικδίυ, ὶ πεῖσου τί δύξα, 
. Ι| » ͵ ! ᾽ὔ . Ι 3 1 Ὁ »ν “" ἢ Ι , ὃ 
ἡ τί αἰαμαψη, τί ζημία, ἡ τί κέρδος. ὠλλα δεινὸν Ὁ αἰδικεῖοΐ, καὶ ἐπηρεαξεοῖ,. Οὔκ ἐς! δὺ- 

νὸν, Οὐκ ἔςιν, ὀν,ϑορ πε. μέρα φίνος ασο)ς ζὰ αἰδώτα ἐπῆδησαι ν Οὐδ γὰρ ἐϑ' ἐπέταξεν 

ὑ ὁ Θεὸς, Εἰ δεινὸν φεῦ. σχόπει δὲ᾽ ὁ ̓δικηκρὸς ἀπῆλϑε χρήματα ἔχων, ὥλλα: ᾧ" συν- ζωνὰ 
εἰδὸς πονηρθ ν᾽ δὴ ἡδικηνϑμος, χουμάτων ὥ αἰπεφερηνϑμος, πϑβρησίον ἢ κανῆημδμος προς 3 ἜΝ 
ῷ Θεὼ, ζῦμα μυοίων ϑησασρανν τιμιώτερον. ζχῶτ' δξωυ Εἰδῦτες, φιλοσοφοΐμϑυ ἐκ 

πυδϑαιρέσεως, καὶ μεὴ πάοκυ μϑμ ταὶ τὴν" λῤούτωι, οἱ τότε Ἰομίζοισι μι) αἰδικεῖρϑαι» στὸν 
ὐπὸ δικασηρίου τ» πάϑωσι, τοιιύαντίον ὃ. ὦπϑρ ῥφὴνη μεγίφη ζημία, ᾧ ὅλως ὅτὸν μὴ 
ἑκόντες ζωῦτω φιλοσόφώμϑμ, δλλ᾽ νΠηϑέντες ὁκόϑῳ.. δ εδι χκέρϑυς Στὸ δικωσηφία 
ἡηνϑώτα ογεγκῷ. Ὁ 7} τῆς αἰαγχης ω ἈΑα λοιπόν, Τὶς δξῶω καὶ λαμ νίκη ὕτὸρμ σὺ το ὁ, «οι 
κατα ρϑνήσης, ὁτὸμ μὴ διχαίσῃ. ἡ φης; ἀφηρέϑίω ὡπόμτα ἃ οτα Φησὶ, χαὶ σιγάν κε. 

λόνεις; ὡπηρθαοϑίω, ὁ φέρειν Ὡὡράως αὐδρινᾷς: ἢ πώς δυυνήσοιμ(αι ῥάτα ρϑνοιιῦ, αὐ εἰς 
(δ ὀυρκιὸν αἰαδλέψῃς, αὐ ἴδῃς Ὁ χαλλος τῶτο, καὶ ποῦ σὶ ἐπηγείλονο. δέξαι ῖ, ὁ Θεὸς 

φέροντα αἰδικίλυ ϑρναίως. τοῦτο ποίνεω ποίνι,  ὀὐαλῴψας Εἰς (δ ὠἰξρνον, οὐννόησον ὅτι 
το ὁκῶ καϑημθώῳ Ἐχὶ Τὰ" χερυόὶι γέρονας ὅμοιος. αὶ γὸ ἡ ὀκένος ψθαίοϑη, ἡ διώεγ- τα 
χε, καὶ ὠγειδ  ϑηρὸὼ Οὐκ ἠμκιυύατο, ὼ  ὀτυκ]ηιθη, ἡ Οξα ἐποξλϑεν᾽ αἰλλωὺ τ τοῖς ογλοτίοόις χιυδέον, 
ἠμείψατο, δυεργέσίαις ἐνολαις τοὺς ζῳ ζυιαῦτα πεποιηκόζομ,ὼ ἡμας μιν ἐυτν δέοι, 
ὀκέλέυσεν. οὐνόησον ὅτι γυμνὸς ἐξηλϑᾳς ὧκ χιλίας μΐξ99 σν" γυμϑὸς καὶ ὠπελβίσῃ καὶ 
σὺ κἀκεῖνος ὁ ἡδικηκώς᾽ μιῶδλον ὃ ὠκᾷιος ἐῶ, κ(δ' μωφίων τρανμδν σκώληχᾳ θοϊόντων, - 
γόησον ὅτι πφσκαμρϑι ἴῳᾳ παρϑυται, λόγισοω (ἦγ ζάφοις Μ]Ὑ αγόϑλθιων, κατά μαϑε ζῷ γε- 39 
σλνηνῦβα σαφώς, αὶ ϑψ{4 ὅτι ἰοιυράτερϑν σε ἐποίησεν ὁ ἀἰϑυκήσεικ. ὦ ἋἍ δ ὁ αὐτὶ πεῖϑος 
χαλεττώτερϑν ἱποίησε, τίωω φιλαργυνοίλν λέγω . δὴ σὺ αἰοϑινέφερον, λαίδων τίου ζφην 

τν ϑηθίου, καὶ ὅτι πσϑὺς τότοις ὠπήλλαξέ σε φροντίδων, γωγίας, βασκμίας συκοφαν, 
ϑυρύξου, ζαρριχῦφ, Φόφου διζευεκφυς ᾧ (Ὁ Φορυτὸν δὝῥ κακδ ἐπεσώρέυσεν Ἐλχὶ τίωὐ ἑαυζ 
κεφαλέω, “ἰ δώ, ἐδ λιμῷ παλαίσω, φησί » μ(' Ταύρου τοῦτο πώρς τῷ λέγοντος, 5 

«Κορ ϑοαν ΑΘΑ τὴς αὐτί ὥρρις ᾧ πενοΐρϑι, ἡ διψῶρϑι, καὶ γυμνητόδομϑμ. αν ὁκῶνος αἱ ὁ 4 
Θεώ, φησι. ὶ σὺ δ (ὃ) Θεόν. ὅτὸρ γ μ᾽ ἐπεξέλϑῃς, “5 4 Θεὸν τῶτο ποιέῖς. 
ΔΑ ὁ ἠδικηχῶς μκ Ὴ σππλουτοιώτων πυφά, μαλλονὃ μα τὸ «ἰαθόλυ. ἀλλὼ σὺ 

Παριμ..γ. (' Παύλυ " ζεφόνούσαι. μὴ τοίνωυ δίδιθι λιμόν, Οὐ γὰρ λιμοκτονήστι Κύδλος ἡυ- ἜΝ 
᾿ ! μὴ ’ ᾿ )»- »“. ͵ ΙΕ: ’ ,ν ἢ επρρίη, 

ΨᾺ νδι κγ. χα διχαηων. ὲ ὁτέρος Φησι πέλῃ, Ἐπίῤῥιψον ὄχι Κύριον τίω μἀρλμνὸν συ, και αὑτὸς σῇ 19 

δἰ οοϑρένψ. Εἰγλὺ ζὠφρουθια τῷ ἀγρ9δ αἰ ατρόφοι, παῖς σε οὐ δζμοϑρένψᾳ: μὴ γι- 
νωβῖθα τείνμω ὀλιρόπιφοι, μηδὲ ὀληϑήυχοι, ἀγαπητοί. ὁ γ)Ὰ} βασυλείδῳ ὠραινωΐν ἐπαήΐε,- 
᾿λανϑμος ὁ Ὄσαῦτα ἰγαϑα, ζῷ παρόντα πῶς καὶ δώσει; μυὴ αἰϑιοηων ᾿πϑυμόρϑι, δολ' 
«ὑτειρκείας ἐχώβϑα, καὶ ἀεὶ σλουτήσονδν. σκεπάσματα ζητώμδν ὁ ζ, φὰς, ὁ πόμτων 
Ἐχιληψόᾷθα, ἡ τύτων, κὶ ἣὙΨ)ῇΦΒπολλῷ μειζόγων. Εἰ5 ἀλγεῖς ἔτι, κάτω κύτεις, ἠΘελό- 45 

μων σοι τῷ ἠδικηκότος μ(Τ τίωὶ νίκξω δεῖξαι τί ψυχζω, πῶς τέφρα “ἴζ. κα» δὴ 
αἰμδοτία τοιοῦτον. ἕως ἢ λυ ἐργαοϑυῆ, αϑρέχει Ἰναὶ ἡδονζωώ " ὁτὸμ ὃ τιλεοϑοῆ, τότε ἡ μι- 
κρᾳ ἡδονὴ ὑπυ ἐξίςαται, ἐπεισέργεται ὃ αϑυμία. ζμῦτα, ἃ ἀτὸν ὑφοίξωμϑμ ἕνας, ποί- 
ΟΝ ὑφερϑν ϑιω ἑαυ μ᾽ κατηορρϑόμδν. ὥτω ᾧ ὃτὸμ πλεονεζ)ήσωρϑμ, χαίοομϑν 
μα ὃ ὐτακοντού θα, κἰ ασοτῦ ((μυειδότος, ὁρᾷς τρορὶ τῳ δεῖν πίω οἰκίαν τεῦ πένη-- 45 
τος! δαίχρυσον, μὴ (δ) ἀπεφεραμδῥον, δυλαὶ (ὃ Εἰληφότα. οὐ γ}} ἐδωκεν,ὐλλ᾽ ἔλᾳζεχα- 
κὸν. ὠκώνον ΝῚ παρόντων αἰπεςέρησεν, ἑαυτὸν ἢ αἰφαΐτων εἰγαϑὼν ὀξέξαλφ. ἐ 
γὸ ὁ μὴ δους τοῖς διορϑβοις, Εἰς γέονὸν ὠπεισιν, ὁ λαμθανωνζα ΔΝ διομδύων,Ἡ πείσετοι 

ὑ τί Ὁ κέρδος, φησὸν, ὁτὰν ἐγὼ πάγω κακῶς ν» μέγα [4 δῶν Ὁ κέρδος. κὶ γὸ τῇ ιμωείᾳ 
..΄ν 
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ΩΣ 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩ Τ. ΛΟΓ. Κ. 347 κεν φ' 
τῷ κικῶς πεποιηκότος ἵ ἱτησί σοι τίω ἀν, πδὸσιν ὁ Θερρ' ἐπεὶ Οὐ τὲν ἀν᾽ τῶ μέγα. τί Ὑδροφο- 

λος, Εἰ ἐγὼ πάϑω τιχώς,καἰκᾷιος παῖορ' χαχώς; χαληοιγα πολλοις οἶδα, μεγίφ'ζω ἶϑα- 

μυϑίὸν φωτίω ήγϑυρϑῴοις, αὶ ἡ ὃ πὸ ἀσήληφέναι »ομίζονζας, ὁ ὁτὸμ «ἄν: ἐπηρεασανΐῳι 

ἰδωσι κολᾳζορδῥοις. ΡΥ ὁμῶς ὁ Θεὸς ἕκ ὦ πτοις ἵζησι τίω ἀἰμοιξίω, ἀλλὰ βούλει 

ἣ μα ϑαῖν ὅσοι τὰ ἰ ἀγαλαι σι ἰαϑδέξεν): (Ὁ ὑρονὸν σοι πόῤτα αὐείγ, Ὑ ἁγίων ποιᾷ συμ- 
πολίτίω, εἰρῴ΄ αὐτῶν πρὸ τιχῷσ, τἴθασκόυαζει, αεδρτημῶν Ὡπθλύει, διχσιοσιιύῃ 

φιφάροῖ. Εἰ γὺ (ὦ τοῖς ἡμδοτηκόσιν ἀφιέντες τυγχόμοισιν Αφέσως, Φ (μὴ μόνον αφι- 
ἐντες, λα ὁ ὑλιϑανμλθυύμϑροι, νος αὶ τόύξοιται" δὐλογίας ; με τοίμεων ὠδυνώς οὐέ- 

κῃ, ἀλλα αὶ ϑῦξαι αἰαῖ τὸ ἡδυκηκόη, ταν γορσαύτϑτϑν ποιεῖς, ἐλαῦὲ συ τὰ 
1ο οήμοιτα ; ὅλλὰ αμιδοτίας, ὅ ὅπερ ἡ ἐχὶ τῦ Νεομαῤ ᾧ τοῦ Γιεζὴ γέ γΈ25νΕ, πῦσον οὐκ 
αἱ ἠδέλησαις δοιώῶαι σλούηογ ὦ ὧδε ἀφεϑίωῶαί" σϑι. ἴω ἀεδοτήματα : ; αὖτο ζοίνιωυ γύ, γιωῶ. 

“ἢ ἃ ονέγχῃς, “νιαίως, καὶ ᾿ κὸ καταρασῃ, λαβιπσδὸν αὐεδήσω 7: φύφόνον. οὔκ ἐμὸς ὁ 9. 

.ϑό, λα τῷ Ὁ Χειτοῦ λέροντορ ἤκουσοις᾽ ᾿ Εὔχε αὃ ιαρ ἿΜ ἐπηρεαζόντων ὑ ὑμας. ὶ Μετ, ὁ, κό, 
ὃ ἐπαϑλον Φὐνόησοι ὑλίχκον. ὅπως Ἄἄθηοϑε ὅμοιοι τῷ 5 παῖ ὑμδὼ τῷ ὦν πὸῖς ϑρφινοῖς. 

τις ὥςε συυδὲν αἱ εὐπεξέρησει, δλλα' καὶ «πρησέλαθες᾽ σύκ ἠδίκησαι, ἀλλὰ ὼ ἐφεφανώνης, 
φιλοσοφώτερν9 λρόιδρος τίωω ψυχίω »γάω), ὅμοιος τῶν Γ Θεῷ χκατοαςαίς, τῆς φευντίδος Το ἢ 

χρρμάτων ἀπειλλαγεὶς, τίω βασιλείδν ΕΥ ὑρανῶν Κἰησαιρδιο. ζωυτα δίμυ ἁπϑυτα 

λιαλογισαμϑμοι φιλοσοφαϊωὸν ὡ τίς αἰδικίαις, αἰγαπητοὶ, ἵγα, ΩΣ τῆς τῷ παρϑντος βίᾳ 

ζιρμιχῆς ἰπαλλαγώμϑν, ἣν τίω " ὀύόνητον ἐχφαλωκμϑν αϑυμίων, καὶ χ᾽ τῆς μϑιηούσης χρράς 

20 φχιτύχωμδν, Σριτι τῷ Χειςού, ᾧ φὴ δῦξα Εἰς ἂν αἰωώγας. - 

ΔΛογ. ζι τ᾿. ΠΑΝΤΑᾺΑ ΜΟΙ ΕΞΈΕΣΤΙΝ, ΑΛΛ' ΟΥ ΠΑΝ- 
τω συμφέρει ᾿ πόρτα μι. ἐξεςν» ἀλλ᾽ οὐκ ἐγὼ ὀξοισιαεϑήσομαι υ- 

πὸ τιγόὸς, 
" 

τι δὲ Οἐζ λαιμδβηρες ὠζώϑα αἰνήεται. ὩΣ γοῤ μένει πάλιν γε ῷ 
ρος πεπορνδυκότα φέρεαϑει, ἢ δὲ πορνεία σὺ σευφῆς καὶ αἰμετόίας, 

2 σφοϑραδετο παν)ος Ολάζει.. σον γα ρυ δὶ Μ᾽ ἀπηγορθυνϑἕων 
λέγει τϑτο (κφα ΡΝ οὐρι ἔξες!). ΩΝ ΠΌΤΩΙ ἀδιαφόρων [ἢ 

δοκούντων. δῇ Δι λίγω" ὀξεῖ, φησι, φαγεῖν, ἡ πιᾷφν᾽ αλλ ό ΓΚ 
φέρει μῷ' ἀἰσωτίας. καὶ τὸ δι λαιυμμαιφὺν εὐὲν ὠ τὐἴθαδόξον, ὃ 

πρλλαχοΐ τοί Εἴωλο Εἰς τὸ εἰγαμτίον κὐξετρέπων τὸν λόγον, τϑτο Νὰ φγ(ῳῦ)α κατῶ- 

σκβυαζ ὁ δείκψεσιν ὅτι τὸ ἐν ὀϊοισία ποιῷ, ὅ μόν ̓ συμφέρᾳ,᾿ δ᾿ Θυ ἶν' ὀἰϊζοισίας θ᾽ 

᾿ὁδα δῳλείαρ. ἀ φεῦτον εϑρ Ὥστ τὸ ἀσυμιφὸρν ποτρέπει λέγων, συμφέρει" »- 

35 τεροὺ δὲ ὼ χω τῷ οὐγαντίου λέγων, ὅτι σύκα ἐγὼ » ὀξοισιααϑήσομιαι “σύ τινος: ὃ δὲ λέπι 

τῦτο ἐς!" κύριος Εἶτ φαγέῖν, φησιν; Οὕκοιο  υϑμο κύῤλος ὧν, ̓ σόπει Μ, , μη δού- 

λος τῦτυ τῇ πάγοις. ὁ υδὺ γὰ Εἰς δέον αὐτῷ κέγρημδμος, αὐτὸς ἀὐτν κυραὺς ὅδην᾿ ὁ δὲ 

Εἰς ἀμετείαι 1 ἀξιων, οὐκέτι κύρλος, ἄλλα ̓  δυύλος εἰὐτῦ οὗ, τῆς ἀλδηφαγίας - ὦ τῳ 

τυφαυννούση. Εἶδε οὐρᾷ νομίζοντα δξοισίαν δ ἔχεν, ἔνεξο κἰασὺ ἐϊξοισίλν ὄντα ;τῦτὸ 

,ο ὼ ἔδος τῷ Παύλῳ ποιῷ, ὃ ὁπῈρ ἐφϑίω Εἰπωὶ, Εἷς τὸ τὸ ὁγαντίον «ἰδ τρέπειν ζκ λύτιϑέσεις, 

Ὁ δὴ ̓  Υ οὐ χῦλα πεποίηκε. σχόπι δέ" ἐκείνων ἔχοιφος ἐλευ ἐξες μοι πφυφάν αὐτὸς φη- 

σιν, ὅ7) οὐχ οὑτὼς ἀύῷ' ποιᾷς, ὦ ὡς ἐϊξοισίαν ἔ  ἐχών αὐτί, αλλ᾽ ὡς αὐτὸς ὐασοκείυδιος τῇ δξε- 

σία, ζωύτη. Οϑοῖδ' Δ ὃ, ἔχεις ἀζοισίαν σ Ττὴῤ γαφρὸς, ἕως αὐ ἀσωτος ἧς, ἀλλ " αὐτῇ σν τί 
ἐξξοισίλν ἢ ἔχει. πὔτο ᾧ ἔχ γουμδχ ὁ Ὁ τ ἀλλὼν Ἐ ὅ8}ν Ε ἰπεῖν. 

13 Τὰ 



κὸν σ΄. 348 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
13 Τὰ βρώματα τῇ χϑιλία. Κοιλίαν ογζοιύλευ, οὐ τίωω γαφέραι, δυλώ πίω 

δ: γοιῦ. γαφριμβργίδυ λέγει ὡς ὑτὸμ λέγῃ, Ὡνὸ Θεὸς ἡ ιλία, οὐ «ἰἶϑὶ αὖ μδέοις λέγων, δρλὰ 

αἰὸὲ τῆς ἀϑϑδοφαγίας. ὅτι γ» ττο ἐσίν, ἐνυσονία, ἑξης. 

Καὶ καὶ κοιλία τοῖς βρώμασι. 05 ἣ σῶμα υ τῇ πορνείαι, λα τῶ Κυρίῳ. 

Καὶ κώυ' ὦ αὶ "ιλία, σῶμα. δλλαὶ δυο συζυγίας ἐϑηκε, ἃ βρώματα σὲ τίω γα-- 

φριμδργίαν, ὅ ὁπτρ »ιλίὰρ ὀκάλεσι, ᾧ Χοκὸν αὶ ὧ σῶμα. ( δὲ ὅ91, ὦ βρώματα τῇ 
κϑιλίᾳ; ζᾳ βρώματα, Φησι, πεῖς τίω" γαφριμδργίαν θλαι φιλίαν, ἡ) αὕτη πσοϑς ζῦτα. 

"ἰὶ δγώαται δϊὼω «πολοῷ Χραφον ἡμας ἄἴτιιν, δαὶ τσοϑς ζμῶτα ἑλκει. πάθος »»» λα- 

λεπὸν ἢ ϑϑηριωδδες 41, λύλυς ποιέ, ὼὸ ζτη Αἰ οικϑνέοϑαι ὐἴδασκθυαζει, τ τοίνιω 
«ἰδὲ ξφω ἐπ ῥησου καὶ κέχηνας, ὀῤϑε;πο Ω νὰ, τέλος ὀχείνης τὴς, οἱ σϑνίας, τῶτο, τὸ 
αὶ πλέον συυδν Ὀληδείξεται" ἀλλ᾽ ὥσπερ. δεασοίνῃ Ἱνὶ ὀχακϑνουμϑμη ῥϑμει δζατηερῦσει πίω. 
δουλάδν ζυτίωυ, κα ὡ πϑόλεισι περαιτέρω, ἡ , οὐοὶνἕ ἐρ.3᾽ ἕτερον ἐχῴν ΓΝ ̓ ἀδθ' τῷ πὸ μαί- 
τάιον. δώ ἀμφότερα ἀἰλλήλοις συμπιπλεκαι, κα . συγκχαταλύόται,ἡ ιλία τοῖς βρώμασι, 

χαὶ βρώματα τῇ κοιλίᾳ, δρόμων φμναὶ αἠϊεθυτον λθελίῆουσαν" ὡσεινεὶ οἰπὸ σώματος διε- 

φλαρυϑμου, σκώληκες σίκιἝοινηο ἡ πάλιν ἀν...) ) τὴν" σκωλήκων αὐαιλίσχϑιηο τ σῶμα "ἢ ὡ- ι2 

ἀπε ἐν Εἰ κῦμα κϑρυφούμϑμον, υ ὀζαλυόυϑμον, μηδὲ «ἦραίνοι πλέον. ζωτα ὃ οὐ ) ὐϑὶ 

Ὅφϑεὺ σώματος λέγει, ἀλλὰ τὸ ποῖος τὴς γαφριμδργίας αὶ Χ τίω αἰμετοίδν ΤῊ ἐ ἐδὲὴσ-- 

μώτων ἀἀκθαῦλει. καὶ δυλοὶ ζὰ ἑξῆς ἐ ἐπαγαγών" 
Ο Θεοὺς ζωυτίω καὶ ὦπα καταργήσει" Οὐτίω γαφέρα λέγων, λα Ὁ 

ἀμιείξον ̓πειϑυμίαν" συ δὲ τίω ὁρφιω, αἰλλαὶ τίω τρυφίω. πσϑϑο γλδ ὀκξια υ δυαα- 20 

ἐλίνει, αἰλλὰ "ομολαπαι ᾿αὐἰϑὲ αὐνἦμ οὕτω λέγω ̓ Ἔχοντες ζιφας αὶ σχεπαίσματα, τάτοις 
τηρχεαθησομῖθα. ἀλλα ζαυτη δι θθανλει ὃ “σόλγμα, ἡ τί δίθρλωσιν ἀὐήν κῷ συμ- 
(ουλέω Ὀχιπεένψας θῦχῃ. τινὲς δὲ φάσιν ὅτι ̓πευφηπεία ζω Εἰρηρδνον 651, τίω ον τῷ 
μέλλοντι αἰώμι κατάφασιν διηλοόσοι, ὦ ὅπ οὐκ ἐςῖν ἐχᾷ φαγεῖν, ΟΣ εἶδ' πιῇ. Εἰ ἢ) ὃ σύμμέ- 

ννἕξειτέλου, πολλῷ μᾶλλον τῆς αἰμετείας ἀπέχεοϑαι δ. Εἶτα Ὶ ἵνα, μ᾽ γομίσῃ τίς, ὅτι ἃ 5 
τ σώματος ὑπ αἰσζολὴ μηδὲ αὐσαυπή δσν, ὅτι Ὑπὸ τῷ μέρες Ὁ ὁλοὸν λέζαμ, μηδὲ 
λέγῃ, δ ἡ " φύσις τῷ σώματος αἰτία ἦν τὴ τῆς πορνῴας, ἀκουσον ἐξηρ. ου γᾺ, τίω' φύσιν “οφύπεῆϊ 

ΓΤ ΧΣ ΟΣ 

αἰτιοδεσί, φησι, τῷ σώριατοῦ, ἀλλὰ τέωυ. ἀμεΐξον τῇ τὴς να αἰσωτίαν. δἰϑκ ἢ ἐπαγή᾽ γερυμδχα 

Τοῦ ὃ σώμα οὐ τῇ πορνείᾳ, αλλά. τῳ Κυείφ. Οὐ γὰ' δὲ τῦτο χατεσκδυα θη, ἌΝ 

δά ἀσώτως ζηὶ Ὁ πορνύῃ, ὥπερ Ογολ! κοιλία, γα, »αφριμδογῇ, δαὶ δα τω Χειςῷι ἐπήται 35 χιριμδχε) 

ὡς κεφάμῇ, ἢ ὁ ὁ Κύρμος τῳΐσω σώματι Ἐχικέηται.. αἰδεοϑώνϑρ.,. φείξωμδυ, ὃ ὅτι τοστούτης “Μ"᾽ 

εξιωδέντες “ιμηρὠρῷ ὀκείνου τϑ θύω χαϑημδμου δυνιοῦ, μδέννντοσύτοις καχϑὶς χαταμχευύομδρ 

ῥαύζις, χατη)ϑρήσοις τοίγεου ἰκϑμως δ" γαφριίδγων, καὶ τῇ τὰ μδηότων ὠλπιδιτῆς κ᾿ αν 

χίας ἀπατει ζαύτην, λέγον" 

14 05 Θεῦ κα τὸ τὸν Κύρλον ἤγειρε, αὶ ἡμας ; ἄξε; Ὗ δὶ τὴς διά μμως ἐν. 44 
Εΐδες πάλιν σοφίαν Ὀἰποφολικίω. [ δ οὐ ξιόπιφον αἰεὶ τὴς αἰαφείσιως, ὑπο τὸ Χει- 

᾿ς Γχαταισκῥναξει,ὸ μάλιςα γε. εἰ ἰγὸ τὸ τὸ σῶμα ἡμδὼ ἰμδῆοο τῇ Χραφυῦ, ἀδέφη ὃ ὸ  Χοισὸς, 

κὦ σῶμ πλϑτως ὀψέτω τῇ τῇ κεφρλῃ. ΓΝ τὴς δυωαΐμεως ἀντ, 4) “Ὁ ἀπεξα- 

γμμα ἀπιφούνϑμον ἢ λογισμοῖς οὐ ) δυυναινδμον' ̓αυασονοηϑέζαι ἀἰκαταλήτῇῳ πῇ τῆς διωώ- χ- ὑσιίαν 
μεωὼς το χρρεχώρησε τῆς ὀϑαφασιως τὸ Χολφοῦ, αὶ μιχρ ἂν κουτ᾽ "αὐ Ὦ. ὐπεδειξιν καὶ 40 δία, , 
ζαυτίω πϑδεχόνϑιος. ο Ἐχὶ ἃ Ζ τῆς ὀναςξαίσεωῤς τῷ α Χοιτοῦ ὑ αὶ πέθέκεν ἀδ', συ δ )ν χιοὶὴ 

ς Ἶπον, ὁ δ ὃ Θεὸς νϑ τὸ Κύειον ὄξοῳ (ἀέζυ "Σ» τὸ ᾿ πράγμα) ᾿δῃα. πῶς νὸ ;9 8 
Θεὸς χα; τὸν Κυμον ἤ: ἡγειρο᾽ ὺ Οὔχ ἐδᾷν» κριτοισκέυγρ. ἴω ὃ. πῆς ἡμμετέρρρ δϑαςάσεως, 

ὅδ σύν πω γέσρνεν, οὐ; οὐχ οὕτως Εἶπεν, ὁγα. “πος; ὼ ἡμιας ὌΩΣΙ δὲ τὴς διυνώμεως 

εἰν, 3 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩ͂Τ. ΛΟΤΙ, κζ. 34) χεὺ φ΄. 
ἐν, » τῇ ἢ ἀξιοπι:ίᾳ πῆς τού ποιοιῶτος ἰοίθος ἣν ὠτιλίγονζα ὑχινομίζων. Ε- ἰ ἢ τῳ 
πατεὶ τίωὶ ὀῥάςαι εν λογίξε πα τὰ ̓ Χειοοῦ, μμηδένσι χρυξάτω τούτο. οὐ .» ὡς ἀτο- 

γουῶ ἕω τὺ ἢ ΣΧΧολτού, το τόλήκεν. αὐτὸς )Ὁ ὅβιν ὁ ο λέγων, Λύσατο τὸν ναι τὔτον » αὶ ὧν Ἰφψαν.β ι3, 

τρισὶν ἡμέραις ἐγοώ αὑτοῦ. ὑπώλιν, Ἐξοισίαν ἢ ἔχω εἶναι τέων ̓ ψυχίω Μα, ὦ ἐἰξοισίαν ͵  Ἰωαν 1ε4ῆ. 

5 πάλιν λφίᾷι αὑτίωυ. ̓  ὁ Λουχαξ ἢ ὦ ταις πρλξαί Φησιν, Οἷς καὶ αὐδέφησεν ἑαστον ζώ γ- 

γι. νος δξχυ ἐνέχεν ὁ Παῦλος οὕτω Φησὺ: ; ὅτι χϑη 'ᾧᾳ πῇ Γ ῷ πατέι ἰ λογιζε' ταὶ, χι 'ζᾳ 

τῷ ὃ παξος ᾧ ὑῷ υῳ. Α »δ νυ ̓ὀκᾷϑος ποίη, Φυσι, ζαύτ καὶ 9 υὸρ ὁμοίως πο σφοδραῦ 

αἰ “ δὐκαίρως εὐνζαῦϑα τὸ τὴς ὀμαςαάσεως ̓ ἀνέμνησε, ταῖς ἐλπίσιν κείνας καζαφέλλων τὴς ασ)- 

ἩΝν, ἄλλο, δυφαγίαρ Ὁ τυ τρινίδα και μόνονου ἱ λέγων' ἔφαγε, ἔπιες ἀἰσωτως, κα τί ( τὸ αἶδας ,! ; ΟΥσὶν, 

ἰυὰ 1 εἰ Τὼ 1 φλοροὶ μόνον. (μεζθρϑν ἃ δ Χολςᾧ,ὺ τί τὸ πεέρφις ; μέγα κῇ ϑαυ μα φὸν; ἡ μέλλουσα, 

ἀγαςφασις ἡ ἐἔνδοξος ὁ ὠκείν», ὺ παᾶντα χἰαϑζανσα λόγϑν. 

. Μηδεὶς τοίνυν ἀζοπιξείτω τῇ ὀραςτώσε, Εἰ δὲ τις αὐπιςεῖ, οὐνγοείτω πόσαι ὃ; ὈΥ͂Χ ὑνγτῶν ἨΘΙΚΟΝ. 

ἐποίησε, ἡ ὀδυχέοϑω καὶ Ὁ! «ἰξὶ ς κείνης υὐποδειξιν ζ τὰ ἤδὴ ϑνόμδμα φἶϑαδυξοτερὰ πολλῷ, 

ὦ θαῦμα μὴ 'χϑμον ἔρντα. σχόπει δὲ᾽ γά λφύων ἔἱ ἔφυρε, ̓ ὶ ἐπϑίησεν ὁ, 9.45 πον, γάῶ οὐκ 

Ὗ οὐῷ αὐ τῶτν. πῶς δώ ἡ γ᾽ γέγϑνον ὀθιϑόφπος: πς ἢ αὖτο οὐκ ἔσει πϑξ τε κῶς ἢ τὰ 

" αὑτῆς πόρτα, τ ἀλόγων ἀπειρρ. Ἄρη, τὰ ὖὙΨΜ απεῤμῷ , τὰ τὴν φυ δι, Οὔκ ὠδίνων 

ἐπ᾿ ἐκείνων ἡγηστυρϑβων, οὐχ ὑε κατινεϑεντῶν Ἐλὶ τύτων, ἐλ, γεωργίας φανείσης, οὐ 
βοών, Οὔκ Ὡρύδου, οὐκ ἄλλου σϑπλνὸς (μμωτηλριεῦτος Εἰς τίἰω θέσιν τντων; 9. τῶτο 

γδὰ ἐκ τῆς ὠνύχου ἡ " ὀμαιϑητυ τοσοιῦται - ὥρχῃ ἡ γμηκὶ Ὁ φυτν, καὶ Χ) αἰ λόγων ζώων ὀνῆκν, 

20 ἵνα, ἀῤωλέν σε παι δύσῃ ᾧ τῇ τῆς αἰὐναφαίσεως θη. τῦτο "Ὁ τὴς ἀναξαΐσεως ἸΑπορώτερον. ὃ 

ον δβινῖ ἴσον σθεοϑτντα ἀνάψαι λύχρον, ὼ μηδαμῶς Φαμόμϑμον δειξαι πῦρ. Οζι ἐςῖν ἰν 

σῦν χαιτενίθείσειν οἰκίδρ αναφῆσα, Ἁ) μηδὲ ὅλως ὑφεζώσαν Ὡἶρα γαγεῖν. οὐζῳϑε (ἷ ὥ᾽ 
Ὁ», Εἰν Χ μηδὲν ὦλλο, ΔΔλ ἡ ὕλη ὑπέχει ἐκεῖ ἢ  σγοῖ ἡ ἢ εἰόια, ἐΦα νοῦ». ὄζῳ τῦτο ὦ 

ϑυσχϑλώτερον 60) δυχϑιωῦ ἐποίησε πρότερον, ἴα, ὧκ τύυτο  ϑυκολώτερον αϑαϑδέξη, δυ. 

2: σχφλώτερον: δὶ Εἰ πον οὐχὶ τῶ Θεῷ, λὰ Κ᾿ τίω βὴ ἡμετέρων λογισμιων οἰκολυϑίόν Θεῷ 

γοῤδύσχθλον συν" δν ὥασερ ζωγφάφορὁ ο μίαν ποιών Εἰκόνα, μνείας βὐκόλως “ποιήσε!, 

οὕτω ἡ Θεῷ ῥάέδιον μινείους ποιῆσαι κόσμοις ὦ ἀἰπείρρες "μάλ ον ἢ ὥασερ δύκολον οὠνοῦσαι 

σε πύλη κα κόσμοις, ἀπείεοες, οὕτω ποιῆσαι, Θεῷ δὐκολον, μαγλον ὃ ὑτῶτν πολλῷ παλὴ 
ϑϑκολώτερον. συ ὙΡ κἀν βεκχεω χεώοι αναλίσκεις ὦ τῇ «νοία,᾿ ὁ ὃ Θεὸς συτῆ τῦτο, 

10 δλλ ὁ ἐσῳ ΑΝ ̓ϑυφοτατῶν τινὸς, μάλλον ἢ καὶ σῷ γού τῷ ἡμέτιρν, ὦ λίδοι βαρύτερϑι, τοσε- 

τῷ δνοῦς καὶ ἡριθν τῆς ἴᾳ τήτος, τῆς ὦν τῷ ποιῇ, Ὀἰπολιμπόμε.) τῷ Θεού, ἐλύμασας 
ὠπν τίου διωύαμιν Ὄχι τῆς γῆς! ; ὐννδησον πάλιν πῶς ὁ οὐεγυὸς γέχϑνεν Οὔκ ὧν, πῶρίᾳ ἃ ά- 

σπερρ άφρα, πῶς 0 ἥλιος, πῶς , ) σελζωη" Ὁ ὃ ζαύτα πά πῶταὰ οὐα ὄντα, πάλιν, Εὐπὸ μοι, πὼς 

μ᾿ δυώοϑαι ἐφηχε, ᾧ ζω πῦος; ποίδῳ χπρυζ,ϑρὰν ἐ ἔχει; ἡὶ γὴ ὃ ποίδι! ἡ τὶ κ᾿ τίω 
χἷην ᾿ 33 "ὦ, ὁ μετ ̓ὐκῷο παλιν τὸ κᾧ τίω γἀῦ, 4, ὁ ὁράς εἰς “πόσον ἴλλιγίον ἐκπίωλει σῳ τὸ τὴς 

φρμνοίας ὅ ὄμμα, αὐ μὴ ταχέως Ἐχὶ τίω πίςιν καιταδραμιης κα ἡὶ τίω αἰκαταληκσΊον διώαμῳ 

τῷ ποιήσοιντος ; Εἰ} βουλει καὶ Ὁ ὑπὸ δμ' ἀνϑεφ πίνων σοχαίξ εοϑαι, διωυησῃ κῃ μικρὸν “ἢε- 

ρωῖσαι σῳ τίω ὀγανοιὰν. ποίων αν, ϑοθπίνων, φυσίν; ὁ οὐχ ὁρᾷς ὥν κεραμέας, πῶς τὸ  δζα-- 

κλαοϑεν Ὁ ὼ δνό κϑμον ἀμορφοι ἀαπλώῆμσι σκθζος; ὧν τίω' μιεταλλικέευ χω: "υονζοι γἀδ, 

40 πὼς τίω γζῶ γισίον ἀποφανοισι, ὺ σἰδυρονὶ ἡ χαλκὸν παλιν ὀτέραν: ; ὥν᾽ τίω ϑελον δρ- 

γαζομϑροις, πὼς τίω ἀμμοι Εἰρὲ “" σώμαι (μωεχὲςᾧ ἀζουγὶς μιετεισχθυάζοισιν: Εἴπὼ 
οὖν! σκυτοδένψας, ὥσῳ ὠλουργά ἐϑϑήματα αἰ πὐ)ονζῳ, πῶς ὑτηρρν ανϑ᾽ ἐτόρρυ τὸ ϑυϊξά. 
μδνον τέων βαφίω Ὡἰποφαμοισιν:; Εἴπω τίω ὅδένησιῃ τίω ἡμετέραν: οὐ «σπέρμα βροχὺ 

ΩΣ ἀμώρφον ᾧ αἰτύπωτον οί Εἰς τίω αὐσοδεχομδμζω ῥητὸν ἀύφ' ὁ πῦῦεν δχωυὴ 

ΟΠ εγίοιϊ τοι,. 3 Ος γοσαυτῆ 

ἉΠΕαξ. ᾶά γ» 

ἡ ἶφναν. 4, 8. 



Ὶ 

ΝΞ ν- τος--ὕ 

χὸ φ, 350 ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 
τοσουύτη πῇ ζώου δχριπτλ «σις» ὃ ὁ σίτος αὶ κόκκος γυμνὸς Εἰς τέω' γώ καταξαλλετα: 
εἰ μα ποκαζαβληϑίῶαι σήπεται » πόϑεν ἀςαχυς, Ὁ ἀγ)όρακες, ὃ καὶ λοίμιη, ὁ τοὸὶ ἀλλα 
πάντα; οὐ χεγχρὰς σύκου μιχρ κ᾽ πολλάχις ἐμιπεσούσα Εἰς γώ, ῥίζαν ᾧ κλαίδοις ἡ καρ- 
πὸ ζώεγκεν ; Εἶτα τύτων ζ ἕχαφον δέχη,ὼ οὐ σὐθεοργαίζῃ, (Ὁ) ὃ Θεὸν μόνον αἰπτωτεῖς 6). 
ϑμίας μετοισκθυαίθοντα ἡμδι δῶμα; Νὴ) ποῦ ζαύτα ἀξια συήνώμωης ; ταῦτα ασοϑς ἕλ- 9 

λῶωυας " λέγωρδϑρ, ὸ τὰ τοιαῦτα ᾽ ποὺς ΚΝ ὡδν' τῶς γθαφα;ς πεβθορϑέους͵ συν" Ἄθηγϑυ μοι 

δὲ. Εἰ "δ μάλλοις αὐϑδιεργάζεοϑαι παντα ζᾳ ὠκέίνου, τί πλέον ἔξει ᾽ αἱ, 9. πων ὁ 

Θεὸς (καήτοιτε ᾧ δ, ϑούποες πολλοις οὐ αὐθεεργαξό μῖθα. πολλῷ δζζυ μᾶλλον τέω τῷ Θεὰ 
σοφίϑυ πολυπυρα μον οὐ γοὴ, ουδὲ λογισμοις αἰστο τάν" ορότον (ὅτι ἀἰξιόπιςος ὁ 

Σισυφαμόμβμος, δυτερον ἢ), οτί Κὶ δέχεται λογισμιαὖν ὀρϑυνὸὰν ῷ πδάγματα, οὐ δ ὅτω τὸ 

τῆωγος ὀΘεὺς, ὡς τοιαῦτα ἐργαίζεοϑαι μένα, ὦ τὴ “Μ᾽ λογισ μδῆυ αἰαϑενεία, πὐβελυ, ϑέεῦαι 
'διώαταω Ὑυ) σῶν. Εἰ Ν᾽. τέκτονος ἐρ.9᾽ οὐ κουταλοβίθλψεις, πολλῷ μᾶλλον τῷ Φριφοτέ-: 

χα Θεοῦ. μὴ αἰπιςεῖτι τήνε τῇ αὐαφασει ̓ ἐπεὶ πολλῷ μακρὺ τῆς ἐλπίδος ἔσεεϑε τῆς 
σης. Ἄλλα τί τὸ σοφὸν ΤἦΨ) ἀντιλεγϑντών, μώλλον δὲ τὸ σφόδρα, αἰνοητον  ᾧὶ πῶς, ὅτὸμ 

αναμέχθῃ ὃ σῶμα τὴ γῆ καὶ 0η) ἡρὸ «ὕτη πάλι ὁτέρωϑι μετενέχϑη, αγαφήσυται, φησι; 13 

σοὶ τῶτο ὠπορον 0) δυκεῖνδνλ᾿ οὐ  ἀκυμήτο ὀφθαλμῷ. ὑκείνῳ γὺ ὠπϑρμῆα δῆλα. ἡ σὺ 
“ οὐχ ὁρᾶς τίω ἐν τῇ συτιχύσει ΔΙ οίρεσιν, ὑκζνος δὲ πάντα οἶδιν᾿ ἐπεὶ καὶ ταὶ ἐν τῇ κα δὲα, 
σὺ Κ ἀγνοίς τῷ πλησίον, ὠκένος δὲ πάγτοι ἔγςαται. Εἰ τοίνιω ΓΡῸΝ αἰγνοής πῶς ανίφησιν 
ὁ Θεὸς, ἀπιςεῖς οἷν αγίφησιν,αἰπτιςησεις ὅτι καὶ τὰ οὐ» τῇ ὀχονοίᾳ οἶδεν ; αὶ Φαίνεται γὰ ουδὲ τσῶ- 
τα. χαίτοι (γὴ τὸ σώματος Δ ὕλη δὴν ὁρᾳ τὴ καὶ δγρυλυθῆ᾽ κέναι δὲ αἱ ἔννοιαι, αόρφιτοι. 20 

ὁ τὰ ἀόρατα τού Εἰδὼς μ᾽ ἀἰκριξείας αἰπάσης, ταὶ ὁραΐζᾳ Οὐκ ΟΜ 41), αὶ δκιρήσει ῥαδίως 
δ σῶμα; πόρμῆί πο δῆλον μὴ τοίνιου αἰπίςῃ τῇ αγωςαῖσει, δζᾳξολικὸν δ τὸ δόίμα᾽ ᾧ ασυ- 
δαίζει το ὁ δχρίξολος, ἐχ ἵνα ῥα ςασις αἰπτιφηθῃ μόνον, ΩῚ ἵνα α ηρεὺ ἔργα κοτόλυ- 

θη, δριϑοϑπος γὸ μὴ πσϑϑσδοκϑίν αγαφήσεο Κ, ἡ δώσειν λόλϑν ἢ πειοραίμένων, ὑχ ἐἷ- 
δ ταχέως ἜΡΕΡ χ ἀτήομϑμος δὲ ϑρον, ὀχραπιφήσει τῇ αϑαςτίσει πάλιν. αἰμφότερρι γὸρ 15 

ὑπ’ Φλη λὼν κατασκέυαζέ), ἡ καχία, τ᾿ ασὸ τὴς εὐπιείας, ὀ ἡ αὐπισία, «ἰασὸ τῆς καικίας. 

πολλῶν Ν᾽ πεσεληρώμδμον τὸ ((μω 4 δὸς πονηφλών, δεδοικὸς καὶ τρέμον τέωὐ μέλλασουν αἰγτίδοσιν, 

ΤῺ μὴ βέλεν ὑπὸ τῆς μεταζολὴς τῆς χὰ χάλλιςα τίω οὐθα μυϑίδν ποοίζεαϑαι, 
πὸ τῆς ἀπιτίας ἀγαπαύεοϑαι β λε.). αὶ λέχϑντος γὰ} ὅν αναςασιν σὐνν κρίσιν, κακᾷνο 

ματϑιχβθ, ἡρᾷ, οὐχοιῶ σϑὲ ἐγώ δώσω λῤλρν “Ὰ τετολ μη νϑύων. δλλλ αἱ τί φησιν ὁ Χοιφὸς Πλανά ὃς, 39 
μὴ Εἰδῦτες ζς γραφας, μηδὲ πίω δυυύα μιν τῷ Θεϑ, συν Νὴ αὐ τοστωῶτοι ἐποδαγμα- 
τοεύσοιτο ὁ Θεὸς, Εἶγε με ἔμϑιεν αϑαιςήσειν ἡμιαις,, αἰλλα ὀζμλύει καὶ ἐφϑνίζων Εἰς Ὁ μη- 
δὲν. οὐκ ὁ (ὃ ὑροινὸν ἐξέτεινε τῶτον, ούρ δῦ Ὁ γί αὐπυ ἐφύρέσεν, ΟΥ̓Χ αἢ τὰ ἀἶλλα πυῤ- 

ζ ὑῇ τὸς βραχείας ζωὶς μόνον ζω τὴς ἐποίησει. Εἰ ὃ αὑτῷ τὴς παρφύσης ῳῦᾷᾳ, 
Φ( οὐ ποιήσει "ἰῷ τὴς μϑηύσης : Εἰ μὴ ἔςαι μέλλαισω, πολὺ ἡμεῖς ἦῥ δὲ ἡμας “δμομέ- 35 

γῶν αἰτιμότερφι χτ πζηο, ἡ γοῤνρανὸς, ᾧ γῆ, ἡ ϑώλαοσω, ὶ ποταμοὶ, μονικιώτερφι ἡμδί, 
χϑ) ἿὮ αἰ λόγων δεένια, ὦ "δ κϑρωνγή, ὈΧΟΧῪΝ ἐλεφαντων γϑος, καὶ πολλαὶ ἕτερρε “Ἀείογα. 

“,ϑόνον πολαύει τὴς γυσως ζωνς. ἡμῶν ἡ βρορχὺς ἡ ἔχίπονος ὁ βίος, δλλ Οὐκ οκείνοις᾽ 

δρλαὰ μακρός, χαὶ μάλλον ὲ αϑυμίας τα φροντίδων αἰπηλλαγμένος, τί δῶυ, Εἰπέ μμο!; 

τοῖς δούλοις βελτίοις ἐποίησε “δὲ δγαυυΜΨ), μῇ, ωρακαλώ, μ᾿ ζωτα λογίζῃ, μηδὲ 

ἡπώχευε τίου ὀχζοένοιδι, ὀῤ,ϑ στο, μηδὲ αἰγνόη πλῦτον τῷ Θεϑ, ζριϑτον ἐχονδεασυτίω. 
ὁ γὰν οἷ ὭὌρχας σε ἐδύλετο αἰϑοίγατον ὁ Θεὸς ποιῆσου, δλλ᾿ σόκ ἡδέλησοις σύ, χαὶ γῇ «'- 
ϑεινασίας ἰνίγμαΐᾳ ὠκφνα ζω, κὶ ασϑϑς τὸν Θεὸν ὁμιλία, ὃ ἀτωλαΐπωρον τὴς ζωῦς, ᾧ λύ. 

πὴς ὦ Φρϑντίδὼν αἰπηλλάοθαι πόνων, καὶ ΔΜ ἀλλων ἣν ἔχικαίρων, ὅτε γλν ἱματίων ἐ- 
δώτ 

2 «Ψ». 

χλίγμ, 

λ' ἡπμ' 

᾿»ὐδμ 



ΚΟΡΙΝΊΒΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ἈΟΤῚ Κ. 
δεῖτο ὁ Αδαμ, σέκ ὀρόφυ, Οὐκ ἀϊνλὴς Φυὸ τοιαύτης κρυτασκθοηι, δλλ᾽ ἀγίίλοιν μένοις ἐῳ-- 

χει, ὃ πολλαὶ δὲ μδηόντων «ολίδει, ἡ συφίας ἐπεπλήρωτο πολλῆς. ὃ, ὃ ̓λθιϑρα ἐποίησεν 
ὁΘεὸς, τὸν ὠκφνος ἐν ἔγνω, τὸ «ἰδ τῆς γειναικῶς. δῥ ὀέλεγε, ΤὉ» νεὼ ὀςθεὼ υ κα ἶμὸ ὀτῶν Τεν.βι 

μϑ, αὶ ὁ σεὶρξ ὁ ὧκ τὴς (σρκὸς μυ, ὃ 3 προς ὑφερρν γέγϑνο, ὕφερον ἱδρωρ, ὕξερον αἰλουύη, χα 

4 δειλία, χα τὸ  ἀπϑερισίαρον" τῦτε ἣ ὃ λύπη, οὔκ ὀδυυύν, ὃ 1 φεναγμμός. Δ᾽ οὖ ἐμεινεν Ὧν 

τῆς ἀξίας ἐκείνης. Ὅἰ δέζω ἐγω ὁ πάθω, φησὶ, δὲ ὠὐκᾷνον Ὀἰπολλυμϑῃ μάλιςα καὶ ἰ δὶ ὠκιήνον. 
οὐ είς γὰῤ σὺ αἰαμῆντητος ἔ ὄμεινας, δλλ᾽ Εἰ μὴ τίω αὐτίω αἰ αὔρτίλο ἑτέραν ἡϑέωω ὁ ἡμζοτες, 

ἄλλως ὃ, σσοδ' πο τὴς ἡιμωείωι ἐξ λοίξης, αἰλλαὶ καὶ ὀκέρδονας. Εἰὰ ὦ γοῤόμδηες δ|9λου 

μδϑειν ὥγητος, ἴσως Ε- Ἰχὲ τίν λόγον τὸ  Εἰρηνδοι, γωῦ δὲ κὶ , ἀ)ανατος εἶ, κἀν ἐλέλῃς ΠΩ 

1ο τὸν ὕλίον αὖ νυ λθίμεψαι, δ Ἰωυήσῃ. δ λ᾽ Εἰ μὴ ΘνητΟν ἔλϑίον σῶμα, φησιν, οὔκ Αἰ λμδϑτον. 

ἕ δώυ, Εἰπὲ μοι: ὠκῴφνος, ϑνητὸν ἔχων σύ μα, ἥμδρτιν, , υδακός. δ ἐγ δ, Εἴοκ ϑνητὸν ζω, 

ὕξερϑν εὖ κολβίσεως τάξει (Ὁ) ϑεύνατον αὑπνέμενον. ὅτι ὃ ὅτε ϑνητὸν σῶμα ἐμιποδι ᾳ «ποὺς 
Ξρετίω, αἰλλαὶ ὺ ὁ σωφφονίζει καὶ ζῷ μένιςα σιωταλεῖ, δῆλον ὀκείδῳ. Εἰ γδῤιαρησϑυχίᾳ 

εἰλανασίας μόνον ὅτως ἐπῆρε ΤῸ Αδαμ, Εἰὺ ἡ τῳ ὁγτ! αἰϑαΐγατος ἐἰ ἐγέχϑνει,, ποῦ οὔκ δὼ πος 

15 νοίας ἐϊξέξη ; ἡ γώ (ἃ αἰ μδὰ τῶν, διωασαι λύσει ᾳ ἀἰεϑρτήματα; τῷ τὸ σώματος ταπτειῦ ὅν 

τὸς κὶ ἡ κατα πίγήοντος ὦ ἀζελυοιδα (ὐγδ αὐ αὗται ἀἱ ἐνίριὰι, ἰχόμαι! ̓ σωφρονίσα!) ἊΣ 5) οὖ α- 

ϑανάτῳ » ἐπλημιμέλησοις, μονηκφντερϑι ̓ ἔμδηο τῷ Ὁ ὐμδρτόματα. τὶ τοίνιου ἡ ϑνητύτης 

αἰτία τῆς αἰμδὸτίας (ων κατηλόρει) Ολλ᾿ ἢ πονὴ οὶ σέ αιρείς ὅ61ν ἡ ῥίζα Χ.}}} καχῶν. δὶ 

ᾧ γὰ» μηδὲν (ὃ Αζελ τὸ σῶμᾳ ἠδίκησε; οἱδ' αἰ μηδὲν Ὅις δαίμονας ζ ἀσώμαΐζονὼ ὦνησι ἢ 
29 βέλει ΠΣ ΩΣ τί 5 μόνον οἕκ ἔσλαψο τὸ σὼ σωμα ΘΥΉΤῸΝ ϑρόλϑμον, ἀλλα Ὅς ὁ ὠφέλησεν. ἀ, 

ΧΟΗΌΥ ὅσοι καρδοήγεις, ἐλύνηφῃς, ὧκ τύτῃ, αὐϑέλχει σὲ Ψ ὃ ἰῷϑιασὰ πὸ τῆς κακίας ὀδύ. 

νας ἐ λύπαι ὕ πύνοις ἐ Οἱ ἀ ἄλλοις Ὅς Οιϑζις. ἀλλα ᾿ Εἰς πορνείὴν ἀξαγέ, Φησίι. υὶ τὸ 

σώμα, αλλ ἡ αἰκολασία. ζῶπ ἃ ὃ, ὰ Εἶπον, πλύτως τῷ σωμίατὸς ὅ61. δίοπερ 

οὐχ ἐς! , ἀιϑέρποι Εἰς τοῦ [ϑίον ἐλθόντα τῶν μη ὀνοσεν ἡ ἀλγῷν ἡ αϑομεῖν, μὴ πορνθυειν 

2 Ἧ ἐν, ὥςε Εἰ τὴς τῷ σώματος ζω ὁ φἰσεωρᾷ Ὁ τῆς καχίας, χα χαϑολιχα δὐ αν Φυ- 

σίκου, » Οιαῦτω. 05 μ) πορνύσειν, εἰ ζιῶτον. ἀλλὰ τὸ “ ὦ, ἀλη, ο)τεύλεν" τὸ ἢ  πορίθλει, σὸ τὴς 

σσεϑαμρέσεως. μὴ ζοίνιωυ κατηλδβᾷ τοσωμιατος, μή σῃ τίω τιμέι ἀφαιρείοϑω ὁ ὃ  ἀζρθο-: 

λορ, ζῶ σοι ἐδῶκεν 0 Θεὸς. δὺ γὸ δέλωμϑυ, χαλινός ὅδῃ ἀ «Εὐσος τὸ σῶμα, ζᾳ σκιρτήματα 

τῆς ̓ψυχῃς κατίγον, Ὑὐπύνοιαι χαταασῶν, ἀλαζονείλν κωλύον, νος μεγίφοις καζορδώμα- 

30 σιν ἡμῖν ἡρρονόνδρον. μὴ ὙΡ "μοι ζοις μϑηνορϑρους Εὔσης. ἐπεὶ Ὁ Ἣν ἵσχασων πολλοῖς ρα 

ὑϑυ τὸν ἀθΐοην βίψανζα μ'ν το ϑχαλινν ζ κρημνῶν φερομϑίοιρ᾽ ἀλλ᾽ :] ᾿ μεμφο θεω τὸ ΤῸΥ χα 

ληόνο ν ἰγὸ ὦκῴνος ὁγιασαιϑεὶς τϑ Θ ἐργαίσοι»», αὐλλ᾽ ὁ δειρΐοχος ὁ (μὴ ἐκαζαοχων, πλμίᾳ, αἱ -- 

πωλεσεν. ὅτω δὴ ᾧ ογίαδ λογίζι, ἀν ἴδῃς νέον οὖ ὀρφόνίᾳ ζω καὶ μυρία, ἐργαζόμϑνω 

χλικα μὴ τ σώμα αἰτιω, αἱ ἄλλα τὸν ἐωυίογον τὸν συρϑρθμον, τὸ Τοῦ λογισμὸν λέγω. ὡατερ “Ὁ αἡ α΄ 

43 ζωΐαι ε πϑρέχουσι τῳραγμαζα, τῶ διυιόχῳ, ἀλλ᾽ ο ̓ ζωΐοχος πόῥτων ὦττιος αὶ καιλως αὐ 

χατέχῶν (δὰ αὶ δίκζω αὑτὸν στον τῶσι, συμεστλεκόμδναι αὑτῷ, χαὶ ᾿ οἰ δασύφουσαι πολλάκις... 

Ὁ  αἰαγκαζυσαι τὴ τὴς οἰκείας ϑυασραιγίας κονωνᾷ)) οἱ οὕτω δὴ ὶ οὐδ. ἐγὼ ἅ γ, Φησί 

Ἵμαοσον τὸφύμα τὸ ἵπτου, ἕως κατε χες "ἈΦ: ὃ ἔῤριγψας, αἰ πευτὼ σε τὴς χαταφρϑνήστως 

δίκίω, ἡ αὐξεπλόκομσι, πο Ῥασύρω, ὦ ὥςε μηκετί τὸ αὐ παϑεῖν. μηδεὶς ζοί κων αἰτιαίαϑω 
40 (ἐ ἀωυΐας, ἄλλ᾽ ἑαυτο, ὑ τίω διεφϑαρυϑέξωυ γιώμάωυ. ὺ γὰ» ἐφ᾽ δ; ΠΑ ὅφδην ὁ λθ.- 

γισμὸς " ζωΐαι: , τὸ σὼ μα, σιυάγϑυσαι ψ; ἐσχσοῖς πτϑῖς τὸν ὡωυΐοχον. δὐ ΑΔ δΐω καλώς 

αὗται Δί σκέωνται, Οὐδὲν στείσῃι δεινὸν " ΕΝ ὃ ἀφῇς αὐ, ἡφαλισεις ἡ αἰπώλεστες ὧπϑυτα. 

σωφροναΐμϑρ τοίνωωυ, ᾧ μὴ κατνχορῶνϑῳ τὸ σώματος, εἰλλα τὴς πονηφθὶς (ϑνοίας. ὰ ὃ 
τῷ δχριξόλου ἔρηϑν τῷ» πλύτων μώλλον, ποιήν «ὄν ϑρονζοις καυτη)ϑρῷ καὶ σώματος, καὶ τὰ 

Οἰιεγίοίϊ. τοηλ. 3. ΟΡ: Θεϑ; 
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Θεῦ καὶ ἡ τῇ πλησίον, ἢ τῆς λεφθειρωδυη γνο μ᾽ ἥα μὴ τίω αἤτιαν δλοῦντας αἀπαλλαγώσι 
τῆς βίξηο τῆ" και. λα  ὑμιεῖς τίω ὑπιλίω σιωνειδότες, τὸν ϑυμὸν κατ αὐτὸ πένα- 
τ ὑαὶ τὸ ἀυΐογον Ὀχηφήσαιντες τῶ ζῶγή, πσοῦς ἐν Θεὸν Ὁ Ὁ ἐμμα τῆς Αἰ ϑνοίας τοίνωτε. 

οΥ (κ Φ ρΌις ἄλλοις συϑὲν ὁ γα’ αἰγῶνα γεν Εἰσφέρει, ἀλλ᾽ αὐαρϑμει τὸ τέλος᾽ ἐνζζώϑα ὃ 

Ὁ πὸ ὁ αἰγωνοθύτης γ4) Θεός. τῶτον τοίγεωυ ἐχωνϑρ ἴ ἴλεων, ̓ ὺ πόῤτως Ἐχιπευξόκθα δίν᾽ ς 

μδηωτων αἰγαϑών. 

Λογιη. τς ΟΥ̓Κ ΟΙΔΑΤῈ ΟΤῚ ΤᾺ ΣΏΩΜΑΤᾺ ΥΜΩΝ 

ἡ τῷ Χοιφοῦ Εἰσιν; βὰς δΐχυ ζὐ μδὴ» τῷ ΧΚολοοῦ, ἰτοιήσω πόρνης μϑέ»» 

μή Ἄροινο. 1 

“ὦ ΠΟ τῷ ἡ ποπορυθυκότος Ἐχὶ τὸν πλεογέκ τίου μετα, παλιν σὺ τῦτυ 

; “ποῦς ὀκᾷον ὦ ἔρχεται, οὐκέτι λοιπὸν σεῖς «υΐον Αἰ ϑλελθυϑμος, 

4 ἀλλὰ τοῖς ὠλλοις τοῖς μη ̓ πεπορνθυκόσι χϑ! τους ἀσφαλιζὀμδνος 

μήποτε φἄξεπεσωσι τὸς αὐτοῖς, κεν χαϑούπῆετο πάλιν. ὁ γϑ ις 
ηρδρτηκῶς, καὶ ασϑ3ς ὄτερον φποτείνης ῷ λόγον, κεγτεῖται Ὰ ὅτω, 

"ΟΝ τῷ σιωυφδότος διεγειρημϑρὸ καὶ ο μαςίνεοῦτος αὐτὸν. ἰχαϑοι Δ δ 
ᾧς πὸ τὴς ἡμωείας φύζος ὦ ἀὔφις κατα κεν Ἐχὶ τὴς (φροσιωώη᾿ η) 4.5 «' ἐ βούλε- 

΄ὰι φόζῳ" μόνῳ ζα τοιαῦτα χϑιτορδοιωῦ, αὶ ὠπειλφρ ὁ λογισμοὺς ἄϑησῃ. ἀκὼ ζ δωυ τὸ 5. ἐν 

αὐρῶρτημα Θἰπὼν, ὲ τίω ὡμωείανὸ ὁρίσεις, ἡ τέων βλσίοξω δείξας τίω ἐκ τῆς (μμου- 20 

σίας τῷ πεπορνέυκότος ἐπνομθύμω ὦ αὐπτασιν ἀπηλλάγη πσϑϑς τίω πλεονεξίὰν μυτέςη,χα) 

τίω ἐκπήωσιν τῇ τὴς βασιλείας ἀπειλήσας τύτω τ, τοῖς λοιποῖς ὥπασιν, οἷς κατέλεξεν, ὅτω 

τὸ λύγϑν ἀἰπήρτισεν" οὐταύλο ὃ ὃ καὶ Φεικωδισερον μιεταγφείζει τίω φὐϑαίνεσι. ὃ τῇ 

τὸ 7) τὸ αὐὔρτηρα. κολᾳζων μὸ μόνον, χαὶ μὴ δεικφες σφόδρα πο δανοριύταιτονὸ ὃν, συ ϑὲν τοσῷ- 

τὸν κω τῆς ,ὑμωείας Εἰργασοιτο" ὃ πε πάλιν εὐγσφέπτων μόνον, χαὶ μη  φοξαὖν δ τὴς κο-- ας 

λοίσεως, σφόδρα κουϑούπήεται ἿΜ ὀϑαμϑήτως αἰ ϑκειμϑμων. δίθπερ ἀμφότερα ποιᾷ 
ΓΠαυλος᾽ καὶ ὐντρέπει λέγων, Οὐ οἰδατε ὅτι αὐγίελοις κρινοδωϑῳ ε καὶ ἡὁὶ φοξ 4 λόγων, Οὐκ οἱϊ- 

ϑατεῦ 0τι πλεονέκ]αι βασιλείδμ Θεοδυ κληφϑνομιησοισερ ἔχὶ τὸ πεποράνεύτος πάλην ϑτω 

χϑ θηται τῶ λόγω. ὁ Ὑ» Φοθησοις δὶ ὦ ὧν ἐβισεϑοϑο Εἴπω, ὀκτερφὶ τι αὐτὸν, ̓  τῷ 
Σατὸμᾷ αἰδαδοι, αὶ τῆν μϑηούσης ὀμα μψήσοις ἡμέρρ, οὐτρόπειπάλιν λέγων, το οἰ΄. γ0 
δατεῦτι σώματα, ὑμδ τὴ Ὁ Χοιφοῦ ὅδην; ὡς τσθῬ)ς παῖδας λοιπὸν θλ μές αἰ 5.λε- 
λϑιδμος. ΤΥ γὰρ Εἶπε, ὃ 5 σώμα τῷ Κυείῳ, (φέςερον θ᾽ ϑείκνεσι γ᾿ ᾧ ὥλλα-ι 

«Κορ ιβ,κζ, »οδδ ὃ αὐζ' τῦτο ποις, λέγων, Ὑμεῖς δὲ ἐξε σῶμα Χοιουύ, ᾧ μέλη ὧκ μέρφερ. χ᾽ ὸ δ ἐδ 

αἰπυύδειγμα πολλαχοῦ ἄϑησιν, οὐχ Ἐχὶ Υ" αὐὖὭἼωΤ, δλλαὶ ποτὸ ὦ ὥφζε τίω ἀγαπτέω 
δέξαι, ποτὲ ἢ ὦσι τὸν Φύζδον αὐξῆσαι ογζωύλα ὃ "ἢ δεδγβόμϑρος εἰὐΐο τίθέκε, . ἢ φοδων. 14 γνῶ 

αὔρας δῶ τὰ μέλητῦ Χειτού, ποιήσω πόρνης μέλη; ; μή ὅδέμοιτο. σνοϊὸν Φεικωδέφερον τῆς 
λέξεως ζύτης. ὺ οὔκ Εἰπενωβας δχυ ᾳ μέλη γῇ Χοιςοῦ, (ἰωαω τῇ τῇ πόρνη ει λὺ « 

τ; ποιήσω μϑλη πόρνης ; ὅπερ ζῶ στληκ ικώτερον. Εἶτω χατασκϑυαΐζει “πτῶς τῦτο ον ὁ ὃ 
πορνθύων, ὅτω λέγωνγ᾽ 

16 Ἡ οἷδι οἴδοωτε, ὅτι ὁ κολλώμϑμος τῇ πόρνη, ἕν σώμα 3, [108ῳ δῆλον; 20 

Ἐσοντῶι γνῷ φησιν, (ἢ δύο Εἰς ῥκα αἰδι. 
17 Ο ἢ κολλώμϑμος τῷ Κυείῳ, ἐν πνεδμα ἔῃ. Οὐκέτι 9» ἀφίησιν ἡ (ἴω- 

οὐσία, (ἦν δύο ἐΐ δύο, δ ̓ αἰμιφοτέρρες ἐργάζεται. ὦ ὺ ἴα πάλιν πῶς ὧν ὮῬ ὁνομῦ 
γυμνῶν πσόϑεισι, ἰδὲ τὴς πόρνης αὶ ὅζρᾳ τὸ Χοιφού πσολαγων τίω κατηρρείθῳ. 

18 Φῥύγετι 
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18 φάγον τί πορνείδν. Οὐκ Εἶπεν, ὐπέχεον τὴς πορνείας, 'ὁγα' ̓ φϑ᾽ γετέν 

τυτίς!, μ᾽ ἀσουδὰς ποιξοϑι τίω ὠπαλλαγάν τῷ χακού. 
πὸν ̓ἀμδδτημα, ὃ ὃ ἐδῳ ποιήσῃ δὐϑόφπος, ἐκτὸς τὸ σώμιυτός ὅδ" 68  πορνόνων, Εἰ 

ὧ ἴδιον σὺ σώμα, αυδοτομά. Τοὐτξ σπρητέρα ἔλοῆον᾽ πλίω Κ ἐγ πἰϑὲ πύρνων, . 

ΧΩ ὁ λόηρς αὐτῷ, πούτολαν ἀΐρ α ἐπαίρει, ὼ στὸ ὁ γν μειζ ων, Ὑπὸ } ἐλαῆόιων αὔξων 

δε Ἔγκλόρθ. ὀκφοᾷ μ Σ τοῖς δ λᾳβεφέροις Εἴρηται Ὁ χυοότερϑι, τῦτο ὃ τοῖς ἀεϑενε- 
αθρρις. ̓  » θ᾽ τϑτο τῆς Παύλου συφίας, μὴ σὺ ΤΜ' μεγείλων οὐτρέπτεν μβδνον, κι ἡ 

ὡσὸ μικροτέρων, δ τὸ τὸ Ὁ αἰαφο καὶ Ὁ αωρεποίς. τὶ δὼ, ὁ ἀϊδροφόνος, φησὶν, οὐχ 

τω χέρα μολεώει; ; Φιὃ ὁ σλεονέκϑης, κὶ Ὁ9 ὐὐπταῖξ ; πὸμτί πιο δίλον. αν ωἹ Εὐ- 
ο! πεῖν σέκ ὠϊώ τῷ πύριου Οὐδι ἴρον ἑτέρως ἀὐρ' ̓ἤνξησε λέγων;δει Ῥλὶ πῆς περνείας ὁλθ.- 

κληρὸν ὃ σῶμα ἷζ μιανρόν. ὦασε Ὁ Εἰς λέζητα  ἀκαιϑαρσίκρ, ἐμπίον ᾧ τῷ μο- 
λυσμῷ βαηβέμδμι, ἱ οὕτω φύρεται. τῶν ὃ χα ἡμῖν θ)0ς.. σπὸ (ὦ δ πῆς πλεονεξίας 

τ αὐπαγῆς οὐκ δὺ τις ἀπουϑεύσειον χὶ βάγλνεϊον ἐλθεῖν, ἀᾳ ἀλαφίμως ἸἘχὶ τίω οἱ- 
χίλυ ὀβεισιν᾽ ὐἰστὸ ἣ ̓αἰξεων πόρνηρ, κοϑούπερ ὅλος “Πυόμϑμος ἀκοίϑευρτος, ἴχι ὃ χρυ. 

Γ] στεοϑαι ἔρχεται οὕτως. ἔχοι τὶ τίνα τὸ Οὐμμειδὺρ υὐποὶ “σηφιαρδότίας ὥωυτος αύληνψο 

αἰχεοτόραν. αἰμφότερᾳ ὥ δὼ γαλεπεὶ, σ᾽ ᾿ ἀλερνεξία, καὶ πορνεία, χα Εἰς γεονὰν 
ἐμραλλει" ̓ δη ΚΝ οἰκονομικῶς ὁ Παῦλος πλύτα ποίει; οἷς Θἴχε, τϑτοις ὀυξησε τὸ τὴς 

πορνείας ἔγκλημα. 
19 Ησοΐκ οἴϑωτε ὅτι τὸ σώμα ὑμδίναος τῷ φυμνο ἀγίν πγδύμιατος ζρι 

10 Οὐχ. απλώς Εἶπε, τῷ πγϑύματος, ων τϑρ ων ὑμῖν, ὄγαρ "ὁ «ὐνευβουνδον᾽ 

χαὶ πελιν ἐπεξηγϑύμϑμορ ἐπήγανν,.. Οὗ ῥχέτε' πο. τοῦ Θεού, 

Καὶ τὸν δεδωκότοι τέθφκεν, ὑψηλόντε δι ποιῶν τὸν ακροα τίου; χαὶ ἰφοζων χρὰ ἡ τῷ μι 

γ494 τῆς αὐδακατα ηκης καὶ τῇ φιλοτιμίᾳ τῷ δ αὐϑακαταλερθίευ. ν 
Καὶ Οέκ ἰφε ἑαυ. Τοδιο οὔκ οὐτρόποντος μόνον ὅθι ὅλα χα!  βιαζουδου 

25 ἀσοὲς “πρετίω. ᾷ γὰ» τρλημρὰ ϑόλεις, Φισὺν δέχ ΕἾ ἑαυ κύρμος.. ὐταϑὲ ἔλες: 
,, οὐχέ ι τὸ αὐτοξούσιοι λύαιρων. καὶ γοῤ Θ πώ, πόὐτα μοι ἔξεςιν, ' δ οὐ , πϑίτα συμι- 
φῴρει, οὐχί ἱ τίω ἐλάυϑεοίαν ἡμδα! ὀϑάλε᾽ καὶ , ὁα θα πάλιν )βφαφων ὅτι οὔκ ἐςὸὶ ἑαυ) καὶ 

τῇ ᾿ «σελαιρέσει λυμαίνεται, ἀγα τῆς κουκίας ἀπαιιγσὶ το 'διασύτῃ τά  κηδυμονίᾳ οὐδείς 

κφυται. δ καὶ ᾿ ἐπήγα μ᾽ ων 
9. 29 Ηλρροίοϑητε Ὑ τιμῆς. Εἰ δὲ οὐκ εἰμ ἐμσυτοῦ, πώς ω αὐπτωτεῖς ῷ 

κ]έα ; σταἷς δὲ πϑήϊων λέγεις πάλη, δοξασωτε δὴ τοῦ Θοὴ ἐν ῷ σώματι ὑμδῇ κω 
ξ, πράϊμκτιν ὑμδμ, τινα ὅ31:τῷἍ Θεοῦ; δι ὅθι τ, οἶκ ἐπὶ ἑαυ), καὶ τ δὲ αὐ 
καζασχβνάσοι βούλεται ; ὖν , ἀσφόμείᾳ καΐζα φῆσαι τὸ μ᾽, ᾿ ἀεὔρντόμειν, μηδὲ ταῖς ὄχτο 

ϑυμίαις τὴς ψυχῆς αἰκολθουϑεῖν ταῖς ἀτόποις. κα! Δ Ρ πολλα βὼ λόιῖθα ἀ' ἀτοπα᾿ δα, ἐκα]έα 

35 χε δὲι᾿ δυωα θα Ὁ. Εἰ δὲ μὴ ἡ δια ὥδα, αἰδεῆὴ ἡ ὶ αὐθαήεσις. ϑρϑ, γϑιώ ῦ σῶς 

ἡσφὀηΐσαιτο. Εἰπων »δ οὔκ ἐςὶ ἐ ἑαυ, οὐκ ἐπήγαγδυ, δ ΟΝ λύανγκίωυ ἐσ, ̓δνν 7 

ηϑοἐϑητε τιμῆς. δ(. τί τϑτο λέ “06 Ὁ χρὴ ̓ μέω ὁ ἔπρωῦο, Εἴποι ὡς ὁ ἴσως, ἔδει πξ»- 
τρόψαι, διυψιώζῳᾳ ὁ ὅτι δεασθτίωυ ἔ' χορϑυ. δα τῦτο καὶ πὲς ἕλλέωυας ἡμῖν κοινόν" 

τὸ δὲ, ἡ Ι)ρείεϑητε ἕμμῆς, ἡμδυ ΝΣ αἰαμιμνήσκᾳ Ὁ τν μετέεες τῆς ϑυεργεσίας, 

49 ὲ το  (9γτε τὴς ( τηρίας, δεικψιῷ ὅτ ̓λροτειωλώντες ἠγρρραϑηυδι᾿ ὦ οὐχ «σλαῖς,᾿ ὁ: 

λοὶ “μῆς. Δοξάσατε δὲ ̓αβατε τὸν Θεὸν ον ῷ σώματι ὑμδῦ, καὶ ἐνῷ πνθυμοιτί, 
Ταῦτα ἢ ̓λέρφ ὦ ὥςε μη  ᾧ σώ σώματί μόνον φύγεν τίω πορείὴν, δαὶ καὶ εὖ Φ πνεύματι 

τὴς ψυχς μωηδὲν πονήρϑν λογίζροϑοι, κὶ . ἰλφιώύεν τίω ΔΌν. 

Αἴοα 521 τῷ Θεού. Ἐπειδὴ γὺ βἐπορνμα, δι ΟΥΡῚ τῦτ ἐπήγαὴν , ὡπιὰ 

Ομιγίοί, [ΟΠ], 3. σρ3 Ὧ0 



ὧν σι 334 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
21 δ᾽ Θεοῦ (μυεχὼς ὀμαμιμνέσκων ἡμας ὅτι πόρτα δεαυοιχ οὐ σώμᾳ,ὼ ἡυχϑκαὶ πγθὺ-ὄ 

μα. ἡ γ5}} ἡνές φασι, ᾧ πνεύματι, ῷ ̓εσρέσματι λέγειν, οδοκφο ἡ Ὁ ἡμῶν, διξαζε. 

ὁ Θεέρ᾽ ἔςαι 3, αὐ' καϑουροὶν καρδίδῳ ἐχωρϑν. πῷ Θεοῦ αὐζῴ ἔφησεν, οὐκ ὯΦ πδή- 

γαὴὴν αὐτὸ μόνον, δλλ' ρὲ ᾿ἀμοτοιωϑέντα, ὧκ δευτέρου πάλιν κτήσει», σιμιόμὴ τὸ 

αἶμα τὸ παιδὸς καζαϑείς. ὅφφι πῶς Εἰς (δ Χοιτὸν τὸ πϑὸ ὠπήρδισε" πῶς ἡμαξ Εἰς ς 
(ὃ οὐρανὸν αὐήγαγε. μέλη ἐξι τῶῦ ΧΧριφού, Φησι,νώος ἐφε τῷ πνεύματος. μὴ τοίγμν γὲ - 

"εοϑῦ πύρνης μϑήη. ν' γοῤ τὸ σῶμα τὸ ὑμιοδν ὑξοίζοπῃ. οὐ ἡὸ τὸ σῶμα ὑμιών ἴξιν, ἀλλαὶ 
᾿ “ἢ ῶω ν, Μ“" , , 

τῦΧολτοῦ. ζαυταἢ θλελμ, ὁμοῦ καὶ τίν Φιλον,ϑοσνπίαν ονδεικύμδνος, οἷ, ἐγτψ τὸ σῶμα 
τὸ ἡμέτερον, ᾧ τὴς δξοισίας τὴς πονηρϑις ἡμας αἰφαιφφύμδμος. εἰ γῤ ἀλλότριον 681 τὸ σῶ- 
(91 οὐκ ἔγγετε ὄξρισίον ἀλλότομου σώμιᾳ ὑξείξω, φυσὶ, χα μάλιξα ὁτὸμ ἡ δεαροτικόν, 1ο 

Οὐδ ναὸν μολύνειν τῷ πνεύματος. Εἰ γὰρ ἰδιωτικῇ τις ἐπελϑῶν οἰκία, καὶ κωμαῖσας 
Εἰς ἐκεύζω, τίω ἐρχώτίω δώσει ϑίκζων, ὁ βασιλέως ναῦν λῆφου ποιαΐν κατα γώγεον, οὐγνόη- 
σὸν πῦσω πείσει.) χακαί. 

Ἡθικον Ταύτα δώ οὑνοήσος, αἰδέοϑητι Τ' ϑοϊκοιώζοι. ὁγὸ ποδαιροπός ὅβηνεὅτῇ. φοίξον τ: 
συμιπερλθγμένον σοι ᾧ κοκολληνϑβον, ὁ νὰ οιφός 61. μὴ γὰρ συ' μέλι Χοισοῦ ἐ- τς 
αὐτὸν ἐποίησας; «νόησον ὅτω, ἡ μϑμε (φιφοφνών, ἄγος ζὦ μέλη, ἡ τίνος γόγϑνε. πόρνης 
{ὦ μϑέν ατόϑ τύτυ, ὶ ὁ Χραζὸς ἐποίησεν αὐταὶ μϑήγ “τῷ ἰδίου σῴμιατος. οἷκ αὐρα αὖ δ, 
ζξοισίδν ἔχεις λοιπόν" ὠκείνῳ δούλξυε τῶ ἐλθυϑερώσαντι. συεὲ γὰ , Εἰϑυγατέροι ἔ- 
χοννκ πολλῆς τὴς αἰοίας δξεμίαϑωσας αὐτίω πορνοξοσκῷ αὶ ππορνθύεοϑαν ὀπρίησφις, Εἶτα 

βασιλέως υἱὸς παρωνἠλ(υϑέρωσί πε αὑτίορ τὴς δουλείας ὠκείνης  (ἀμωυῆνψαν ἑωνζῷ, κύρι- 40 
ος ξἶ λοιπὸν ἀνγήν αὑτίω Τὶ τὸ πορνφον' ἶσα »ὺ ἔδωκας ὁ ἐπώλησεις. ζριούτον ὅ21 
ἡ ὦ ἡμέτερον . δξομιαϑαίσοιγϑυ τίω σάρκα, τίμὸ ῥαυν" τω δζμξόλῳ, ᾧ χαλεπῷ πορ- 
νοξοσκῷ, ἰδὼν ὁ ΧΧρασθε, ἐρρύσατο αὐτίο, ὁ ἀπήλλαξε τῆς πονηρσὶς τυρφνείδὸς ςἐγείνηρ. 
ὶ τούμω ὅθην ἡ ριυτέρϑα λοίπον, ἀλλα τὸ ῥυσαρδῥου. ἐὰῤ ἐλέλης ὡς νύμφη βασιλέως κε- 

γεϑα!, σὐ᾽οεὶς ὁ κωλύων " ἐὸρ ἢ ἘΧῚ ταὶ ασοϑτερᾳ, ἀγάγῃς, πείσῃ τρὸ «ὐζὶ, αἱ τοι τοι- 9 
αὐτῶ ὑξοίξογζῳς Εἰκός, "δ|9 μάλλον αὖ τέως καιτακοσμῷ, “χολὴ, ἐχὶ καταμαένεν. καὶ "Ὁ 
ἔχὰς δξοισίαν. τὴς (Ορκὸς, οὐ ταις πονηρϑοῖς Ἰχιϑυμίαις, δλλ οὖν οἷς ἐμ ο Θεὸς Ἐχιταξη μό-- 

γοιφ, οὐνόησονϑιῶ ἡλίκης αὐτίωὶ ὕφρεως ἀἰπήρλουξεν ὁ Θεΐς. καὶ γδῤ. πάσης πόρνης αἰ- 
«χρότερον ποϑϑειζήχει ἡ φύσις ἡ ἡμετέρᾳ “ϑϑ τότυ. ᾧ γ᾽  ληφείαι, καὶ ὀυδροφονίαι, χα ἕ- 

χασὺς ποβάνομως λογισμός ποϑς αὐτί Εἰσιων, συγκατεκλίνετο τῇ ψυχῆ, "ὦ μιοϑώ- 39 χοὺδ 

ματος ὀλίγῃ ὶ τῷ τυχώτος, τῆς σρλουσης ἡδονῆς. ἡ ὙΣΡ νχὴ φυρϑιϑϑη μ᾽ Μ᾽ πονη-: 
ρῶν «ποιῶν ᾧ πογράξεων,τῶτον κω πούτο μύότον “' μιοϑύν, ὥλλα ὃ ζὴ τοὶ τότυν ζω- 
τὰ γύνεοϑαι δεινὸν ὃν, ἐγ ὅτῳ δεινὸν ἐδ Ὁ ὃ. μ᾽ τὸν ἐρανὸν, μ( τ ζῳ βασίλεια, μα' ὃ δὲν 
μνφηθίων ᾿Σπολαύσεοι ΠΜἹ Φολκ) ὧν παλιν μολιωΐοοϑαι, ποίαν ὅξει σνγνώμάιν ,ἢ Οὐκ οἵδ 

ἐ τοῖς πλεονέκ)αις, ὁ πᾶσιν, οἷς ἔνι ασόϑοϑεν αἰπτηοίϑ μίησιν, αὐτὸν τὸν ϑζρέξολον συγκαισα.- 35 
χλίνοοϑαι ; ἡ ἢ καλλωπιζομϑῥας πσϑϑς ασέλγήδν γιυώχας ὅχ ἡγῇ μετ᾽ ὠκείνου μί- 

γνγυαϑαι "ὁ Ἧς ὀὐτερξτύτῳ τῳ λόγῳ , Εἰ δὲ (61 τις φιλογεικϑίν, ᾿ἰποδυφίτω τίωὐ ψυχδωὼ 
ὕΜῷ Ὀμῶτα αἰογῃμονουσῶν γευναμκϑίν, ᾧὶ ὕψωται πάντως τὸν πονηφ 9 δουΐμονα, ὐκδῖνον σῷο- 
δραΐς συμιπερλεγμένον αὐταὶς. δύσχολθι »», ἀγαπητοὶ, δύσκολον, (χα ὃ δ αἰμύγα- 

ἴον, τὸ σώματος καλλώπιζομϑμου ὅστωρὸ τω ἦν )ὁμοΐ καλλωπιίζεοϑαὶ δ λ᾽ ὀραἰγκὴ 40 

θτύτερον αἰ μελείοϑαι, Ἰπηιμδιρυυδῴου ϑιτέρου. 9)» έχει φυσιν ὁμο(ῖ ζωῦτα γίνεοϑαι. 

δ͵9 φησιν, ὁ κολλώρϑμνος τῇ πόρνη, ἐν σῶμα! ὅφν᾿ ὁ ἢ κορλλώμϑμος τῷ Κυείῳ, ἐν πμεώμα 21, 
σγόῦμα 5 ὙΥ λοιπὸ ὁζοιούγος, κἀγσῶμα «ἰθέκειται. ὁτὸν γδρ μυγδὲν σῳ μοιτικὸν, μι 

δὲ παχὺν μηδὲ γήλον τὐβὲ αὑτὸ ἦ, ὠπλῶς ὃ σῶμα «ἰβύκειται. ὅτὸμ ὶὶ πᾶσοι τὐρχὺ τῆς ψυ- 
: . Ω 
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γε ἃ τῷ πνεύματος, ὅτῳ δουξαξζεῖ) ὁΘεός, ὁ 9 καὶ ὧν τῇ ὥχη κελϑυοιῖβα λέγ, Αγι- 
ἀοϑήτω ὦ διομά συ. κὴ ὁ ΧρΑτοΣ Φησι, Λαμνάτω ζω φῶς δ ἐμιχσοϑ.9 τ) ζ.} ἀν, ϑοῴ- Ματϑ, εἰς. 

πον, ὅπω; ἴδωσι ζᾳᾷ καλῷ ἔβγα ὑμϑίυ, ἡ δὸξ ἰσωσι τὸν πτυτέρᾳι υμδ “ὃ ἐἰν τοῖς ϑρρινοῖς, ὅἰ-- 
τῷ δοξαζοισιν αὖ τὸν ὁ (Ὁ ἐρανοὶ, οὐ Φωνζω αἰ φιόντες, αἰλλαὶ δζνᾳ τὴς ὄψεως ϑαυ (φξόμε- 

ς νοὶ,  τίρὺ δόξαν Εἰς“ δημιουρχοι αὐαφέφοντες. ὕτω δυξασωνϑμ αὑτὸν αὶ ἡ, μεῖς, μᾶλλον 

5. ἡ πλέον ὠκείνων, δυωμα θα, γδνὸ, δύ ἐδελωνδν, γὰρ οὕτως ἐρᾳνὸς, αὶ ἡμέφοι, ᾧ νυξ, 
ὡς αἰγία ψυχὴ δοξαίζεοι Θεόν. ὥασερ γοῦ Εἰς Ὁ χαάλλος τῷ ἐρφινού τις αἰφορῶν, λέγει, 
δόξα, σοι ὁ Θεὸς, δῇ ἔργϑν ἐκίιστις ; οὕτω δὲ ἡὶ Εἰς αἰδρὸς “δἰρετίων' βλέπων ᾧ πολλῷ αλέ- 
ον δ. ἐπ᾿ ὀκώνων ἢ γὰ ἿὟΜ' κιισμώτων ὦ πάντες δὺξα ξοισιν, δλλαὶ πολλοὶ χαὶ | 

10 αὐτομίῶσει δὴ λέγϑισι ζρὶ ὄντα! ὔλλοι ὃ ἡ ϑαιίμοσιν ὀϑψωτιϑέασι τ ϑ κόσμου τίρ 'δημιθργίπ ἤ 

ἐν αὶ τίω παρόνοιδρ, δὶ ὶ σφόδρα αἰὐσύγίνωφα αἱ δ τλϑεσιν " Τὴ ἢ αὐ ϑε9΄ που οἰροτῆς 
οσδνὶς ζιαῦτα θαι θ,ευυτῆσοι διωνήσεῖ),» δλλαὶ πάντως δυξάσει τὸν Θεὸν, διαλθίοντα αὖ- 
ᾧ κα Φφρετῆς ζώντα ὁρῶν. ῆς ὌΨ οὐχ ὠκπλαγήσεται, σὰν αὐ, ϑεριπὸς ὡς ὧν, κα τῆς ' 
κοινῆς μετέχὼν Φύσεως, ἢ εν μέσοις ςρεφόμϑμος δύ, ϑούπεις, καιϑεύπερ αἰδούμας, μὴ Ὠπ- 

15 καίμιγήηται ἐσθὴς τὸν Μ᾽ παϑῶν ἐφμόν. ὁτὸν μεταξὺ πυρὸς ᾧ σιδερα ἡ ϑηφίων ὧν, ἀδωώ- 

μῶμτος ἰσχυρότερος ἡ,  πἰξ,λμη.) πάντων δζρρ τὸν τῆς θυσιξείας λόχον; ὅτθμ ὑξοίδητω, 
αὶ δὐλογῇ στὸν κακῶς ἀκεύη, ὁ ἐγκωμιαζῃ στὸν ἐπηρέαίζηπῳ, ἡ θύχοται εἰ ϑν᾽ 
αδνωμώτων; στὸρ Ὀλχιζουλβύηται, ὁ ἐνεργετὴ «ὅν; πολεμοιοΐζῳς αὐτῶ αὶ (λιζουλεύον. Ϊ 
μι τα οι ἃ ( πιαῦτα, Μ᾽ ἐρανῶν πολλῷ μάλλον δοξάσει τ Θεόν. τὸν (ζ γὰρ ] 

20 ϑὴρανὸν ὁρῶντες ἑλλῴσες, -Οξαε αἰαέμύον ἢ) " γον ἢ ὀῤδρα ἰδόντες μ(ὦ ἀκριξείας φιλοσοφί- β 

ἂν Ἰχιδεικρύ μονα ταδψονται ἑαυ» καταγυνώσχϑισιν. στὸν "δ ρὸ τῆς αὐτῆς ἀὐζις φύ.-. ι ' 

στως μετέχων τοσῦτον ανώτερϑς ἢ, πολλῷ μᾶλλον, ἢ ὅσεν ὁ ἐἰροινὸς τὴς γῆς, ᾧ ἄκοντες ον- 
νοούξσιν, ὅτι γεία δουύάμεις ζῦτα ἐργοίζοται. δὲ 9 φησι" ἡ δυξασωσι τὸν πατέρα ὑμδν) 1 ἐν 
"οἷς ἐροινοῖς. βούλα μαϑεῖι ἡ ὁτέρωϑω, πῶς ὦ ἀστοὶ τῷ βίου ὙΜ σγϑλων αὐτί δοξα;- 

25 ζοτῃ ὁ Θεός; πῶς ὃ διαὶ ἈΝ θαυμάτων; οὐδ γε ποτε ἸΝα(ρυχοδονόσορ (ὄν; τρᾷς παῖς 
δὰς Θἱς τίω κρίμινον. Εἶτα Τῷ εἰδι ὃ πῦρ οὐ αὐἰδολρόυδνον αὐνδμ, φησιν" Εὐλογη-- Δω. γ.Ζι. . 

τὸς Θεὸς ἃς “ἰπέτωλο. τὸν ἀἰγόλον αὐτο, χαὶ ἄξήλοτο τοις παίδας αὐτο ἐκ τῆς κα- 

μένου, ἐπὶ ἐπαπηίθεισοιν ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ ἠλλαίωστιν ὃ μα τῷ βασιλέως. αἰ λέγης: χατε- 

φρονήϑης, ἡ ϑαυμαίξεις τ δζρτηυσανζς να, φησι, ἡ δι ἀΐφ' τῦτο, ὅτι χατιφ ρϑνήϑίω, 

20 τῷ θαύματος ζωτίω τίω «μαίάμ ὦ, ϑησι. ὡς: ̓  δε τὸ σῊ (ον ἡ δῦξα ῷ Θεῷ τὸτι γγ4γϑνε 

μόνον, αἰλλαὶ καὶ ὀζρὺ τίωὐ πσϑϑαίρεσιν ἢ ἐμξληϑώντων. Εἰ δὲ καὶ χαϑ᾽ ἑαυτιδξεσασειέ τις 
αὐτο καίχεῆο, σόχ ἔλαῆαν τὔτο ἐκοήου. τῷ "» ῥύσααϑωι καμένδυ, Ὁ στείσοι ψυχας' χα πο- 

τολμῆσαι χαμένου Πῶς ἐλαῆον Εἰς θαύματος λόλϑν. πῶς δ οὐκ ὠκπλύξεως ἀξιο, 
ὁτὸμ ὁ τῆς αἰκακῦμεης βακιλάς, κ) Ὁσαῦτα «ἰδὲ ἑαυτὸν ὅπλα ὀχωνᾧ φρατόπεδα ὑφρα- 

385 τηλϑες, καὶ τωπάρχαρ αὶ ̓ὑποτώτες, αὶ γέ ὸ ϑεώλοιῆλν κἰαυοχαιοδμίωυ, οἰ πατὸ παίδων αἰχ- 
μαλώτωιχρταᾷιρϑνῆται, καὶ (Ὁ δεδεμϑμοι τῷ δήσωντος αὐθεγίνωνται, χαὶ παστον νικῶσι τίμὶ 

φρατίαν' «ὐκείγζω ;εὲ γὼὸ ἴδωσαιν, δαξρ ἤθηλον, (ὦ αδὸ΄ ὃ βασιλέα, καὶ ζωώτα ἃ τίω πὸ 
τῆς κϑυβείνου συιμεμισχίθν ἔγντες" δλ᾿ ὦ γυμνοὶ, αὶ δούλοι, καὶ ξώοι, χαὶ ὀλίρρι( τί ΝΣ 

πιὼν ὀλιγώπερϑν ; ) ἐἀπειρονςράτιαν δεδερνθμοι κοιτηγωνίσουντο. ἤδη γὸ ϑανάτος κατε- 

40 Φρριῆτο, γ) Ὁ λοιπῶν ὁ Χριφὸᾳ ἐμϑιμεν ἔχιδημιᾷν. κφὶ καϑαύπερ λὐατήλλειν μέλλοντος τοῦ 
ἡλίου, ὼ ωρὶνῇ ᾷς αἰκτίνας φανῆναι, λθμθϑν ΑΚ ὧ φῶς τὺς ἡμέραις" οὕτω καὶ ΤΌ ΤῊς 

δεχφιασιούης ἡλίου μόλλονγος ἐρχφοϑεῳ, ὁ θαίγατος λϑιτον αὐπρεξιζατο. αἰτὸ δεωίξου μοῦ 

δ ἈρλμειτνδΆ ταρϑν ὠκείνου γ τί της νίκης οἰδέφανέςερον : τί δ" χαρῶν “ξοπαίων ξχισημό- 
ταρϑν" ὅη5 χαὶ ἐφ᾿ ἡμδὼ γγὕ. Τνωῶ 6θ1, ὁ τῆς Βαζυλωνίας καριήαι βασιλειρ, αὶ νὦ φλόγα 

ὀνατῆε 
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ϑμϑαγῇφ χαλεπωτέραν κείνης. ἔς αὶ νῦν ὁ τοιαύ του εἰκόνα κελθύων θωυμαξάν. βρήσιν. αὐτῷ 
αὶ σατράπαι, ᾧ φρατιαῖται, αὶ ϑητεύουσοι μουσική ἢ πυλλοὶ ϑαυμαξοισι (οι τέων Ἢ εἰκό.. 
να, ποικιλίω,τίω μεγαλέω. τοιούτον Ὁ» τί ὅ81ν ἡ πλεονεξία, δῇ ἡ εἰκῶν ἐκ οἰγη, συοὴ σι.- 
δὴρν' καταφρϑιούσω, Φλλ ἐξ ὀβομοίων ξ συγκειυϑέη πσδαγρῶς, πόρτα." κελβύουσα 

ϑαυμαάξῳ, ὁ χαλ κῶν, χαὶ σίδηρον, ἢ ὦ πολλῷ τὐτὼν ὅν θὐτελέφεφᾳα, δλλ᾽ ὥασιρ ζυτώς 
Εἰσιν, οὕτων (Ὁ τὸν" παίδων ὀκοίνων ζιλωταί Εἰσι ᾧ νερυγ(ὦ) λέρντες᾽ Τοῖς ϑεοῖς σῳ ὁυ 
λϑτοθύουϑμ, ἡ τὴ Είκονι συ αὶ σρφοσκμυούμϑμ,αἰλλα κὸ τίου κάμινον τὴς πενίας αἰ αυυυϑμο- 

ϑυ,ρὸ τίω ἀϊλίω τα λαυπωοίαν ἔπασαν τὺ ἿὮ τὺ Θεν νόμων. ἢ ὦ ' πολὰ ὄχον 
τας, χαϑούπορ καίκεῖνοι τότε, ζω τίωυ αυοϑσκεουοῦσι πολλάκις  χριταχαίονθει" (Ὁ ὃ μηδὲν᾽ 
κακτηήρϑῥοι, ὶ ζαύτης κουταφρϑνούσι, ον πενίᾳ ὄντες, ἐν δρόσῳ μῶλλόν εἶσι δὝῥΨ' εἰν ϑῦπο.. τὸ 
οἷα ζωντων. χαϑώπερ "ἡ τῦτε, (ᾧ (ὥ ἐμξαλόντες χριτοχανσαν" (ὦ δὲ ὦ μέσῳ ὄγτες, ὥάτερ 

εὖ ὕδατι ἧσαν καὶ ϑρύσῳ; αὶ ὁ τύρριννος δὲ τότε ὀκᾷγος μάλλον ὠχαίθν» τῇ φλογὶ, τῷ θυμοῦ 

σφοδρότερον αὐτὸν ὀματήοντος, ἢ (ὦ) παῖδες ὠκέιοι, ὠκόίνων δὴ γὺ οὐκ ἴδωυσε Ὁ πῦρ. συῦδι' 
ὦκρων ἀψαοϑαι “ὦ ποεχῶν᾽ τοῦτο δέ πυρθς σφοδρότερον χουτέκαυσε τίω δζνοιλυ ἡ ὀργή. 

εὐνόησον Σ» ὅσον ζω ἐπ᾿ οήλσι τοσούτας “(πὸ παίδων αἰχμαλώτου αὐτὸν δζμτῆνοοϑτῳ . 15 

ἔδωξε γδρ λοιπὸν ὅτι τίου πόλιν «ὐνδἶεἔλαξεν, οὐ οὐϑα τίωυ' οἰκείλν ἰωρώ, ὠλλα' δι 
τίω “ἿΨ πολλων ἀρδοίαν. Εἰγοὺ Μ᾽ δεδεμδύων οὐ ἴσχυσε οὐδε μέοθα,, ἰζα ὁτὰ 
καιώνῳ βεθλημϑίων, πὼς ἐμ τύτων αὐϑεοίρετο πολέμιννόμω, παντων τοιούτων ὀγτῶν; ὅθεν 

δῆλον υἷι αἱ ΤὟΨ πολλων αμϑδοτίαι τίω πόλιν γϑϑόδωχαν. ὅροι δὲὼ τὸ ἀἰκειόδοξον ΥΨΜ παΐ- 
δὼν. οὐ ))δ ὁπεπήδοσοιν τῇ καιμινῳ,αἰλλα' τῷ Χελφοῦ τίου τ κα ελίαν αἴωϑεν ἐφύλᾳ- 20 
τον λέγϑντος, Εὔχεαϑε μὴ Εἶσε λϑοῦ Θὺς πειρρισμὸν " “το ἔφυγον ἸῺΝ ἤσϑησαν, αἰλλ᾽ ἔςν. 
σαν τῳ] μέσῳ ϑρναίως, οὔτε μὴ χριλοιῶῦτος αἰγονζόμδνοι, ὅτε χα λοιώῶτος μιοιλακιζόμε- 

νοι, δηλ α, πτ39 πάντα ὅτοιμοι,  γιμναῖοι, ᾧ πάσηφνγάμοντες πὐηρησίας, αἰχουσωρϑῳ δὲ καὶ τ 
Δἢ λέχϑεσιν » ἵνα καντεῦ)εν μωώθω δν αὐ ῬΨ τὸ" φιλόσοφον φοϑνημαν Ἐς Θεὸς ὦ οὐρανοῖς Νδε 

δωωυατὸς ἐϊξολέοϑαι ἡμας. οὐ γδβ Αὐτῷ ἑαυ δ φροντίζουσιν, διαὶ  καίεοϑαν. μέλλον- 25 
τες, ἰπϑ τῆς τῇ Θεοῦ δόξης μεφαμφψαῖσιν. ἦνα γὃ μήποτέ, φησι, χατανλυϑόντων ἡμῶν α΄ - 
εϑένειδν τῷ Θεοῦ κοιταγνῷς, δὴ σοι τὸ δόγμα ἀπὸν αἀἰπαγίλλομδν ακριξος τ ἡμέτερον ἐςι 

Θεῤρ ὧν οὐρφινοῖς αὶ τοιοῦτος οἷα, αὕτη εἰκωὺ κ Ἐϊτὲ γῆς," ἀψυηος ᾧ ἀφώνος, δ, ἱκανὸς χα ὧν 
μέσης καμίνου τῆς χαιονδῥης ἐξαρπάσαι. μιη' τοίνω ἀἰντϑ καζαγνῷς αἰαϑένειλν, ὅτι αἰ φίησιν 
ἐμπεσεῖν, οὕτως δὴ δυνατὸς, ὥξε μ᾽ τὸ ἐμπεσεῖν πώλιν ἡμαξ δξουρπάσαῳ τῆς Φλεγχϑο. 39 
ἢ ἐδ μή, γρωςον ἔξω σοι, ὦ βασιλεύ, ὅτι τοῖς ϑεοῖς συ οὐ λφτοθύορϑι, καὶ τῇ Εἐκόνι τ χευ- 
σῇ ἢ ἔφησοκ, οὐ ποδϑσκυνούνϑμ. ὅρφι αὐςᾶν: οἰκονομικῶς αἰγνοοιωαις Ὁ μέλλον. Εἰ ΝΣ 

“ὐϑλήδεσαν, Οὐ ἤσαιν ϑωωυ μα τοὶ, πεποιηκότες ὅπερ ἐποίησαν. τί γὰρ αν ματὸν, Εἰ οὐνὲ- 

χύορι ἔχοντες (,τηθίας, χατετόλ μησαν Τὴν δεινωῖν; ΔΛ ὁ ἐς Θεὸς ἐδυξάξετο, διωυηϑεὶς 
ὠκθληφν τῆς κα μένου ̓ ὠκᾷοι ὃ Οὐκ αὐ ἐϑαυμοίόϑησαν, ὧτε μυὴ Εἰς κινδυωώοις ἑαιδους ρί-- .5 
ψαντες, αἱ οἱ τὸν ὠοιὰ ὠφῆχεν ἀγνοῦσοι Ὁ μέλλον, ἵνα ἀὐδθις' δοξαὶσν πλέον. ὶ κοιϑαῖ- 
περ αὐτοὶ ἡστφρλχίζογν βασιλέα μὴ αἰοὐένειαν κατα γϑαδναι Θεοῦ, εἰ κατουκκυϑθοίησαν, ὅ- 

τῶς ὁ Θεὸς αἰμιφότερφ, ἐποίησε, κἡὶ τίω ἑαυ δυυύα μιν ἔδειξε, ὶ τίω Μ᾽ παίδων ἀσο9ϑυ- 
μέδω λοιμιπσοϑτέραν ἰοφλυίωαι “ϑρεσκεύασε, πόθεν δξῶυ αὑτοῖς καὶ ἀμμφιζολίᾳ, τὸ 
μὴ ϑαρρῷ ὅτι ττλύτως σωθήσονται ; δχγ' τὸ πύμτων ἑανῶν εὐτελεςέρϑες ἐπ) νομίξζεων , ὃ 49 

αὐαϊξίοις τοιαύτης εὐεργεσίας, ὰ ὅτι αὶ φοχαζόυϑμος τἶτο λέγω, Εἰς τίω κοίμενον ἐμέπε- 
σὔγτης, τοιαῦτα αἰππωδυφϑνη λέγϑντις, Ἡ δότουϑν, ἑωομήσωϑρ, Οὐκ ἐφίν ἡμῖν αϑοῖζαι τὸ 
φῦμα. ὅζρα ζωῶτα ἔλοχϑν, Καὶ ἐδὼ μή. Εἰ ὃ μὴ φδνερώς Εἶπον τῷ», ἢ], ὅτι διυνατὸς 

δὰ ὕθιν ὁ Θεὸς ὀξελέοϑαι ἡμαξ" ἐλὺ ὃ μὴ ἀξέλειται, ἐζρὶ (ρα αἰμδντίας οὐρα ἔξελήται, 
μη 
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μ᾽ ϑαωμάσῃς. καὶ χὰ ἔδυξαν ἀν" [5 τοῖς βαρθαροις τῷ 4 Θεοί πίω ἀἰϑένιαν τῇ 

ΤῊ οἰκείων ἀεὗρτημῷ ᾿ συσκιαζεν πεϑφάσει. δχοὶ τῦτο αἷδὲ τῷ διωνα τῷ μόνου α[4λε- 
ϑεντες, τίω αἰπίαν ου  τιϑέασι" δ ἀλλως ἢ, πεπταδούρϑροι καλαύς ἧς ἤσουν ν᾽ μιν πολυίσρα- 

ομογῷν τὰ Θεοῦ ζ κρίσεις. ζωτα. τοίνιωυ Εἰπόντες οὐνέξησαν Εἰς τὸ πῦρ) νὼ οὔτε ς εὐυξρα- 

ς σῷ Εἰς (δ) βασιλέα, οὐτε ι κα τέφραν τίω Εἰκώα. ῷ Ψ ὀ δέον, τοιοῦτον ἐβχοῖ 

σώφρονα, ὲ Ἰπφω, ὦ μάλιςα εἰν τοῖς κυδχωυοις " ἵνα μὴ η δόξει ϑυμῷ ᾧ κενοδοξίᾳ, “σὸς 

τριούτες αἰ γώνας ἰζναι, δρλα' αὐδρείᾳι. ἐ φευσιώμ, ὁ ο μὰ ἜΣ υδρίξων, ὀκείνων ΠΣ ἐγ- 

χλημ Τὰ ̓ὐασορδρει τίω αἰ πυϑνοιδω ἡ ὁ ὃ ᾿ ἰσασλϑύων, ὁ ἐλκόμϑμος, ἃ μετ᾽ ὕλιφαίας α- 
γωμζόμϑμο, οὐ οὐχ ὡς αἰδρᾷος λαυμαζεται μὸ μόνον, λα αὶ Ἐχὶ τῇ σωφφρϑσέώῃ ὼ τῇ ἔχι- 

10 εἰκείᾳ οὐχ, ἤτον αγακηρυήεται ὃ ὉπῈρ «ὑτοὶ τῦτε ἐποίησειν, τίωω τὰ αἀγϑρείαν Ἰλεδεικνυμε- 

τοι χαὶ τέων πείχειαν ὦ ὡπασοιν, ὁ συνῆν Ἐχὶ μιοϑυῷ παρ ρντες, σετῖς αὐντιδῦσει! τὸ ἀνται- 

μοιθῇ. ν ἐδ, μὴ ̓ϑυλήσῃ, φησίν, ἡμας ν δξελέοϑαι, τοῖς κοῖς συ οὐ λατρεύοιδν. ἐχοὼν 

γν"δὲ εἰὲ ΨΥ ὅδη ζω αἰμοιθαρ,, κατακξιωθόντερ απαλλαγάζαι τῆς ἀσιζείας, καὶ “ἴ τ 
κοίζουκοιύσαι ζῷ σώματα. κ᾿ ἡμεῖς τοίνων ἔχοντες ἠδὴ πίω ἀντίδοσιν ( »ΑΚ ἔρο 

5 κρυτανξιωδώτες αὑτὸν Ὀληγνάαι, καταϊειωθέντες “δρέϑαι μέλη Χοιλφοῦ ) μη, ποιήσω-- 
αϑῳ αὐζῷ μέλη πόρνη. ὦ .»» πα ̓φεικωδεφαίτῳ τύτω χη καταλίσαι τὸν λόγϑν, 

'γα, ἀκμαΐζοντα ἔ ἐχοντος τὴς αἰπήλῆς τὸ ΤΟΥ φόζον, οϑῥωκϑρ “χεισίου καϑουρώτερφι το φό.- 

ζῳ τύτῳ γινόνϑροι. οὕτω υ δ δωυνσόμεθαι πορνείας ἀπαλλαΐρτες τὸν ΧΧοάφον ἰδεῖν, δ 

ὅδμοιτο πόϑζῷς ἡμας κυ αϑῥυσίας ϑγασοιοϑαι κῸὶ τίρ ἡμέρφιν ὠκείνδω, Ὑϑθιτι χα) 
20 φιλαν,ϑορπία. 

Λογ.θ., Σ ΠΕΡῚ ΔΕ ὩΝ ΕΓΡΑΨΑΤΕ ΜΟΙ᾿ ΚΑΛΟΝ ἌΝ ζ, 

ϑεῦπῳ γεωναικὸς μὴ ᾿ ἀπῆΐεοϑαι, » Διαὶ ὃ ζω πορνείας ἔκοιφος τί ἑαυ 

γωνώϊκα ἐχέτω, ὼ ἑκαίφη τὸν ἴδον ἀνδρα. 

ἘΑΟΥΞ ἰορϑωσοις χαλεπώτατα ἐγκλήματα, ὃ κ᾽ ἃ διεαστοϑαι τίωὶ 

Ὁ ὀκχκλησί νδαύτερον ὃ τί πεπορνδυκότος, τρίτον ὦ τῷ πλεονόζου, 
κέγρηται λοιπὸν ἡμερωτέρῳ λόγῳ ὃ ὁ μοταϊξυ ζίϑησι κολοαίνεσιν 

συμξουλζωυ τίω αἷϑὶ τῷ γόνυ ὺ τῆς αἰ) λαινίαι, πο .Μ Φορτι- 

κωτέρων αἰαποιύων ἀχροατέω. Ἐχὶ ὃ τῆς δυτέρας ἔχιςο- 
λῆς ὦ οὐδντίον ποιᾷ. ̓ αὔχετω Ὡσο ΤῊ ἡ ἡμερωτέρων, τελόυ- 

τὰ ὃ Εἰς Ν σκυ, 3» πότερᾳι,, ἡ οὐ ζῦλαι ἢ (δ αἰδὲ τὸς πϑλλοίας αἰπϑρτίσας λόγον, 

πάλιν ἔξεισιν Ἰχὶ ζᾳῳᾳ πλυκτικώτερᾳι, οὐ πόρτα ἐφεξης ̓ ϑεὶς, . ἄνα ποιχίλλων (ὃ θην 

οὖ ἑκατέρῳ, ὡς ὀχαιοθς αἰπήτει, ὁ] αἰ χσοκεινᾶρων τραυμῖν . χρία. δ9 Φησι, αἰ 

3: ὃ ὠνέγραψατέ μοι. ἔγφαψαυ ὃ αὐταὶ Εἰ δεῖ α'πέχεοϑαι γειναικος, ἥ μ᾽ ς πρεὶς 

αὐτὰ ἐλυζιρφάφων, ὁ αϑέτὸ γίμε νομοϑεν, Θἐσαῖγει ἀ ᾧ αὖδὲ τῆς πορϑενίας λόρν. 

κρυλὸν δυιϑούπῳ γεναικς μ᾿ ) ὡπῆεοϑαι. Εἰ Μ ὦ γὸ τὸ καλϑιὴ Ὁ σφόδρα χὐυβέχονζυ- 

τε, φυσι, βέλπο μησὴ ὁλὼς: ὁμιλῷ γωυαμί᾽ Εἰ: ἢ τὸ  ἀσφαλὲε αὶ βοηθοιῶῶ συ τῇαϑε- 

γείᾳ, ὁμίλᾳ γάμῳ. ὉῊ ὃ ὁ εἰκὸς εὖ, ὃ ὃ ὄνιω, ᾿ Ὑγύ; ᾧ ἅ ̓ὀὐδρα βούλεαϑαι, τίωὶ ἢ γυ- 

0 ναι μχέτι, ἢ ὁ τὸ ναυτίον ὅρφι σῶς αἰδὶ ἐ ἐκατίρων .ἱ ! ᾳ λέγεται. τά τινες υϑὺ φάσιν 

ὅτι στϑὸς ἱρέας ἢ λόγος ζέ ᾿ αὐταϊ Οἴρηται" ἐγὼ δὲ στο ΤΡ ἐξης σχϑπῶν, Οὐ Χ αὐ᾿ Φαὶ- 

ἕω τῷ» οὕτως ἔχεν. σοὶ "ὃ δ καϑολικὼς ἔϑηχϑ τίου «ὐῬαίνεσιν. Εἰ δὲ ἱερεῖσι μόνον 

(τας ἔρφαφει, Εἶπεν ἀμ" καιλϑν τῶ διδωσκαίλῳ γειυαμεὸς ω ' ἀτήεοϑου. γεουὶ δὲ καϑύ- 

λου αὑτὸ τέθάκε, χαλϑν αὐ, ϑοϑσίῳ λέγων, οὐχ ἱερᾷ μόνον" καὶ πάλιν,λέλυσαι Ἔιτο γέσναι- 

κῶς; ; 
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κός γ ὶ 'ζηει γευαῖκαι. Οὐκ Εἶπε, σὺ ὁ ὁ ἱοράίς ἡ διδοίσκαλος, δ᾽ αἰδίθειτωφ᾽ Ὁ, ὸ ὅλος 

δόλυ: τοιουτος παεϑεῖσιν . θγ96. Θἱπω δὲ, οἰσ ζ πορνείας ἕχασος τίευ' ἑαυΐ" .υ- 

γαϊχϑ ἐχέτω, αὐτῇ τῇ αἥτιᾳ, τῆς συγχωρήσεως Εἰς ὀγκρατειὰν ἤγαγε. 

3. Τὴ γωυαιχὶ ὃ αὐήρ τίω ὀφοιλφιδυΐευ τμέω: τἰποδιδότω ᾿ ὁμοίως χαὶ ἡ )εισὴ ἡ τῶ" 

αἰϑρί. Τίδ ει ἡ ̓ ἐφειλομθλη τιμή! ; ἢ γεν τῷ ἰδίῳ σώματος οὔκ ὀξωσιαζᾳ, ἊΝ ς 

αὶ δούλη ᾧ δέασονα [51 τὸ λυϑρός, κἀν Ἡποφῇς τῆς διυλεῖας τῆς «σεϑσηχϑυσης, «πέ»σέ- 
κρεσοις τῶ "Θεῷ᾽ Θ Ὶ τ ςΉναΙ βύλε ὑτὸμο ὃ ἀνὴρ ὅκ: πρέπῃ, καὶ πρϑὲς βεαχὺ τῶν γένης 

κα, ὄζοι δι τϑῈ ὀφήλιω 6 πρῆγμα ὠκάλεσεν, ἵγω δείξη μνδέα κύριοι ὦτα ἑαυτῷ, 

ΝΕΥΝ δλήλων δούλοις. στοὰν δὰ ὁὰυ ἰδῃς πρρυΐευ ποιραίσεν" σϑ» Εἰπέ’ Οἕκ 'σι Ὁ σὼ σωκίαι ὀμῶν, 2.5 

ὥλλα τῆς γειυαικῶφ, ζωτα ἂν ̓ γωυὴ λεγέτω αυδὲς «ὅν βυλορδύοις αὐτῆς διορύξαι τίω ιο 
σωφροσιωίο " ας ἐσν ἐμόντοι σῶμα τὸ ἐμὰ, δλὰ τῷ λὐδρόρ. ΕἾ: 3 σώματος οὐκδξε. 

σιά ξειὸ ᾿ ἀνήρ, ἡὴ γεωυη, πολλῷ μᾶλλον ἡμῶν. αἰχϑύσατε σαι ὀύδρας ἐλέτε, κι ὁσθὶ )υ- 

γϊχᾳς. ἜΝ »Ὁ σῶμα ἐχειν ἰδιον γ,8η, τον ᾧ μᾶλλον χρήματα. ἀλλαχοῦ ὦ ἐκ ὀΐευ πολ.-- 

Τεν. γος. λζῳω δίδωσι τω Γ᾿ αὐδρὶ τίωυ «ερεδρίον καὶ οὖ τῇ καινῇ, χῷ οὐ τῆ παλαιῷ, λέγων, 1099 

ΒΡ σ᾿ο. καὶ εὐδρα σῃ ἡ Ἀποφροφύ σύ, τ αὐτὸς συ κυραδύσει' ὁ Παῦλος φχκιρωῖ οὗ οὕτω Ὁ! ᾿ γράφων, Οἱ 15 

ὀδρες αἴγατατι ζὠ γωυάιχαῷ, ἡ ἢ γωυή ἴα Φοζῆται ὧν ὀύδρα. ὠζὦ ὃ οὐχέτι τὸ μ4)- 

ζ 2} Τὸ ἐλονῆον, ὥδλω αἰα ἢ  ὄξυσία. τί ϑυποτε; ; Τὴ “δι σωφφϑσιούης 0 λόγος ἐῶ ἡ ώτῳ. 

ον κὦ ζ “ὦ Οὐ ὠ “υλλοιῖς στδχεονεκτείτω, φησὶν, ὁ απ ̓9α 5 , σωφρ σιούνς -λόλρθ, ςὐκέτι" ὁ ἀνὴρ 

τὰ ἰδὲα σώματος Οἕκ ὀξασιάζει, σϑεῖδ ἡ ἥ γωυν. πολλὴ ἡ ἰσοτιμία,και ̓ ϑδιαία πλεονεξία. 

ς Μή Ὀὐποφερᾷτε, αἰλληλθες, Εἰ μή τ ὁ ἐκ συμιφων. Τί δὴ τϑτοῦςι; μιῇ 10 
ἐξα τευέοϑω, φησι, ἡ γένῃ, τυ ν αὐδρὸς ἀ ἄκοντος, μήτε ὁ αὐγήρ, τὴς γειυαρχὸρ Μἢ βυλομόβης. 

οἱ δήποτε; ει μεγάλα ἐκ τῆς ἐκρατείας ζω της “ἰκίεται χαχά. Ἢ "ἡ καὶ ᾿ν μοιχεία! ὁ πορ- 

νθ! αι, οἰκιών αγά ξοπαὶ πολλάκις οὐτεόλων ἐψνω. Εἰ ὙΡε ἔχοντες (κ ἰαυτὖμ γειυαικα, 

πορνδύοισι, πολλῷ μαλλον,ἀν ἀὐδρις τὴς φὐδαρωλίας Ὁ ζωοτης ἀἰποφερήσῃρ. ὼὸ καλαῖς Εἶπε, 

μῇ  ἀἰποςερᾷτε, "Ἀποφέρησιν ον Ζχῦϑα, χαὶ ἐὀφειλέω αγνωτέρω, ἵνα δείξη της ϑεασοτείας τίω 25 

ὑέσιν. τὸ γῈ ἄκοντος ϑευτέρου ἐγχρωτεύεοϑαι ϑοίτερον, “Σ᾽ ποφερῷν 661 τὸ δὲῥκόντος, 

. Ουοὶὲ ̓  Εἰ πείσαις με λφθοις πτν ἐμδι, Ὡὐποτερέοϑαι φημί. ὃ ὁ ἀκχονῶος χῷ 

, βιαξοιδήν λαῦων, Ὀὐτοφερᾷ᾽ ὃ οπτρ ποιϑσι πολλω [γωινάϊκες, μείζονα τῇ τῆς δικσιοσιωύηρ αἰμδὰ- 

“ἰὸν ἐργαζομδναι ὸ τὴ τῆς ἀσελγείας τὸ 9 αὐδρὸρ αἰχο'θύϑυνοι γούῳϑμαι ζῳυτν, ὺ ἀν ασώσαι 

πϑύτα. δὲῖ ἢ πϑ τῶν «περτιμᾷν τω ὁμόνοιδιν, ζω ᾧ πύμτων τῦτο κυρλώτερϑν, Ὁ "10 

βύλαι, ς Ὡπ “σραγμάτων ἀΐ' ἀξεταίσωμϑι. ἔξω ̓  γιωή καὶ ἀνρ, ὑἐγαρατευξαϑω 
ῥ' γωυὴ μή βαυλομδέε τῷ αὐδρος.πἰ δζυ, ἂν ὀκᾷρος ορτεῦλεν πο Ριθα,} ἢ μὴ ' πορνθύῃ (ἅ μ ̓ ὐλγῇ 

ὃ ὁ “ορρυθῆται ᾧ πυροὖται καὶ μοί») ἡ μυεία τῇ γωυαικὶ πτραγμαΐῳ πϑξεχη: τἰ ὃ κόρδὺρ 
τῆς νηχείας χαὶ τῆς ἐγκρατείας: ; αγάπης διοῤῥηγμαένηρ συν. πίσαις γὰ λοιδορίας, πῦσαι 

πρλγμαΐα, πόσον ἀγα γκη γένεοϑαι πόλεμον; ,ὅτὸμ γδ τ οἰκία, αγήρ χα γυης ᾿ διερικότες 35 

ἿΝ, Οσυσὲ γηὸς χθιοζοιδύης ἀ, μεῖνον ἡὶ οἰκία ὀζακείσι,), τὸ κυβερήτε πσοὲς ᾧ «εφρέα. 

ϑξβισασιαζοντος. ὅζῳ τῦτο φησι, ΜᾺ ̓Ὡἰποφερέτε αἰλλήδϑες, Εἰ μή τι ὦὖ ἐκ συμφώνν δὸς 

γα 69, ἵνα φολθζητε τῇ τῇ γηζεία χϑ τῇ «σξλσιυχῃ Τω ψ' πλείονος ατσευ-- 

δὴς τδλσευγι ᾿ονον λέ γῶν. αὐγὰ κωλύφ οἷν ὧν σιωιόνζοα δλλήλοις δχεοϑαιὃ ἀφζῳ- 
λείρηως δύχεοϑευ πῶς ἐν ἔχοι καιθϑν: ; ἐς! τούνιωυ χα! ᾿ἐμιλὴν γωναικὶ, ὦ δ. χῇ «ϑσέχειν' 40 

δλλλ᾽ ἐγκρατοιῳ, ἀκριξέσερα γό. αὕτη. ὀγοῤ Εἶπον απλωςς, ἵνα, πορ»σεύχνεϑε, δλλ ὕα 

οολοίξητο, ὡς αρρλίαν ἐμεποιοιεώτος τῷ πράγματος, δλλ Οὐχ αὐκοϑειρσίλν. Καὶ 

"αλιν ἔχι δ᾽ αὖτ᾽ σιυέρ γα, ἡῳ μὴ πειοεζηυ ὑμας ὁ Σατὸμάς, ἵνα γδρ με δόξη 
νομμὐ )εσίας δὴ [οὶ πσδάχλα, «ρϑειϑησι τί αἰτιὸρ. ποία δὲ ὅδην αὐτὴ; ἥα (ἐπ ᾿ πειροίζη 

ὑμας 



χγωσ 
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ὑμας ὁ Σατὸγᾶς. καὶ ἦα μαϑης ὅτι οὐχ ὁ δρέξολος αὐ' μόγον ἐργαζεῖ ὃ τῆς μοιχείας, 
ἐπήγαγε, Δια τέ ὡχρᾳσίαν ὑμδιν 
ὅ Τϑ»»" λέγω χτ' συϊγνωμέω,, ἐ κατ᾽ Ἐχιταγάυ. 7 Θέλω γὰ" πόμῷς 

λύϑοζποις 64), ὡς χαὶ ἐμφυτὸν, Εν ἐγχρῳτεία, ὙΦ» πολλαχοῦ ποιᾷ, στὸν αὐξὰ 
ς δυσκόλων ραν πραγμάτων ἑαυΐζογ ἐν μέσῳ αἰ ϑησι, καί φησι, μιμηταὶ μια γύεοϑε. 

Αλλ᾽ ἐκαφος ὦ ἰδκον γϑισμα ἔχει ἐκ Θεϑ, ὃς (ὦ οὕτως ὃς ἢ οὕτως. Ἐπειδὴ “Ὁ 
σῴοδρα αὐτῇΖ ϑ κατηλϑρησεν Ε ἐπτων, δχρὶ τέρω ἀρ ᾳσίαν ὑ μϑῇυ, ποίλιν αὐ υιὲ αὔλεμυ,ϑήσα το 
Εἰ πων, ἔκαφος ἰδεον γϑισμα ἔχει ἐκ Θεῦ, αὶ τῷ δηλων ὅτι πῆς ἡμυτέρφις ααίουδὴς δὶ δεῖ - 

τὰ ζ καιτορϑώ μα, ἀλλ᾽, ὁ ἐφϑίω Εὐπον,κθρ μυνθούμϑμος ἀὐδίις, Εἰ Ὁ  γορισμά 

το ὅ51, ὁ νῦν λύ, 969. πὸς Εἰς τῦτο Εἰἰστέρει, πῶς λέτε; 
8 Λόγῳ ἢ τοῖς αἰγάμοις καὶ ταὶς χλρφιις, κολϑὺ αὐταῖς ἐδρ μείνωσιν ὡς κάγω. 

9 Εἰ οἵχ ἐγκρωτευονῖ) , " γαμείτωσοιν. Εἶδες τίω" σεωώεσιν τῷ Παύλν, πῶς 

ᾧ βῇπίονα δείκρυσι τίου ἐγχρατειαν, ἡ Οὐκ «αγχαζει 42) μη φϑοίνοντοι, διδοικὼς μή τί πα- 
φαπίω μα γμ5.}" Κρφῆο γοῤ ὅθι γαμῆσαι, ἡ πυρϑόοϑαι Ἐνεφέωσεν ὅση τὴς 

15 ἔχιϑυμίας καὶ τυραννίς. ὃ ὃ λέγή τοιῶτόν ἔξιν᾽ Εἰ πολλίω κἰ αυοιῦμεις βίαν ᾧ πύρωσιν, ἀ.. 
παλλαάγηϑιπόνων ᾧ ἱδρώτων, μήποτε αἰδιτζαπῆς. 

10 Τοῖς ὃ γεγα μιηκόσι χρ)οοιγίέλλω Οὐκ ἐγὼ, ἀλλ᾽ ὁ Κύρμος, Ἐπειδὴ νόμον ρη- 
πῶς κ᾿ ασὸ τῷ Χοιφοῦ τεϑῶντα κάλλει ὀῤα γινώσκειν οὐδ τῷ χωρὶς πορνείας μὴ ἀἰφιέναι γυ-- 

νῶκα, ὀχ τῦτὸ φησιν, ΟΥ̓Χ ἐγώ. δὲ ὃ Εἶρηνϑμα ἔμσϑλοϑεν, Εἰ ἡ μὴ ῥητῶς Εἰρητ, 

20 ἀἰλλαὶ καὶ αὐτῷ δυκῇ ζᾳυτα᾿ τῶτο υδ τοι ἡ ῥητῶς αϑρέδωκεν. ὧφε Ὁ, ἐγω, καὶ, οέκ ἐγώ, ζωω,. 

πίω ἔχει τίω δζμφορον. ἴα δ μηδὲ ᾧ ἀυτῴου, ϑορπια 40) γομίσῃς, ὅρα τη ἐπήγα- 

.4, δυκῶ Ν᾽ κῴγω πνῶμα Θεῶ ἔχει. ᾧ δῶ ἕξιν, ο(οἰς γυγα μηκόσι χϑρήήωλεν ὁ Κύολος; 
Γιωωυώϊχα Ὄἰπὸ ὀυδρὸς μὴ χωελοθέωσαι: 

:: Εὐρμὴςφ χωελοϑοῦ, αϑμέτω ἀγα μος, ἢ τῳ αἰδρὶ κκταλλαγήτω᾽ καὶ ἀύδρα γωνώχᾳ 
24 μὴ ἀφιέναι. Ἐπειδὴ "ὺ χαὶ δ ἐγχρώτειδν, ᾧ δύ ἄλλας πυοοφασεις ὁ μικροψυχίας 

γὐιξαϑαι αἱ σιρέσεις σιυέζαμε, βέλτιον  μυδὲ ϑμέοθαι τίω Ὡἠρχέω, φησιν Εἰ ὃ ρα 

Ἄλϑοιτο, μδμέτω ἡ γωυνὴ μ᾽ τῷ λύδρος, Εἰ χαὶ μοὶ τὴ μίξειιαλλαὶ τῷ μηδένα ἕτερον χέήρεισ-: 
αγαγῷν ὀῤδρα. ] 

1ν Τοῖς ὃ λοιποῖς ἐγὼ λέγω, οὐχ ὁ Κυρλορ᾽ Εἴτις ἀδελφὸς γυναῖκα ἐγαι ὦπιςον, ὦ 

30 αὐτὴ σιυδυδὺκᾷ οἰκῴν μετ᾽ «στο μὴ ὠφιέτω «ὑτίω. . 

12 Καὶ γινὴ Εἴ τίς ἔχει ὀύδρα ἀπιφον, καὶ αὑτὸς σιωυθυδυκᾷ οἰκῷν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ αφι- 

ἔτω αὐζι. Ὡασερ γὸ «ὐθὲ τὸ γωοίζοοϑαι πόρνων δῴμλεχϑυϑνος, τῇ Ἐχιδορθώσει 
τὸ πράγμα πεποίηκεν θὕκολον, Εἰ πων, καὶ οὐ πϑύτως τοῖς πόρνοις τῷ κόσμο τότ᾿ οὕτω δὺὴ 

αὶ οὐ ζοῶ πολλῆς ποολενόησεν δὐκολίας, Εἰπων᾿ ἐαν τις ἣ γωσνὴ ἀὐδρα, ἢ ανὴρ γωνώγκαι ἔχη 
49 ὠπίφον, μὴ αἰ φιέτω αντέω!, (( λέγης» αὐ ( ὥπιφος, νϑνέτω μ(᾽ “δ γωναικὸς᾿ ἐν ἢ πὸρ- 

γος, μι ηχέτι ; χα τοιγο ἐλοιῆον κα πορνεία, τὴς ἀπιρίας. ἔλαιῆον νϑὺ ἡ πορνεία, ἀλλ ὁΘεὸς ἣν 

σῶν φείδεται σφόδγα. τὔτο χα οὖν τῇ ϑιεσία πϑιᾷ λέγων, Αφες τίω ϑισίαν, χα κατωλ-- Ματθ, οικϑ. 

λάγηϑι ᾧ ἀδιλφῷ σχ᾿ τὅτο καὶ ἐχὶ τῷ ὶ μυοία τάλαντα ὀφείλοντος, χα! γῈ} ἐκῴνον 
! 4 “" . , ν ! ; ; Α ’ ᾿ “" 

μυρλα, μδὺ τώλαντα γγφεωφοιεῦται αὐτῷ οὐκ ὠκόλασιν, ἐκατον δὲ δῥνοαυρια αἰ ποιτοιωύγο 
49 (ὃ ((ιωδουλον ἐϊιμωρήσειτο. ΕἾζω ἵνα μιὰ φοζῆται ἡ γωυὴ ὡς ἀκαθώρτος γοονϑϑὴ 

δοὺ ἴω μίξιν, φησίν" 
14 Ἡγίαςαι γὰρ ὁ αἰήρ ὁὔπιφος ὧν τῇ γωσαιχὶ ᾧ ἡ γίαςαι ἡ γουυὴ αὶ ἄπτιφος οὐ ῷ αἰδρί. 
Καίτοι Εἰ ὁ τῇ πῦρνη κολλώμϑμος, ἕν σῶμα ὅδην, θὔϑηλον οἷι χα! ἡ ῷ Εἰδωλολοίτρη κολ- 

Ἀωμϑιῆ, ἐν σῶμα ὅξιν. ἕν σῶμα ὅφξιν, δολ᾽ οὐνν αἰκοίϑειρτος, δλλα νικᾷ κα κϑιθοι 9 της 
τὴς 

« 
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τῆς γυναικὸς τίωυ' αἰχαϑαρσίαν τῷ λὐδρὸς, καὶ κα ἡ κοιϑουρότης τ πισοῦ ὀῤδρὸς πάλι ὃ ἀ.- 

κουϑουρτον τῆς ἀπίφου γωυαγκὸς. πὼς δῶν ογζαυϑα καὶ γοίκηται ζ αἀκαϑαρτοι, δὲ καὶ 

Ἰχυτέτρα αι καὶ (πωοισία" (]ηὴ ὃ τὴς πορνθυονϑῥης γοωναμχως οὐ χρυτηγϑρήται ὠκοώλλων αὐν-- 
τίω ὁ ὀύήρ τοἷι ογζα υϑο « ἐλπὶς σωζεοϑαι ὦ ὡἰσπολωλὸς μέρος ὅζρα τῷ γαάμν᾽ ὀκᾷξὸ ς 
γαίμος δὰ “φαλέλυἢ ᾿ κακεῖ ἃ αἰμφότερϑι αἰ σφλίρρνται,ἐνζαῦ)α ὃ λειτύρρυ ὁ ἐ.., 

κλημᾳ δῇ τι λέγω" ἐφῃ ἡ πορνβυϑεῖστε χαϑώποαξ μιαξοὶ. Εἰ τοίνμω ὁ ολλώμδμος τῇ πίρ- 

γῇ ἕν σώμα 561, ᾧ αὐτὸς ΔΛ μμαρθς πορνϑυούση μιγνύμϑμος. ὅρα τῶτο ἀφίηῆα.) ἡ καϑα- 

οὐὗτης ἅπασω. ονζαῦθα ἢ ἐχούτως" υλὰ πώς; ἐςιν ἀκοίθευρτος ὁ Εἰδωλολαίτρης, 
δλλ᾽ 

᾿ γωυὴ οὐκἔςιν ἀκαϑωρτος. εἰ γὺ ὀκοινώνει αὐτοῦ τῦτο, χα ἀκίϑώρτος ζω, 
λέγω ὃ τὶ τίωὐ ἀσέβειθρ, ἔμϑηε ἡ αὕτη ακαϑωρτος γίνεαϑαρ" νεωὶ ἢ ἑτέρως μϑῥ ὅ81ν ἀ- 1ο 

͵ ε 3 ! 3 δ, .ἡ » Ι « λν ΥΤ΄,.» »]) "» 
χαϑουρτος ΕἸδωλολά της, ον ἐπρῳ Ὁ αὐτο τράγλατι χϑηωνᾷ ἡ γώση, οΟΥ ᾧ Οὔκ ἐς" α.-: 

χίθαρτος. γα μος Δ βΈ61, κὶ μίξις συμ, καιϑὸ ἡ κοινωνία, ποείλιν τῶτον ζ ἐλπὶς ὁμα.- 
“͵᾿Ἄι ιν ιν ,,)[ν ἡ λω ᾽ Ὁ» , " »"“βνε 

κληϑθίουαι καἰ αῦο τὴς γουναικὺς (φῳκείωται Ὁ αὕτη) ὠκζνον ὃ οὐ σφῦρα δύκϑλον. πὼς γὉ," 
Λ 2} ᾽ Ι ͵ ἢ ε! ,. "», αἱ 3 ᾽ὔ 

ᾧ ἐμισοϑοϑεν ατιμαάσοασο ΘΟγοΥ, νομϑῥη ἐτέρϑυ, Ὁ ΤΌ γαμν (ᾳ δίκαια αφὸνίσασα, 

ὀνακιλέσαοϑωι δυωήσεται (ὃ ἡδικηνϑῥον, ασοὸς τύτοις ἡ 4) φϑύοντα ὡς ζώου ; πά- 
λιν ὁχᾷ μϑιὺ μα τίω' πορνείθν ὁ ὀὐὴρ Οὐκ ἐςῖν ὀρήρ ̓ ἐνταῦθα δὲ, κὠν Εἰδωλολότοις 
ἡ γωυή, τϑ αἰδρὸς τὸ δίχσμον Οὐκ Ὥστλλυται. ἐχ ἁπλαῖς δὲ (ὡωοικίξα ῷ ἐπίς.,λὰ 

βουλουϑύῳ. 89 Εἶπε, ὶ αὑτὸς ((ιουθυϑοκεῖ οἰκεῖν με] αὐτῆς, ποῖοι γὰρ, Εἰπέ μοι, βλα,- 

(υς, τὸν ὼ τοὶ τῆς ἐυσεξείας αἰκέρᾳια, ὀζενϑμη,ὺ ἐλπίδες ὡσι “χφηφαὶ αἰξὸὶτῦ αἰπίςου,νδϑειν 

ἕν ἤδη ζ( ϑενζ, καὶ μὴ αἰδιιῆων πολέμων εἰ σσοϑάσεις Ε ἰσούγήν: οὐ γγ» αἰϑὲ Ὕ μη-- 39 
δύπω (ωελϑόντων τ αι λέγεται νοῦ, δλα τὐϑὲ δ" ἤδη ((μωολϑόντων. οὐ 2} Εἶπεν, 
Εἴ τις βούλεται λαξῳν ὠπιρον,αἰλλ᾽, ΕἸ τις ἐχᾷ ἀπιρον. δῇ Εἴ τις (τ᾽ ὃ γα μῆσαι ἢ γα μι- 
ϑέσαι ἐδέξαν» (δ) λόγον τὴς ἐυσεξείας, Εἶτα ϑούτερον μέρος εἐγαπέμενε τῇ αἰπιία;, χαὶ φέρ. 

ῃ “ ι 24 ! Γ; ͵ .«»} εν 3 » } 
γήτο ((μωοικεῖν, μὴ Αἰ σρρηγνυοϑὼ. ἡγίαςαι γδγ, Φησιν,0 ανῊρ ο ἀπιφος ὧν τῇ γώωυ αηκὶ.το-- 

’ « , “ Ι! Ι|ἔἄἂἌὦὥΨΦὋἘΕοΠΡοὁέΕἘ ἢ ᾿»ν ΠῚ] ᾽ “ Π ] 
σοαύτη ἡ αἰϑιοισία, τὴς σὴς κουϑουρϑτητος, Ὧι δΐζυ͵ ὡγιὸς ἔδην ὁ Ἑλλίω 1 ἐδωκίθς. κνὶ γὰ Ε1- 1: 

πε, γιὸς ἔβην, αἰλλ᾽ ἡγίαςαι ον τῇ γωναικί, τϑτο δὲ Εἶπεν, ἐχ ἵνα δυίξη ἐκεῖνον γον, ΩῚ 
ἵνα ἐκ «αἰϑιοισίας () φόξον ἐξέλῃ τῆς γοωαικὸς͵ κακεῖνον Εἰς ἐχιϑυμίαν" αἰγαΐγῃ τὴς ἀ- 
ληϑείας. οὐδ Ὁ) σωμάτων τὸ ἀχάθαρτοι, ὧν ὅδην ἡὶ χοινωνία, ἀλλα' τὴς ασοϑαιρέσεως 

χαὶ ὙΔ" λογισμών. Εἶζα καὶ ᾿ἀἰπόδειξις. Εἰ γὰρ" ἀκαίϑωρτος μϑϑυσοω ϑυνᾷς, τὸ δὲ πτ- 
δῖον Οὐκ ἐπὶ σοῦ μόνης, ἀκοίϑευρτον ρα τὸ ποδίον, ἢ ἐἶξ ἡμισείας καϑα οὐν᾽ νοὶ δὲ οὐκ 30 
ΕΞ Σ.ΕΗ, ͵ νν» ΠΗ, :»ν »Ὑ ιφὩφΦ ᾿,ῳ. ΡΞ Δ 
ἐςν αἰκοίϑαρτον. δ[9 χαὶ ἐπήγαλμ, πε! τὰ τέκγα ὑμῶι ακοιϑορτα ὅ61᾽ γιουΐ 
δὲ ἀγιαί ὅ21, Τυτίςν, οὔκ αἰκαίϑωρτα. αὑτὸς δὲ για ἐκφίλεσει, τῇ αὐδιοισία, 

τῆς λέξεως πώλιν ἐκδαίλλων τῆς τοιαύτης αἰ ασυίας τὸ δίος. 
15. Εἰ δὲ ὁ ἀπιςος χωοϊζεν, χωρεαξέοϑω. Ενζωῶϑα "ΣΡ οὐκέη “πορνεία, Ω 

ποραγλα 8. τί δὲ ὅβιν, Οἱ δὲ ὁ ὠπιφος χωρίζεται ἢ Εἰ κελόθύεισοι ϑύοιν ἢ χρινωνᾷν 35 
ταὶ τῆς αἰσεξείας χὼῷ Φῷ οί μον, ἢ ὀϑαχωρᾷν, βέλτιον αἰ 9 απαοϑίωϑαι ᾧ γέμον, ὶ μὴ 
τίω εὐσέξειαν. δ[ὸ ἐπήγα δ μ᾽ Οὐ διδουύλω) ὁ ἀδελφὸς," ἡ ἀδελφὴ οὖν τοῖς Ὧι» 
οὐτοις, Εἰχαϑ᾽ ἐκοίς“ ζω ἡμέραν πυκτϑῦοι αὶ πολέμους πϑρέγοι δ. “ϑτοβέλπον 

ἀπαλλαγάσαι. τῦτογορ αἰνίηεται λέγων, Ἐνδὲ Εἰρζωη κέκλοικεν ἡμας ὁ Θεός. 
Ἐκεῖνος γ Δοιπον τίων αἰδίδν πϑρέοαν, ὥσπερ ἢ ὁ πορνθύσας 49 
ιό Τί » οἰδουφ, γέυδαι, Εἰτὸ ἀδρα σώσεις ; Πρός ὃ, μὴ ἀφιέτω αὐτὸν, ὅτο 

πάλι. Εἰ ἢ μὴ φασιαξε, νδῥε φησίν(εχά "ὸ ἃ κέρδοσ)υϑε,ὁ ποὐϑαίνει, ἡ συμούλθυε, Ἃ 
πεῖνο. ἐδεὶς γὸ ὅτω διδωώσκαλος ἰοίύστω δυυνήσεϊ), ὡς γωνή, αὶ οὔτε ἡϑαΐγκδι ἔχιτίϑησιν 
αὐτῇ ἡ πόρτως ἀπτιτῇ Ὁ αὑτὰς Ὁ πρράγμα, ἡα μὴ παλιν φορθικώτερρν ἐργαίσηται, ΄ Ω τι 
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ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ, μϑ, 36: 
οὔτε ὑἰπογενώσκειν κελευ, δλ, ἀφίησιν ἰὐζ' τῇ τϑ μέλλοντος αἰδυλίᾳ μιατέωρρν, λέγων, 

τί γὺ οἶδως,") γεωύαι,εὶ τ αὐδρα σώσεις; ») ὺ ὦ οἱ ἴδοις ναϑερ,εἰ δ γευυάκαι σώσεις; Καϊπάλν. 

17 Εἰ μὴ ἐκαάςῳ ὡς ἐμέρλσεν ὁ Θεύς, ἕκαφον ὡς κέκληχεν ὁ Κύριος, οὕτω αἴϑα- 

πατείτω. ι8 Περατυτμηεϑμος ὡς ἐκληϑηνμὴ ; ἐχιασείωϑω. “" αχροξυρίᾳ ἧς ὁ... 
5 χλϑη; μὴ αἰδετεμψέοϑω. ῖς Ἡ αῷουμὴ φυσὲν ὅ91, αὶ ἡ ἀκροξυτία συυδν φῚν, 
δλλα τήρησις ς ὠγτολών Θεό, 

20 Ἑκαφος οὐ τῇ κλήσει ἢ ἡ ἐκλϑϑη, ζω τη μϑδμέτω. 

21 Δούλος ἰκλύδης: ; (Αῇ σϑι ῥδιέτω. Ταύτα Εἷς τίω πίςιν ξουὲν (μυτελᾷ, 

φησι" μι τοίγωωυ φιλονείκει, μηδὲ λορυζού. ἢ ̓ γ πίσις πϑώτα ὀξέξαλεζῳῦτα. ἑκαφος 

1ο εν τῇ κλήσει ἡ ἡ ὀκλήνμ, ο᾽ τη μδνέτω. γεευαϊκο ἔ ν ἀἰπιςου ὀκλήϑης; μϑμεε ἐχον" 

μὴ αψθ τίωΣ πίςιν ὀκθώλῃς τέ γαευάϊκαι. δοῦλος ὧν ὠκλήϑης; μὴ σοι ιμδηέτω " μϑύς 
δουλδύων. ἄχρι ἔξζυφος ὧν ὀκλήϑνρ: : μϑμε αἰκρόξυφος. ὀμεαίξέτομος ὦ ὧν Ἐίφωσαιο; υϑῥεἐμ- 

αὐβίτομος, τῶτο Ὑ ὅβῃν, ἐ ἐκοίφῳ ὡς ἐμθθΑσίῃ ο Θεόρ. ὗτα γὰ Οὐκ ἔςι κωλύματα 
εἰς δσέξοιων. σὺ δυύλος ὧν ὀκλήϑηρ,άλλορ γαναίχᾳ ἔχων ἀἰπιφον͵ ἄλλος «ἰξετιτμημέ- 

14 νος, βαζαι, ποῦ τίω δουλείαν ἐἰθηκέν: ὥασερ συσϊὲν ὠφελᾷ ἢ ̓ αἰθετομεὴ, ΟΣ οδ' βλοα]ειὴ ἢ 

ἀἰχροδυςτα,οὑτῶς Οὐκ καὶ δουλεία, Οὐ ἴδ ἡ ἐλθυϑφοία. ἡ ἴα δείξῃ τῦτο σειφέφερον ὧκ πε- 

ομοισίας, φησίν, Αλλ᾽ εἰ καὶ δυυθασειι ἐλβύϑερος “δυέαϑαι, μᾶλλον 2,6. ἡσαι᾿ 

Τντες!, μᾶλλον δουλδυε. καὶ τὶ δήποτε ᾧῷ διωναίνϑνον ἐλῥυλερω ϑίεαι κελδύςι υϑῥειν 

δούλον; γελὼν δεῖξαι, οἷι Οὐοϊδν βλοίτῆει ἡ δουλεία, λα, ὼ ὠφελᾷ, "ὁ Οὐκ αγνοω ψϑῳ δι 
20 Ἱμές, ὃ μᾶλλον χρῆσι, «ἰΕἰἐλθυλεείας φασὶν Εἰρϑεϑαι, λέγοντες, ὅτι Εἰ δυωύαστω ἐλᾷυ- 

χέπηώτον ἡερωϑέεδαι, ἐλθυϑερώϑετι. πολὺ ὃ " ἀπονοίας ᾧ ζϑσῳ τῷ Πωώλε ὃ» βῆμα, Εἰ αὖτο 

αἰνίηον»». δ γὸ ἡ ἰ δαμιυλούμϑρορ ( δυύλον,  δεικψες' Οὐ εἶδν ἠδικηυϑμον, ἐκέλδυσε μές 
οϑαν ἐλεύλερνν. Εἶπε Ὁ δ τις ἴσως᾽ τ δίωω ἐν μὴ δουύωμαι ἠδίκημαι ἃ ὑλοίδωμαι; 
ὦ τούνιου τῷ τὸ φησιν, δννν, ὅπερ ἐφζυ,ϑύλων δεῖξαι ὅτι συ εἰὲγ στὰ ἐον γύ τοῖὲ ἐλβυϑέρῳ. ὅνο- 

25. ϑῥῳ φησὶ, κῶν κύθιος ἧς τῷ ἐλθυϑερωϑίῶαι, μϑμε δυλθίων μάδλον. Εἶτα καὶ τίω 

αἰτίϑ ἐπά 
2.0 ἣν οὖν Κυρίῳ κληϑεὶς δούλορ, αἰπελάϑ)εῥος Κυεῖοι ΓΝ ὁμοίως καὶ Χ ὁἐλδ)α- 

᾿ 699 χραιϑεῖς, δοδλός ὅ41 τῷ Κολφού, Εν γὰ τοῖς ζΨ ᾿ Χοιφὸ, Φησιν, αἰμιφότερρι ἴσοι. 

ὁμοίως γδὰὶ Ὁ σὺ τῷ Χοιφοῦ δούλος, ὁ ὁμοίως νὴ ὁ δειασύτης ὃ σῦς. πώς δω ὁ ὁ δούλος, ὦ αὑπτθ-- 

40 λεύϑερϑςν ὅτι ἠλδυϑερωσε σε δ τῆς αἰεϑρτίας μόνον, δλλαὶ αὶ τῆς ἐξωθκν σγαλείαρ εϑροτα , 

δούδλογ. οὐ Ὁ ἀφίμου ζῇ διδλον(ῷ δοῦλοι, σΣεὶ ἀῤιϑεϑπον μϑύοντα οἰ ον δουλείᾳ. τ τὸ 

ΥΩ ϑαυμασὸν. ὼ πῶς ἐλεύλερος ὅξῃν ὁ δοῦλος τμδϑων δοῦλθο: ὁτὸμ παϑῶν ἀπηλ- 
λαγμόνορῇ ̓κὁ τὴν τῆς ψυχῆς νοσημαύτων, στὸ γον κατα Φ ον} ὁ ὀργηςᾷ α ἿΜ ὦλλων 
Τ᾽ τοιούτων παϑών. 

32 .23 Τιμὴς ἠγϑροίάϑητε, μὴ γένεοϑε διῦλοι λὐιϑοῦπων, Οὖνς δ λθγρς ἐν θ26᾿ 
οἰκέζᾳς μένον, ὥλλα καὶ ἄσϑϑς ἐλάνλερρις Εἴρηται. ἔς! γ»ὴὰ δοῦλον ὄντα μή , τῇ δοῦλον, 

ὦ ἐλεύγερονὸ ὀγτα δουλον ὁ). αὶ πῶς ὁ δουλος ὧν, Οὔκ ἔς! δουλθε; ὑτὸμ δζρ (ὃ Θεὸν πϑμ.- 

τὰ ποιή, τὸ μι ̓ οπαυχρίμη), μνδὲ κατ᾿ ̓ὀφϑευλμοδουλείαυ δύ ,ϑεσπων ω πυρϑηη᾽ τὸς 
τές!, δουλεύοντα δι, ϑοφποις ἐλεύθερον τῇ. ἢ πῶς πάλιν ἐλεύθερος ὡρὼ ὡν, γύ δοῦλος δ ;0- 

ἐο τὸν Δ. φλθνῖπαι δύ ϑεύποις πονηρϑ ἦγα ὀζμκονίλν ἢ ἢ δ. γαφριεϑργίδρ, ἢ Ἵ ̓ ῳ ἡμιαΐτων. 

Ἑχϑυμίων, ἡ ἥ ζω δυυυαφείδμ. ᾿ ὁ )Ὰ Οιοῦηος πόρίτων Τξὶ δουλικώτερος, καν ἐλεύϑς.-. 

οεῇ. σχϑπει ἢ ζαῦτα ἀμφότερᾳι. δουλος μι ὁ]ωσὴφ, υλ᾿ οὐκ αὐἰϑεύπων δοῦλος. δ9 

αἱ ον τῇ ἡ δαλεία πόμτων ἐλθύβέρων ἐλθυϑερώτερος ὦ, τὴ δεασοίνη ορεοὼ οἕκ Εἶξεν,εἰς 

ὧπερ ἠθέλησεν ἡ ̓χεζ]υϑύη, πάλι υἐλῴδέρ ἰω ἐκείν, ὲ πόμτων ἰὼ δουλικωτέρᾳι, (ὃ 

Οβεγίοίξ, τοι. 3 Η ἢ ϑεσοίποντα 



ὧν ζ. 

ΓΝ Τιμι ςιῷ, 
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ϑορφύποντου κολοίκαύουστι Φ ὐρδακαλοῦσοι. δ λ᾽ οὐκ ὄπεισι (ζ) ἐλεύθερον, μιη᾽ ἡϑέλησε, 

ποιῆσαι. Οὐκ ἀΐοφι δουλεία ὃ πράγμα ἰω, δλλ᾽ ἐλθυϑερία καὶ Δθὐωτάτω, ( γ ἐδε- 
ποδίαϑη ασοϑς δροτέω ὐκφνος δἰπτὸ τῆς δῳλείας ; ἀἰχουέτωσαν δοῦλοι ὶ ἐλεύθεροι, τὶς ἐ- 
δυύλδϑυσιγ; ὁ αἀξιούμϑμος, ἥη ἀξιοῦσα: ἢ πο ακαλοῦσω, ἢ κα τοι Φροναΐν ἱκετϑυούσης, ᾧ 

Ὁ» Εἰσιν ὅρϑι δυύλων αδορ τὸ Θεοῦ κείνϑμοι " ὁ μέχρι ποὺ σγᾷ φυλῴῆειν ἀὐξιες, καὶ ς 

τῦοογενομοϑότηται, ἢ αἰχδαγειν ἀϊδοις ὁ γ᾽. ὁτὸμ "ὃ μηδὲν ὁ δεασότης Ἐχιταῆη Μ 

μὴ δοκϑιώτων τῳ Θεῷ, ἕπεοϑαι δᾷ ᾧ πείθεοϑαι ᾿ περαιτέρω Ὁ μοκέτι. οὕτω γ ὁ διὅ.- 
λος, ἐλεύθερος Ἀλς αὐ ὃ πῇραιτέρω πνδϑίης, κἀν ἐλεύθερος ἧς, ἐΐμου διϑλος, ὅτο γριῶ 
αἰνί'ἥσται λέγων, μὴ γίνεαϑε λῶλοι αὐ, ϑοΐπων. Εἰ 5, μὴ την, αἰλλ᾽ ἐκέλθυσε κασαλιμ- 
πόρειν δεαυόζως χαὶ ἐλδϑυϑέρας φιλονεικν γγέοϑα!, πῶς δένει λέγων, ἕχαφος οὐ τότω μέ- τὸ 

γέτῳ, οὖν ῷᾷ ὀκλήϑη; δ) ἀλλάχου, Οσοι Εἰσνοίσυῦ ζυοὸὺ δϑλοι, (ἦν ἰδίοις διαπόζως πά-. 

σης μῆς ἀξίως ἡγειαϑωσαν,ὼ μων χα τα φρονείτωσοιν (Ὁ πτιτοις' ἔχοντες δεαυύζαε, ὅτι ἀδελ- 
φοί Εἰσιν Ὁ τῆς ἐνεργεσίας ὀντιλαιμθὀνόνϑμοι. χαὶ ἘΦεσίοις ἢ χα! Κολαᾳοσαχεῦσιν ἐ- 
πιζέλλων,ζᾳ αὑτὰ οἰαταῆεῦ ᾧΦ νομοϑυτᾷ, ὅθεν δέον ὅτι οὐ ζρω τίου αὐαιρᾷ τίω διελεί- 
ἂν, ἀλλα! τίω εἰ πὸ τῆς κακίας ᾧ ἐλθυϑέροις γενομθῥίων, για 661 χόγεπωτατη,κάν ἐλεύϑς- α9 
οθς τίς ὧν αὐτῇ δυλεούη, ἡ ΣΡ αἰπωγδν» ἴ) τῷ Ἰωσὴφ αἰδελφοὶ ἐλεύθεροι ἐγτες; ἐχὲ 

“πϑϑτων ἤσαν Ὑ᾽ δγλων διαλικώτερϑι, χα! πσϑϑς (δ) πατέραι ψϑυδόμϑροι, καὶ «αϑϑς τὰς 

ἐμπόρος ζὰ μὴ δϑιτα λῴϑντες, ἢ «στοὺς τὸν ἀδελφὸν: αἰλλ᾽ οὐχ ὁ ἐλεύθερος ζοιοῦγος, ἀλλα 
πὸρμτανϑὺ ἡ ὡ πᾶσιν ἀληϑής. χαὶ συσὲν αὐτιν δ᾿ ϑλωώσα.9α) ἠδγωυήϑη, ὃν δεσμὸς, οὐ δῳ- 

λεία, οὐ δεασοόίνης ἔρως, ἐυ δ ὦ αἰλλοτδίᾳ ἐὴ ̓ ΟῚ ἔνϑυεν ἐλευύϑερος πϑρταχου. πὗτο 20 

»» μάλιςα' ὅξιν ἐλθυϑερία, στὸ καὶ ἐν δλ εἴᾳ αἰ αλόιπῃ. τοιοῦτον ὁ ἁοιςιανισμὸς, ὧν 
δυλοίᾳ ἐλάνϑερίθν λϑρίζεοϑαι. καὶ καϑεύπορ Ὁ φύσει ἀτφωτον σώμω,, τότε διείκψυται 

ἄτρωτον, ὅτὸρμ δεϊξαί ϑμον βέλος μηδὲν παΐίϑη δεινόν δυτω χαὶ ὁ αἰκριξαίς ἐλεύθερος τότε 

φανεῖ), ὅτὸρ καὶ διασόζως ἔχων μιν δυλωθῇ. δζρ' τῦτο κελεύει δοῦλον μϑμειν, Εἰ δ᾽ 
δυωατὸν δοιΐλον οντῶ ἐπ) λοισιανὸν δῇ “χοὴ, πολλζω τὺς ἐυσεξείας αἰαϑένειδν κατηγϑοϑῦσιν 3.5 
Ἑλλίωες" ὀρ ὃ μάϑωσιν ὅτι τίω ἐυσέξειαν Φ ον β, λοίτῆει διαλεία, θαυμάσονται ὃ κήρυ 

μαᾳ. Εἰγὰ ϑανατος ἡμας καὶ βλούτλει, Οὐ μιαςίτες, Οὐ τδ' δεσμαὶ, πολλῷ μάλλον δια- 
λεία, πῦρ, κὶ σίδυρος, καὶ τυραννίδες μυνοίαι, νόσοι, τὸ πενίαι καὶ ϑηοία καὶ μνεία τότων χα- 
λεπώτερα Οὐκ ἔθλανψαν (δ πιφουβ, αἰλλαὶ χα! διυνατωτέρφυς ἐποίησειν, ἃ πῶς διυλεία 
βιλοίψαι διυνήσεται, ἐχ αὕτη βλάπηει ἡ Δελεία, ἀγαπητὲ, ἀλλ᾽ ἡὶ φύσει δουλεία καὶ τὴς 30 
αἰεὗοτίας. κἀν ὠτίω μὴ ἧς τίω διαλείαν σγϑλος, ϑείρρει ἡ ἐυφραίνου. Ουοδείς σε ου-- 

δὲν ἀδικῆσαι δυωήσεται αἰδουλωτον ἔχοντα ᾧ ἦδος, αὐ ἢ ζαύτης ἧς δοῦλος, καὶ μυφιά- 
κιφἐλούϑερος ἧς, είν σφελὸς σοι τῆς ὀλθυϑεοίας, τί γδρ ὀφελος, Εἰπέ μοι, ὁτὸμ δῤ.- 
ϑοόπῳ μὴ δουλθύης, τοῖς ὃ πάϑεσι " σεαυτὸν «ἰσσικατακλίνης; (ὦ ὥ ἡ βωϑοφ- 

“ποι "ὦ Φείσειοαϑει ἔχίςαντω πολλάχις, ἐκ φιοι ὃ (ὦ) διασύται συ᾿ ποτε κϑρέννμυται σου τῆς 35 

ἀπωλείας. διαλθθες λνιϑϑούπῳ; δλλλαὶ καὶ ὁ δεαυύτης σοι σγελύνει, δϑικου υϑμός σοι τὰ 

τὴς ξοφης, Ἐχιμελούμϑμὸς συ τῆς ὑγείας, ἡ ὠδυμάτων, ὁ ἰαοδυμόώτων, ἃ δὝῥ ἀλ- 

λων πότων φροντίζων. ἡ ὐχ ὕτω σὺ δέδοιχας, μὴ αὐοοσκρούσης τῷ δεασότη, ὡς ἐ- 
κῴος δέδοικε μή τι Ὑ" λῥατκαίων Ἐχιλίπηῃ σοι. δλλ᾽ ὠκῶνος κριτακει“), σὺ ὃ ὑτηχας. ὃ 
ἱ τῷηο; σὐοδ )Ὁ τϑ»» ΓΩῚ αὐτῶ μόνον, δλλά ὁ ΟΝ σοί, πυλλαίκις ἡϑέὼ σϑ κατοχει-- 0 

᾿νϑῥου α ὑπνοιώτος ἡδέως, ὠκθνος ἐν ἐφήκε μόνον, ἀἰλλα καὶ μνοίας εἰ απορῦμει βίας ἐλὶ ὃ 
αἴγϑροις, ἢ ὠγρυπνᾷ σου χολεπώτερον. ᾳι γὼ Οιούτον ἔπαγε πρρᾳ τῆς δεασοίγνς ὃ Ἰω- 

σὴφ, δ ΟΝ τῆς Ὀχιϑυμίας ὀκείη, ὥστ ὦ ΝᾺ οἱ ἔχτπίξωι ἠθέλησεν ὠκείνη, Οὐχ ἐποίη- 
στγ᾽ κείνη ὃ, ὦ ἐπέταξεν ἡὶ δέασοινα «ὑτῆς, ἡ ἀσέλγφα λέγω, πόρτα ἔπραξε καὶ ὁ πτοό- 

τερϑν 

“' ἑὴν 
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τερϑν ὠπέρῃ, ἕως αὐ αὑτίω κατήαυε. ποῖος ζώτα ὕλιταῆει δεαούτης : ποῖος τύραν- 
γος ὠμός ; δεήθητί συ τὸ σάλι, φησί, κολρίκθυσον ῷ οὐογυρώνητον, ἱκέτθυσον ᾧ αἰχμά- 
λωτον" κῷν ὀζρμπηύσῃ, παλιν ὑχίμφον᾽ κᾷν πολλάκις Εὐπῃρ, μη αὐαϊογῆται, Ἰϑατήρη- 

σον ἀσείδ,κὶ ἡ βίασαι, ὁ γνοῦ κριπουγέλαισος. ᾷ ἀτιμότερον, αἰ ὃ Ρ τύτων αἰορφότερϑν 1] 

ς ῥῶ δὴ ̓ μηδὲν μηδὲ ὕτως λὐύσῃς, ᾧ συκοφλρτησον; ὃ ἀπατησοι ῷ (μωοικριωῦτα, 

δρϑι πα; αϑελβυλεραι, πὸς αἰλεα, ΧΟ Ὠπτάγματα, πῶς ἀπίων, ἡ μὰ, ἢ μμαμνιχᾷ. τἱ 
Οιούτον ἔχιταῆει ὁ δεασύτης, οἷα ἐστύταιϊξεν ἡ ̓ἀσέλγήα τὴ βασιλίοση γεωυαικὶ τῦτε ὀκείν: : 
ΝΥ ὅμως Οὔκ ἐτόλμησε πο θακοῦσαι. δ Ὁ Ἰωσήφ σο᾿εὲν ζοιοῦτον αὐσσέμμεινον, ἀλλα ᾧ ἐ- 

γαγτία, πὸρζα, δ᾿ ᾿δυξοω Εἰ ἔφερε ὦ ὁ τιμζω.. βούλει ᾧ ἕτερον ὀῤόδρα, ἰδεῖν «(ποῦ διεκασοίνης χῶ- 

19 λοπῆρ πολλὼ Ἐλιταλίτα, ὦ οὐπῆὲν τολμησαινζο, τἴϑακοῦσαι: ; οὐνόησον (Ὁ) Κα ν, ὅσα ὑἰ- 
πὸ τὴς βασκανίας ἐ ἐπεταγη. ἐπέταζξεν ὶ ὠκοίνη σφάξαι τὸ τον ἀδελφὸν, ὑθύσοιοϑευ ἢ ἔΘεν, 
λυπῆστῳ Υ πατέρᾳ, λϑαμχειυτησαμ. ἡ πανζᾳ ὁ ἐποίησε, ὐ σὐτῖδν ἴδηαι. καὶ ὌΝ [ ϑαυυμείξ ρ, 

Εἰ ἐφ᾽ ἐνὸς τοστεύτέω νἐχά ἰακωὶ αὕτη διασονα; ὀλθκλήρϑις πολλάκις δήμως αἰ πώλεσι. 

ὧν 29 ὁ Ἰουδοιίοις αἱ  γαυάμκες τ} Μαδιευαιων δεδερϑῥοις 94δὰν αἰχμαλώτοις ἔλαθον, 
15 τὴ τῆς οἰκείας ἐυμορφίας ὑλεϑυμίᾳ τότες χάρωσείρδναι παγᾷᾳ. (ὐτών τούνιω τίω δα- 

λοίδω ὀκῥαλλων ὁ ὁ Παῦλος, ἔλεγε, μὴ γίνεοϑε δοῦλοι αὐ, ϑόφπων, τιτέρ, λιὴ πείθοοϑε 

« ἀκμγὸν ὀἀῤιϑεθῥίοις ἀτοπα Ἐχιτώῆοισῳ, ὠλλὰ μηδὲ ἑαυτοῖς. Εἶτα " λὐενεγκῶν τί ὀχρένοιαν, ὃ 

ποιήσοις ὑψηλίω, φησι" 

25 Περλδ δ" χρϑόων ἔχεται έω ΚΚυοίε σόν ἔχω ̓ γνώμζωυ ὃ δίδωμι,ὡς ἡλοηνδύος 
20 “πο Κυρὶν πιςὺς ἘΠ Ολφὰὺ τάξει ππέϑξαμων χα! τὴς ἰρλοίας μνημονζει λοι- 
πὸν. Ὧὴ 5 τοῖς αἰϑὸ ἐ ἐγχρατάας ἀΐεις “γεγύμνασε πὰ ἐῤῥύθμισε λλθγϑι, ὥκθαμνει 

ἐπεὶ ζ δ μεῖζοι, ̓θηταγάω ρα ἔχω, λέγων; λα γομίζω καλὸν δῇ. δα οὶ; Αἱῳ ἡ τίω αὖ, γὼ 

τίω αἰτίαν, ζῶ αὐδὸ ἐ ἐγκρατείας τέϑεικο. 
27 Δέδεσοι γασναικὶ ; (μὴ ) ζήτει λύσιν" λέλυσαι πὸ γαναμκάξ; 2] 'ξήτι γευῶχαι. 

2: Ταύτασέκ εἰνδρτιόμϑῃν ὅβ τοῖς πσε»τέροι, λὰ ᾧ σφόδρα σιμυαίδοντὸρ.. ὼ γὸ ὺ 
ὁχᾷ φησι, εἰ μα τι αὐ ἐκ συμφών" ὼ οὐ θα φησι, δέδεσαι γωωυαιμί! μὴ ἡ ζύτει λύ- 

σιν. τῷ ὃ οὔκ ἐπιν ογόρίίον, Ὁ ζω «δα γνωώμάυ, λύσις ὅθ," Εἰ καὶ γρῳμέω αἰμι- 
φότερϑι ἐγκρατούοντο, Οὔ. ἐς! λύσις. Εἶτα ἵνα, μυὴ δόξῃ νομιοϑέσία ἐ Ὁ) τῶν, ἐπήγαλμ" 
28 Ἐδυ 5 ὦ γήμῃς, οὐχ ἡμῶρτερ. Εἶτα πὰ φὐδώτοι αἹτιάτα,. “ἴω γεςῶσαν 

20 ἀγαγγκίω, καὶ ̓ ῷ σμωυέρειλρϑίον τον, ᾧ τίω ̓ϑλίνυ. πολλω ἐγ βὸ γεόμος Ἰλισύρεται, 

χὰ ἡνίξατο καὶ Χ) ὀγζοῦ, Χ ὁ ὧν τῶ αἰεὶὲ ἐγκρρωτείας λόγῳ; ὀκέ Μ Εἰπώ, ὅτι Οὔκ ἔχε ὄΐξω.. 

σίαν ἑαυτὴς ἡ γασὴ, ον ζωϑειὃ Εἰπὼ, δέδεσαι. ἐδυ' ὃ καὶ γήρει, οὐχ ἡμδδτες. αὶ αἴϑὲ 

τῆς ϑρλκνίου ἐλομδύης" ἦδὴ 5} αὐτὴ Ῥεῦρτον, Εἰ ἰγὰ αἱ χῆραι κρίμα. ἐχούσι δυυτέροις ὁ- 
μμιλρέσοῳ γαΐμοις, ἐδω ̓ὡπαξ ἕλων χρείαν, “πολλῷ μάλλον αἱ ζῶ θχγοι. Θλίψιν. δὲ 

45 Τὴ ἡ (κε ἐζασι (ὦ) τοιϑτοι. Αλλά χαὶ ἡδονζω, φησιν. δλλα κα Ὁ) ζωτίω ὅρῳ “οἷς λυέ-. 

ζήλε τῇ ἡ βεκχύτητι τῷ ὕ χαιευό, Θἐπω;, 

αὐλένδο 29 9 καιο9ς σευέσαιλρδύοφ δ61" Τυτέιν, ἰποδημε λελάνο θα αὶ ἐξιέναι λοι: 

ἡἠρηίν, πὸ "σὺϑ ; δοτέρω πέχειρ, καΐτοι ΘΕ ὺ μηδὲν Εἶχον ἐπαρθὶς ὁ γάμος, ἢ οὕτως ὀπείγεαζ, 
απεὸς ζὐ μόλλοντα ἢ 6δὲ} "ἢ ὑτὸμ: ἣ αἰ ϑλίψυ ἔ χ᾽ δεῖ Φορτίον Ὀλισύρεοϑαι: ; χ6} λαοὶ 

40 τοσίτον ὄγκον, ὑτὸμ ὶ μζ, ζὸ λα(ῷ οὐ οὐτῶ δῖοι , γρἤοϑαι,, ὡς μὴ ἔρντα: ; Καὶ Ἴ» Φ 

ἔγοντες γωυώχάρ, Φησιν, γα ὡς μὴ ὀχοντερς ὦσιν. Εΐτω θείς ιν ἡ Τὴν" μϑαίντων, πά- 
λν ασοϑς ὃ αϑρὸ ἤγαγε λό. ᾳ «ἃ γοῤπνδυματικα᾽ ἄν ὅτι ὦ (ῷ πὸ ὀρϑρος,ἡ 

ἣ τὸ Θεϑ μεραμψα᾽ ) πᾷ Ὁ ϑρόντος βίν,ῶ, ϑλωὺ ὑμας αἰμαοίμψος ἐῇ. δλλ᾽ ὅμως 

καὶ οὕτως αἰφίησιχυρίως. ὁ τ μ(Τ' ὃ ̓ϑποδεῖ ξαιτὸ αἱροτὸν πάλιν αὐαγκαίζῶν, δοκεῖ μιὰ 9αρῤ- 
Οβεγίοι, τοχη, 3. Ηΐϊ Ως μΦ 
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ἐᾷν τοῖς ἑαυ λόγϑις. ὧφε τῇ συγχωρήσει μῶλλον ἐπηγαΐχετο κατέογεν, Εὐπων, 

35. Τρτοῦ ασϑὺς Ὁ ὑμδυ αὐὴὖἶω συμφέρον λέγω, οὐχ ἵγα βοθχον ὑμὶν ἔχιθάλω, 

λα σοῆς ὃ θ᾽ ογήμον ἡ θυπσοόσεδγον. Ακουέτωσοιν αἱ πχϑρϑένοι, στ Οὐκ  τύτω 

ὡραςαι ἡ ϑρϑονία. καὶ »ἱδ μεραμψώσει ζῷ τῷ κόσμυ, ἐδ᾽ δμ Εἴη αὐρϑένος, σου ϑυολίμων. 

Εἰπωνγ δ, μεμέραςαι ἡ γωυνὴ ἢ ἡ ὔδϑένος, τηο τέθκικε τὶ αἰ ἔφορον, ᾧ ᾧ διεφήκοισιν 5 
διλλήλων. (ᾧ ρον διδους τὴς πρεϑώνυ αὶ τῆς εἱ πόμϑενα, κὶ γαίμον Εἶπεν, στῖν ἐγκροἰτειλν, 
ἀλλα απορ αγμλοσιωΐευ,  πολυποραγμοσιωύζω, καὶ γδβῥὴ μίξις πονηρϑν, αἰλλὼ Ὁ ἐμκ- 

χοδιζεα, θοὸς φιλοσοφίλν. ε 

36 Εἰ δὲ τις αἰδρδι μον Ἐχὶ τίω ,ὐρϑένον σεῦ; νομμίδει. Ενζωῦϑα δυκᾷ ἅ κ᾿ χρὶ 

γάμε ο αλίποϑαι " τὸ ὃ πϑῦ ἰδὲ ϑρϑενίας φησίν. ἐπτεὶ καὶ δεύτερον συγχωρῇ γάμον, μι-. χο 
νον οὐ Κυρίῳ λέγων, τἰ δὲ Ἐδιν, ον Κυρίῳ, μὶ σωφρϑσιώης, ΜΙ κοσμιότητος. ζύτης 

δ  πουταχοῦ ἡ φεία, ὴ δεῖ ζριύ τίωυ διώχειν.. ἄλλως γρβ σόκ ἕςιν ἰδεὴ (ὃ Θεόν. Εἰ 5 
πϑλεδραίμομϑῳ τὰ αἰξ πῆς πϑρϑενίας, μηδεὶς ἡμδω ὄκψον κριτα γυωσκέτω.. αὶ γα ὀλόκλον- 
οὐν ἡμῖν βιθλίον Εἰς τϑη σύγκειται ὃ χώθλον, κῃ μΟ' ακριξζείας τῆς ἡμῖν ἐγχωρϑίσης ὠκεν 

πᾶσιν ἐπεξήϑοντες, «αἰδεηολογίθν 4ὴ) εὐρομείσοι νϑμ καὶ ον ὧδ πάλιν αὐζῷ εὐθεῖαι. δ θῇ ας 

ὀχᾷ ποδοισπτμαντες απ τύτων (ὃ ἀχροωτζω, ὠς ὠκᾷο ἐρφύνϑμ, ὅτι τίω ἐϊκρο«ἰ-- 

τεῖαν δὶ διώκειν. Εἰρζωυζρυ γδβιφησι, διώκετε, και (Ὁ «γιασμὸν ὃ “ὠεὶς Οὐδεὶς ἐψετω 

Κύριον, ἕν δέω ἰδεῖν αὐον χαταϊξιωθώκϑρ, καὶ οὐ πϑονίᾳ ὥμδν, κἀν ον οοΐτῳ γάμω, 
κἀν ον δευτέρῳ, ζμυτίω μεταδιώκωρμϑμ,ΐα τύχω νϑμ τῆς βασιλείας Ὑῦ 0  νἰρσιναῦν, χοῤυτι ὸ 
φιλονϑενπία. 20 

κύν. Δογικο α ΠΕΡῚ ΔΒ ΤΩΝ ΕΙΔΩΛΟΘΎΤΩΝ, ΟΙΔΑΜῈΝ 
ὅτι πόβτες γναῖσιν ἔγρνϑρμ. ἡ γναΐσις φυσιοῖ͵ ἡὶ ἃ ἐγαίπη οἰκοδὸ μιᾷ. 

Ἄς Ναγκαιον ποόϑτον Εἰπεῖν τὶ βυίλεῦ αὑτῷ τατὶ ὦ γωξλον. ὅτω ΌΝ ς 

ἡ} φληηος ἔςαι ὁ λόχϑό ἡμῖν. ὁ» ἐγκαλύμϑμόν τίνα ὁρῶν, αὐ μὴ 

4 «ασούτερον ἴδῃ τῷ ἀρδοτήματος τίω φύσι, οὔκ Εἴσεῖ) τίνα 68] 
Ἂν» ᾳ λορύμϑμα. Ωὶ ποτ᾽ δΐωυ 621» ὅπερ οὐεκαλά τῦτε Κορανθίοις, ἐγ- 

ἜΣ, χλημα μέγα καὐ πολλων αἰτίον κακϑν. ποῖον δὲ τϑηρ. πολλοὶ πὖρ 

διό, ὙΠ ὐδοῖς μαϑόντες, ὅτί καὶ Εἰσερηριδνα κοινοῖ (Ὁὺ αὐ,3.65 πον, ἀλλὰ )9 

(λ ἐὠκπορθυόμϑμα, ἡ ὅτι (ἃ ΕἸἴδωλα, ξύλα ἡ λίθοι ὦ δαίμονες, οὔτο β λοίψαι, οὔτε ὠφε- 
λῆσεῳ διωυίμϑμα, αἰμιότφως τῇ τελειότητι τὴς γνώσεως ζῳύτης ὑκέχρἑυῦο, ἡ Εἰς τω; ἐ- 

πέρων, ἢ Εἰς τίυυ ἑαυ ἣμ βλάξίω: καὶ γὰ Εἰ Εἴδωλα Εἴσῥεσαν, αὶ ΔῊ αὐ ζόϑι μετοῖμον ἵεϑιῶ 
παπεζ ὦν, ὶ μόγθμ ἐντεύθῳων (ὃ δλε,ϑοϑν ἔτικτον. οἵ τεγὸρ ἔτι (ὃ ΤῊ Εἰδώλων ἔγοντες 
φόζον, καὶ δέκ εἰδότες αὐ δ καταφοονᾷ, μετεῖχον "ἣν δείπνων ἐκείνων, ἐπ᾽ ὧν πιλειο- ᾿ς: 
τέρϑες ἑώρων τϑηο ποιοιευζαις μὺ ζὠ μέγιςα οὐτεύδαν ἐολοίτηον»(ουσὶὲ γβκα Ὁ αὖ ὀκεί- 

νοις γγώμης Μ πσοϑκεινϑων ἡτῆοντο, αἰλλ᾽ ὡς Εἰἰδωλοθύτων, ὶ ὁδὸς (πὶ Εἰδωλολάται- 
ἂν Ὁ πρᾶγμα ἐγίνετο) ἀὐδί το οὗτοι (Ὁ δύϑαν τολειότερϑι, οὐχ ὡς ὄτυχεν ἠδικϑεῶτο, δια!-- 
μονικδυ διπολαύοντες παπεζωδ, ὃ αὶ ζω ἔγκλημα πὴ ζω ὁ) μακῴρλος τ μέλλωὶ 

αὐΐο' δἰ ορϑοιώ, οὐκ θύλέως" χαταφοοικῷ κέγοηται ταί λόγω. ἢ “ὃ Δυοίας μόιλλον ἢ χα- 49 
! :τὮΩΗἯ {4 ν ἢ κν, ν᾿» "κ΄ ἢ “4. φπρὺ 
κίας ἰώ Ὁ γινόνϑμον. δ ὃ χα! ὐθαινέστως οὐ ϑοχη μάλλον ἐδεῖτο, ἡ δχιπληξέως σῷο- 

δρῶς καὶ ὀργῆς. σκόττει τοίγειυ αὐτῶ τέρω σεωεσιν, “πῶς θύϑέως οὐῤχεται τὴς νυϑεσίας. φἰθὲ 
ἢ ΠΕ ἰδωλοθύτων,οἴδωνϑρ ὅτι πόρτες γγαῖσιν ἔγϑιϑν. (ὧν ἀοϑενᾷς «ἀφεὶς, ὅπερ αἰεὶ ποιεὶ, 

τοῖς ἰοιύμσι Δ] φιλέγεπω πυσϑέτοις, τἶδην “ὃ ὁ οὐ Τῷ πσϑϑς Ῥωμαίους ἐποίησεν Εἰπὼν, Σὺ 
Η) 

Ῥωμ. (δι 



χιοὐκί- 
ΓῺ 

ΚΟΡΙΝ. ἈΠΊΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΔΟΥΙ. . δ ὅς 

ὃ τ κρίνεις (ὃ ἀδελφώνσυ! ζέ γὰῤ ὅδην ὁ δχιτί σιν δύκόλως δίξαοϑαι διά υϑμος". 
δδὲ χαὶ ονζαῦλαι ποιφ᾽ καὶ ἡ κενοὶ χ; τύφον οὐμφεῦεν, ὃ ὁτρ οὐδιμζον. αὖ δ τῇ ὄϊξαί- 
βέτον τὸ γναῖσιν ἐ ἔχειν τελείου, τὸν χϑμὸν ἀὐποφίωύας, ο οἰδαυυδν δ, φησιν, ὅτι πόρτες γφαδσὶν 
ἔχοιϑν. ὼ γὺ εἰ αἰφεὶς ὠζοις μέγα φορᾷ, εϑτον ἐδειξενὸ οτι δι λαξὲς τὸ ραγμα 

5 ἑτέρφις, οὐδὲν 4 ποσῶτον ὠφέλησεν, ὅ σὸν ἔολαψων. ἢ ̓γὸ φιλότιμος ψυχλο τὸν Ἰγπ τοι κοιλο 

λωπίξηται, καν ἑτέρφις β λοέτηη τῇ», σφόδρα εἶτ χέται , σ᾽ τίω «τῆς κενοδοξίας τὺ- 

εμνίδα. Δὲ τῶ Ποῦλος τέϑτο «(Ὁ ̓ ἑαυῦ Ό ποσάγμα ὀξεταζει, ὃ περ χαὶ ̓ Ἐχὶ 

τὴς συφίας τῆς ἔξω) .ῳ τὸς ἐμεσσεϑανεν ἐποίησε, κοϑαιραδ αὐτίω" δ αὐτρουλῆς, 

Ὅλ κεῖ αϑιὶ τῶτο Εἰκότως ἐποίει (τον γᾺ» δίδλου καιτηγϑείας ἄξιον, ΧΟ πολλὴ θὺ.- 

, 1ον9λία. δίόπερ σΣεῖς «ζῆν. ἐδξ᾽ δεύψισι Μόνον, δλλὰ χρὴ ̓ὠλυήίώ, τῶ Κηρύγιια τι) 

ὠΐζῦϑα 3 οέκ ὠνζω ῦ τοῦτο. “ποιησο. γαῖσις γϑᾷ ζὦ -" τελουμῦον, Ἣ γνεσις πιλεία. 

. οὔτε δξυ αὖ τέων ᾿καταξαλᾷν ἀσφαλὲν ζω, ἡ ᾧ τῦφον ἀλλως Οὔκ οὐγζῶ ὀκράλῷ ῷ 

ἰὼ ὥωτι. τὶ διζυ ποιᾷ: πέδον. τῶ]. εἶξαι χϑινζωῦ αὑτέω οὖσειν , καταφίλλει τὸ φύσημὰ 

τὸ ἐκείνων. (Ὁ 75} 8 ἐγοντίς τι μάγα ὁ καλὸ, ὁτὸμ μόνοι ἐχοσῖ, 'μάλλον ἱπαίρονταῦ᾽ αὐ ἢ 

ς κῷ άλλων φαῦσιν ἀύφ' κεκηρδνοι, οὐκέτι ὁμοίως τῦτο  παρρισι.. πεῖτο Δ δὼ αὐτὰ 

 κροποιᾷ ὯΝ ὀκῴνοι. αὐνἷἣ αὐτὸ ὁ τῇ) ὁὐόμειζον μόνων.  ἴπειτα ποιήσεις κοινὸν, ο ᾿ ἄϑησιν ἐς 
αὐτοὶ τὖν τῇ κοινωνίᾳ, βάγονᾳ ἐπεὶ ἡ ὦ οὐ οὕτως αὐ ᾿μάλοι αὐτᾶν' ἐπῆρεν. ὦατερ ..} τὸ μόνον ἔ- 

εν ἐπαίρει, οὕτω ̓ ηωνὸν ὅα ποῦ ἢ δυτερον δχεΝν τσ αϑο χόντων, οὐκ ὲ ἐλβῆον τοῦτό ": 

“ποι. αἰϑ τὸ οὐχ ἑαυτὸν (ϑησιν, δλλα πϑίζαι. οὐ γὰρ Εἶπεν, ὅτι ὺ ἐγὼ ἐῶ γνοῖ- 

20 σιν δλλ᾽, οἴϑιουϑμ ὅτι πϑώτες γναΐσιν ἔλουϑ. ἐν (Κ δδίυ τὕύτῳ «ροϑτῷ χατέραλι ἐν αὖ' ἥμτ τὸ 

.. δεῖς φούνημα, δευτέρῳ δὲ " σφοδρυτίρως. ποίῳ δὰ ἰτϑτῳ; τῶ! λῖξα ὁ ὅτι ΘΟ εϊξ αὑτὸ τὸ Ὡρα- 

Ρ γΜμ4 αἰ πηρτισμέιον ὌΝ λα ᾧ σφοδρά; ἀτελές" ̓  ε μδνον ἀτελές, ᾿ἀγά βλαβερόν, ἐ 4-- 

ὸρ ᾿ μὴ κΚ (ἐωεζυγμένον ἕτερον αὐτί. Εἰπωνγὰβ δ] ,γηαῖσιν ἔχοιϑι, ἐπήγα δι" αὶ γγαῖσιφ 
φισιοῖ, καὶ δὲ αἰγάπη οἰκοδομεῖ. ὧς ὁτὸῦ χρεὶς ἀγάπηςῇ, ὦ εἰς Φπόνοιαν αρει. δ 

25 συλ ἡ ἀγάπη, φησὶ, χωεὶς γνώσιως κερδὸρὄχει ΚΩῚ οὐκ εἶπ: τῦτο᾽ ΚΥ ὡς ὠμολϑθ.- 

γηνδῥον ἀφεῖς, δείκρεσιν: ὁτι σφέδρα δεῖται τῇτο ὀκείνου. ὁ Σ᾽ ἐὐγάπῶν, ὧτι ὠπτολὰδ 

σληρον τίωὐ πασῶν κυξιωτέραν, κῷν ἐλλείποντα τινα ἔχη, ζαλέωρ υἰπόλαυσεται τῆς 

γνώσεως δὶ τίωυ αἰγάσίω, ὥασερ ὁ Κυβνήλισς, καὶ ὁ ἑτεθφι πολλοί' ὁ δὲ ἡμὶν " «- 
γαἰπτίω 3 μὴ ἔχων, οὐ μόνον οὐδεν ρεθσλήγαται, δλλαὶ ἡ αὑτὴς κ πεσεῖται ἧς ἔχει; 

30 πολλάκις Εἰς Ὡπθνοιὰν ἐμιπεσ, ὡφεη ( Δ᾽ γναδσὶς ̓  ὥγαπης οὐκ σι ποιητὶκὴ, ὥλλα ἢ 

Φωυδλυτίον οἰποράζαι ῷ μὴ πτϑόσέχονται, φυσώσα Ὄ ἐπαίξρυπε, ᾿Χ ΕΣ ἰσρῷ ξἴωϑεν 

ἢ  ἀλαζομία " ὴ 3 αἰγάστη, ὁ ((ὠαγήνκαὶ πσελογναῖοιν ἄγη. ὅπερ δέὰυ καὶ ΠλΑο ἐλολρ: 
Εἰ δὲ τις ἀγαπα : ᾧ Θεὸν, ὥπ! ἔγνωσαι αὐσν αὐτϑ ὥςε οὐ τη κωλύω, φινὶ, Ἂ 

«ελείϑν γγωσιν ἐχὼ, λα, ὃ χω εἰγάπης ζω πίω ἰχὺ , ΤΦῸ χολδω ̓  ἐπεὶ κέρ-- 

85 δὸς ογεῖν, λα καὶ κ» βλάῖζος. ὁράς ὁπώς ἤδη «σεϑαναιῥούεται ῷ κἶθὶ αἱ ἀγάπης Δϑηϑν αὶ ἢ 

ΩΝ, ̓  ζωτα πόρτα ὐπὸ τότε ((ὠέξωνεϊζ χρικοὺ, αὶ οὔκ πο, ἰξλείας ἡγωστωξ, ἀλλ᾽ 

Ὄπ τὸ μὴ σφόδρα φιλί, μηδὲ φείδεοϑαι ΤῊ πλυσίοι(ὅλαν καὶ Ὁ ῷ Δι δ ἀσαοϑίωαι α αὖ .-- 

γος γέρον, Χη ὺ ὦ ἐπαίρεαϑαι, ἡ ἃ ἀλλὰ πόρτα, περ ἀύζις οὐἐχοαυλέδε, ὦ ἘΣ τύτὺ κα 

κῷ ̓Ὀὑταὴ (μεθ α αὑτὴς ὕλη μδ ται, τίω πηγδὼ τ αναϑων δορϑούμϑυὸφ. τί τοὶ- 
με πεφύσηεϑέ, φησιν, ᾿χὶ τῇ γνώσει; δὐγὸ τίω αγαίπέω μὴ ἔχνπ, ̓ βλὰξησειϑε ὦ»: 
τεύϑῳν. ἀὼ αἰλαζονείας . χέῖονν! δὺ δὲ ἐκξνο πυρόσῃ, ἡ το ἐφὰι οὺ ἀσφαλείᾳ. κα 

γι πλίον Εἰδλῆς τῷ πλησίον, φιλαδν αὐτὸν Οὐκ ἐπαίρη, δυλαὶ ἀγεϊρὶ αὐτὸν ἸΩΩ ἐδ. 
δἰϑὺ Εἰπὼν," γαῖοις Φεσίιοί, ἐπηγανν, ἡ ἢ δὲ εἰγείπη οἰκοδομεῖ. οὔκ Εἶπε, βἰετξμαϊξει, 

λα! ὃ πολλῷ σλέον καὶ χϑρδιιλεωτερϑή: οὐδὲ 2)» ἐφύσα, μόνον ἡ ἱ γναΐσις, ὄλλα' χαὶ 

ΘΟ εγίοῦ, τοην.3. ΠΕ 3 διέασά. 
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5. 3266 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
διέασα. ᾿ τὸν ὀκεῖνῳ τὗτ αἰτάϑηχεν. Εἶταν ὺ τρίτον τίϑυσι διωυα δνον αὐζν' κρι- 
γελῷ. ποῖον δὴ τῶτο! ὅτι καν γ(μωεξζϑυίμϑῥη ἢ ἢ ἢ αἰγώπή, Οὐδ οὕτως αἰπτηρτισμκίγη φρὴγαυ- 

Τὴ Ἢ ὁ γναῖσις. διϑ ἐπύγα δμ" 

᾿» Εἰ δέτις δοκεῖ Εἰδέναι ὦ, συοῦπω δυσὶν ἐ' ἐγνωχε, καθεὶς δεῖ γνώγαι., 
Αὐτη καιεια ἡ πληγή. οὐ λέγω »ϑῦ, Φυσιν, ὅτι κοινὴ καὶ γγαίσις πόύτων" εὐ λέγω δ 

μισῶν πλησίον ὦ “οὐτοιοουμϑυος, ζὰ μέγεραι σταυτον καταλα τήμις. κᾷν γὸ μόνος ἔχης, 

καν ν μωτειαξηφ, κἀν φιλῇς (Ὁ ἀδελφό, καὶ οὕτως ἀτελής Εἶκ Δ πίω γνώσι. συείδτω 
ΚΙ συ εὲν οἶδας, ὡς δὲ Εἰδίαι. Εἰ: ἢ Οὐδενὸς σϑεῖν πω ἀρρεῦ α τίωυ γνῶσιν ἔχ δον πα πῶς 

ᾧμες Εἰς τοσῦτον μμιλυίας ἥλασαν, ὡς λέγφν (ὃ Θεὸν Εἰδέναι κῷ ̓ ἀχριρείας αὶ απασης " 
πουγε Εἰ ὺ πόρτῶν Εἰλορμὴν ἀἰχριθὴ γφαΐσιν τέω μα. αλλών, οὶ οὗτω διιωατὸν ἑεὶ ἐ ἔγεν 

ζωτίω οὕτως; ὅσον γδοὺ ὐτι πσοῆς ἁπόμτα ὃ μάσεν, σϑοϊὲ Εἰπείνὲ ὄν. οἷ ὅρα πώς αὐνἷἕὦμ 

χατίασασε Ὁ φύσημα. οὐ ̓ γὸ Εἶπεν, τι «Ἐὶ ἣΜ ασϑοχειμϑῥων οἷκ ἔχετ Ῥ «ὐθλσίκυσαν 

γναῖσιν, λα «Ἐὶ πϑρτὺς ράγματος. ὁ Οὐκ Εἶπεν, οτι ὑμεῖς  Δλλ᾽ ὅτι ἐσ δρισῇν, 

καὺ Πέζος ἢ ἠκαν Παῦλος,καν ὀς! σῦν. τύτῳ γὸν Χ) “ϑρεμν ϑήσοι», ὁ (ωέςᾳ, λον αὐτῶν ̓κ΄' 

ἀκριξείας, 
8 Εἰ δέτις ἀγαπᾷ : ᾧ Θεὺ, ὧν, Οὐκ Εἰπεν,ἔγρω αὐτὸν ΧΩ Ἐγνωςαι ὑα᾽ 

τράνε ιν [τὸ τί. Οὐ γὴ ἡμεῖς αὑτὸν ἔγνωμϑυ, ̓ λ, ἡμαξ αὐτὸς ὥφῳ. δ δόλου" Ουν ὑ- 
«- Κορε! γοιζ. μεῖς με ἀξελίξαιϑε, δ 5 ἐγὼ ὑμας ἢ δξελεξαμάυ" ὑπάλιν , Τοτ ἢ Ὀλυγνώσομαι, καϑως 

Ὁ ὁ ἐπεγνωοϑίω. σχόπει τοίΐνιω δὶ ὅσων κατέούεγκεν αὐ ὦ Φοϑνημα. φεῦτο δείξει, ῦτι 
οὐ μόνοι Ὀλήξανται, ἃ ἀπορ ἰσασι ( πόρτες εἸϑΆ, φυσι, γνωΐσινε: δυῶν )ὲ ἐπειτα, ὅτι βλαύερν ὃ 

τξλγμα, χορὶς αἰγάπης ως δ γραΐσίς, φησι, φεσιοῖ 1 )6 ἔτα,ὅτι κα ὁ κα αἰγάπνς δι, οὔκ 
αἰπηρτισμένον ὅβὴν, συλ τέλειον ( Εἰ γ»- τίς δοκεῖ Εἰδίαι τι, οὐῖὶν συθδπτω πὸ ἔγνωκε, φη- 

σι, καϑῶς δᾷ γναδα!) «όλετύτοις, ὃ ὅτί σὰ τὸ ἧτο οἴκοθεν ἐχρέσιν, ᾿δδαν τῷ Θεού 

ϑωρησαιρδίου ( οὐ χὰ Εἶπεν, ἐ ἔγγω 4) Θὼ, ̓ λν ᾿ ὧν, ἔγνωςαι αὐτο στῳ ) Εἶτα, ὁ ὅτι τπὶ 
ἀγαΐπης ̓ ν τῦτο αὖτο, ζῷ οὐκ ἔχρισιν ὦ ὡς ΧΟὴ ̓ Εἰ γὉ τίς, φησιν, αἀγαπατ Θεὸν, οὔτ ὅν 

ὥνωςαι εἰ α' ̓σν,. ΠΟ τποσύτων τοίγεν καταλῤλνας τοῦ αὐδὖὦἅνἋ φλεγμονίω, αὐῤχετω 

δουγματίζε, οὗ οὕτω λέγωγ᾽ 
,.4 Περὰ τῆς βρώσνως δξίω ἶβ Εἰδωλοϑύτων, οἴδαιμϑῳ ὃ ὅτ) Οὐδὲν ἀδωλρν ὡ κόσμῳ, 

αὶ ὅτι στὶς Θεὸς ἕτερος, εἰ μὴ ἐς. Θέα εἰς ὅσην φιοχώράαν οὐνέπεσε. ὦ Ὁ αἰμ- 
Φύτερα βούλεται χατασκένασαι, ὃ ὅτι Τῇ ἀπέχεοϑαι δῴ τὸ τῆς τοιαυ τὴς πραπέζης, κα ἡ ὅτ! ἰχμω 

οἵχ ἔχει ποὺς τὸ ᾿ βλοψαι τὰς μετέγονας ᾿ «περ οὐ σφόδρα ᾿ὀνγήλοις συμᾷαινοντα τώ. 

μαϑέντες γὁ ὁ ὁτί Οὐχ ἔχει βλαίξζωωυ, ὡς «ἰδζαφόρρις Ἢ ἔμδινον Ἐχιπέχῳ" κωλυϑέντες ἢ αὐ!ῃῦδμ᾽ 

ἀπῆΐεοϑεω, πάλη ασὠπῆθυον ἦι ὡς ἰχαὼω ἔϑντων εἰς Ὁ βλάτπηφ ἐκωλύ ϑησειν. οἱ] σ' 

δὴ τϑτοκαϑελων τίω ΠΗ ἐδώλων υὐπύνοιδ, αἰτιὰν ποοϑ τίου ἤίϑησι τῷ αἰπύχεαϑα, 

ᾧῷ σκαίϑαλᾳ δι ἀδελφω, οὗ οὕτω λέγων᾽ αἰξὲ τὸς βρώσεως δῶ ΤΜ εἰδωλοθύτων, οἰδὸ- 

αϑι, οι φεοἶδη ἀϑὼλον εἰν κόσμῳ. παλιν κοινὸν αὐῷ ποιῷ, κὶ ἡ οὐ συγχωρῇ μόνων κείνων γε- 
νέαϑαι τῦτο, ΩῊ ὠκχτείνᾳ τίω γνῶσιν πόρταχοῦ τῇ τῆς οἰκουμδῥης. "οὐ ̓ γὸ πρευ υμεῖν μβδγον, 

φησὶ, φγα πϑρταιγού τὴ τὴς γῆς τϑτὸ χομπὶ τὸ δόγμα. ποῖον δὴ τούτο; ὅτι Οὐ εῖδν ἀδωλον 

ὧν κόσμῳ, ὅτι συδεὶς Θεὺς ἕτερος, μή εἷς. οὐκ ἔςιν δέζω εἰδωλαι; οι ἐξι ξόωα: ; ἐσι κ᾽ ᾿ 
κἹ οὐα ἔχφθυα ἰχω" ουονὲ ϑεοί εἰσιν, ᾿Φνλαὶ λίθοι καὶ δαίμονες. πποὸς γὸ αἰμιφοτέργες 
τὐποτείνεται γι, ᾧ τὸς παιχυτέργες αὐ, ὁ τις δυκοιιυζας φιλοσοφῷ. ΩΝ γὸ ὼκἙ 
Οὐ οῖδη συλ ον ΝΜ λίϑων ἴσασιν, ὧὼ3ϑ λέγϑεσι ἡ δυωάαίμεις μας οἰκεῖν ὧν αὐτοῖς, ὡς ἡ ϑτοὺς 

καιλούσι, πτὸς ὥ δὰυ κείνους φησ, ὁ ἐδὲν ἀδώλον ὡὖν κύσχμῳ᾽ “δός δὲ τῦτυς, οι 

Ουὐν εὶς Θεὸς ἕ ἐτίρρς, εἰ μὴ εἷς. ὁρᾷς πὺὸς ὕχ ἀπλώς δουματίζων γ»9α 44 ζωτα, ἀγα, 

“τὸς 

4 

13 

19 

5 ὯὩ» 

40 

ἰὴ 



᾿, πϑε, 

ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩ Τ᾿. ΛΟΓ. κ: 367 
“(ὧδϑς αὐπἹιδιαφολίω “ὙἋ ἔξωϑον ταὶ γὸ Χὴ τϑτο πϑωτοηοῦ γθὴ Ὡρρατηρᾷν , ἅτε πος 

λελυμϑέως λέγει ἦι, το ασϑϑς ἥινας ἱξαίυϑνος. συ" γ,8.» τὸ τυχὸν εἰς τίων ΔΨ δΟ ΓΝ ἡ.- 
μῶν αχρίξφθν τῶτο (ἀωτελῶ, κὶ εἰς αὖ τίω Ὑϑδ λουνυϑρων τίω χα τθμόησν. 

4 Καὶ γὰρ εἴπερ εἰσὶ λέχϑυϑμοι ϑεοὶ, εἴτε ον ἐρανῷ, εἴτε Τὶ γῆς (ὥασερ ὅξῶω εἰσι ϑεοὶ 
5 πολλοὶ, ὃ κύφλοι πολλοὶ . 

6 Αλλ᾽ ἡμῖν εἷς Θεὸς ὁ πατὴρ, ὅξ οὐ ζᾳ πόῥτα, χα ἡμεῖς εἰς αὐτόν ὁ εἷς Κύρμος 

Ιησῦς Χοιφος, δὲ οὗ (ῷ ποτα, χα ἡμεῖς δὲ αὐτὶ, | 

Ἑφφδε Εἶπεν, 5. οὐδὲν Εἴδωλον, ἢ συϑεὶς Θ εἰς ἕτερος, ζω ὃ ἡ Εἴδωλα, ἦσαν ὃ χα) 
ϑεοἱ λελύμϑυοι᾽ ἥα μη δόξῃ τοῖς φόνεροῖς μώχεοϑ , ἐπαγή λέγων᾽ ὦ "Ὰ»Ρ Εἴ εἰσὶ 

το λεγϑιϑμοι ϑηοὶ͵, ὡασερ δξζυ χαὶ εἰσιν, οὐχ ἀπλώς, εἰσν, δλλαὶ, λεχόνϑροι, ὑκ οὖ πραγ μάτι, 

ΔᾺ, ἐν βήματι ὅτο ἔχοντες εἶτε οὖν οὐραινῷῖτε Ἰλὶ γῆς" οὖν οὐρανῷ Τ' ἡλίιον λέγωνρὸ τέω σε. 
λέω δ Δ λοιπὸν Ὁ ἄφρων χορϑν(ᾧ γὸ ᾧ ζαῦτα «πορϑσεκιωηῷ ἐλλέωοες) Ἐχὶ γῆς ἢ δολωω- 
τάς, ἢ (ἦν ἀξ δ, ϑ Ὁ πων ϑκοποιηγενίᾳς ἁπόνζις. δλλ᾽ ὑμῖν Εἰς Θεὸς ὁ πατήρ. ασοότεφον 
ϑεὶς γωρὶς τῷ "πούς τι, ᾧ Εἰπὼν, συνεὶς Θεὸς ἕτερος, Εἰ μιὴ Εἰς, νεῶ αὶ τῶτο πσοϑείδησιν, 

ι5 ὅτ πϑρτελαῖς ἐκείνους ἐϊέζαλεν. Εἶτα ᾧ “εὗρ ὅ6ὴ δεῖγμα μέγιφον λεότητος, ᾧ τὔτοέπα- 
ΟΝ ἐξ οὗ τὰ πόύτα. τῦτ 25» δεύψεσι καϊκείνες Οὐκ ὀγζζμεϑεοιῴ. Θεοὶ γϑ, φησιν, οἱ (ὃ 

οὐρανὸν ἡ τέ γζωῦ οὔκ ἐποίησαν, ἀἰστολέοϑωσαν. Εἶτα καὶ ὃ τῴτι οὐκ ἐλαῆον πυρλείϑησι, 

δ ἡ μῴ Εἰς αὑτόν. ὑτὸν (ὦ "ὃ Εἴπη,οξ οὐ τὰ πόρτα, δημμουργίλν λέγᾳ ὦ τίω ἐκ τῷ 

μ ὄγτος Εἰς δὴ «ρα γωγάώ ̓ ὁτὸμ ἢ Εἴπυ,ὰ ἡμῴς Εἰς αὑτὸν, ᾧῷ τῆς πίςεως ὼ τὴς 

20 οἰκειώσεως λϑγον λέγη ὃ ἡ ἐμεασόϑοϑεν ἐλελν, Ἐξ αἰτεῖ καὶ ὑμεῖς ἐφε ον Χολς΄ᾧ Ἰησοῦ, δὲ-- α, χορ... 

πλῇ γᾺγ ἐσμεν ἐξ αὐτν ᾧ ᾧῷ μὴ ὄντες γνέοϑαι, ἡ τω  πιφοὶ δ μέοϑει. καὶ ὙΣρ υὁ τϑτο κτίσις 
“ἌἋἋΑ 

Χοικςὺς, δὲ ὃ πὶ πάντα χα ἡμῷς δὲ αὐτο, καὶ ἐχὶ τῷ ΧΚολτοῦ πάλιν ὁμοίως τϑτο γοητίον. 
,»,» δ ᾽ " , ᾽ Σ νων» 

δὲ εἰυτυ καὶ ἐκ τῷ μὴ δγτος πϑρέρϑη ὌΧ. αἹ,ϑοϑπων ἦμος εἰς ὁ Ρ, χφ! Οὐστὸ πλϑνὴς 

35 ες ὠλήθηαν ἑπόμήλϑων. ὡςφε Ὁ δ οὐ, τῦτο ον ἔς! χωοὶς τῷ Χοιφού, ἐξ αἰὐτν δ δχοὶ 
τὐ Χοισοδέδημωργήϑημϑμ. κυ τοίνων Τοξεδ' τὰ ὀγθ ματα ὡς Φιποκακληρωμϑμα διέλε; τῳ 
“λιν «»!} “να - ι ! ᾿ ΓΑΒ ! ε 
ἐδ ὑῳ τοι Κύρλος, τῶ ἢ πατδάτο,Θέος, τοδϑλσγέκιφν. οἶδὲγδ αὐΐα καὶ ογαλλαήεινη 5,9α.- 

ὁ δλλαχοῦ φησιν, ἵνα (ἦν δύο κιἰσν ῳ ἑαυ εἰς ἕνα, χαηνὸγ αὐ ϑιφφ πον. καὶ εἷς Κύδλος Ἰησοίΐς ἘΦ. β.1Ρ. 

Φῆ πολλαζις, ὡς ὁτὸν λέγη᾽ Εἶπεν ὁ Κύολος τῷ Κυοίῳ μέ. καὶ πολιν, Διὼ τῦτο ἔχρισέ ψωμ. ον. «, 
σι ὁ Θεὸς ὁ Θεός σϑχα, Ἐξ ὧν ὁ Χοιτὸς ὃ κ᾿ σοώρκα, ὁ ὧν ἔχὶ πότων Θεός. κὶ πολλαγϑύ ἀν Ὑδμιμό, ἢ. 

.φ Ῥομι θ. 4. 

35 ἴδοις ζαῦτα μετοιξαίνοντα (οὶ ὁνόματα εἰ ἢ δἰ ποκεκληρωμδμα ζω ἐχαφῃ φύδσει,καὶ "οὐ Θεὸς ἦν 
««“κ . ες , “α“ὖὦὰν}νλ αἷν, νεκ α ἬΝ , ΜΌΝ ' 
ουος, ὦ Θεοί,ως ο πωτήρ, μϑμων ες, εἰ πτῶν, δον ἡμῖν εἰς Θεός, αὐε,ηως πσροσιτίθ4 τὸ πατήρ, 

βελόμνϑρυος γνωρίσαι “' αὐδρνητον. ἥρκ ΣΡ τὸ Θεὸς, γε αὐτῶ μόνου ἣν γνωφιφικόν,τϑτο δη- 

λαΐσαι. ἐὺ τῶτο ὃ μένον, δρλα ᾧ ἕτερθν ὅξιν εἰπεῖν. εἰ γὰ} λέγφο, τι (3, Εἷς Θεὸς Εἶ- 
μαι οὐχ' ὡρμέζει ᾧ (ῷ διΘεὺ, ὅξᾳ νὴ Ὀὴ τῷ υοὐ Ὁ αὐζ' κεήωδμον ἡ »δρὸ τδρ εἷς Κύριος 

35. ἄρη ὁ αὶ ὄζρι τῦτο αὐταῖ μόνῳ Ὁ, Κύριος, ρμόῆειν φαυϑμ ὡςε [ώ ἐχά αι Ὁ εἰς, ἔχ τὸ 
ῥοῦ, ζυτίω καὶ Ἐχὶ τῷ παΐδος. ᾧ καϑούπερ ὑΐκ ξωναι! (ὃ πατέρα τῷ Κύριον ἐΐ), οἷος ὁ 

ἡός 81 Κύριος, δζρ! Ὁ ἕνα αὐτὸν λέγεαϑαι Κύριον (δ ον οὕτως συ δὲ τὸν ἐὼν ἐκοαλλάτϑ 
ΦθΘες, οἷος ὅθι Θεὸς ὁ πατὴρ, ὄζοι Ὁ ἕνα Θεὸν λέγεαϑαι τὸν πατέρφι. εἰ ὃὲ ἴψες λέχϑιεν, 
ᾧύνος ἕνεχεν πνϑύ ματος οὐχ ἐμβφημόνθυσεν ; ὥκῴφνο δ εἴποιρϑυ, ὅπι παρᾶς εἰ δωλολέτεας ζω ὁ 

45 λόγος αὐτῷ, ὃ αἷδί ϑεων πολλαΐν ὁ αἰγῶν, ὁ θὲ κυρίων πολλών. 89 ὁ Θεὸν τὸν πατέρα 
εἰπὼν, “ὦ ἐὰν ὠκαίλεσα Κύριον. εἰ τοίνμωω “' πατέρφι σέκ ἐτόλμησε χα λέσοι ΚΚύφλον γε 
κ᾽ τϑ ἡοδ, ἴα μοὶ δύο χ᾽ ὠκείνοις νἰανοτ]θ.».) λέγήν Κνοίοις, Τεοὲ τὸν ἐὸν Θεὸν κ(Τ' 
τῷ πα)», ἵνα μὴ δύο νομίζηται λέγειν ϑεοις" ϑαυμάζεις,εἰ τὸ πνϑύματος Οὔκ ἐμψημὸ- 
γβυσε; αὐοῆς ὙῈΡ κείνους αἰὐτῳ πέως ἑω ὁ ὠγων, ᾧ Ὁ δεῖξαι, δή. οὐκ ἔς! πολυϑεία χἷ ἡμῖν. 

9 



χοῦ πη. 368 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δ 9 Ο εἶς τϑο (ἰμνεγῶς κατέχᾷ λέγων, Το οὶς Θεὸς ὃ ὕτερρς, εἰ μὴ εἰς" ὸ ἡμὴ εἷς Θεὸ, εἷς 

Κύριος. ὅλον δηλον ὁτί φειδόρϑινος τῆς αοϑενείας τ αἰκνόγτων, ζωύτῃ ἐ ε σοι τῇ “16- 

σχθυή, τὸ δζωτϑτο συ τε τῷ ἢ πνθὺ ματος ἐμφημόνβθυσεν. ἐπεὶ εἰ μὴ τῦτο"" ἐςῖν ̓  οὐδ ἀλ- «οι, 

λο ΜΙ μψηοϑίωώαι ἐδιι τῷ πνθὺ ματος, Ογεῖδ (ἰωζῳῆρεϑαι ὠΐφ' πατοὶ ᾧ ἐῷ. Εἰ» 
ἐπε ῥῥιπῆαι πα» ἡ Ὁ 4ο , πολλῷ μᾶλλον Ἰχὶ τὸ βαπῆϊσμάτος αὐτὸ (ἀωπίῆειϑα φ 

οὐκ ἰδὲ, ἔλα μάώλιςα Φαϊε) δ. ὦ ἀξίωμα τῆς )αότητος, καὶ ὃ δωρεαὶ δίδονται Θεῷ πέ:σ- 

μωσαι μόνῳ πέλεν. ἐγὼ ( δῶ τίω αἰίθν εἶπον δὲ (ὦ ογζωῶϑα σεσίγηται "σὺ , 
εἰ μιή τὑτοῦτιν, ἐπε : ἀκ οὖν τῷ βαπῆϊσματι (ἀωτάῆεται. δλλ᾽ οὐκ δὺ ἔργοις ἑτέραν 
αἰτίδν Εἰπῷ,"π τὸν ὁμότιμον δῷ 61). ὅτον θέ ὁ μηδεμίδμ ἢ ὄχῇ ποιαύ τίου α!αϊγκέεω, ρος 

πῶς ἐδ (υπίῆει ὕτω λέγων᾽ Η ρις τὺ , Κυείου ἡμδᾷ) Ἰησῷ Χοιφοῦ, καὶ Χ ἢ αἰ γαγτη τοῦ τὸ 

4.Κι...ζ. δ. Θωδᾷ [ παΐξ}, κα ὁ ἢ κοινωνία, τῷ αἰ γίου πνεύμιαιτος κῷ ποῤτωνύμδί. ἡ πάλι, Διαιρέ- 

σεις ὃ ἀϑεισμάτων Εἰσὶ, ὃ ὃ ὐ' πνεύμα" ὸ ἀχζοιρέσεις αὐϑχονῶν Εἰσιν, ὁ ὅ αὐτὸς 

Κύριος τ ὀβριρέσεις ονεργημούτων Εἰσὺ, ὁ αὐτὸς Θεὸς. Δ ΤΩΝ νι πξῦ: ἕλλίωυας 
ὁ λϑλϑο δὼ ) αὑτῷ καὶ ᾿ ὧν ἐξ ἑλλίωων αἰοϑενεφίρϑις, δζῳ τοῦτο ζωμιξύεται τέως " ὑπερ δωυ 

αὐ ὦ ευφῖται ποιοῦσιν δὶ τῷ «οὐ, οὐδωω μοῦ σαφῶς. τι μαμνηνϑμοι ἀρ τω αἰοϑέ- 19 
νειὸν τὴν" αἰχϑυόντων. 

7 Αλλ᾽ οὔκ οὖν πᾶσιν ἡ γγώσίς, φησι, Ποία. αὕτη κν αἰδὲ τῦ Θεοῦ, ἡ δὲ μ᾽ 
Εἰδωλοθύτων; ἢ γὸ «ὃν ὕλλέωυας αἰνίδεταν εν ζωῦϑα, τοις πολλοις' λέχονζο ϑεούς χαὶ κυ- 

εἴοις, ἢ Οὔκ Εἰδυζᾳς τὸν ντῶ (Θεόν Ἂ τοῖς δ ἐλλίωων ἀαϑενεςέρους ἔτ], τὸς συν ητω σα» 
φώς εἰδιῷ ̓ δι χθη δεδοικέναι (ὶ Οἴδωλα, ὅτι συτὶὴν Θἴϑωλον ὡ» κίσμῳ. , σούτο 8 3 λο 

Εἰὐπ, ἡρθμο πϑεμυϑησατοὶ ἐ ὀπτῆρε τύτυς. συν γὰρ πάντα καϑεύτήεοϑαι ἔδει,  μα-. 
λιςα μέλλοντα, πάλιν καϑικρείοϑαη αὐνῇἝὍἍν σφοδρότερον. Τὲς: ὃ ) τῇ (ἰμυειδήσει ΓΝ 

Εἰδωλν ἕως αὐῤτι, ὡς Εἰδωλόθυτον ἐοϑίοισι, ἡ ἡ ἡ  (ὐμνείδσι, αὐνδξ αἰ οϑενὴς ὅσοι μολιωθ). 

Ἐπ πέμοισί, Φησι, ᾷᾳᾷ Εἴδωλᾳ. μεὴ Ψ μοι τίωυ ̓ παρφύσαν Εἴποις καταφασι, ἐπι 

ἐκ πτερλόνων τίω ἐυσέθειαν ἐδίξω" ̓λιλα' τὐραπημψον ἢ ἀζρνοιαν Εἰς ἐμίνς τοις ἀοὺ- 8 

γοὶς, χαὶ οὐνόησοι, αῆ τὸ κηρύγμάτορ καϑιξαύϑμου, τὰ τῆς ἀσεβείας ἔτι χρατύσης, κα ἡ ὄβω- 

δὰ γσιομδέων, καὶ ϑεσιῶν χα! ̓ασονδῶν τελϑδύων, τη ,) ἿΜΨ πλειόνων ἐλλέωων ὑγγῶ!, τοὺς 

ὧκ Φελλϑιων ἀζαδεξαρδίοις τίω ὠσέξειαν, καὶ παιτόρων καὶ πάππων χρη! ὄχιπάπισων τοι- 
ὅτων ὀΐμες Οὐκ ϑιους καὶ πολλα ΧΟ ῇἿΜ δαιμόνων παϑιυνᾷς χακαὶ, αἰ ϑρόον μετα φείνίαα, 

πὼς Εἰκὸς ὦ ὀζοκείοϑαι" πὼς δεδοικέναι «αὶ τρέμφν ς τῷ δοειόνων (χιζουλας᾽ δὲ ὃς 3. 
ὲ αμεῆρμϑμορ ἃ ἐλέγε, ο μὲς 5 ἣ τὴ ̓(ἰμειδέσειτῷ Εἰδωλοθύτῳ. οὐ ε γῈ ἐκκῳωλυφῆηοι αν 

τοὺς σαφοὶ ἵνα μὴ ὶ πλήξῃ, οὔτε φἰδατείχε καλύλου, δλλ᾽ «ὀρίξως αὐνὴὖἕ μέμγηπω, λέ- 
. γον, δυὰς ὃ τῇ ἢ (ἐωειδήσειπῷ Ἐἰδωλοθύτῳ ἕω αὔότι, ὡς Εἰδωλόλυτον ἐοϑίοισι, τουτέςΊ, 

Κ᾽ τὴ τὴς «τῆς ἰ θυοίας, δ ἢ, ἧς πσσήτερον. ἢ ῃ ̓(ἀωάδησις αὐνδὦἂ αἰοϑινῆς οὖτα  μολιωε, 

Φύπω διιυαμδβη χαταφρϑεῆσαι, Οὐδ καϑουπαξ αὐ χαταγελθ σαι δνλ᾿ ἔτι κρι- 45 

νομϑιη. ὥασερ. ἐν Εἴτις τῶ! γεκροΐ ἀτήειϑα; γομίξοι μολεεώειν ἑαυτὸν κτ' ἰουδαϊκίωυ συγή.- 

ἐν, Εἴτα ἐτέρες ὁρῶν αἰηϊομδύοις μῦν τ' καιλειφ» (ἰωειδύτος, μη  αἰτόμϑμος μ᾽ τὴς αὖ--: 

τῆς γνώμης μολεωύοι οὕτω καίκενοιτότε ἐπαρῴν. ἵὲς 7, φησι, τῇ ἢ (ἐμωειδεσιι τὸ 9 Εἰ- 
δωλν ἕως αὖτι. ἐχ ἀπλώς Ὁ ἕως αὐτί τέθέκεν, δλλ᾿ ἵνα δείξῃ οί Οὐδὲν ζωώυσαν μὴ ᾿ συ. 
καιταξαβοντες, οι γὰ β ὕτως αὐ(ῶν ογαΐγν ἐ ,ἐγείώ, δ λ᾽ ἐτέρως πὼς λόγῳ πείγονζω 49 
».) ὁ διδασκαλίᾳ. ᾿ ἢ ̓(ἀμυείδησιρ αὐ αἰαϑενὴς οὐσου μολεεύεται. ὁδαμοῦ τι “ίως αἰνὰ τίω 

φύσιν τῷ κοολγμάτος ῷ λόγον) ἵξησιν, δὶ ὅνω ὦ κοίτω αὐ ὶ ὧ (μειδὸς ω ἐμεταιλαιμα- 

Ολύοντος φρέφεται. ,δίδοιχε »ὰ μλϑέλων δορϑαΐσοι αἰεϑενῆ, πλήξῃ (ὃ) (Ὁ ἰαυε»» χαὶ 
ἀοϑτιη ὁ τῶτω ἐ ἐργάσηται, δίθπερ οὐχ ἥῆον. τῦτα φείδεται, ἢ ὠκχείνου, καὶ Οζοι ἀφίησιν 

αὐτὸ 



Ἀγύσην 

χῆω 

ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟ ΓΤ. κὶ 369 
αὐτὸ ὁ νομίαϑέωζαι τί, δλλαὶ πολιεὺ κατασκόναζει ῷ θλρννὦξε μὴ τϑτο “ἰποπλϑίώαι 

8 Βρώδιᾳ ἡμας υἱ παράςησι τῶ Θεῴ. ὅτε μου φαΐγωμϑυ, «ἰθιοσεύουϑρ'ν ὅτ 

ἐδὼ μ΄ Φεύγω δι, ὑσεροῦ ὄνϑυ. Ομρᾷς πώς πάλι αὐἷὍν καϑεῖλε ὧ Φεϑνημία: Εἰ- 

πῶνγϑβο οπ υ μόνον ὦκεῖνοι, ὅλα “δώτες γναΐσιν ἔχομϑν, χα, δ: σοὺς συ᾿ εἰν α ἐγνώχε κα- 

; θως δ{γ γνῶναι, ἡ, ὁτι ἡ ἱ γναΐσις φεσιοῖ, Εἶζᾳ ἴθαιμ ϑησείμϑμος ἀὐρις ἢ Εἰπων ὅτι οὔκ, 

εν πᾶσιν ἡ γγώσις, ὁ, ὅτι δὲ αοϑενειαν ὅτοι μολεωώον,)᾽ ἵνα, μι] λέγωσιν ὠκέννοι, ζαὶ τί «ρὸρ 

ἡμαξ,Θ μὴ οὖν πα σιγὴ ἡγώσις; δψᾷ τί Ὑ» μή ἔχει γνῶσι ὁ δίᾷα ; γον τἱ αἰοϑενήξν να 

μὴ  ζοὐτωνμϑυποφέῥωσυ; Οὔκ θύϑέως ἡλῆν ἔχι ὃ δείξαι σαφαΐς, ὅτι ὅχι τίω ὀχεῖνου 

βλοίομω ἀὐπεχεοϑδι. δά" ἀγα ̓ηὐϑακροξολισαίμϑμος " αὐντῦν μόνον φεξτον, ὃ τυτὸ πλέ- 

10 ΟἿ δείεγεδι. ποῖον δὴ ἀφηοτῦτι ΕἸ ᾧ μηδεὶς ἐθλασήετο, μειδὺ ἡ τῇ γγλησίον πσξϑσην τ, 4.- 

ςροφὴ, ς σσσὲ πω δ τῦτο πριν. μμιαταιοπονᾷν γδν πϑτο ἐςῖν. ὁ αὶ αἰκούσαις ὅτι βλοί- 

πίεται ἐδ δε (δ ἕτερος, αὑτὸς ὃ ἔχει ὧ κέρδος, ϑ σφύδρα αφίραται, αἰλλαὶ τότε μάλλον, ὅτὸρ 

μαίϑη ὅτι Οὐδὲν αὐτὸς ὠφελεῖται δ'πὸ τῷ ὡξάγματος. δίῳ τὗτο πεῦτον τῦτο τίϑησι 

λέγων ͵ βρωίμαϑη ἡμας 1 ἰπαείτισιῷ Θεῷ. Ε: ἰδὲς πῶς ἀρ! ἀξωπελίζε, ὃ ᾽ ἐδυκ4 ὐπὸ το 

'ς λείας γνώστως γθεωϑα, ὅτεγορ ἐδν φάγωμδν; μἀΐξεοσ δὐομδι, τυ τέριν,ἐυδυκιμούμϑῳ πα- 
ὅϑι ῷ Θεῷ, ὡς αγαλε ὧι ποιήσειγτες, χα) μέγά' “οὔτε ἐδ μὴ ̓ φαγωψδμ ὑφερᾶρϑι, γϑτέςμ, 

ἐλαῆόνι ἔχομϑυ. τέως ὦ δὼ ΐο ἔδειξε φθκῆνν καὶ σντῆν. δ). μήτε γυομϑμον ὠφελᾷ, 
μήτεμιή γοόρϑιον βλάπηει, αἰθσῆον ὁμ' Εἰ: πσϑϑϊων ἢ ὁ τίω βλαξίω ὠκκαλύώη]ει 

πᾶσαν τῷ πράγματι, γον ὑ μδὲ τοι τίω Εἰς ὧν ὅν ἀδῇήφοις γυνοιδιδευ λέγη. 

2 9 Βλέπετε ὙΡ,Φ Ἠσί» μήπως ἡ ,ἀξοισία υμὰν αὐτὴ πασδέσχομμα ἔρηται τοῖς αἰ αϑενούσι 

ἿΨ αἰδελφοΐ. Οὐκ αἶπο, ὅ ὁ1| ἢ , ὀἰξουσία ὑμδ ππεϑῦχμμα οξε ἀπεφηνα.- 
το, ὕά ῥιὶ λῤαι χουυτοτίρες ποιήσῃ, Ὅγα πῶς; βλέπετε, φοξαν ἀὐζις, καὶ Ὄ πρέπων, Ὁ Ἐχὶ 

αὐὐνησιγ ὦγων τῷ μὴ ποιεῖν. ᾧ οὐκ Εἶπεν, ἡ γνῷ σὶρ ὑμδμ! αἱ αὗτη, ὁτ ὦ ἐγκωμίου μᾶλ-- 
λον, συ εἰ, ἡ τελειότης υμδ αὗτη, ωἹ ἡ 1 δξοισία Ὅπερ φευπετείας μᾶλλον ᾧ αὐθαδείας ἡ 

25 ἀλαζονείας δὴ ἐδῦκει. ὸ Οὔκ Εἶπε, τοῖσα ̓ διΧΦοίς, δα, τοῖς αἰαϑενούσι ἿΨ ̓ἀδελφῶν, 

αὐξων τίω κρυτηρρολὸν οὗτι συ ῖδ' αἰ δϑτγοιωύτων φείδον:), καὶ Ἢ ζωτα αδήφών. ἐωγοῤ' ἐυ 

δίορϑοις, συυὶὲ ἐγείρεις, τί ὦ ὁ “ὑπυδκελίζεις κα αὶ “ὐδλσπήαϊειν ποιᾷρ, δίον χέρα ὀρέγφνν ν᾽ 
ἐβύλε τῦτ. Οἰκοιω μηδὲ καταρώλῃ. Εἰ νὴ νὰ πονηρὸς ὦ, κολάσεως ἐδείπο᾽ εἰ ὃ 

αἰοϑενῆς, ἰατρείας. γιοῦ ἢ Οὔκ αεϑενὴς μόνον, δαὶ καὶ ̓ ἀδελφός. 
9 1:0 Οτὸὴν μὰ ἀρἴδῃ σε τ ἔχονται γραΐσιν ἐ΄ εἰδωλεἰῷ κατακείωϑμον, εἰχὶ ἡ (Ἰωείδη- 

σις αἷντυϊ  οϑενούς ογτος οἰσϑομν ϑήτεται εἰς ὁ ζα εἰδωλόθυτα ἐοϑίειν; 
Εἰπωι, βλέπετε μεὴ πξήσμμα δρητα ἥ  ὀΐξοισία ὑμδβ αύτη, λέγ πῶς χαὶ τίνι (- 

πῷῳ γ. καὶ ̓πϑμζα χού᾽ τίωω αἰαϑένειαν τί ϑησιν, νὰ μη ὶ δόξῃ τῆς τῷ ολγμαάτος Φύσεως 
.) ἡ βλαίοι, τ ̓ φοζερφὶ φὸὰναΐσιν (ὦ δαίμονες. νιῶ ἃ δα ῤ οί ὅφην ἀποφῆναι τέλεον 

41 Ἐξ ἀδώλων, φησί᾽ σε ὃ δεανέ ἐμιφιλοχωρρεεύτοι ὠκείνοις δώ τὶ ᾿ οὐδανέσεως Ω πρΑγμὰ δί- 

χέται και ᾿απορϑμει χα! αὐῶς. ὧι εἰ τῆς αἰ αϑενείας μένον 68] τὴς ὠκοίνου, αἰλλαὶ καὶ τῇ! σὴς 
ἀχαηθίας ἡ ἐχτζελή. σὺ γὰ αὐ αἰ ϑενέφερνν ποιᾷε, 

1 Κα πόλλ" ὁ ὁ αἰαϑεγαίν ἀδελφὸς ἐχὶ τῇ σὴ “βρώσει, δὲ ὃ Χοιρὺς πέλεν. 

Δύο »ϑἶχι ἐγεις ῷ συν γώμης σι τὐποφερρεώῦτοι ΠῚ τὴ βλϑζη ζυτη, καὶ ὼ ὅτι αἰαϑενῆς, ἐ 

49 ὁ αἰδιλφός᾽ μαλλον ὃ καὶ ποίτοι, ὦ πϑύτων φοζερώτερονεποῖο δι τῦτοιδῦι Χοισὸς οὐδὲ 

Ὡὐτολοινν πϑρυτήσειτο ὐὰϑ εὑτ, σὺ } 8, αὐτῷ σγοὶ συγκαταβαίνειν ὀνέχη. “14 δὴ " τὸ- 

τῶν ὃ λὐαμεμφσκει ῷ τέλειον, τίς ι ἡ αὐτὸς ἔμασεσαϑεν, αὶ δ, λαῷ ὐτ ἀπέθετο. 
ἢ οὐκ Εἶπεν, λὑ οὗ οὐ ὃ ὁ Ὀἰποβαινῷν ἀπέδει, Δλλ᾿ ὃ χρλλῷ μέζον ζω, δι κ Χειτὸς δ αὐτὸν 
ἀπέθανεν, Εἶτα ὁ (ὶ δεασότης ὁ σὺς ϑἰσυθανῷ αἰαὺ εἰντύΐου χρητίσατο, σὺ ἢ οὕτως 

Οὐδένα, 

ζῦ ν᾿ 



φᾷ 
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σεοδγα, αὐτοὶ ποὶ λόγϑν, ὡς μηδὲ 'φαππίζην ὡϑγα ϑὲς ἐππυοϑαι δὶ αὐτόν " ἀλλ᾽ ἐὰς αὐτὸν 
ὐπέλλυοϑα) μζ' τίρο φτηείαν τί οὕτω νορδύζω, » ὃ Ὁ δ δὲ χαλοποζτατο βρώ- 

ΠΣ σσοῖδ )ὰ Θἶπεν τῇ σῇ " τελειῤτητι,σ τῆ, ἴω τῇ σῃ γνώσει αλλ, ἔλι τῇ ἡ συ βρώσει. 

ὡςε τέοσοιφᾳζοα ἐγκλοίμαται " ἡ σφόδρα αέγιςα, ὅτι δ ἀδελφὸς, ὲ αἰοϑεγαῖν, κὶ » Ἷ τοσῶτον ὁ 

Χειτς ὀποιήσοιτο λόγον ὡς ἡ ὡἰπτοθουνᾧν αὐχὺρ «το, ᾧ ὅτι μ᾽ εᾧ ζεύτα “πόρτα αἰϑ' βρω- ς 
μὰ υὐπόλλυται. 

1. Οὑτωϑ  ἰρδρτόμοντε; Εἰςῶν ἀδελφοις, αὶ ὺ χύῆοντες εἰ τίω (υεβνουε ἐ.- 
εὐτνούσοιν, Εἰς Χολφον αἰεδρτόμετε. Οράς πῶς ἠρέμα . ΧΡ ἀμικρὸ Εἰς αρτω τὴς 

φὐδκνομίας τίωι κορυφζι αἰῆγανγα ζ ὁ αἰεὔρτημα ἐὺ πάλιν πῆς. φοϑρείας μαμψηται: τῆς ἐ- 

κείνων. ὁπερ γὰρ οὐγομέζον ὑστβ ̓αὐνὰ τῇ οὗ οὗτοι, τῷτο πϑυταχοί, εἰσ: τίω αὐ ΝΜ. ιφίξετρί- 1ο 

γτθί κεφάγίω. ἡ Οὐκ εἶπε, πανλλζοτα ὠλλα'  τύαῆωντες, ὧν ὡςε τῇ ἐμιφάσει τὴν λέξε- 
ὡς πίω ὠμότηπαι δείξας, ᾿ Νὴ ἀπιυέφερον αἰ ιϑεύπου “λύοιτ᾽ δὸ τὸ ̓ μσομεῦτοι 
τὐφῆοντος ̓  ὁ Ὑ} πληγῆς ἀπαση χαλεπώτερον, ὃ σκανδαλίζει. πολλαΐχις )ϑιὼ καὶ 
ϑαγατον τῦτο Εἰργαίσατο. ἡ πὼς δίς Χοιξὸν αἰ μδρτόμοισιν : ενἱ ὦ ὥπῳ, ὅτι ᾳ 
οἰκ αὖ αὐτὸς οἰκειοῦται. δέυπερῳ ἢ), δ εἰς δ σὼμᾳ. ἰτύ καὶ εἰς ὃ ὑδίοο πελούσιν ὦ τυπῆο- κς 

υϑμοι" τρίτον, ὅτι Ὁ ἐ ρ ῥοϑν ἰντι, ὃ ὁ δζρ τῆς οἰκείας ᾧκοδὺ μῆσε σφαγὴς, πϑτο οὗτοι κϑϑα!-- 

οϑύσι δζρὲ τίω᾽ οἰκείδν φιλοτιμίαν. 

13 Διοπτρ εἰ ἰβραίμα σχλυδαιλίζει ῶ« ἀδελφὼ μΥ, υ μ᾽ φαΐγω κρία εἰς τ  αἰάλα; 

Τούτο, ὦ ὡς διδείσκαιλος αὐιτος, ὃ δὶ ἑαυΐ ἡ παιδεῦψ, ὦ ὧ λέγει. ἃ οὐκ εἶπεν, εἴτε δικά! 
ὡς, εἴγε ἀδίκως" ΩῚ ὁπωσθι. ἢ ἃ λέγω, φησίν, εἰδωωλόθυτον, ὃ ἡ δὲ ἑτέραν ἀνίαν χεκώ- 20 

υται, ΚΙ] εἰ δι αὶ ἡ ὼ ἄξοισίᾳ ᾧ συγκεχωρηρθμων σκαρδευλίξᾳ, ὺ ὀκείνων ἀφέξομαι" 
Ὁ ὃ μεἰλυγουῖ δυί τέρριν ἡμέρριν, ἀὐλὰ ῷ πόρτα “χοδιὸν τῆς ζωῖς Μϑ. οὐ μη ἘΣ φώ- 

γώ, φησὶ, χρέα. εἰς τὸν αἰώγα. ᾧ οὐκ εἶπν,ῖνα μμὴἱ Φἰπολέσω τὸν αἰδιλφιν᾽ ἀλλ᾽ ἵνα μηδὲ 

ἀπλοίς σκωδωλίσω. ὺ ἡ γὺ ἐ ἐλάτης αἰοίας ᾧᾳ ὠβιασούβαςα τῳ Χειςῷ, ἡ αὶ τοιαῦτα ὡς ἡ 
Θρίγατον ἐλέεϑτῳ δὲ αὐτὰ, ζωταοῦτως ἡμας " Δἰκαταφρῤνηζοιτομίζειν ᾽ ὡς μηδὲ βρωμίν 24 

ἐἰπέλαιϑαι δ αἱ αὑτά. 

"Ἴώτα ὃ ὃ οὐ στεῖν ὀκείνους μόνον, ἀγλα ἃ πεὶς ἡμας δν' ἔχοι χα θ9ν λέγεοϑαι, (δι 

καζαφρννοιευζαα γῆς τῷ Ὁ φλλησίον Οτνείαξ, καὶ Χὴ ᾷᾷ Σατὸμινο. ὀκήναι φθαγο μϑροις ρή- 

βίστα. ῶ δ λέγον, τ δ μοὶ ἐμδέει, δ ὁ δᾷω σκανδαιλίζηται, καὶ Ὁ ὀδᾷα Ὡστλλυται » 

τῆς ὠμότητος τῆς ὁκείνου, ἢ τῆς ἀπὸ ϑοφπίας [8]. καίτοιγε τότο ὦ ὁ τὴς Τὸν" σκαν-- 30 

δεωλιζομῦβων τε ἀαϑενοίας ὃ συμιξώγον᾿ ἐ ἐφ᾽ ἡμδῷν ὃ ἣ οὐκέτι. ζιωζᾳ ΡΨ αἰεδρτόμο- 

μϑω, αἱ Ὁ ΕΣ ἰαϑεϑις ; σχλνϑαιλίξᾳ, ὅτλν γὰ Ρ τύπηωμδϑι καὶ Ὁ αὐρπάζωιδ καὶ αὶ πλεοιεκτω- 
ῥϑμ, ὶ ὡς ὀῤδραπόδοις τοῖς ἐλϑυϑέρϑις ἰπογρώμθα, ῶγα, ὐχ, ἰκθρμα' ζωτα σκανδουλί- 

σα μδ' »» εἴπῃς, ὅτὶ ὁ διῦα αὐσαυδο ματοῤῥάφοθ, μησὶ ὅτι δούσοποιὸς ἔτορϑ, μηδὲ 
οἷ, χαλκοτύπαρ ὠλλος᾽ αἰλλ᾽ οὐνόησον ὅτι πισὺς ὺ ἀδελφός. ὠκείνων γέ ἐσμμθι μία, 95.-- 39 
ται ὶ τῶν ἁλιίων, το τιλωνῶν, τῶν σκηνοῤῥάφων, κείνου τὸ Ὁ πραφῖντος ω οἰκία τὐονορ, 

χαὶ πίω μη τούτου μητέρι κατα ξιώσειντος Δι, χρὴ ὧκ απαργαΐων Ὠλὶ φάτνης 
κεινϑβου, καὶ οὐκ ἔχοντος ὅπου κλίνη τίω κφαλίω, τῷ τοσιχῦτα ὁδοιποφϑιώτος, ὡς χα Κϑ-- 

πιᾷν Ὡτὸ τὴς ὀδοιποείας, ων Ὁ αϑ ἐτέρωνς σξεφομϑύου. ζωτα “λογίζῳν, κὺ ὺ μιηδὰν ἐ)νόμι- 

ξῷ τύφου ἢ δρ,ϑοῦπινον' ᾿δήα: " ῷ σκίενοποιὸν, κα Φὲ ἐπ’ ὀχή μαιτος Φερόμδμον κα 40 

βυνξίοις παΐδοις ἐκοντοῦ χὰ ὁ σοξοιώτο ἘΧὶ πὴς ἀγοράς, ἀδελφὸν δὴ γόμιζε " μάλλον: οῚ τ- 

τοῦ πλώο, ἢ ἥ  ὀχᾷον. ὦ γ αδυλφὸρ ὀκῴος Εἰκύτως δὶ λέρρι μάλλον ὁ μᾶλλον ἐοι- 

κως. αἰς δὼ ἐοίκέ τοῖς ἀλιβσιν,ὸ ἐκ τῆς καϑ' ἡμέρφιν ἐργασίας πρεφόμϑμος, καὶ μηδὲ οἰκέ.. 

“ἴω τ ἔχων, μήκατα “γόγιον, ἃ λα πόμτοϑῳ ἐφερηνϑμος, ἢ ̓ ὠκᾷιος ο τοσϑάτον αὐἰξερεθληρϑῥος 

τῦφον, 
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ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ, κ. 371 ἀνό ἢ. 
τῦφον κ Ὁ τά οάμτία, “ποιῶν τοῖς, τῷ Θεοό νό γόμμοις ; ; μὴ δὴ καΐαφορνει τ μάλλον αἰδιλφού ̓ 

Τῆς »"ἝἽ Θἰκόνορ (ὅντ' μαῦλον ἐφηχεν ἐπίῃ τῆς δπφολικῆς. Δ ἐχ ἐκῶν, δλ᾽ λὐαγκαι- 

ζόμϑμορ, Φησιν. νυ ἐ γὸ κὶ ̓ γνωμέων τῦτο ποιᾷ. ποῦν τῦτοισέα ἡκυσαις, Μὴ κρίνετε, ἡνα μὴ κρι- Ματϑ. ζ. ἃ: 

ϑητε; ἥα 3 μάθης ΝΥ Οὐκ ἀἴκων, ξήσελλ, κ αὶ δὸς μωοία ἐσίου ταλαντὰ, ὃ ον, ὁζᾳ- 

,, χραόμϑρον. ὦςε Εἰ ὼ μὴ ὧκ φέϑηϑιων διεδέξατο σπλούτο τι, δλλ᾽ δρλ ὅτλμ, ἀξὸν λοαξῷν, μὴ 
πσϑλσίηται, μηδὲ τῷ: οιϑἢ τοῖς οὖσι, μιέγεφον δεῖγμα ὀκφέρει Ἢ χρυ ΓΧ αἰ χύροραν. ἐπεὶ καὶ 

9 Ιωλύνηρ Ζεβεδαίου δ᾽ { σφόδρα πνητος υἷος ζω " Σολ᾽ οὐ δήστν ὅχρα ὅτο κατώυαγκασμώδω 

ὠτθτ ὁ πινίλυ ἐῃ 4ήσοιυϑυ. ὁτὸῳ δ δίζυ ἴδῃς υλοχϑποιωώτα, στφυβοκ» πούνται,ἡσζολωμϑμον, βοὴ 

δὰ ὅτο καζαφοϑνει, λα ἀφ, τὸν ὁαώμαζε' ἐπεὶ ὦ Πέξοὺ -διεζώσειτο, κα κ) σειγδμυδιυ 

10 μετεχαίειζε, χαὶ ἡλίϑυε μῷ τίω αἰάφασιν τῷ δεασῦτα. ὦ τ λέγω Πέζῳν, Παύλος Ὁ 

αὑτὸς (ὅτι μα (ὧν μυοίως οἰαύλυς, χαὶ τὰ τοστοῦτα 9αύμαται,()η σχζευοῥῥα φείου ἐσως;, 

δέρματα ἐῤρατῆε, καὶ ἡ" ἡδοιῶτο αὐτὸν οἰγίελοι, καὶ ' δα μονερὲ ἐτρεμον᾽ χαὶ οἵκ ἡαρυύοο λέγων, 
Ἰὰς εχρείαμ ΜῈ χα τοῖς ὅσι μετ ̓ἐμοῦ αὐ τυτρέτησαιν εἡ χέρες. αὖται. καὶ ζῚ (λέγω, οὔκ ἡ- παΐξ. κι 1; 

2 γύφηο; Καὶ ̓οὐγεχαλλωπίζετο ζζ' κα δι τύτῳ. ὰ "τς ὅ81Χν' τίω Φροτέω" τὸ Παύλου, φη- 

9 οὶ, γιοῦ ᾽ οἷδευ καὶ γὼ “(ι οὐνῆὶς, αλλ οὐδῷ Ὑῦτο 15 ̓απαφονῆϑαι ἀξιοι ( νω ὕτες. 
Εἰ Ὁ 9 ᾧ Χοιασον τιριᾷς, καὶ ἐραῦοςν ἡ, πιφὸς ὃ» δίκαιος δ Εἴς τιμάοϑει. χαὶ ̓ὸ 

Εἰφρατηρ»ὁ, καὶ φρατιώτι ψιλοῦ αἰ δα λυοιδίωνα ἀμφοτέρων, βασιλᾷ φίλων ὄντων, σὺ 

πίω οἰκέδρ " αἀἰμφοτέραν ὁ ἀμέφξας, ΟΝ τίνος ΚΝ ἔδοξας ἐὺ “᾽ βασιλέα τιβεᾷν; δὐδοδοὶ 
ὅτ κω τὸ φρατιώτῳ. ὁ Σ᾽ φρατηγός Εἰ «αὶ τῆς τὰ δβασιλέως φιλίας εὶς πολ- 

10 λα ἱχαναὶ πεῖσαι ζιὐτίω Ὡρκας " τ αὐτῳ τίου τιμάι" ὁ ΤΡ φρατιώτης, Οὐ εϊὲν ἕτερον, ἢ τίω 
τῷ βασιλέως φιλίαν. δ᾽ τῶτο ̓ ς ̓χολουῤ, χα αὐαστήρφες, αὶ «ξβ Οὐκ ἐχονζις οὐπιδοὺς 

γα, καλῴοϑαι Ἐλι (ἀδεῖπνα καὶ τὰ συμιπέσια. ἡμδιλικελδυσεγὸ Θεὸς, 6 ὅτι αὐτῶ μόλις 

κυρίως Εἰσὶ αἱ ῬΥΕῚ Ὑ Θεὸν γενόρϑμαι ϑὐποίϊαι. οὐ: ὃ μὲγὸμ πναᾶ καὶ ̓ αἰξιζλεαῖον ξονί- 

σῃερὸυχ οὕτω καϑεραὀλεημοσύν Ὁ γυόνϑμον᾽ ἀλλα μερίζεται τι ασόϑς σὲ καὶ κενοδοξία, 
15 πολλάκις, κα ὃ παϑεΐν 6, καὶ Ἐχισημότερον πολλοῖς δὲ ὀκῴνον γάνεαϑαι, πολλοὺς γϑιοῦ 

ἐλοιμιδῤ Ὀληδείξαι χα ̓δ[σ. τῶτο (ὧν Ὀδεισημοτέροις Ὁ ἃ αγίων λακαπτά ονίᾳς, ἵγσὶ πα- 

ἐς ἀὐϑχοῖσι φηλείονος δὲ ἐκείνων ὐἰπολαύσασι αϑϑῥισιάς, ΧΆ τοῖς αὐ πδλγμασι αἱ 
Ἵ οἰκίαις ογτόῦϑεν χρησιρφτεροι γένωνται. καὶ πολλας τοιαυζῳς «ἦν α'γίος ἐκείνας ἀπουτῶσι 

ΟΡ ὕπερ. ἀὐύζις λυμαβεται τὴς φιλοξενίας τίω ἀὐτίδοσιν, δτὸν «ὑτίω ἡνώμα τοίαύτῃ 

20 μετίωσι. χαὴ δ 26) 'λέγᾳ «οὶ  αἰγίων τότοο Ὁ ̓οἰολτῦ Θεοδ ΟΝ ἀμοιζὰς τ΄ πόνων 

ὀγζῦλαι ΠΕΎΝΝ, καὶ 'ϑ[4 ζᾳ “ϑρόντα μην Φρετίω!, ἡλοίηωσε χω τ μιάϑύν᾽ ὁ ὃ ὁλο-- 

κλήρφυς απ ἐκεὶ «ὅν ζεφαΐος, πολὺ ϑαυμαςότερος φαίνε.), Κτ' ἰὼ ν Λαζαρονὲ ἐχεῖγοῦ 

δ πόρᾷᾳ ἐκφ Ὡἰπολαμίαγοντα (οι ἀἰγαϑεὺ, κν τὶ (ὧν παῖδας (ὧν κρ ἃ δὶ μέλλοντες Εἷς τίωο' 
κάμινον ὀμιπίπῆειν, ἐλεγϑν" Οτι 5] Θεὸς οὖ ἀεαιοῖς ἱχαϑὸς ἀξελέοϑαι ἡμας ἢ χαὶ ἐα ν αὶ, 

3: γνωφὶν ἔξω σοι͵, βασιλδῦ, ὅτι τοῖς ϑεοῖς σν οὐ ᾽ λατρβύομϑω, χαὶ τῇ Εἰκόνι. τῇ ζξυσῇ, ἡ ἔφησε, 

οὐ πτϑοσκιιυούμϑμ᾽ χτὶ τ’ Αβεκάμ,ὃς χα αγήγαγετ' δον χρὴ ̓ἔσφαζε, Κη 'ζωτα οὐκ Ἐχὶ 

μειοϑοῷ πιδαραῆς, αἰλλα' μίδν ἡγθύρϑιος μμεγίην αἰ μοιξιιὐ ἃ ὑπο ιακέίειν τῷ δεαούτη. 

τύτως [Ἢ ἡμμᾷν μι ιῖθα. οὕτω γϑβ κ ἡ δοωυψιλὴς ἡὶ ἀὐτίδοσις ἡμῖν ἥξει ἢ αἰγειλὼν,: ὅτι μ' 

τοιαύτης ὦπόμτοα τορι ῆομϑυ γνωμηςᾧ λαμιασοτέρων Ἐχιτθυξόβθα ςεφαΐων,ὧν ὧν ὅμοι-- 

40» πϑμζᾳ ἡ ἡμᾶς ς ζχιτυχεῖ, χύσῃ ᾧ Φιλαν,ϑοφπίαι. 

Λογ. και, ΟΥΚ ΕΙΜΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ; ΟΥ̓Κ ΕἸΜῚ ΕΛΕΥ- κοί 
ϑεῶος; οὐχί [Ἰησϑιοῦ Χ ολφὸν Τ Κύρλον ἡμδ ἑώροικα ἡ Ὁ εἰ ἐρχϑν μό ὑμᾷς ἐφε 
ῳ, Κυρίῳ; 

Ἐσπφρη 
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Πέρ" Εἰπὼν, ὅτι ἑαν' βραΐμᾳ σκουδαλίζῃ (δ ἀδελφὼ μιν, οὐ μὴ .. ἔτ, 
φαϊγωκρέα Εἰς Ὧν αἰώνα, οὐκ ὦ πεποιηκὼς, αἰαυέσατο ἢ ποιή-- 
σειν εἰ χρεία αἰ παητοίη δά “ὦ τς λέγῃ, ὁ Τί. κομπαζεις εἰκη ὦ Φι29.- 

ἡ σοφάς οὖν λόορις, ὦ αἰ πυοφῃ δὰ ρημῶν, ὃ ἃ ἐμοὶ ὶ τῳ δεῖνι δύκοδον 9 
(εἰ γὸ οὐτὸ ψυχὴς ζιῖτα λέγής, δεῖξον δ α' “ἿΨ ἔργων ἥνοος κα- 

ἐν ον τεφρῥνησας τῷ μὴ σκθυδωλίσαι ΕΝ ἀδελφὸ) δαὶ τοῦ α.-- 

ναγκαζει) λοιπὸν Εἰς Ὁ Οὀἰπύδείξιν τύτων καθεῖναι, ὼ διξξω προς ὸ τ συγκέχωρημδῥων αἰ.- 
πείχε ἰχ τὸ μιν σκδυδωλίσαιγκαίτοιγε Οὐοθεὸς αὐτὸν χατὸμαίκαζοντος γόμν οὐ αὶ τῦτό 
πώϑαυ μαφὸν, καἰ πῆρ ὃν ϑοιυ μαφὸν, ὅτι ἢ συγκεχωρηρϑῥων ἀπτείχοιο αὐ τὸ μων σκόνδα.-- τὸ 
λίσαι, δλλ᾽ ὅτι χαὶ μ(τ' πολλοῦ τῷ πόνου τὸ κυδυώου. πἰ γὰρ χρὴ λέγῳ «ὐδὲ δ Εἰ- 
δωλοϑύτων, φυσί; τῷ γ ὶ ΧΧολφοῦ ἔχιτάξαντος (ἦν; Ὁ εὐαγίέλιον κηρύηονζις ἐκ "δὰ 
μ(ϑιϑητευονϑέων ζῆν, ἐγώ τϑ οὐκ ἐποίησα" δλλ᾽ Εἰλόμάυ, εἰ δέοι, καὶ λιμῶ χαταλό. 
σαι (Ὁ βίον, ᾧ (ὃ χαλεπώτωτον ϑεύνωτον δἰτοθτινᾷν, ὥξε μι! λαξᾷν θα “Μ᾽ κατηχου.- 

δ ῳ 

; πραγ ΥΝ 4 
χω, ΟΕ Υ Ρ ἢ 

ῳϑύων' Οὔκ γγ}" σκανδωλίζεοϑαι ϑνογ, Εἰ μυλ λοίξοι, δ Κ) 3) οἰκοδομοίαϑαι, ὃ πολ- 15 

λῷ πλέον ζώ. ἀτύτυ μδτυροις αὐςᾶν Εἰς μέσον τὐϑλ αι, 4 οἷς ἢ ἐργαιζόμϑμος,ὺ λι- 

«Φηωνέζε, ᾧ ΠΕ ἐπέρων τφεφόρκϑμος, ἢ φενογωφφύμϑρος ν᾽ ὧςε μὴ σκθυδοιλίσαι αὐτὰς" 
χα τοιγέ Εἰκῇ ἐσκλυδουλίξον»». νόμον ΣΡ τ! ἐσλήρϑυ ̓ δλ, ὅμως ὧκ αἰϑιοισίας αὖ.- 

τῶν ἐφείδι»». Εἰ ὃ, αἰχυ τογνόμωον ἐποίησεν αὑτὸς, ἥνα, μὴ σκουδωλιαϑῶσι, καὶ ΝΨ ἔχετε. 

πραμμένων ἀπείχετο Εἰς οἰκοδομιυ ἑτέρων, νος ἐν Εἶνν ἀξιοιοὗτοι ὦ “ἦν Εἰδωλοθύτων 10 
μμἹ αἰπεηλιϑμοι, ζῶτα πολλοδ εἰντεύθλεν Ῥσολλυμθμων » Ὁ ἡ χωρὶς τῷ σκανδοιλου φυ- 
εἰν ἔδει ὄχ, ΩΝ δου μόνων ἢ) τίωυ πρώπεζορ ; δι δὼ κεφαίλαιον ὥπόρ, ττο ἔδιν, 

ὃ δχρὶ πολλών ἐργαίζεῖ) τίγων. δὲὶ ὃ ὀύωϑεν ἐπεξἤλειν τοῖς χσοϑκαιμδροις. Οσοῖδ δ᾽ σωφώς 
ἀφ᾽ οὕτως, ὥασερ Εἶπον, τέθέκεν, συ νὰ θὐϑέως͵ αὐτῷ ἔχιπηδᾷ, δλλ᾽ ἐτέρῳθον ἐρχέται, 

οὕτω λέγων᾽ σέκ Εἰμὶ ἰσύτολος: μ᾽) ΜΕ ἰρηνδῥων ὃ αὕτη οὐ μιχρ κὶ ϑῥᾳφοροὶ, Ὁ 25 
χ) Παῦλον δ!) Τ' ζτα ποιοιώχῳ. ἥα οὸ μὴ λέγωσιν, ὅτι ἔξες!ν᾽ διτογάϑεοϑιᾳ σζφρρι-ὀ ὀχ λπηίε 
οίζοντι, τίως ἅ οὐχ ἵςαται τσδὲς αὗτο, δυλαὶ λώνι, ὅτι Εἰ ὸ ὀξωυ, οί ἔδει δ ρλο- ὃ 

ζω Ψ ἀδελφών τῦτο ποιᾷν, ὕφερον ἢ) δείκνυσιν ὅτι σσεῖδ' ἔξες!. νι μϑμ τοι ὃ ἀσοϑτερϑι 
κατασκθυαζει Στὸ ΤΜ χαθ᾽ ἐαυτόν᾽ ἡὶ μέλλων λέγέν, ὅτι σον ΤΟΝ αὐνδὖὦὍί ἔλαξον, οὐκ δ). 
ϑέως αὑτὸ τί ησιν,ὠλλαὶ ὃ ἀξίωμα ἐἰντν «σοῦτον λέγει" οὔκ εἰμὶ οἰπέφολος; ὑκ εἰμὶ φλϑύ.- γ 
ϑε696: γα, γδὺ μιὴ λέγωσιν, ὅτι Εἰ ὼ μὴ ἐλαῦες, ὅη 4 “ξὸν μὴ ζω, σέκ ἔλαίξες, δζγ' τῦτο 
ποοῦτον τί ϑησι (αὶ αἰτίας, δὴ ὡς θ) λόγως αὐ ἔλαξεν, Εἴπερ ἐδύλετο λαθῴν. Εὖτα ἵνα μιῇ 
δόξῃ ὧν ὐϑὸὶ Πέζον αἱ αθώλλων ζῶτα λέγην (καὶ γ5Ρ ἐλοίμμδλυον ὠκφνοι) πσοότερον 
δείκνυσιν, ,τι ἐἰζζω ὠκείγοις λαμολυφ. εἶτα ἴω μή ἂς Εἰπη,στι Πέτρῳ ΑΔ διῶ λαμίόμῳ, 

σοὶ ἢ οὐκ ἀξζωῦ, πσοϑχαταλαμόλυει “ἰ αχροα Ἐ τοῖς εἰκωμίοις τοῖς αδὲ ἑαυ ὁ ἐρῶν ἀγώγ-- 35 
κζιυ οὖσαν ἑαυΐζὸν ἐγκωμιαΐσαι (οὕτω Ν᾽ Κορίνθιοι διωρϑοιοῦτο) καὶ μιν δὲν βιλόμϑμος μάγα 
κὐϑὶ ἑαυ Εἰπεῖν, ὅρα πὼς αἰμφοτέρρις Εἰς δέον κέγρηται, ἴοσῶτον ἑαυτὸν ἐπτναῖν, οὐχ 
ὅσον ἑαυ τῳ σιωωήδει, δλλ᾽ ὅσον ἀπήτει τῆς ποοϑκειμδῥης ἰ πουϑέστως κα χθθα. διωωμαΐψϑμος 
οὸ Εἰπεῖν, σὐ, ἐμὲ μώλιτα πϑμτων ὁχοίω λοιμΟλυφ,ὶὶ μᾶλλον ἡ ἐκείνοις, δι αἷθιοσύτερον 
αὐδὴὲω ἐκοπίασοι, τῦτο ζ αὶ λὲγὴ ὅπερ ΕἾχιν χυϑοχώυ" ἐφ’ ὧν ὃ ἦστιν οὐκ νοι μιεγοίλοι, ἃ 40 
ἀφ' ὧν δικαίως ἐλοίμισλνον, ζμῦτα 2. ,ησι μόνα, λέγων οὕτως᾽ σέν Εἰμὶ ϑἰσύτολος» (έν 

Εἰμὶ ἐλδύϑερος, ποτέςιν, Οὐκ ἀξυιυσίλν ἔχω ἐμαυτῷ; μὴ οἰ αυὸ νὰ Εἰμι τὸν α!ωγχαζαν-- 

ζᾷ με ἡ κωλύογτου λαξῴν; ὐλλ᾽ ἐγοισί ᾧ, πλόον ἐκήνοι, τὸ κ᾽ Χοιςφοῦ “δνέεϑαι. αλλ συσὲ 

ὃ 

«ἸΚορ με. η- τότ, ἐφέρημφι. δζοὶ τῶτο λέγη, ὑχὶ Ἰησοιοῶ ΣΧ ολτον τὸν Κύρκον ἡμδ ἐώρφιχα.» ἙΔοτον ἡ χίήιν 
' ͵ 

πόρτῶν, 
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πόῥτων, Φησί, ὥασερει, τω ὀκτρώμαϊ, ὠφ ὃ». καίμοί. ν᾽ μικρὸν ὃ χα! αϑτὸ ἀξίωμα ἰώ. 

Πολλοὶ γοΡ πσρηφῆται κα ἡ δέκφιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν, ὰ βλέπετορασινὶ ἡ ὉΚΧ Εἰδιν' ὧν Ε- ματϑ, “γ "2 
λϑύσονται ἡμέραι νότε ϑελήσετε αἱδω σϑτων ἰδεῖν δὰ ἡμερῶν. “ἰ δζω, Εἰν δ᾽ δ τότολος ΟἹ, Ἢ Δυκυζν 

ἐλϑύϑερρς, ᾧ Ὧν Χοιρὸ ἑώρακας, σϑ᾽εἰὶν ἢ)  ἐπεδείξω Ὡλτοφόλου ἐρλϑν, πῶς ὁ ελεις λόμ- 

4 δλμειν: ; δχὸ ττο μα τα ἐπύγα δοιοὐ ΟῚ Ἐρ29) μα ὑμοῖς ἐφ οὖν Κυρίῳ! "Ὁ ̓  μέγα τῖντο 

ἐςμ. ὀκφιά "ὃ Οὐδὲν ὠφῇᾳ τῶτν χώες. ἐπεὶ ὦ Ιϑδοως Ὡἰπέςολος ώ ὃ ὀλεύλεφϑς, ἡ Υὶ ΤΟΙ 
Χοιὸ Εἶδιν᾽ αλλ ὕγ4, -ξἰποσολνέρχον οὐκ Εἶχον, φυὴν αὐῶν ὀκῴνα ὦ ὦνησε. ὅδ. δὴ τῦτο 
ὃ ὧν» σποντἰϑησι,ὺ αν αὔρτυρᾳς καλῇ ὺ ὁ ὕπ᾽ μέγα ἐφϑέγξζαρο, οροι πὼς ἀρ κολαίξει 
λέγων, Κυείῳ᾽ τϑτές!,τν Θεϑ τὸ ὀργϑν ὅδ), οἕα ἐμόν. 

ιο » Εἰ ἄλλοις Οὔκ Εἰμὶ ὐπύφολος, αλλά γεύμῖν Εἰμὶ. Ορᾷς “τῶς Οὐκ 21 πε. 

οχῆος: ; καίτοιγε Εἶχε τίω οἰκουμδέίων Εἰπεῖν, ᾧ ἔϑγη βωξαρρᾳ, καὶ ὦ γάδᾳ ἡ θεύλφηαν" αλλ 

ὁμῶς Θυτν κείνων λέγ, αὐλλα; κτ ΚΦ σμυδρομιδιυ ἡὶ ὧκ αἴϑιυσίας νικῶ. ι γδὲ μοι ἱ πε- 
οχῆων εία, Φησὶν, στρ ὺ εἰπ Φρχῇ ποὺς τίιυ χὐόσαιν μοι αἰ πυύθεσιν; λέγω τοῖ-- 

γων ζῷ τὴ» ἀλλοῖς καυτορϑεν ῥισιτε ( μοι γελυηρῦμα, ὡ ἄλλ᾿ ὧν με, ἐφ εὔρτυρες! ὦ ὦξε Θὴν ὃ μιῆς 

195 δουμόϑᾳν ὠλλοϑεν, “Ὁ ὑμδῇ μαλικα με ἐγοίω ὁ λαῤῷ. Ὁλ ὅμως ΔΕ ὧν μαϊλιρα με ἔδει 

λοις φ(ϑιδοίσκαλος Ὁ» ὑμδ ὀδνόμδιο) αὔθ τύτων οὐκέλοξον. Εἰ ἄλλοις οὐκ Εἰμὶ 

Ἰὐπόφολον λα γε ὑμῖν Εἴμι. πάλην ΚΌ' σιωδρομέι τὸν λόδοι τἰγησι. ἡ) ὙΔ} τῆς οἰκου- 
εις Ὡστύφολος τώ, ἀλλ᾽ ὁμῶς οὐ Μὴν τῦτο, Φυσιν, Οὐδὲ ἢ μιαίχολσι χαὶ φιλονεικῶν, δυλὰ τὸ 

ὑμέτερον {ιϑημί, Η Ν᾽ σφραγὶς δέ ἐμὴς Ὡὐποφολῆς ὑμεῖς ἐαε᾽΄. Ἰντέςρ,» Ὄσισα 

20 δεξις. καὺ γβεέληταί ὡς μαϑεῖν πόθεν Ὁὐπύολόρ Εἶμι, ὑμας ἢ πξϑθαλομρῃ. πόρτα δ᾿ (ᾳ 

τῷ ὑὐπούλυ ον ὑμῖν ἢ ἐπεδειξαμέωυ, καὶ Ὁ σ ον οὐνέλισπον, ὑπερ "Ὁ Οὐ Τῇ. ἡ δευτέρᾳ Φηδιν ὕλινο- 
λῇ, Εἰ Ὁ, ̓ σ τὸν Εἰμὶ, λέγων, ( εϑύτοι σημεῖα πὸ Ἀρυφόλυ χοιτειργοί )η ὑμῶν οὗ παΐσῃ Φ, Κορ. 4. «ἶ, 

“ὑπομονῇ, ῳ σημείοις ὴ τέρασι " διωυαμεῦ. ἀγὰ ὅθην ῷ β γῆηϑνιτε αϑβ ὍΣ Δοιπαῖς ὧκ- 

κλησίας; ὁ τῦτο φησιν, ἢ στρ ρφιγὶς τὴς ἐμῆς Ὡἰποφολῆς, ὑμεῖς ἐφ, ἡ γδὴ ὃ σημεῖα ἐπε. 
25 διξαμώ, ᾧ λόγῳ ἐδίδαξα, ἢ χινδχεύες αὑτμεναρὰ βίο αἰδερίμάω ἀληπῆον. καὶ τω 

σι δζρὸ δὝῬ'ϑ ὁχιςολών τν δύο τώτων δαὴν ἰδεῖν, πτῶς ἐκοίφου τότωϊ αδίχτὸ ζοῖς Ὡπὸ- 
ἊΝ κΩ ̓ἀἰκριξείας αἱ αἰπαάσης. 
3 Ηἐ ἐμὴ Ὀἰπυλογία, τὸς ἐμὲ λὐακρίνοισίν ἔδιν αὕτη... ᾿ τ ἔβιν,ηὲ ἐμ ἀπολογία 

τοῖς ἐμὰ ἀϑάκρίνοισιν ὅφην αὕτη ; τοῖς ζητῦσι μαϑεῖν πϑλν [1] υὐπόσολός Εἰμῳ! “τοῖς ἐγκα.- 

10 λούσί “9 ὡς γθήματα λαμρλύοή, ἡ ἢ ἐρωτῶσι τίω ̓αἰτίδν δ τὼ καὶ ἰλαμθαίω, ἢ ἡ τοῖς βυλο- 

υϑῥοις με δεῖξαι οὗ ὀντοι Ὀἰποτολϑν, ἡ ὑμετόρφι χα τήχισις χρὴ ̓ ζωῶτα ἃ μέλλω λέγην, οἰπό- 

δεῖξις αὶ ϑὐπολϑγία Ὁ “νῷ, ποῖα δὴ ζωυτα ̓ 

4 Μὴ οὐκ ἔγ, δὼ ἐϊξοισίδν φαγεῖν μ ὃ πιᾷν " 

ς. Μήοΐκ ὥρων ἐϊξοισίὸν ἀδελφίω γωνάᾳι αἰβιαγῳ: Καὶ πώς ζωτα 

35 Ὡστολογία; ὁτί ὑτὸν Φαϊιω μια ἀξ συγκεχωρημϑῥων ἀπεχόμϑμος, οέκ αν Εἴδω δίναιος 

αὐ που τόδυεοθαν, ὦ ὡς ἀπατεῶν, ἢ Ἐχὶ λριμασὶ (ι ποιων, ζί τε δξχυ ἔμιασε» εϑεν Θέρηωϑρα, 

ἀν ὑμοτέσοι διδασκαλία χα! ̓ὑτα, ἁπερ Εἶπον, οκῷ Εἰς Ὀπολογίδν ὑμῖν, " παϑὸς ἀ 

πὐνζᾳ ὧν λϑακρίνονζς μά ὠντεόλο ἢ ἵξα μό!, κα τὸ λέγων, ὶὶ ζῦτα "μὴ "οὐκ ἐχομῶν 
ὄξοισιαν Φαγῴ, χρὴ ἱπιᾷ Ἔ μ᾿ ̓σέκ χομϑδῃ ἐϊξοισίων ἀδελφέω γυναῖκα οὐδ αι γήν } ΤΩΝ 

40 μως καὶ δ γῶν, ἀπέλομαι. ᾧ δὰ σίωυ, οὔκ οὐποῦν, συνε ἐπινο: 3 μαάΐλιςα ἅ ̓ πυλλαηϑύ ὅτε ὀτρὼτ 

Ὑν, δτεέπωυςε. ᾧ γὸ οΨ "λιμῷ, Φησι, χα ̓ δίψαι καὶ γυμνότητι δηετοίζξομδν. ον ζοὶ «8 τοι οὐ 

τῶτο λέγ, αἰλλὰ 4; οὐ ) πρώγϑιϑμ, Οὐδ πίνουδυν δὰ δυ μαϑητευουϑῥων λαιμίαϑογτερ, 

χαίτοιτε ὄζοισιλν ἔ ἔφοντερ " τ 5 λαξῷ. Μὴ οὔκ ἔχουδυ δξοισίαν «δελφέω. γιαϊκαὶ 

αἰδιαγάν, ὡς ἢ (ὦ λοιποὶ ϑὐἰπόφολοι, κὶ (Ὁ ἀδελφοὶ τῷ Κυρίν, ἡ Κηφάς, ᾿΄. Ορασο-: 
Ομεγίο, τομλ, 3. Ιἰ φίαν᾽ 
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φίλν᾽ Ὧν κορυφαῖον ὑφερον τίθεικι. Ὁ γὰρ ἰλωφϑτερον «ἡ κεφαλαίων τε τί)ε.). συοὶ' 

δ: οὕτω ϑαυ μαφὸν ἑἰω δεῖξαι ἄν ἄλλους τη ποιοιώζοε, ὡς τὸν ορϑτοςα τίω,, χα Κα ς ρνῴς 
ἐμπιφευδώτα ῥ᾽ ὀυρλνωών. σλζωυ! οὐ μένον τίϑησιν, ἀλλὰ πλϑζα, μονονεχὶ λέγων δ τεκα.- 

ταδειφέρρες ζητῇς, δῇ τε ,ὑαὐρέχονζῳς, ὄπόμται κ{ται ζὰ κἰπνοδείδματα. καὶ γὺ Ὁ «δελ- 
φοὶ τῦ Κυρίν τὴς ασφοτέρρις ἀπιρίας ἀπαλλαῦώτες, ΝΜ δοκίμων ἦσαν γελρυμϑροι, Εἰ 5 
μὴ σεν, ὧν ὑποσύλους ἔφθανον. 88 δὴ χα μέσοις ἀὐδις τέθεικεν, ἐκατέρωϑων ὧϊν «- 

οἷς ϑείφ. 

Η 6 Ἡμώος ἐγὼ αὶ Βαρναΐδας οὐκ ἔχορδν ἐἰξοισίαν τῷ μυὴ ἐργαζεοϑαι; Ορᾳ τίωὶ 
ταπεποφρϑσιωζωυ αὶ τίωὐ πόμζςς φϑύγο καϑαρθύσσαν ψυχέω, πῶς ὃν ἥδει κοινωνοιῶται αὐτωΐ 

τῆς ἀκριξείας, οέκ ἀπίέκρυαν. εἰ Ν᾽ ᾧῷ ἀδλακονγα,, πῶς τῶτο οὐ κοινὸν; ὠἰπόφολοι κάκῴ- τὸ 

γοι, ὦ ἡμεῖς, ἡ ἐλθύϑερϑι, ταῦ ταὶ ῥ᾽ ὡἰστοσύλων ἐπεδειξα θα, καὶ (ὃ ΧΚολτον ἑωροκαιϑμ. 
ῳύκοιώ καὶ ἡμεῖς δξῳσίαν ἔχομϑμ καὶ τῷ πἰροριώῦτες ζῆν, καὶ τὸ τρέφεοϑαι αὐ δΨῥ μα .- 
τιυομόῥω. ε 

. Τί φρατεύε:) ἰδίοις ὁψωνίοις ποτέ; Ἐπειδὴ , ὅπερ ἰαυρότατον ζω, ἐκ Μ 

υασοφόλων ἀπέδειξεν, ,τι ἐξες! τῦτο ποιφν, Τὶ οὐ ραδείγμαζᾳ λοιπὸν ἔρχοται χαὶ τέων κρι- ας 
γδιυὶ σωυήϑειαν, ὁπερ ἴ9ος αὑτῳῇ ποιξν, τίς φρατεύοται ἰδίοις ὀψωνίοις, λέγων. σὺ δὲ μοι σχό- 

πε πῶς αὶ αἰ πονδιίγμαζᾳ σφόδρα αὐρμόδια τὴ ἀσόκωρνϑμῃ ἤγα ὴμ αὐτυϑέσει, χα πῶς 
τὐϑέτν μέμνη) τῦ (χικυδυών, φρατείας, κὶ ὅπλων, ἡ πολέμων. τοιῦτον γῈ) ἡ Ὥύτοφο- 
λή, μᾶλλον 5 ἡ τότωι πολλῷ μεῖζον. Οϑνδ' Ὁ} «σοὺς αἱ ,ϑοοίποις μένον ὁ πόλομας ζω αὖ.- 
Ὅς, ἀλλὰ ἡ ανοὺς δαίμονας, χαὶ πυϑλς Ὧν ὠκείνων “δἰοχνολὸν ἡ αὐ οοίταξις, ὃ τοίνυν φησὶ το 
τῦτο ἐφιν᾽ δῊ συν (ὦ ἔξωθεν αῤγντες ἀπτιτῦσιν, (ζ ὠμοὶ ἡ ἀδέκοι, φρατεύεοϑτῳ ὁ κιι- 

διυωθύεν, κὶ οἴκοϑον τεέφεαϑω (δ ςρωτιυομδέους. πῶς δξῶυ ὁ Χοιςὸς ποτε τῦτο απητησεὶ 
«ἢ; δυνὶὰ οὶ Ὡπρκήται ἰδαδείγματι. τὸν γοῤ ἀφελέςερον ὶ παχύτερον, ἢ τῦτο μιάλιςει 

αἰαπαύεν Εἴωϑε, ὃ ᾧ τί κοινώ' (ωνλφθρ ὁρᾷν τοῖς τῷ (ΘΘεοδινόμοις συμίξαίνονσαν. δ 6 
κα ἐφ᾽ ἕτερον ασόϑεισι, καὶ φυσι" 2: 
Τίς φυτόνει ἐμπελώδα, ἡ ἐκ τῇ κουρπού ἀὐτι οἷοι ἐοϑίει; Δί ὠκοίνου  γὰ 

ἄν κωδιούοις, δχρα ὃ τότυ ὃ πόνον ὦ τἰμὴ πολλίωυ ταλφιστωρίαν καὶ γχημδήειαν οὐέφζωε. 

ἢ τοίτον πάλιν αἰ αυόδειγμια αρϑλτιϑησι, λέγων" Τίς ποιμαίνει ποίμψζω, ἡ ὧν 
γάλᾳκιος αὑτῆς Οὐκ ἐοϑίει; Τίω κηδεμονίαν τίου: πολλίωὼ τίω δϑιδϑωισκάλῳ ωρέ- 

συσων οἷἶδὶ οὖν Φρυδίοις Ἐχιδείκγυται. καὶ ΨΨ αὶ ςραπιώται, "ἡ γεωρηϑὶ, ὦ ποινϑρες 30 

Ὁ υὐπύνολοι ἥσιον, νὶ γῆς, σϑλοϊδ πολέμων α᾽ λόγων, συεῖδ ποιμνίων αἰαϑηΨ, δλλ αὶ ψυ- 

χα λυγυδν, ἡ τῆς ποδὸς (ὧν. δαίμονας ὐϑατάξεως. τ ρα τυρητέον ὃ καικεῖνο, πος πϑῳ- 
διω δυμμετοίλν ἐφύλαξε, ὃ οἰὗδες ΖΜ μόνον, ἐχί ὥαἰδεῆδ. " οὐ ἊΨ 

εἶν δ, φρατεύς, ᾧ αὶ πλουτά; δά, τίς ςρατύεται ἰδίοις ὁψωνίοις ποτέ; σὰ Εἶπε, 

Ὡἰς φυτεύω ἀμπελώνα, ἡ ἐν (μνΐγή “φισίον, ἢ (δ καρπὸν ὁλόκληρον αὶ πυγά, ΟὟ 395 
τῷ καρποῦ αὐυτυοόκχ ἐοϑίει; συν Εἶπε, τίς ποιμαίνει ποίμψζωυ, κὶ οὔκ ἐμιπορεύοται τοις 
αὐιαριδλλὰ πῶς: ἡ ἐκ τῷ γάλακΊος αὖ τὴς Οέρν. ἐοϑίει ; οὐκ ἐκ τοῦ" οἰρναΐν, ἰλλ᾽ ἐκ το 
γαλφκ)ος᾽ δφκριᾷ στι μικρᾷ ρκμωθια (Ὁ διδάσκαλον Ὄρκείοϑαι δῷ, καὶ τὴ αἰαγχαία 

μόνῃ ζ φ5, ζωῦτα τδὸς τοιᾷ βυλομϑῥους πόώτα χα τεοϑίειν ὁ Ὁ καρπὸν ὀλθκληρϑι τόυ- 

γάν, ὕτωκ ὁἸΚύριος ενομοϑότησε, λύγων, Αξιος ὁ ἐργάτης τῆς (ξοφῆς αὐτι ὅθ81ν. οὐ το 49 
ἢ μόνον δα Υ̓ν" ἰστοδυγμῖὰ χατασκδιαἶζει, ἀἰλλα καὶ δείκγεσιν ὁποῖον δὴ "εὐ ᾧ '-- 
ρέα. καὶ »ὰ ερατιώτυ αὐδρείαν κοηοϑαι δῷ, ὁ γεωρχϑδ Ὠτιμέλειαν, καὶ ποιυϑμὸς κη- 
δυμονίον, ἡ κ᾽ ζῦτα πάντα, μηδὲν πλέον Μ] λύαγχαίων ζυτῷ. δείξας τοίνιω καὶ δἰπὶ 
Ἷ υὑποτύλον, ὅτι Κὶ κεκώλυται λαμδόμειν" δ διδοίσκαλον, ὶ σὲ κτ' τὸν [δον οβα- 

δῴγμάτωι, 

Ἄι ἐξ 

"δὰν 
λή: 
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Δφμάτων, ἡ ἔχ χοάτονκεφαίλαιον ἐβῤχ ται, ὅπτω λέγωνγ᾽ 

8 Μὴ κτ' δὐ,ϑοφπον ζᾳῶτα λάλς [ἢ χε ἡ νόμος ζωῦτα λέγη; 

Ἐσπάφδη γὸ τέως Ὡπὸ γραφῶν συ οἷν Εἶπεν, ἀλλα τίωυ κοινϊοὺ ((μωϑήαν «σϑρεδάλεν, 
μὴ νοιμίσητέ μέ, φητι,τύτοις ἰαυοίζεοϑαι μόνοις, μηδὲ ἐφ᾽ ὧν τοῖς αὐ ϑόϑστοις δοκεῖ, ζω-- 

4. τουνομοῦετήν. ἔχω δ δεῖξαι, ὅτι ἡ τω Θεῷ (τα δοκεῖ, ᾧ παλϑιὸν ἀμαγινώσκω γό-- 

μῶν ζωῦτα κελθύοντα. δ[9 αὶ κατ᾽ ἐρώτησιν αγοϑαΐγά τον Ἄδγϑν, δὴν Ὠπ σφόδρα ὠ- 

μολογηνϑύων »ῦ, ὅτω λέγων" μὴ κτ ὀῤ,ϑόϑπον ζωῦτα λέγω; τατές!, μὴ ὃξ δύ,369-- 
ἐπὸκ πίνων μόνων κπρ δοιδιφγματων Ἐἰουρλζομφι ἢ ἐχί ἡ ὀνόμος ζωᾳ λέγ: 

9 Ἑνγὰ τῳνόμῳ Μωύσέως γέγραται, οὐ φικισσεις βοιῶ αἰλοώντα « 
1ιο Και τίνος ἕνεκεν ἐμμψήαϑη τοῦτοι, ὦ τῦν" ἱερέων πούδιάγμα, ἔχων ν ἐκ πολλὴς τὴς θ- 

οἱσίας ἀδῥ' χχτασκία σαι βουλόμϑνος. Εἶτα, ἕα μήτις λέγῃ, καὶ τί “σοἧς ἡμαξ ὃ πε- 

εὐ Μ᾽ βοαδν Εἰρομϑρον » ἐπεξεργαίΐξεται «ὑθ' μίτ' ἀκριζείας, λέγων᾽ μή 
βοῶν μδιει τῳ Θεῷ ; Οὐμδήει δῶ «ἰδὲ “Μ βοῶν, Εἰπέ μοι, τῳ Θεῷ; μέλει δὲ 
δίωυ, οὐχ ἕυτῶ ὃ, ὡςὺ νόμῶν ϑεῖναι αἰ χὺρ τούτο, ὡςε Εἰ μὴ μέγα φ ἡνίηετο, ἐγυμνάξων 

ις τοῖς αἰλόγϑις τοῖς Ιουδαίοις εἰς ἐ|) Φιλαν,ϑρσπυσ, Ὁ σποτύτων Ἂ “«ἶθι δῦ διδασκαί. 

λῶν αἰδοῦς δζριλερήνϑνος, Οὐκ αὐ ζσαύτίω ἐποιήσοαν» αὐσουδέωώ, ὡς ἡ νόμον »θαα] αἰ 
Τ' μιὰ ημουοϑοι τοι βοῖς. εἰγτεύθον χαὶ ἔτερϑν ᾳ, σὴ εἰκρισι, πολιοὺ πόνον ὟΜ διδωσκά.- 

λῶν χαὶ ογζῳ, χαὶ ἐ1) ἐφείλονζῳ, ᾿ χα ἕτερον ποΐλι. ποῖον δὴ τοῦτο Ὁ ὅτι ὁσαπερ ἂν τ 

τὴς ν} αἰλθγων Ἐχιμελείας κὐὐδῷ τὴς παλαιὰς λέγηται, ποδϑνγϑυμϑβως Εἰς τίω ἢ αἹ- 

20 «ϑοϑπων[μυτελῴ διδωσκαλίαν ᾿ ὥασερ δξώ χαὶ ζο ἀλλα ἀπόμτα (ῳὶ οὐδὲ ἱματίων ποικί- 
λῶν, καὶ ζὰ αἰἴϑὶ αἰμπελώνων, χαὶ απερμῶν, χα τοῦ μὴ δ(ρέφορον 'ποιᾷν τίωυ' γάυ, ᾧ «αἷὲΖ 

λέωρας, χα ἀλλα, ὡς Εἰπᾷ, ἀπόνᾷ. παχυτέφϑις »ὺ οὖσιν ἐντεῦθεν διελέγετο, κτ 

μικρὸν αὐαξιζαξων ὠΐρεῴ. χα ὅρα πῶς αὐτὸ οὐ χρτασκθυαιζει λοιπὸν, ὦτε Φλνεο9ν ον νὼ 
αὐτόθεν δῆλον. Εἰπων γὺ, μὴ δὲ βοῶν μδίει Θεῷ , ἐπήγανν, 

22 ἸΙΟῊ δέημας πόμτως λέγ ; Οὐδὲ, ὃ πάντως, ἑπλώς παροοϑεὶς, αλλ ἦα 

μεὴ συ[χωρήσῃ μιη δ ὁτιοιοῦ ὀρ τειστ ῷ αἰκροατῇ. χαὶ ὄχιμδμέι τῇ μεταφορᾶ λέγων χαὶ 
ὩἸἰσοφωνόμδμος, Δί ἡμας Νὴ ἐγράφη, ὅτ| ἐπ΄ ἐλπίδι ὀφείλει ὁ ὐροτρκῶν, αἰ. 

ὁ τοιάν᾽" Τυτέςιν, ὁ διϑαίσκαλος ὀφείλει ΝΜ πόνων ζῷς εἰμοιξας ἐχῴν. 

Καὶ ὁ αἰλοῶν, τῆς ἐλπίδος αἰντθ᾿ μετύχήν ἐπ΄ ἐλπίδι. Καὶ θέα ((ωύεσιν. οἰ πον ὶ 

19 τῷ σῦρε Ὠΐπ τίω ἅλω ὦ ράγμα μετίωςγκέ, παλιν κανζυϑα ποις πολλοῖς ἱδρωΐζς 

Ὁ διδασκαίλων ἐμφαίνων, ὅτι «ὐζὶ Ὡἰροτειοσι ὦ τίωὐ ἁλω τοίζοισι. καὶ ἐχτ ἃ τῷ 

“διροτριάν, Τὴ), σεν ἰω καρ πώσωαϑαι, δυλαὶ πόνοι μόνον, τίωυ' ἐλπίδα, τέθεικεν ἐχὲ 
ἢ τὸ τοίζεν τίω ὥλω, ἡδὴ τίω Ὁπόλάυσιν ἐλαρίσαν, λέγων" χαὶ ὃ αἰλοων τὴς ἐλπίδος 

εἰυτῷ μετέχει, Εἴτα να μὴ λέγῃ τις, αὕτη δέω ἡ Ὑ0) τοσώτων ἱδρώτων αἰ μοιθή , ποϑσέ- 

45 ϑηχεν, ἐσ’ ἐλπίδι, τουτές!, τῇ μελλούσῃ, Ογεδὲν δίζυ ἕτερον Ὁ φύμᾳ ἀκήμωτον ἐν τῷ ζων 
τὸΉτοὸ βοά, ἢ ὁτπ| τως διδασκαλες τοις “πονοιουζᾷς δῷ αἰμοίθης Σ΄ πολδύειν. 

1ι Εἰ ἡμφευμιν ζὰ πνϑυματιχὸὶ ἐασείοφιμϑυ, μέγα, Εἰ ἡμεφυῦμῷᾳ (κικοὶ ϑεφ σο.: 

μϑνι Ἰδιϑ ὶ τέταρτον ασολείϑησι λογισμὸν αἰ χὺρ τολφν χϑρέχειν. Ὁ) γ» Εἶπε, 
“ἰς φρατθυε:) ἰδίοις ἐψωνίοις ποτέ; τίς φυτϑύει αἰμπελαδα: χαὶ τίς ποιμαίνει ποίμιψίωυ ; 

40 ἡ αὐ νύγαγε (ὃ βοιῶ τ, αἰλοώντα, δείκνυσι καὶ ἀϊδίου αἰτίλυ ϑὐλογωτάτίων, δὲ ζεὺ σειν δὲ. 
διύμενταρ, χαιοι λρίᾧν, ὡς πολλῷ μείξονα πὐρεορικύτες, οὐκέτι ὡς" κοιμόντες μόγον. Ὅ( ων ὅδην, εἰ 

ἡμεῖς ὑμῶν (αὶ πγῶματικα ἐασείφα μϑρ, μέγα, Εἰήμᾷς ὑμδμ τὰ (ὑρκικα ϑεοίσονϑμ , Εἶδες 
διχαιοζα τίου αἰτίὰν ὦ δ" πσοϑτέρων βὐλογωτέραν ; ὁκῶ (ζ γδρ, φησι, (ϑρκικὸς ὁ ἀαύρϑς, 
(ρκικὸς αὶ ὁκαυρπός᾽ ονζῶϑα ὃ οὐχ ὕτως, δλλ᾽ ὁ (ὦ ἀσόρος πρϑυμοιτικὸς, ἡ ὃ δῤγίδοσιφ 

᾿ ! Ομιγίοι τοι, 3. Ι 2 (ρχική, 

κῶν 9. 



9. 

β. Κορ' ιᾳ κ' 

β.Κορ ια.η.8. 

«Κυρ, δα. 

376 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
(ὠκικύ μα "Ὁ μὴ μέγα φρονοῦσιν ῶὧ αἰρέροντες. τοῖς διδοισκαλλοις, ἢ δειξενὸ οΤί μείδονα λαμ- 

Θλροισι ἢ ᾿ ᾿ διδόασι. ὦ ἅ Κ ̓γὺ γεωρϑὶ, ὦττερ ὸν χαταασείρωσι, τα ἢ λαιμθλνοισιν᾽ ἡ-- 

μεῖς ̓  απείρφντες Εἶδα ὑμετέρας ψυλαρ πγθυματικοὶ, ϑερλζορδν (ῴχικα. τοιοζγον γῈ 

ἡ ΠΝ αὐ διδομδῥη ζ φύ, Εἶτα καὶ τ τρετογικώτερον᾽ 

12 Εἰ αἴλλοι τῆς ὀξοισίας ὑμδι" μετέχούσι, εἰ πολλῷ μάλλον ἡμεῖς, 

Ἰδοὺ καὶ ἕτερος πάλιν λογισμὸς, κὶ αὐτὸς ὧκ οἴδαδειγμώτοι, δλλ᾽ ὑχ ὁμοίων. οὶ 
Ὁ Πέζου μέμιψνς) ογζωώνα, ὅτι τν' ππυςξύλων ᾿ δ Ὰ ε ἑτέρων τινῶν νόθων, πεῖς ὡς ὕςε- 

εν ἀσοδύεται, ὶ «δ ὦ ὧν φησιν, Εἰ πεύμας ; κατεσθίει, Εἴὰς λαμθαθει, Εἰς ἐπαίρε:), 

ἜΣ; τιρ Εἰς σππξόσωπον ὑμᾶς δαίρει,ὼ ῷ ασϑϑς ἐκείνοις ἤδ πρεϑαναχρούεται πόλόμονδΘ 

ΟΥ̓ Εἶπε, Εἰ ἄλλοι λαιμβανοισι παρ υμδ,. ὥλα δεικγις' αὐὖῃῇῷμ πίω αἰϑαδάλυ χα! τίω 

τυρανίδα, ὰ τίω ἐμποοίλυ, φησίν, εἰ ἄλλοι τῆς ὑμϑὶ τὴ δξοισίας μεετέγοισι, πατρί, χρατύσιν 

ὑμῶν, ἀξοισιαζωσν, ὡς οἰκέταις Ὥιστοχὲ χοῖωδν, ου ̓ λσιβίδλμοντας μόνον, δλλα κα Ὁ ἍΤ πολ-- 

λῆς αὐϑθῳντίας. δ[9 ξ»σέγηκεν, Ὁ πολλῷ μαλλοι ἡμφεἱ ; ὕπερ Οζα, δω" τι ἰ δε γυ, ἀσο- 

οὁλων ολθ)9ς. ζω, Εἶπεν. δ δολ᾽ ἀἰδολον ὃ ΟΤΙ τινας αἰ!) λυμεῶνας, ἢ απατώνζας «ὑ-: 
τοῖς. ὧξε κ᾽ πνέμα! ἴῷ ὃ Μωύσέως, χα ὑμεῖς αὐτοὶ" “νόμον τιλείκατι Ἀν ΟΣ τῷ δῷ κα- 
εἔχῴν. εἰ τῶν ̓, Ἢ πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς; 1 ἰκαταισκόναζει ἀρ τίν πολλῷ μᾶλλον, ΩῊ αἰφίησιν 

αὐδῷ  (μωειδῦτι Ὁ Τ' ἐλείλον,ὀμεδᾳ αὶ Φούησαι βελομδνος καὶ Ὁ οὐπζύψαι μειξόως, Αλλ᾽ ὑκ 

ἐχφυσαιᾶλα Τῇ ἢ ἀζοισια, ζαύτη, Ὑντεςιν, οἕκ ἐλοῖς οομϑῳ. ὁ ὁρᾷφ ὅδ. πόσων κατασκέυα:.- 

σεῖς παρότερον,δτι ου ̓ αἰϑάνομον Ὡ λαιμιξλύειν,τέτι Εἵπεν, τι οὐ λαιμολίομϑμ,ἕα μη, ἐδὺξη 

15 ΜΗ μεδ, 

ὡς κεκωλυμϑιὰ ἀπέχεοϑαι: οὐ γᾺ, ἢ μὴ ἔξει, Φησιν, οὐ ̓ λθμρλω (ἐξες! »δν καὶ 20 
Ἰντο στὸ ) πολλῶν ὠπεδείξαμδῳ, Ὡσὸ Ν Ὀὐπεσόλῶν, σῦν οὖ βίῳ ραγμάτων, τὸ 

οφαϑιωτυ, τὸ α γεωρχὅ, κα Ὁ τὸ αὶ ποιμδῴος, Ὡπῦτῇ νμιν, Μωυσέως, ατ αὐτύ τῷ Ὡράγμα- 
τὸς τὴς Φύσεως , ὅτι ἐαυείραυδν ὑμῖν πηϑυματίκον ἀφ᾽ ὧν ὑμεῖς ἰδ οδν ἄλλοις πεποιή- 

κατε) ΡΥ ὥασερ, ἵα, μη ) δόξη καταιουσει ὧν Ὡὐτοφῦλϑος ὥν λαμιρλμονζομ, ζώτα "ἰ- 

λεικεν πρέπων αὐθις γα ̓ δεικγεφ, ὅτί οὐ χεκωλυμϑϑα ποραγμάτς ἀπέ ἊΝ οὕτω πάλιν, 

ἥα μὴ δζρε τῆς πολλῆς κατασκθυης, ἢ Τὴν" πὐδαδειγμιάτων ΤῊ πολλῶν, δὲ ὧν (δειξεν οτι 
δ Ἵ ̓λαμθλύει, ,»δυξῃ Ἐχιζητεῖν Ὁ λάμραλειν, καὶ ὺ δίῳ τϑτο τα λέγ, ἢδν διίορθούται ἀὐο,, 
ὃ σαφέςερον (ὦ ὑσερον ἀρ πέλεικαν, ὅτὸν λέγῃς Οἕκ ἔγραψα ἢ ζτα, ἵνα, οὕτω δι) ὁ ὡ 

ἐμοί" οὐ ζῦλα δὲ Φησιν, ὁτί Οὔχ ἐχρυσαῖβα τῇ ἢ ἐξυσίαᾳ (αὐτη καὶ ΟΝ μεῖζον, ὅ ὅτι Οὐδὲ 

ἐκῴος ἐχι ὡς: δω Εἰπεῖν, ὅτις ᾧ δὐρυχωείᾳ ὄντες οὔκ ἐχονσείβα, λα ζ αἱ αγαγκης κας 20 

τεπειχϑύσης Οὔκ Εἴξαιμδν τῇ τῇ αγαίγκῃ ὃ αὶ ἐν τῇ Ἰ δυυτίρᾳ Φησίν, Αλλας ὀκκλυνίας ἐσύλη- 
σα φβων ὀψώνα “οοὴς πίω ὑμδι δρρικϑνίαν, χα ΤΟΝ πσξϑς ὑμας κ) "ὑςερηϑεὶς, οὐχᾳτε-- 

νοιβαῖοτο ουὐσθοός. ὑῶν ζαύτι πάλι, Καὶ πεν καὶ ᾧ δυψώμδϑυ καὶ Ὁ γύμνη “πὐομϑυ ᾧ χολα- 

φιζοιῦϑα, αὶ οὺ ονζοὶν πάλι ὦ ἐδ αἰνίῆεται λέγων, Αλλαὶ πόρτα σέγριϑῳ. 
, ν» 

Εἰπὼν δ , γ 1} πόμταω φέφριϑρ, χα λιμὸν αμίῆετα καὶ ὦ «ενογώείλυ " πολλίων καὶ τα ἀλλα 35 

πόρτα δλλ᾽ συυδ' οὕτως ὠμυωγχρὶϑηρδή, φησι,λ όσαι δ νόμον, ὁ ἑαυτοῖς τεϑκίκοαιλϑμ. δὲ τ᾿ 

να μὴ ἐγκοπτῆν πνῷ δωρμδρ τῷ θ)αγίελίῳ τὸ Χοιςου. Ἐπειδὴ Ὁ» οἰαϑενέσερον 

ἸΚοράνθιοι διέκειντο, ἵ ἐγώ ΜΗ ̓πλήξωμδυ ὑμας , Φησι, λαμθλνοντερ, Εἰλό θα χα πὸ 

ΙΖ Ζιπυτουγμένα “ποιῆσαι, ἢ 1 ἐγκοστήν τινα δοιώαι τῷ βυαε ἐλίῳ, ταςεςί, τὸ κατηλλσει ὑμδ. 

Εἰ ἡμεῖς ἡ δχιτετφαμμένον ἡ ἡμῶν, δ, “πολλίω" παρρντες βίδν, ἢ ὡἰποςόλυς ἔχοντες «αὐ- “49 
διγμα οἕκ ἐποιήσαιμδω,ὑα μη ἐγκοπὴν δώμδι᾽ ἡ Οὐκ Εἰ πεν, θα ξγπὴν, δνλ δ᾿ ,ἐγκοητῆν, “ἢ 

οὐ" Χ ἀπλώςἐ ἐγκογτὴν, ὌΥ "ἐγκόσήν πα ἵα ι μηδὲ πίω τυγούσοιν ως ἀν' Εἴποι ὡς μέλλη- 

σιν " Κη ̓ «αἸαζολζω ἐμιποιησωρδῳ τῷ δρίμῳ τὸ λόγϑυ' Εἰ τοίνιευ ἡμεῖς 'ς Ὠστούτῃ ἐχονσα ἴα. 

τῇ ἡ ασουδῇ, φησι, πόσῳ μμιῶλλον ὑμας ὧν κ᾿ πολὺ ΤὮὩ Ὡἰποφύλων τὐποδίογζῶς, κ᾽ Ουτῖὶ γό- 

μον 

ϑο 5 

ΜΈ 

χορδὴν 



χὺ ὑμὴ, καὶ 
ΧΩ 
ἡηγιεία 
χιούπε 
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μὸν ἔχονζς Εἰτῷ τὸ ἐπιτρέποντα, δλαὶ χα τοιυυδντίον ΤΙ χεκωλυυϑῥὼν αἰπ!ομδῥοις, ᾧ 
..}} ἔχτ βλοζη μεγαλῃ τῷ θυαγίελία, οὐκ ἐχὶ ἐγκϑητῇ μόνον, καὶ σοὺ ἀναϊγκξωυ ὁρώνζᾳς 

ἐχικεινϑρίω, αἰπέχεοϑυμ δεῖ. αῦτον γδρ ἄπϑωτα τὸν λδλϑν δὲ ὠκείνους ὠκίνησε εὃν' ὀχ τὴς 

βρώσεως ἫὝῥω εξ δωλοϑύτων σκδυδωλίζονζᾳς ἡδν αἰαϑενεφέροις αἀἰδελφοις . 

5 Ταπωδῥημεῖς αἰκούωμϑυ, αἰγαπητοῖ" Μα μὴ χαταφρονώμδμ ἿΝ σκϑυδωυλιζορδῴων, ΗΘΙΚΟΝ 

μηδὲ ἐγκοπήν τινα ποιώνϑμ τω βυαγίελίῳ τῷ Χολφοῦ " ἵνα μὴ παροϑιδῶνϑῳ τω ἡμετέ. 
ἐμὶν σωτηρθν. μι" "»» μοι λέγε» ὁτὸμ σκαρδουλίζη) ὁἀδελφός, ὅτι δὶ κεχώλυ") οι ὦ ΩΣ 

(φ᾽ ᾧ σκαγδουλίζεται, καὶ δὲι ἐφέται, ἐγὼ γνδγ σοι μείζονα λέγω, οἷικαὺν αὐτὸς ὁ Χ οιοὺς ἐ- 
πιτετρα φὼς ἡ, ἴδῃς δὲ να βλατήονϑρον, Ὁχίδας, χαὶ μον γχοήσῃ τῇ ἐπι πῇ. τῦτο γρὺ 

ιο Παῦλος ἐποίησεν, ἐΐζον λαίφᾷν ΣΧ φλφού συγχωρήσειντος, μὴ λφξωών. χαὶ γοῦ φιλοῖν, ϑοφπος 

ὧν ὁ δεασότης, πολλζωυ τοῖς δχιταίγμμασιν ὠκέρασεν ἡμερϑτητα τοῖς αὐτο ἵνα, μοὶ μόνον δ ἐς 

πιταγῆς, δυνναὶ καὶ δῇ οἰκείας πολλαὶ ποιωῖμϑν γνώμης. χαὶ γοῤ ἡδυυίατο, Εἰ μὴ τῦτο ἐ- 
(ιἴίλετο, μῶλλον Ἐχιτήνω τὰ ἔχιταυμαζα, καὶ Εἶπαν" ὁ μιὴδ,9λυ νηφεύων, κϑλοζέοϑω "ὁ 

μὴ αϑρϑενθύων,ιμωρείοϑω᾽ ὁ μοὶ πύτα διποδὺ ὀνϑμος ταὶ ὄντο, δικέωυ διδότω τίω ἐσαίτίω. 
15 ΝΆ, Οὐκ ἐποίησε τῶτο, σοὶ πὐρέχων, Εἰ Ου ληϑοίης, φιλοίμμφοϑτι. δζρο τῦτο ὅτε αἰϑὸὶ χ)- 

δενίας διελέγετο, ἐλελν᾽ ὁ διυνα μϑμος γωρᾷν, χωρείτω. καὶ Ὧ)γπ1 τῷ πλυσίσ, τὰ (ὦ ἐπέταξε, 
(48 ἐπέτρεψε τὴ δξυσία τὴς οὐ σνοίας. οὐ γᾺ} Εἶπε, πώλησον ζὰ “ὑπσαῤχοντα, δον; 
ἘΪ ϑέλες τέλειος δὴ , πώλησον. δλ᾽ ἡμᾷς νὶ μόνον αὶ φιλοδιμαύ ἴθα, συ εἶδ αἰ χυύρ ωύνομδν Μανθ. ἰθωρκά. 
(ᾳ πϑϑςαγματα, λα χαὶ τῷ μέίξου ὟΨΜ κελθυοϑέντων στρόδρα, »πολιμιπθμόκῖθα,, χα 

20 Παῦλος (ὦ ἐλίμωῆεν, ἴα μὴ ἐγκοπήν τω  θθαγίελίῳ διῷ" ἡμεῇς ὃ συ ϊὲ δῇ») δἰποκεινϑμων 
ἡμῶν ὡψαοϑαι Ολιφυδν, μωρίας ὁρώντες λυατοεπουϑῥας ψυχας. τροωγέτω γὰρ, Φησιν,ὁ 

σὴς, αὶ (μὴ πρωγότω ὁπένης᾽ κατιοϑιέτω ὁ σκώληξ, χαὶ μὴ αἰδιξϑλέοϑω ὁ γυμψός᾽ λα. 
λισκέαϑω πλύτα τῳ φύγω, ᾧ μιὰ τφεφέοϑω ὁ Χ οιφὸς,ὸ ζαῦτα πεινών. καὶ “ἰς τῦτο Εἶπέ, 
φησι ; τὔτο 75} 661 σφόδρα, Ὁ δειιὸν, ὅτι Οὔ οὖν τοῖς ῥήμασιν, ΔΛᾺ οὖν τοῖς ποραγμάσι 

25 ζαυτα λέτε. ὼ»»» ὅῆον αὖ ζω δεινὸν ἐΧῚ γν" βὰν λεγϑιδνον, ἢ Ἰχὶ ὃν ἔργων γνομ(4.. 

γον. ἢ Ν᾽ θζαυτα βοώ καϑ' ἑκαίφην ἡμιέροιν ἡ απὸρ,ϑοφπος" ἡὶ ὠμὴ τυραννὶς ἡ φιλωργν- 

οἰα, τοῖς " αὐπὴς αἰχμαλώτοις ν πγοϑκείαϑω ἢ συκοφδύτας ἡὶ ληφαῖς ὶ ὅχτοϑλοις πσοϑς 
ξοφίω τὰ ὑμώτεοοι, ὦ μι τοῖς πεινωῖσι, μηδὲ τοῖς δεονϑῥοις σζμξ)Φή. ὃ γὰρ υμεῖς ποιᾷτέ 

μιδάδρῖν, (δ λησαίς; οὐ γὰρ ὑμεῖς τῳ πυεὶ “Μ βασκαίων χδέχετε ξγφίω, οὐγδῤῥυμεῖς πνίᾷτε 
20 (ἄν' δραπείῷς ὲ ὥν Ἐχιξόλοες, καθ δέλεαρ αὐζις τὸν ὑμέτερον παδλτιθέντες πλαδ.. 

τον ἧς ἡ μϑνία αὕτη; μανία “ὃ αὶ πγραπληξία σωφὴής, τὰ (ζ᾿ κιξώτια μεξαὶ ἱματίων ποι-- 
ἂν, τὸν ὃ χατ᾽ Εἰκόνα Θεϑ ἕνόνϑμον χρὶ καϑ' ὁμοίωσιν, γυμνὸν ᾧ τρέμοντα κ᾿ πὸ τῇ κρυμῷ 
αὐϑιοραν, ἡ μόλις ὀρϑούνϑρον. δλα πσροφαυῖζε ταί, φησι, (ὃ ξϑμον ἃ τίω αἰαϑενεια». ΕἾ. 

τα οὐ δέδοιχας μὴ σκητους ὀνωθεν δἰπὸ τῷ ῥήματος ὀμα φϑεὶς τούτου κατινεχθῇ; ὀζεῤρής 
35 γυμᾷ Ὁ» αἰπῦ τὸ ϑυμιδ᾽ σύήνωτι. σὺ δὲ ΝΣ γαφριζόμϑμος ᾧ πιωινόμϑνος, ἢ Εἰς ἑαυέ- 

ον βαϑειὸν ᾧῷ πῦτον πο Ῥατείνων,ὰ μιαλάκοις θα λπομβϑμος φρω μασιν, οὔκ α ξζιοῖς δυό. 

γῶι δέκίωυ, οὕτω πο οοινόκιος τοῖς τὸ Θεὰ χθωμϑρος δωρφις ( συ )» ἕνα μεϑύωϑμ, ὃ οἷνος 

εἰδ᾽ γα γαφριξω ββα," δ) Φη γέρννεν᾽ ἐδ ἵνα δῴμανώ νὃν Ἔ γαφέροι, ζῷ σιτία) τὸν ἢ πύητω, 
τὸν ἀθλιον, τὸν συ εὲν ἀϊμεινονγεκρού δχρκείυδμον,τῦτον θύϑύνας ἀπαρτεῖς αἰκρις {ς,»ὁ ὃ δεδοιχαὶ 

“ο το Χοιςοὺ Ὁ δικαςήοιογ ὦ φρικτὸν ἐκῴιο χαὶ Φοζερθν; χαὶ ἡ» Εἰ αἰστοκρίε") δ αὐ γ- 

κῆς αἰ πσοκρίνεται ᾧ εὐγδείας, Δ οἱ τίοὐ ὠμότητα τέω σίωυ ᾧ ἰπθυ ϑφ»πίδλν τίωυ ποιύπων 
δεονϑμίωυ ασρϑσωπείων, τίω Διὴ Ἐχικλωρμϑρίω τσοϑς ἔλεον. {ἰς "ὃ ὅτως ἀθλιίος ἡ τωλα- 

πωρος,ὡς μηδεμιᾶς ἀγαίγκης ξχικειυδῥης κι ΖΡ ἐνὸς ἀρτπ τοιαῦτα αἰολημονᾷν, κὸ κόγῆεονο; 

ἡ τοσαύτίωυ οἰ πσοιϑδρεῖν δίκξω ; ὥφε καὶ αἰ πυύκρισις αὶ ὠκείνει τὴς σὴς ἀπὸμ,ϑ 9» πίας αὐθκέρ- 
Οδιεγίο. τοι, 3. 13 χίται 
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χέται γγιορψϑρη κηρυξ, ΡΝ ΡΝ ἱκετεύων καὶ λιελδν τᾷ ἐλεῴα αχοϑιέμνϑμος ῥήματα καὶ 

ἐδυρόνϑρος ἡ δαχρύωι αὶ δ ὅλης κὐθῴων τὴς ἡμέρφις, πολ τὴς ααγχαίας εὐπορᾷ (ξ»φῆς, 
ἐπενόησεν ἴσως ᾧ ζω τίου τίου μὴ χϑνίω,, οἕκ ἐκείνῳ τοσκύτίων, ὅσην σοὶ, Φέροσαν τίω 

αἰομιυμσύνν κὴ δι κατηρρράδω. ὦκφιος δὴ "ὃ ἐλεφοῖς δίχαιος ̓  ὅτι εἰς τοστιύ τίου κουτη θεν 

αὐγαίγκίω " ἡμιᾷς ὃ μωράων ἄξιοι πιμωρλών, ὅτι (ἄν' σπτένηζῷς τοιαῦτα βιαζοίβα πάρ. Εἰ 

κὸ οἷ εὐκολίας ἐπεκλώκθα, οὔκ δ ποτε ἴλετο ὠκξνος τοικῦτα κ᾽ ασομϑράν. χαὶ Ὧ λέγω 
γύμψωσιγρὰ μον; ὃ γὃ τύτιν φρικωδίςερον ἐραί, δι κἡ “τσ άδας ἑιϑαγχαάγησαν πηρῶσαι 
ἧνες ωρον ἀχουζας ἡλικίδυ, ἴα, τῆς ἡμετέρας αἰωιαϑησίας καϑίκων"). Φ) 7) γὰ βλέποντες 
ἡ γυμνοὶ αἴθ όντες, ὅτε οἰπὸ τῆς ἡλικίας, ὅτε ἰπὸ τὴς συμφοροις ἑπεαστέσαιντο (ἄν' ἀϑη-- 

λεῶς ᾿ πολ σέϑηχαν τοῖς Ὁσύτοις χαχϑὶς ἐτέρφιν χαλεπωτέραν “φαγωδίαν, ἵνα, λύσωσι τὸν ιο 

λιμόν, κουφότερϑν 4) νομίζοντες αἰπεφερίοϑαι τῷ κφινοδ τύτου φοτὸς ἢ τὴς πάσι δεδονϑῥης 
αἰκτίνος, ἢ λιμῶώπάλα ειν διίενεχεῖ τὸν οἠστιςον αἰπουϑυᾷν θγατον. Ωγ) οὐ πενίαν 

ἐμαάϑετε ἐλεῴν, ὀνλὰ "πέρπεοὸς συμιφορφίς, πληρϑύσιν ὑ μδῖυ τίωυ αἰκόρεφον ξηπϑυμίαν, ἡ 
ἑαυτοῖς ὶ ὑμῖν χαλοπω τέφοιν τὴς γεέννης ἀύα τήοντες αἰω φλόγα, καὶ ἵα μαιϑητε,δτί δζρα 

τῦτο ζῶτα τὴν καὶ (κα τοιαῦται, τεκμυήθλον ὑμῖν ὠμολογηρϑμον ἐρω, πσθϑς ὁ μηδεὶς ἀύτε- ἢ ; 

ρ4. Εἰσὶν ἕτερφι πένητες χοόφοι, καὶ μετέωρφι (αὶ ψυχάς, ᾧ οὐκ Εἰδότες φέρειν λιμόν, ἀλ- 
λοὶ πόμτα μάλλον, ἢ τῶτο κἰ ασομδύοντες. οὗτοι πολλάκις ὑμῖν ἐλεφνοῖς ») οσίμασι ὐ ῥήμασιν 

οὐντύγντες, γ)4) ουσὺν ὠνησαν, αὶ ἰκετηοίας ἀφέντες ὠκείνας, (ἦν θα ματοποιουῤ ὑμῖν 

λοιπὸν γερήλαισαν, (Ὁ ὧ δέρματα αἰ ασοδη μῶν μασώμϑμοι πεπονηκότων, (5 κ᾿ τῆς χθο 
φωλὴς ἥλες οξᾷς οἱ απείρφντες, ἔτερϑι πεπηλϑσιν ὑδωσιν εἰ ασὸ τ κρυμοῦ γυμφῆ τῇ γαφρὶ 20 

! "» Π] ὦ 3 ! ᾿ ’ εἰ δ 1 ͵ 

ποδϑσομιλοιωυτες,ὦλλοι ὃ ἐτερφι ατοπτώτερρ τύτων εἰ πσουδῥοντες ἵνα Ὁ πονηρϑὴ τὐθέςήσωσι 
ϑέα ζον. σὺ ὃ. τύτων γιομδέων ἔφηχας γελών ἡ γαυμαξωνὶ ἐμπομιστάψων τοῖς ἑτέρων κα-- 

-" “ “ ͵ ᾿ Ν) ͵ Ἵν» ] ! ! 2) 
ΧοΙς, Τῆς χονὴς Φυσεως αογημονσσης. ᾧ τ πλίον ἐν ἐργάσοι9 τότῶων δου μων ἀὐγθίος " οἴ. 

ε "» ! 2 Δ 43 

τὰ ἵνα ασϑϑϑυμότερον ποιήσῃ ζριυζᾳ, δου ψιλόφερϑν δίδως “δ᾽ογύριον, ἢ τω ὦ θὐχομϑέῳ, ὸ 
(ὃ Θεὸν καλοιώδι, ἡὶ μετ᾽ Ἰηπεικείας πυδϑσιόντι σοι ᾿ἰτοκρίνεοϑαι αἰξιοῖς, ςδεῖὲ ἐμκολέ- 
ψαρ ϑλλὰ χαὶ τὰ Φορδικα ὠκῴα ωρὸς αὑτὸν φϑέγίῃ ῥήματο, “τὸμ (ἰωφὸς «γοχλήσγ᾽ ὅτον 

ὃ δὲ ζῇν; αἰαπνῷ ὃ ὅλως, ἡ (ὃ ἥλιον τῦτον ὁρᾶν; αὐόϑς ὃ ὠκείνες ᾧ φαιδρὸς ᾧ φιλότι- 
ῳ [ Ι! Ω] ) ' “ Ἄν» ͵ ν. ! ἣ ᾽ ! 

μοφ,ατα αγωνοϑάτης τις ὠγ χατογελόφου ἡ Σατὸμικης αϑοδιμοσύυνὴς ὠκεινης.δ9 καὶ ευλϑγὼ- 

τορϑν τοδὲς (ν' τιϑεγίῷς οἷν αἰγῶνας τύτους, ᾧ μοὶ πσοϑιενθῥυς μηδὲν ϑως ὁῤ ἴδωσι κολᾷ-- 
ζονϑρους ἑτέρφις, ζχ ὅτω ἐρ' λερϑείη ζῷ ῥήματα ζῆν ὃ τύτοις αὐανπνᾷν ὃ ὁλὼς, τὸν ἢ ἥλιον , 
σϑτον ὁρᾶν ὧν Εἰς τίω κοινϊω" τὐϑανομοις φύσιν, ὧν Εἰς ᾧῷ Θεὼ ὑδριζονζος τῷ 

ἈΝ Ἢ “ ᾿ ᾽ ᾽ » 2 

ΚΑ γδβ Θεοῦ λέγϑνης, δὸς ἐλεημοσιωἑω,ῷ δίδωμίέσοι βασιλείδν οὐρφιναΐν,σξκ ἤκουσε 
τϑ αἱ] φθόλυ ὃ κιφαλίω καϑηλωρδύέω δεικριωύτος, ξαίφνης φιλότιμος γέφρνας, ὁ μάλ- 
λον ἐπέκαμμψεν ἡ τῷ πονηρὰ δαίμονος μη χόμὴ τυστούτίων ἔχουσει βλάξίω, αὶ ἡ τῷ Θεοῦ 

ὐτύλης μυοία κομείξῳσο, (ῳ ἀγαθὰ, δέον, Εἰὼ χοισίον χαταξζαλῴν ἐγοίῶ τῷ τῷ , 

(αὐζῳ μὴ γνειϑιη, μηδὲ γυόμδμα ὁράν, πόρτα ποιῷ) ἡ «ἰασονϑβειν, ὥςε αἰελᾷι τίω πολ-- 

λιίω ζαὐτίωυ μόνίλν᾽ ὑμᾷς ἢ κἰαϑὸ τϑ γίνεαϑαι χαὶ γοόνϑμα, ὁρᾷν, πϑλντα ποιᾷτε καὶ 
! Ω] ,ς-΄ἪἝ, “ ,.ϑᾷβΙ λ΄! , ᾿ ͵ ““Ψ»"᾿.΄";!Ι “ποδαγματεύέοῦς. ἐτι ὀζζυ ἐρωτας, Εὐπῇ μοι, δζρ τι γέεννα; δλα μιηκάτι τ 9. ἐρώτω, 

ὠλλα πῶς μία “έοννα μόνη; πῦσων ΕΟ ἀξιοι κολάσεων οὗτοι ὡ ὧ ὠμὸν τη καὶ ἰπεωες 

συγκροζριωτες ϑεαίξον, ὶ γελώντες ἐφ᾽ οἷς δακρύειν ἔδει κακείνες χαὶ ὑμαξ ὠδοιᾷ" μᾶλ- 

λον δυμας ὧν ζὶ ζιαῦτα ὀναγκαξοίζῷς ἀἰοριμοιᾷν; ἀλλ᾿ Οὐκ ὀῤαγκαΐζω, φησί. “πῶς 
οὐκ αἰαγκοίζεις, Εἰπί μι, ος χποικεφέροις χα δεικρυοισι, χαὶ τὸν Θεὸν οἰρακαλῦ- 

σιν δὲ" «πϑϑσέχεν ἀϑεχονϑμος ᾿ τύτοις ἢ κα) Ὄργύελον σϑρέχων δαψιλὲς, χα πολλοι 
φὐδ ζῶν ις ϑαυμαίζογζᾳς; χρὴ ὑἰποφώρδι, φησιν, ἐλεοοιῶτες ὠΐριφ, χαὶ σὺ τῦτο κελεύεις, 

οἕκ 

8 

(ΝΑ 
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οὐχ ἔς! τὸν ἐλεᾷ, ϑφφστα, τὸ Ὀσαυύτίω αἰσττητεῖν δίκίω Αρ ὀλίγων ὀξολών, τὸ κε-- 

λεύειν αὐ αὐαγκαίας καΐζακότῆεοϑαι ξοφῆς, καὶ Εἰς πολλαὶ δχμ τέμνειν τὸς κεφαλῆς 
τίω δὸ οἷν οὕτω πικρωῖ; καὶ ἐλεεινῖς. εὐφήμει,φησίν. εἰ γδν ἡμᾷς ἐσμεν (ὦ) ζᾳὶ κεφα λαὶς 
καιδηλθύντος κείνας, Εἰὃς σύ" καὶ Οὐο: ζώ οὕτω δεηὸν τὸ δεινόν. ὁ Ὁ» σφαῆων πινα;, Ἕ 

5. χελεύονγος ἑαυτὸν σφραῆειν πολλῷ γαλοπώτερον ποιφ, ὃ δὴ καὶ ὕγη τύτων συμξαἰνᾳ. καὶ γὸ 
δριμυτέρρις «(πσουϑῥοισι (αὶ ὀδυυύας, ὅτὸν καὶ ἀὐουργϑὶ κελευύωνται γίνεοϑαι “Μ “πονηρων 

τύτον Ἰχιζαγ μῶν, καὶ ζαῦτα ἐν Ανπιοχεία, εν ἡὶ ποτὸν ἐγουματισαν δραςιδιοὶ, ον ἡ 
πϑμτῶν αὐ, ϑοζπωι ἡμερώτερϑι γελϑνάσιν, -» ἡ πολις ὁ πῆς ἐλεημοσύνης τὸ πα λϑιον ἐκό- 

μακαρπῦς, σδεῖδ γορζοις πθρϑσι μόνον, αἰλλα καὶ ζοῖς πύῤῥωΝεν ἔπεμπον ὧκ πολλϑ τῷ 
ιο ὀζκφήματος, καὶ ζαῦτα λιμιὃ πγϑόσδοκωρδρου. τί δζζυ δεῖ ποιᾷν, φησι; πῆς ϑηριωδίας 

εἰδαμ. (αὐτης καϑυφῴναι᾿ πεῖσαι ἢ τευ διομδῥες ὠπονίξις, ὅτι ζαῦτα (' ποιοιῶτες" οὐδ λη- 
ψυπιμιϑὺνν «{ογγαι, ()πεικῶς ὃ ασϑϑσιοντες, πολλῆς δυτολοιύσον ) τὴς Φιλοτίμίας . κἀν ζαῦτα μά- 

ϑωσι κὰν πότων σιν α'ϑλιώτερφι, ἐχ αἱρήσον.) σϑ᾽εϊέποτε τοιαϑζ, κολῴξεοϑαι, ἐγώ ἐγ 
γνῶμαι᾽ "λας ρῥιν ὑμῖν Εἴσονται, στι ὁ τῷ γέλωτος καὶ τῆς ὀδυωύης αὑτοῖς ἀπηλλά- 

ι5 ξατο ὠκείνης, γιοῦ ἢ τ ἅ ἑωϊόχων ἡ παίδοις ἐμ ὠχϑοίητο τους ὑμετέρυς, ὦ πῇ ο- 

γιςῶν ἢ αὐζῳ ὁμ παοϑοιοὸς ας ψυχαί ̓ καῇ Ἀ. τῷ Χολτού πεινῶντος συ Τὸ πολλοφοὶ 
τὴς δισίας προϑίεοϑε μέρφς, ἀλλα δύ ὁλίγϑν δτε ϑργύθλον, ὡς ὃ πϑῦ ἐκτετικότες, οὑτω 

ὯΝ ὁἴκειαϑε, σύν Εἰδότες ὅτε νὐ Ὁ ϑοιώαι,αἰλλα ὃ μα δαψιλείας δοιώαι, τῦτο μώλιςα ἐςῖν 
ἐλεημοσιωη. ΠΝ τῶν ὑδ πυφοφήτης ἐ τοὺς διδύνζμ αἱπλώς αἰακηρύῆει ᾿ μακαρίξᾳ, 

χἱὴ 20 ἀλλὰ τοῖς ἀφθόνως παρέχονζᾳμ. "κα ΝῚ πλώς - Εἶπεν, ἔδωκεν, θα πώς; Εσχϑρπίσεν , ἔσλβιμαη. 

ἔδωκα τοῖς πένησι. τί γδγ ὀφελος ὅτὸν πλου) τοσῦτον σγῷς, ὅσον αὐ ἴις Ὥστ πελϑγϑίς 

κύαθον δοίη, ἢ μυηδὲ χήρφις γωυναικὸς μεγαλοψυχίαν ζηλώσῃς ; πὼς ὃ ἐρές, Κύδιε, ἐλέη- ἄϑμμ νἀ. 
σόν με κτὶ ὃ μέγα ἔλεός συ, Χο ὃ σρλῆθος ὙΠ οἰκίερκιόν συ ὄξαίλειψον τὸ δι ὀμυνμὼ μιν; 
αὶ κτὶ τὸ μέγα ἔλεος αὐτὸς ἐλεῶν, ζῴχα 5) συν κτὶ τὸ μικρόν; ᾧ γοῤ σφόδρα, αἰοκουύο μασι, 

2, στὸμ ἴδὼ πολλοὺς Μη τλουτοιυότων ἐφ᾽ ἵππων χϑυσοχωλίνων Φέρφνϑῥοις, ᾧ οἰκέζῷς γχου- 

σοφορϑιζῳς Ὡχισυφονϑμοις, ὸ κλίνας Φργυρϑις ἐχονζω, ὼ ἑτέραν πλείονα φόντασίδμ, ᾿ 

ἡγίχα δι στένητι δέῃ ὐραοῖι, δμ σφόδρα πενήτων αωχοτέρρυς γινορϑῥοις. ἀἰλλα' ἡςὁ 
πολιᾷ αὐνΕ] λθορς: ἐχή τὸ κοινοὶ τὴς ὀκκλησίας, φησί, αὶ τί τῶτο πυοϑς σέ; Οὐδ᾿» ἐδ 
ἐγὼ δῷ, συ διεσώϑης" υἱσ)᾽ αὐ ἡ ὠκφυνία Ὡἴϑάον, συζᾳ εἰ μδρτήματα ἐξήλειψας 

45 σοὺ, “ἰσ του δίδως, ΟΣ ὀκκλησία, ὀφείλοι ϑϑεῦαι τοῖς δεονϑμοις; ἐν ὄδηρνται 

(ὦ ἱερᾷς, σύσόκ ξη ποτέ κἡ Τ) νης" θύουσιν ἕτερφι, μεθυεϑήσγ διενεκῶς ν Οὐκ οἴοϑα ὅτι 
ἐχ δυτω “λί οὐ τοὺς πτενηζῷ τὸ ταδὶ ἐλοημοσιώης οἶγομο )γύτησεν ὁ Θεὸς, ὡς δὲ αὑτεὶς τοὺς πτι- 

ρέχονζῳς τ᾿ δ᾿ αἰ πυοπύήθύεις (δ ἱερέα: μώλιςα (ὦ χἀλεπτὴ καὶ τούγο αἱ μδρτία " πλίω ὑ- 
δὲν ἀκριξολοηϑόμαι. “9 στωύτοὐ πϑύτα ποίει, κὶ ϑιστλοιὼ ὅτω χαρπώσῃ (ὃ μιεϑον. ὁ 

4! Νὴ ὧπερ ἡμῷς τ ἐλεημοσιούῃς λόχϑωϑι, ὐχ ἵγα ἡμῖν ὦσαι γα ης λέχομϑν, αλλ ἵνα, 

αὑτὸς δζρα στεώτοιῦ δχζρκονῆς . ἐμοὶ ὦ γοῤ ατϑλσφέρων, ἴσως καὶ κειοδοξία, «ἰλώσῃ, πολλαΐ- 
κις ὃ ἡσκλυδαλιοϑεὶς αἰπελεύσῃ τῳ πονηροὶ αἰσασοπ εὗσοι " ἐν ὃ δὲ ἑαυ ἣν" πϑώτα ποι-: 
ὅτι, αὶ σκανϑούλων ἀπαλλαγήσιοϑε, ὁ “ἰπσοψίας ἀτόττυ, καὶ πλείων ὑμῖν ὁ μιαϑὸς. οὐ 
τοίνιου ὠκ(ιαξόνϑρος ὑμᾶς ἐσ ῷυϑα κομίξεν αὶ γεύματα, ζωτα λέγω" σϑο' αἰγόμα- 

49 κ)ῶν ἰχὺρ τὴν" κακῶς ἀκνόντωι ἱερέων, Εἰγὰ ἀγϑμακ)ᾷ χοἰ ἡ ὠλγεῖν, τὸ ὑμῶν 

ἐἰλγεῖν σγᾷ Υν" λουόντων κακῶς. τοῖς ἐῶ γὸ αἰκουοισιν Εἰκὴ καὶ ματίω κακχῶς,ο μιοϑὺς 

μείζων, τοῖς ἢ λέγϑεσι, τὸ κρίμα χαὶ ἡ τἱμωρλά βαυρύτερφι. ἐν ζούνου κἷαῦῷ αὐὖ]ιυ (ὐ- 

τὰ λέγω, αἶλλ᾽ ὑμδ κηδόμϑμος καὶ φροντίζων. τί γὰρ ϑαναφον, Εἰ Ὠχὴ τὰς ϑμεάς 
ἦνες αἰ χσοτήούονται τὴς ἡμετέρας, ὅπυγε ἔχι ὦ ἀἰγίων ὀκείνων “Ὕι τοις' ἀγζέλους μὰ- 

μιησουνϑμων 



κ 
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μμιησανδύωι, γὴν συ ενὲν ἴδιον κεκτηρϑμων, Ὑ" Ὡἰποσύλων λέγω, γϑγυσμὸς (ὦ ὧν τῇ 

7 ω “ -“ ! φ 5.7 « ὶ 
«ἱ ακονία ἿΜ χηρῶν, οΤί πὐρεϑοωρϑειω ὡ πτας, 0Τὰ Ουσδὲὶς τὶ ζν}} "ζο Ρ δ» 

Τῶν ἀὐτῳ ἐλογμν ἰϑον Τ᾿, αλλ ζω αὐτοῖς πόρτα κοιναί, μὴ δὲ ζωζᾳ «υφοξςϑλωμε- 

δα Οις ασουφασεις, μηδὲ Στολογίδῳ ἐὴ νομἰξωρϑι,τὸ “ὦ ὀρικλοσίαν πολλαὶ ἀν ΑΝ 
2} τὴφ ὀισίας αὐτὴς ὦ μέγεθος ἴδῃς, οὐνόησον αὶ “Ψν ἐήεγοαμιμέγων πενήτων ζας ἀγέ- 4 

λας, τὴν αἰβρωφοιωυτωνζᾳ πλήϑη, ΔΜ μωοίων χορηγεον ᾧςς «ἰαυυϑέσεις ᾿ αἰδιέργασοι, 

πολυπσραγόγσον, Φϑξεϊδὶς ὁ κωλύσων, δλλαὶ νὰ ἐτοιμοι θηον ὑμῖν τ σροεν. πλίω 
αἰπροολίρὐ ποιήσουοϑοι βούλομαι. ὑτὸμ ὙΣΡ̓ τ ροίσωρϑῳ ζᾳ θὐϑιώας, ἡ δείξωμδν 

οὐκ ἐλ ἤἥονα τὴς προσόδου τίω δωπόμίω οὖσαν, αἰλλ᾽ ἐσινόπου ᾧ πλείω, ἡδέως ὸν ὑ- 

μας ὄκῴνο ἐρϑίμιζων" ωΐκᾳ δ ἀπέλθωμν ἐκῷ, ὦ αἰχούσωμϑυ τῷ Χολσού λέγοντος, Πῴ-- το 

γούτά με Εἴδετε, ἡ ούκ ἐιϑρέψατε, γυμνὸν, ὶ οὐ αἰδεεξλετν, τί ἐρούρδν ; τί ὃ Φὀἰιπολογη- 
σύ θα; (ὃ ϑεδνα ἢ () δύνα Εἰς μέσον οἴτομϑμ (ἢ κϑύσαγτω τύτων ; ὁ “νας Ὕῥ' δε: 
ρίων Τὴν" νἰαγόφων καὶ τί τῦτο πσοὺς σέ; ἐγὼ γούσοι ὁγκαλω, φησιν, περ αὑτὸς ἥμζοτες. 

ἢ τὐπολογία, αὶ τότων, ὃ ζὰ οἰκεῖα" πολούσαοϑωι αἱ μοτήματα, ναὶ ὃ δεῖξαι ἐτέρφις ζᾷ αὺ-- 
| σα σοι πεπλημμεληκόζα, ἡ "ὃ ἡ ὠκκλησία δζῳ τί ὑμετέραν μικρολϑγίϑθῳ ἔχῳ θα ας 

' κοίζεται αἵπερ ἔχ νεῦ, ὡς Εἴγεκτν' (νι Στοφολικους πάντα ἔσο ονῆον νόμινς," ατοϑσοδὸν 
αὐτῆς 6) 6 οί τίω ὑμετόρον γνώμέωυ, ὃ αὶ ζαμεᾷον ἀσφϑλὲς ὦ ἡ ὀνάλωτος ϑησοως- 

' 694 γι ἢ στὸν ὑμεῖς ὦ ϑησαυφίζητε Ἐχὶ πῆς γηενὶ πάντα ον τοῖς (μυρίοις Θισοκλείητε 

τοῖς ὑμετέρϑις, αὕτη ὃ ὀὐαγκαζηται δωπόναν χυρών συλλόγϑις, “πϑλϑειων ϑρϑιφ» ξῴων 

Ἐχιδημίαις, δἰποδημοιώτωνζι λαιπώρλαις, δεσμῶν συμφοραῖς, ἀρῥωφοιωύτων ὁ λελω- 20 
Οηνϑύων ὀῤαΐγχαις, ἑτέραις τοιαύταις πσοϑφάσισι͵ δ δεῖ ποιᾷν; πος ρἐφεαῖ, τὔτας ἀπὸρμ- 

ὥς, καὶ Ὀσουτος πδϑλοῶσαι λιυϑβας τ χαὶ Ὡς δ τοῖς γινομδέίοις ναναγίοις “διρκέσειᾳ ; τοῖς ὁ- 
δυρμοῖς, τοῖς εϑρζωοις, τοῖς οἰ κϑ»γοὺὴς τοὺς πϑρωτουχόϑεν φερονϑῥαις » μυὴ τοίνεωυ «σπλωώς ὃ 

Ὠλτοῦ φϑεγίωκίθα, νιω ὡς ὙΔΡ, ὅπτερ ἐφιϑίω Εἰπὼν, ὁ ς θὐθιωας αἰ ραοαῖ ὑμῖν ὅτοι- 

μωι. Εἰ ὃ καὶ τοιμωυανπίον ζωυ᾽ ,ὺ διεφϑώρυϑμοις Εἴχετ διδασκωλὲς ἊΝ πάντα ὡΡπαζονς 84 

' ἢ πλεονεκτοιώῷς, Οὐοδ' οὕτως ὑμῖν ὡἰπολογία ἡ ὠκείνων πονησία ζῶ. ὁ γὰρ φιλοίν,3.9"-- 
πος ᾧ πανσοῷος, ὁ μονοιμὴς εἰὸς τῷὸ Θεού καὶ πάντα ὁρωΐν, Εἰδὼς ὅτι συμιξαζει πολλουὶ ὧν 

τῷ μακρῷ χρόνῳ ὶ τῇ τοσαύτη οἰκφυυϑῥῃ ἱερέας ρέοϑτι διεφϑευρνϑύοις, ἡα μυὴ ἡ τ᾽ 
ὥρρμδβων ραϑυμία Ἰλιτείνηται ὅζρ' τὴς ὀκείνων ὀλιγωρίας, πᾶσαν λϑαιρωδν οὐ πολϑγίον 

Ματβ.χγ. β, ῥᾳθυμίας, Ἐπὶ τῆς καϑέδρας Μωύσέως, φησὶν, ὐκαϑισαν (Ὁ »φαμματοῖς ᾧ (Ὁ φωρι- 30 
σοίοι " πάντα δἶζυ, ὅσει δὺ λέγωσιν ὑμεῖν ποιᾷν, ποιᾷτε᾽ κτὶ ὃ ζὰ ἔργα αὐ μὴ ποιᾷτο, δει-- 

ι: κγεὶ ὅτι κῶν διδιώσκωλον ἔχης φαῦλον, συνϊν σε τῶτο ὁγῆσου δεωμήσεται, δ μὴ πσοϑσέχης 

ὔ τοῖς λέγρυϑμοις, οὐ γὰρ ἀφ᾽ ὧν ὁ. διϑαίσκαλος ἔτοιοαξεν, αἰλλαὶ ἀφ᾽ ὧν ἀκούσας πϑρή- 
χϑυστις, τὸ τ υϊτ ὧὐ σοὶ φέρει ζω ψήφους ὁ Θεός. ὡςε ἐδὼ δὴ ποιὴς Ὁ ἔλιτοταγμϑρα, 
ΛΖ πολλῆς τότε φήσῃ τὴς γϑλρησίας" λδὺ Ὁ το Ῥφικϑύση, ΟΜ λεγϑυθμων, κἀν μυνοίοες ἱερέας 34 
διεφϑωρνδύοις δείξῃς, σον συ τῦτο πσϑόφήσεται. ἐπεὶ καὶ ἸΙούδως οἰπόφολος ἐώ, ἀλλ᾿ ὁ- 
μως Ογεῆὴν ττο ἰδ “Μ᾽ ἱεροσύλων ᾧ φιλαργύρων Ὡἰπολογήσεται ποτε. Οὐτῖλ δυωυήσε.: 
ταὶ ὡς ἐγκουλούνϑμος λέγην, τί, ἀ Ν᾽ ὁ στύφολϑς κλύπηης ζῶ ἐ ἱερόσωδλος ὁ ποϑδὸ- 

της δ αὑτὸ (ὦ δῶν τῶτο μάλιςα ἡμαξ Τμμφρήσεται ἃ χαζακρινᾷ, ὅτι μωδὺ τοῖς ἐτόρων 
κοικοῖς ἐσωφ ρονίαϑημϑμ. ὅδ: Ν᾽ αὗτο ὦ ὀμαγέγρα ται ὠκᾷνα, ἵνα φύγωμϑρ΄" ὠκείνων Τ᾽ 4 

ζῆλον. 89 (ὃ δεῖνα καὶ (ὃ διῆα ἀφώτες, ἡμεῖς ἑαυτοῖς πσδεσέχωμϑρ. ἕχαςος οὸ ἡμδμ 
“πῇ ἑαυ λόγϑν δώσει τω Θεῷ. ἣν δέ (ζ) λόγϑν τούτον κ᾽ καλῆς πὐράχωρδν πο- 
λογίας, (δ ἑαυ δ ῥυϑιμίσωμϑρ βίον, δ) δαψιλῆ τίω' χεῖϑοι ἀκτείνωρμϑρ τοῖς δεονϑίοις, 

ξέδοτερ ὅτι αὕτη μόνη" ἡμῶν ἐφῖν ἰποδογία Ὁ δεῖξαι ἡμας «ὐςβνὶ χατωρθωκόζας (ᾳ ἔχι- 
ιπυταγιόναι 

21. ἀπιλίρ, 

χιαὶδ! 

χολιδὶ 
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τεταγμένα, ἐτέρᾳ ἢ 5 ᾿ σσοὸ μία. κι ζωτίω διωνϑαΐνϑρ ΣΌΣ, ἀφορήτως ἐκείνας 
ἢ ,δεωυυας τῆς »κόνης αἱ σφϑυξύβια, ἡ μδιηόντων Ἐχήθυξοιθα «;. .αϑῶν᾽ ὧν Ἄμοιτο πάντας 

ἡμας ἔχιτυχῷν, ὙδΡιτι φιλανϑοφπία. 

» Λυγικῦ, 1 ΟΥ̓Κ ΟΙΔΑΤῈ ΟΤῚ ΟἹ ΤᾺ ἹΕΡᾺ ἘΡΓΑΖΟ; 
μένοι, ἐκ τ ἱερφὁ ἐαϑίουσιν, (Ὁ ῷ ὁ )υσιάφηρίῳ αρεϑσεδρδυοντες, τῷ θυσι-- 

αἀφηρίῳ συμμερίζονται ; ; 14 Οὕτω ὶ ὦ οΚύφιος διόταξε τοῖς ὃ δ. αγ-: 

γέλιον καιζα γἰέλλουσιν, ἐκ τ βυαγ[ελίου ζῴν. 

ΡΦΉΝ Ολλζω ποιξτω τίω ἀπουδύωυ, ὧν ὠξε δείξαι [ΑὮ ᾿ κεκωλυμϑβον ὃ λαμ- 
5 Γ Ολύεν. δίϑπερ ποσοτα Εἰποὺ ἐμύπνέ»οϑει, Οὐκ ἡρκέϑϑη, λα 

ἡ ΚΟς 9 ᾧ ὯὩχὶ ᾧυόμον ΡΝ, οἰκειότερον τῷ «δοτίρα πἰρίχων χαυύδει. 

᾿ ψς [5 γμα. οὐ δ {μὴ ἴσον τες βοις τ᾽ ϑαγατεῖν Εἰς μέσον, ὼ ῥντῶς 

ΑΝ ϑ6 (Ἢ αὐτεὶ ἱερέων "νόμον κείνϑμον Εἰς μιέσον ἀγαγεῖν. σκόπει δὲ μοι καὶ 

μνααγῶς ἃς ὝΘΨΑ γὔτῳ τίω' (ἰωεσιν Παυλύ, πῶς μέμψηται τῷὃ τλγματος με- 

"ω γαλοωρεπῶς. φκοῖι ἊΣ Εεἰπύ  ᾳ ! ἱεξα ἐἐργαζόμδροι ὧκ τῆν! “ὐδσφερθντων λαμ- 
Ολύουσιν, δλλα τί; ἐκ τῷ ̓ ἱερφὗ ἑαϑιουσιν ἵνα μετ ζη) λαμιξανοιτες ὁνειδίζωνται, μήτε Φ 

ἢ βέχοντες ὑπαίρωνται. 89 υὃ ἐξὴς οὕτω πεθήκεν, Οεσδι' δ Εἴπον, ὦ “τῷ ϑυσιαφηρίῳ 

“ρϑσεδρνοντες Ὁ σὺ τὰν θυό, τῶν λαμμδλνοισιν, δλαὶ ᾧ ϑυσιαφηρίῳ συμμερίξονται. ᾳ 

20 γὸ πσεσσενηξλνζα οὐχέτι Ἅριπτὸν ὝΨΦἝ πσοϑσινεγχόμτων ζω, ἀλλα τῷ ν ἱερρδ ὁ τῷ “υσιακῃ- . 

βίου. Ἢ οὔκ Εἶπον, ; ὁτι ἴα ἱ ἱέρφι ̓ λαβιαίουσιν, ἀν᾽, ὐκ τὺ " ἱεροδ ἐοϑίοισι, δεικρις πάλῃ 

τίωυ συμμιφτοίδμ, ὶ ὅτι ᾿χρυματίξεοϑαι δᾷ οὶ πλουτῷ,. Εἰ3 λέγρι, ὅτι ᾧ θυσια-- 
σηρίῳ συμμερίξονται, οὐ ͵ πίων ἐϊξίσης Αἰ νομέων λέγ, ἀλλὰ τὰ ἐξ ὀφειλῆς λιδορδήμω 
αὐτοῖς ἧς αἴδαμω θυ. υσήτοι ζᾳ ἮΝ Ὡὐποσόλων μείζονα πολλῷ ἰώ. ὀκᾷ ἀ “ » ὡ μὴ εὖ 

14 ἱερωσύνη ὯΣ ζωϑα: δ) ) κίνδγωοι, Χ σφαγαὶ, Ὁ Φύνοι, διόπερ δὰ ὠλλῶϊν δεν «- 

πόμτων πολυ μεῖζον ἱ ὠὸ ὃ λέν, Εἰήμᾷς ὑμῶν (ἃ πνδυμιατίκο ἐαπείξαμϑι. ὑτὸν ΡΨ 

Εἰἶπῃ, ἐασείφαμϑυ, ὥν' "χειμδίμας, ἡ ὁ ὄν" κινδγωύοες, Ὁ ζς ἐλιξουλαὶς, ὉἹ " ἰάφατα κ- 

᾿ λιθώρανο καὶ " οὐδείκνυ ται, ὧπερ ὑπ ἐμδμονχηρυῆοντες. λλ᾽ ὅμφόῃ τοστεύτης οὐσης τῆς χαδο- 

" Χο Οὔκ ἡλαλησεν οὐτε ζᾳ τῆς παλαιάς (α πεινεῤσά, οὐ πίε εάν Φ ἐπᾶραι" λα ᾧ πὰ ἐ- 

Χἰπίμιν 90 αὐ, τ συάίλλει, οὐκ ὐπὸ ἀμ χοδγων, δον ἀπὸ τῷ μεγέθους τὰς δωρεάς διδὸοις τίω λρο- 

ζω, ου ̓γὸ Εἶπεν Εἰ ὀκιδυυυδύσαιμϑρ,ἢ αἰδεδυλῴ σα ρῖλα, δον, Εἰ ἰνμιζου ὑμῖν τὰ πρέυ--: 
ματικοὶ ἐασείραινϑι. ταὶ ἱερέων ὡς δὲ δή τε εν, ἐπαίρει λέγων, (Ὁ τὰ ἱεραι  ἐργαζόρϑροι, 
Χ ὸ ὦ τῶ! ϑυσιαφηρίῳ ασεολσεδρθοοντες, τίω διυεκῆ δουλειὰ αὐ κὶ τίω' καρτεξιὰρ ὅν 

τύτων οὐδείξαιϑαι βουλόρδμος. ο Εἰπὼν τῶν ἱερέας ὥν' 8) Ἰουδούοις, τὸς τὸ Λα ΐ- 

44 ὅς, τόρ τε , ϑρχεερέας, ἀχρίτεραι τὰ  τάγμαζα ἐδηλωσε,ὶ τὰ καταδεέφεροιγὸ τὰ αἰ χρι- 

Ἄδντα" τὰ ἅ 19 τῷ λέγει, (Ὁ τὰὼ εξ ὁ ἐργαζόρϑροι, τὰ τὰ ἢ ̓α[9' τὸ ῳ Εἰπεῖν, Φ ᾧ Ἵυσι- 

«πιξλῳ «όϑσεδράγοντες. σεεῖδ' γδγὸ πᾶσιν ἕν ὑλαιτεταγμόνονε ἐργϑν εἶ᾽ λα Φ, ̓ τὰπα- 
χύτερᾳ, ὦ ἢ ταᾷ ἐὑψηλότερφι ἤσουν ὑγκεχφεισμένοι. πανία τοίνιου πὕτους αἰξιλάρων, να, 

μήτις λέγῃ, ᾧ τὴς παλαιᾶς ἡμίν μέμψησαι οὐχ οἶαϑῶ ὅ ὅτι συδϑςαγ ( πελειοτέρων η- 
χίλι, 40 ὐἱν ὁ χαδθς; κατ ̓όκῴια πάνυ ὃ παγτων ἰσυρϑτερον ̓ ἔϑυκο,Εἰπων" οὕτω Ὁ. ὁ Κύεμος 

διέταξε τὸς ὃ θὐἰέλιον καταηέλλοισιν, ᾧ ὧκ τὰ Ὁ διαγίελίου ζῇν. καὶ φεῖι ζοῦ ΟΣ ΧΑΊΤΗ 

δύ ϑεύπων λίπι τρέφεοϊ, ἀλλ ὥασερ Ὠπξ ἱερέων ὧκ Ὁ ἱερῷ α ἐκ ὑβυσιαφηρίν, ὅτωὶ ὡ»- 
ζυῦϑα ἐκ τῷ δαήελίᾳ ἡΦησι" ὑ ὡασερ ὦκει  ἐοϑίειν, οὐ οὕτως ὠρωωϑα ζην, ούκ ἐμαπορθυ-- 

εἰϑτι ,Ουνὶ ϑησουρίζειν, Αἔξιος γ}, φησι, ὁ ἐργάτης τὰ δ μιοϑοῦ αἰστν, , 

:φ Ἐγὼ 
Μαυθομ, 



«Κορ 9..(. 

αἰ Κορ θ. μη: 

Δυκο ζι, 

382 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
15 Ἐγω ὃ) Θυινὶ τούτων ἐγρησοίμέιν. ᾿ Τί ζῶ, Εἰ μὴ ἐγοήσω, φησὶ ,» γιῶ, 

παϑὸς ἢ Ὁ μέλλον χοίσαοϑα) βούλει, χαὶ “19. τῦτο ζωτα λέγής: ἀπαγε᾽ χαὶ γὺ Χ τα-: 

χέως τῇ ἐχιδιορϑασει ἐγο σοι», οὕτως Εἰπων" , 

“Οὐκ ἔγραψα ὃ ζῶτα, ἴα οὕτω ἄρηται ον ἐμοί, Καὶ ὅρρ ἴθ᾽ ὅσης σφοδρό.. 
τητος δηρνφται Ὁ ϑίχκρϑεται ὃ πυράγμα. Καλὸν δ μοὶ μάλλον ἀἰπυθοινᾷν, ς 
ἢ Ὁ καύχυμα μν ἥω Ὡς χενώσῃ. Καούχ πα, συσὲ δὲς, δολαὶ ἡ πολλαΐχις 
κέγθη.) τῇ ῥήσειζαύτῃ. ὴ Ὁ αϑωτέρω Εἰπεν,Οὐκ ἐχοησοί θα τὴ δξοισία. ζαυτῃ ̓ ὁ κ( 

ζαύτα πάλι, Ἑὶς τὸ μὴ χαταγρήσοοϑαὶ με τὴ ἤξουσια » οὐδ ἐγὼ ἢ συ πἰενὶ τύπτων ἐ- 

᾿μάυυ, τὰ (ων τ: πολλω τὐδαδείίῃ ΤΣ πολλῶν γὰῦ μοὶ ϑλεχόντων δοισίλν, τῷ χρησοι μόν, τάτων, ποίων "Ὁ πολλῶν μ᾽; μοὶ ΠΉ Οχο ͵ 
φρατιώτα, τῷ γεωρχϑὸ τῷ ποινϑρος, ΟΜ τ ποσύλων, ἢ νόμιυν, ἢ ΟΡ ἩρδΜ εἰς ὑμᾶς γινονϑβων, 

Ἐκ ὐμδμεις (ὧφ ἄλλως, ἱερέων, δὶ ἀσοοςαίγιατος ᾧ ΣΚριτοῦ, συοενὶ τύτων ἐπείαϑέω εἰς 
τὸ καταλύσει (ὃ) ἐμαυτῷ νόμον, αὶ λαιο4νυὺ μή μοι πἰρελθώντα λέγε, χαίτοιγα ἔχω Εἰ- 

στεῖν, δ, πολλα ὶὶ ὧν Ὅς “περελϑοῦσιν αἰτυἐμεινα δ τϑο᾿ δλ' ὅμως οὔκ ἐκείνοις ἰοω- 

οἰδομφι μόνοις, αἰλλαὶ ἡ αἴθ ΜΡ ὑϑηόντων αἰ πσονϑ μαι, ὅτι αἰρϑμαι μᾶλλον Σἰποϑοινῷν λι- 
μῷ, ἤτύτων Σἰποςερηϑίωαι ἥΜ' φεφ λύων. κα λϑν μοι μάλλον ϑἰστοϑεονᾷν, φησιν, ὦ καύ- ας 
»“μῶμυ ἵνα τίς κενωσῃ, οὐκ Εἶπε, ῷ νόμον μϑ ἵνα τις καταλύσῃ, ἀλλα, ὦ καύγη μα. 

“γα γὁ μὴ λέγη τς» 6τί ποιῇ υϑὺ ἀρ, οὐ χαίρων ἡ ,αὐλλαὶ φίνων ὼ ὀδυιυώγδνος,τίω λἰῦρθο- 

λζιὸ τῆς χαρὰς δεῖξαι ϑέλων κα τίω αἰδεοισίθν τὴς ποροϑυμίας, καὶ καύγη μα τὸ σρΑγ- 

μία καιλᾷ. Ὅσουτον αἰπεῖγαν ὀδχουάοϑαι, ὅτι καὶ καυχάτω, χαὶ Φιπυθανῷν αἰρται μάλ- 

Δοὺ, ἥ ὠκπεσεῖν τῷ καυχήματος τύτου, οὕτω καὶ ζωὴς αὑτῷ γλυκύτερον δώ τὸ γινόμεε-- 20 
γον, Εἰτωκαὶ ἑτέρωθεν ἐπαίρει ἀὐ' καὶ δείκψεσι μέγα ὅν, οὐχ ἵνα ἑαυτὸν λάμιῦδϑν δποφή.- 

γῇ (πόῤῥω Ὁ» ἔτ ὀκείνου τῷ πάϑοις ) ὐλλ᾿ ἥα δείξῃ ὅτι χοώρει , καὶ τίω «ἰ ασοψίλν 
ἐκ αὐθιοισίας αὐέλῃ. “1.4. νὰ} τῦτο, ὡς ἐφιϑέω Εἰπὼν καὶ καύχημα ἀδρ' ἐκοίλεσε, καὶ 
τί Φησί; 

΄ιό Ἐλδ δ θ)αγίελίδωμᾳι, οὐκ ες! μοιχκύχμα. ὀβαϊγχὴ ὟΣ» μοι ἔλίκειτω. ἐα] ε5 

δὲ μοί δδην ἐδ μι δϑαγξλίζωμμι. 

17 Εἰ γδβ ἑχων τῶτο πυράοσω, μιαϑὸν ἔχω Εἰ ἢ) ἀΐκων, οἰκονομείλν πεπίφευμῳ. 
18 Τὶς δὼ μοΐ ΤΥ ΠῚ μμοϑός ; ἵνα, δυαελιζόμϑμος, αἰδώπομον ϑήσω ὦ εὐαγίέλιον τῷ 

Χρλφοῦ, Εἰς ὃ μυὶ κατογοήσωοϑαι τῇ δξουσία, μὰ οὐ τω ϑιαγζλίῳ. 
τί λέγεις, Εἰπέ μοι; ἐαὴ βιαήελίξῃ, οὔκ ἐς σϑι χαύλη μοι, ΔΛ ἐδρ ἀἰδώπϑμον θὴς 20 

ᾧ εὐαγίφλιον» Οὐκοιώ τῶτο μιεῖξον κείνου, ἐδακας᾽ δλλ᾽ ἑτέρωθεν ἔχει τί πλέον" δι ὃ 
“ϑ. ὅδ ν ἔχίπωμα, δ ὃ τῆς ἐμὸς ααοϑωρέσεως κατόρθωμα. ὡ “Ὁ αὑτῇ τίω! οὐτολζιὼ 

οἵ ,πολιωυ ἐχή (ὃ μιαϑὺν καὶ πῦτο᾽ ὧἢ οὖ οτολὴς αξει, αὶ τοσῶτον. ὡςε κτὶ τῶτο φυσι 

τϑ» ὀκείγου σιδλέον 4ἢ), ἐχατ᾽ αυτίω τῷ ποράγλάτος τίω φύσιν. δ τὸ κηρύξαι Ἶσον; 

τῦτο γὰρ αὶ πσοῆς ἥν ἀήήλοις ἀὐφιὰ αἰ μιλλώοϑαι ποιά, λ ὅμως ὅν ζ ὥ ὄχίταγ- 35 

με Τ21 ὰ ὀφειλὴ, δ κα ποδϑωρέσιως φιλοτιμία, τὶ τῦτο τῶτο ὠκείνου πἈέον. δ φησι, ὃ 
αὐ ἑρμιδυυεύων, ὅπερ Εἰποννιὼ" Εἰ Ν᾿ ἑχῶν τῶτο πυράοσω, μιαϑὸν ἔχω" Εἰδ ὠκων,οἶκο-- 

! ! δι ᾿ς γ») "Ὁ. )ὼν ̓  ᾿ . νιν "᾿; ! νομίαν πεπίφευμψ!, Ὁ ἑκῶν καὶ ἀκων, (Χὴ Ἢ ἐϊκοχειολοῖ, ἡ (κὴ ἐγκεχεισίοϑευ λαιμμίλμων. 
ὀὕτω καὶ τὸ, ὀψάγκη γδῤ μοι Ἐχίκάπω, νουτέον, οὐχ ὡς ὠχοντὸς τὶ τάων πποιούντος (μη γέ- 

γοιτο) ΔΛ ὡς πο υϑύιου δγγος τοῖς Ἐχιταηθεῖσι, ὁ «ὐδὸς αν)ιδϑιαφολζω “ ἐλθυϑεοίας τὴς 40 

ὧν τῳ λαιμθαλειν εἰρηρϑῥης,, δ τὸ τοῖς μιαιϑηταὶς ἔλενν ὁ Χειφὸς᾽ Οτὸω πϑώτα “ποιήσητε, 
λέγετε ὅτί αἰγχρῴοι δούλοί ἐσμεν᾽ ἃ γὸὺ ὠφείλονϑυ ποίησαι, πεποιήκα νϑρ. Τἰς δξῶω μοί ὅδην 
ὁ μιοϑῦς; ἥα εὐατλιξὄμϑμος ἀὐδοπόμον ϑήσω τὸ εὐαγίέλιον. φ ζω, Εἰπὲ μοι,Πέ (ς οέκ 

ἐχά μιοϑὸν "Ὁ τίς ἀμ' ορίη ποτὶ τοσῦτον ὅσον ὠκῴνος; “ἰ δ᾽ ΟΦ λοιποὶ ᾿ἰποςολοι) πὼς δ 
ε Εἰπεν, 



γὑλν 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠῚΣ Τὶ ΠΡΩ Τ. ΛΟΓ. κβ. 38| 
Εἶπεν, Εἰ ζ᾽ ἑκὼν τῶνο σράοσω, μιαϑὺ) ἔχω ̓Εἰδέακων, οἰκθνομίαν ποπίφευ μαι ; ὁρᾷς 
κανζιύϑω τίων ((μύεσιν; σδεῖδ γὺ Εἶπεν, Εἰ ἄκων, οἔκ ἔχω μιαϑὲν, δολ᾽, οἰκονομίαν 
πεπίτευ μᾳ!, δεικψις ὅτι καὶ οὕτως ἐχά μιαϑὲν, δλλὰ τοιϑον, ἧϊ ὃ τὸ Ἐχιταρϑὲν ἐϊξουνύπες, 

οὐχ δ΄ ὠκᾷνος ὁ ἐκ δ" ἑαυ φιλοτι μησείνϑμος ἡ ιἱπρροὰς τὸ ἐχίταγμα. (ἰς δέω ὅν 
5 ὁμιοϑῦ; ; ἵνα ἐυαγελιζόμδρος αἰ δώπομοι, φησι͵ θήσω πὸ εὐαήέλιον εἰς τὸ ματα γρήσα-. 
αϑαι μα τὸ ἐϊξοισία, μα ὧν τῳ εὐαείολίῳ . ὅρᾳ πῶς δίϑλον τῷ ὀνόματι τῆς ἐϊξουσίας 

κέχρηται, δεικνις τῶτο, ὃ ( μωεχῶς Εἶπον, ὅτι συν! ὦ λϑιμθαΐοντες ἐγκλημώτων αἰ. 

ξιοι, αϑόσέϑυχε δὲ, τῶ εὐαγίελίῳ, ὁμοῦ νϑρ τὸ εὐατίλιον δηλώ,, ὁμοῦ δὲ χωλύων πϑν- 

ταχοὺ τὸ πράγμα ὄξάγεν. ᾧ Ὁ» διδώσχϑντα χοῦ λαμξάγειν, εἐχὶ δὲ ὶ () Ὡϑἰροριῶ-: 
τὸ πε απλως. 

19 Ἐλεύθερος Ν᾽ ὧν ἐκ ἠθῥτων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδυύλωστει, ἧα τοις πλείονας χερ- 

δήάσω. Πώλν εν ζυῦϑα ἀλλίω τίϑησιν ,ἰπϑοολίω, μέγα (ὦ γϑὲ τὸ μυὴ λας 4" 
τῶτο δὲ δ΄ κάλλει λέγήν, πολλῷ σγλέον ἐκείνου, τί δέ ὅν ὅ φησιν οὐ μένον οὔκ ἐλᾳζόν, φη.- 
σιν, στὰ μόνον Οὐχ ἐχοησείμζοιν τὴ εἰξουσία ζῳυτη, δι αἱ ἢ ἐδούλωσα ἐμαντον, καὶ δουλείδν 

15 ποικίλξω ἡὶ πθμτοδευτσίω, οὐοδ' γὸ ἐν χρήμσισι μένον, δυλν, ὃ πολλῷ ̓ χρημώτων μεῖζον ἰώ, ἐν 
πράγμασι πολλοῖς ἢ ποικίλϑις τὸ ἀὐδ' τῦτοἐποδειξα μην καὶ ἐδούλωσαι, σϑ εἴδη ὑποκείμϑμος 
καὶ συ ὲν, συν ὀμαἰκην ἔχων ϑτογοῦ ἔφην ἐλεύθερος ὧν ἐκ πϑρτων)ὴ ΟΥεῖδ' ἐνὶ ἐδουλᾶσω, 
δδλ αἱ τῇ οἰκαυϑύη πάσῃ. 89 ἡ ἐπήγαγε, πᾶση ἐμσιτὸν ἐδούλωσα. καὶ γὸ κηρύξαι ἐπετά]- 
τόμζω, ᾧ ἀπαγήέλλειν ζα ἐριπιζευϑώτα ᾿ τὸ δὲ μνοία μὰ 'χομάεϑαι ᾧ Ἐχπηοεῖν, λοιπὸν τῆς 

20 ἐμῆς απουδὰς ἰωδ, τῷ γ᾽ καταζαλῶν τὸ Ὡὀργύριον αἰ πυεύϑιωος ἡμέων μόνον ̓  ἐγὼ δὲ 
ὁ αἷαῷἢ τῷ αἀπορτῆσαι πϑώτα, ἐποίοιυ πάλιν, πλέον ΟΜ ζχττεταγρδμων Ἰλχιχειρών. 
ὕ)ξ )ν ἀνοϑωρίσοι ᾧ αυφοϑυμία, ἡ αἰγάώπῃ τῇ Εἰς Χρισὸν πλῤτα, ἔποραῆεν, αἰκό. Ρ (Ὁ αἰ γοι 77} τὶ Ρ την, 
ρέσον ΕἾχω δλιϑυμίαν Εἰς τίῳ τῶν δ, ϑούπων (Οτηφίαν. 819 ᾧ ὧκ πολλῆς τῆς αἴθε- 
οεσίας αἰ βέξζαμε ζῷ σκαίμμαται,, διὰ πόῤτων αὑτὸν πηδῶν (ὃ) ἐφανόν. αὶ Εἰ- 

29 πὼν τίω δυλείλυ, λέγῃ λοιπὸν ὅν ξϑποις αὐτὰς «ἦν, ποικίλοις, ἥνες δ Εἶσιν ὅτοιν 
10 Καί ἐϑνόμέάιυ, φινί, τοῖς Ἰουδαίοις, ὡς ]ουϑαιος, ἵνα Ἰουδαίοις κερδέσω. ᾿ 
Καὶ πώς ἐλμεν» τῶτο; ὅτι αἰθείτερϑιυ, ἥα καϑέλη αἰθετομέω,. δζρ τῷ» οὐκ Εἶπεν, 

Ἰουδοῦος, Δλλ᾽ ὡς Ἰουδοῆος, ὅττορ οἰκϑνομμία, μῶ. αἰ λέγης » ὁ τῆς οἰκουνῦμης κήρυξ, ἡ τῶν 

οὐραναῖν «ὐτἦἶ ψά δυος, ἃ τοσῦτον οὖν τῇ γδῥισι λοι ψας, ζ ῷ αἱ ϑρϑονκαταίξανει τοσού-- 
30 τὸν [γα]. πῷν γν» ὅθην ὀμαζίωσαι. μὴ γὰρ δὲ τῦτο ἴδῃς, ὅτι καταξαζει μόνον, δλλ᾽ ὅτι τὸ 

(ὃ κάτω κείωϑμον λυΐφησι, ὸ αὐαύγει ἄγε ἑαυτόν. Τοῖς αἰ ποῦ νόμον, ὡς αἰ σσὸ νὸ-: 
μον, μὴ ὧν αὐτὸς αἰ πυὸ νόμον, ἴα (ἦν κ᾿ ασὸ νόμον κερδήσω. 

Η ἐπεξήγησις τῷ «σοϑτέρρυ Ταὴγ, ἢ ὅτερϑν ι αἰνίῆεται ΩΝ ὦ πυοότερον ᾿Ισϑαὶος 

λέγων (διὸ αἴωϑεν ἡ ἐξ ὥρχος τοιούγεας ὑγζᾳς, «ἰ ασὺ νόμον ὃ, κὃν “αϑοσηλυύτας, ἢ ὧν 
44 πιφοὺς “νοιϑῥοις ᾧ ἔτι λύτεχομϑμους τῷνόμυ. Οὐκέτι γδ ἦσαν, ὡς Ἰουδοῦοι, αλλ «ἰαϑὸ 

νόμον, ἡ πταἷς ἐδμοι» κἰασὸ γέμον: ὅτε ἤξυρᾷτο, ὅτε ἔθυεν. ἐγίνετο ὃ ζρώτωυ, οὐ τῆς γγω- 
μης αὑτῳῖ μετα διροιδύης (ἐπεὶ κακία ὃ ὐφάγμα μ6) ἀλλὰ τῆς ἀγάπης συγκατα- 
(αμούσης. ἥα ΡΨ ὧν νῷ ἀληϑῶς Εἰς ζῶτα μεταςήση , ὠγίνετο αὐτὸς οὐκ ἰληϑαῖς, 

Ἐχεδεικγύμνϑμος μόϊον, οὐκ ὧν ὃ, σσυδ' ἐκ αἱ φνοΐας ζῴῶτα πορα ίων οὕτως ἐχούσης. πὼς 

40 7}, καὶ ἑτόρες ματαῖεῖναι αυεύδων, ἡ ὅζρα τῶτο ζα ὅτα ποιωίν͵ ἥκα ἄλλους ποιοιιοζῳς ἐλθυ- 

ϑερώση τὴς ζῳπειότητος ὀκείνης ; 

᾿ 21 Τοῖς ὀϑόμοις, ὡς αἴομος. ᾿ Οὗπι οὔτε Ἰουδοῦοι ἦσαν, οὗτο οιειλυοὶ, οὔτ 

φλλίωυες, ἀλλ ὠκτὸς νόμου ὄγτες, οἷος ζωὴ ὁ ἹΚοριήλιος, καὶ Εἴ ἥνες κατ ὠκᾷνον. ὁ Ὁ» 
,᾿σδῆς κενοὺς Εἰσιων, πολλὰ αὐπσκρίνετο ΜΕ ὠκείνων. Ὡυὲς δὲ Φασι καὶ τίω πὸ Ἐ 

ἐχιγφραμματερ 

κεν θ ἌΡ ω 



χρὴ θὲ 

Ῥωμοηιλθ, 

384 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἴχι Ἴρι ἀμμάτορ' τὸ ὧ τα βωμῷ αἰδλεξιν ἀὐτῳ δνορθμέίω ποδὸς Αἰϑέωυαϊος αἰνήεοϑαι, 

Χϑὴ ̓λένῦν, τοῖς αἰγομοὶς ὡς δόμος. εἶτα ἥα μη νομίσῃ, ὡις μειταζολέω" γνώμης Εἶνω ὃ 

πρᾶγμα, ἐπήγαγε" Μὴ ὧν λἀὔομος Θεοί, δλλ᾽ ἔννομος Χειεού, ὙΤυτέρν, οὐ οὐ 

μόνον λὐομος οι ὧν, δλλ᾽ οὐδ απλοίςε νόμος, Ὡ λαῷ πολλῷ ω παλαιοτίρου νόμον 

ὑψρλέπερννε ἔχών, τατέσ!, τῷ ν πηϑύματης, ὦ τῆς χύιτος. διὸ. Ἢ ἐπήγαγε, Χοιφοῦ. Εἴτα, 
ποιήσεις κἶϑί τῆς γγωμιης λειῤῥῆσα, ὰ ὃ κέρδος ἡέϑησι πάλιν τῆς (ιαύτης συγκαταῦαί. 
σις, λέγων Ϊνα κερδέσω ανόμος. Καὶ ̓πϑρταχοῦ τίω αἰτίδν παοϑξαάλλεται 

τῆς συγκοιταξασιως, καὶ υ Οὐδ μίδθι τῶτων ἐσή, Αλλαὶ 

23, Καὶ τοῖς αἰαϑενίσι, Φισῖν, ὡς αἰοϑενὴ, ἡ ὧν αἰϑενᾷᾳ κερδήσω᾽ τῦπ λϑιπὸν 

ὦ τύτων λέγων, δ ὃ ὉἹ ̓πϑώτα ζῦτω Εἴρηται" ταῦτοι ὀκᾷα πολλῷ μείξονα ἐμ, δλλαὶ τὸ 

τῦτὸ οἰκειότερον᾽ "ὅϑην ἡ ὕφορον ἀὐΐρ τάλεικεν. ἐ ἐποίησε ἢ ἐδ καὶ ὁ δὰ Ῥωμαοις, ὅτε αἰδὶ βρω- 
μϑ εκολά, ὁ δλλαχοῦ πολλαχοῦ. εἶ εἶτα, ἥα, μὴ ἡ καλό σον ὡπόμτα λέγων, τ τείου,φν- 

σί" Τοῖς πᾶσι γέγϑνα ζᾷὰ πϑλύτει, ἵνα πϑλώτως τινας σώσω. Ο ρᾷρ τίω ΟΝ 

λίω; πάσι ὥ γέγϑνα πόμτα, 9 πϑρϑᾷς: ἣ ̓  ποσϑυδί, σώξεν, ΔΛ ἥα κὰν ὀλίλρες σώσω. 

χαὶ τίω  ἀπουϑω καὶ τίω φ(ρικονίαυ τοστι τέων χα έμεννα, ὀσέω Εἰκος τὸ τον ἁπάμίας σώ.. 15 

ἔτι ὅ ἰ μιά ἐλπίζων ἀπϑλύτων «ἰξιέσιοϑαι " ὃ πολὺ μέγα ζω, ΚΑΊ ᾿ πτεϑϑυμίας ζεύσνν. 

ἐπεὶ ὸ ἢ ἀπείρων πϑρταγρδὰ θαστιρό, τὸν πόμτω ασῦρϑν “ἔσωσεν, δ ὃ ὁμῶς ὧς αὐ ᾧ πεποί- “4δίσωπῃ 

ηκ4. ὦ Εἰπὼν τοῦ ὀλιγότητα ἿΜ σωξομϑῥων, πάλυσῳ πόῥτως, «ελαϑεῖναι, αἴξεμω- ͵ 

ϑήσατο εἷρ αὐτῇ τύτων ἀλονιώζᾳε. Εἰ Ψ ἃ μὴ πόρτα διυματν, σωνϑέωζαι τὸν ατό- λι.διασυδ 
69), δλ᾿ ὃ ὅμως ἡ πανζᾳ αἰμῆνγόμον πιλέοϑαι δχριτῦτο Εἶπε, πάντως, ὅτι αγαίγκη πά-- 2. "κι 

σοι τὸν ὅτω λεριφς απουδοίζοντα, ὲ ἔχιτυχε 

23 Παύπι: 3 ποιοῖ “4 Ὁ  αήίλι, ἡ ἽΝ συγκοινωνὸς ὐτϑύωμαι, Τυτριν, 
ἡα δόξω τι χα) αὐτὸς σιωυῤσενϊωνοχίναι οἴλεν ̓ ὲ κοινωγήσω ΤᾺ Ὡὸἰποχαίυϑμων φεφάύων τοῖς 

πιςοῖς. ὥατερ ἊΝ ἐλον οκπῦ α εὐαγίε λίν ζην, τ τυτές!ν, ὧκ ν᾽ πιφευόντων, τὼ ὼ ω- 

δ, συγκονωνος ὅμωμαι τῷ εὐαήελίν, γα ι δευρη)ὼ χϑινωνγῆ σοι τοῖς εν πῶ εὐαήελίῳ πε- 15 

πιφευκόσιν. Εὖδες [απενοφρρσιωώίωυ, πῶς ὦ» τῇ ἦμ μιοϑῶν δύτιδέσει ὡα δὮ πολλένὲ ἐ- 

«τὸν τίϑησι, παγτῶν πλέεοέκτι, σις τοῖς πότοις ; 30 .ν ̓δηλοι, ὅση χαὶ τοῖς ἐπαϑλοις. δ, ὅμως 

οἵκ ἄξιοι κι} χυσϑτείων δὀἰπυλανειν ) ΝΥ αγαττὰ, αὐ κῷ Ὁ ἄλλων κοι νων σῊ ἮΝ Ὅντο- 

χαινϑβων φιφόλύων, ταὶ ἢ ἐλεῦν, Οὔκ ὯΝ βιοῦν, ἡψι τα ἔωφαῆον, δολ ὃ ὅκα, ὠχεί- 

γοῖς καίντεύλο Ἰχιασείσητω, ὶ αὶ ταῆς ἐλπίσι (αύταμ πείση πολῤτα ποιῴν δ Νν ἀδιλφοδ. 49 

Εἰδς σιώεσιν; ΕἸδεςαχριξείας ̓ Αὐπύροχέωυ; πῶς αἰπὺ τὰ Ἐπει τπιταγιμένα ἐποίησε, μὴ 

λάμξλίων, λαμιράνειν ὅξον, Οἶδας συγκαταζα ὠστὼς! υὑπύβορλέωώ ; πῶς ὃ ̓ὑνομς Χετοῦ 

"Ὁ ΤΩ ανωζατω τηραδενὸ γημν, τοῖς ἂἱ ὁμοιρ, ὡς λῥομος ἑμώ; ἴω: Ἰνδαύοις, ὡς ἴνδοος, ο Ὁ ἑκα- 

πέρι ἀκρος, φϑιεἰς, ὺ πόζα νικήσας ; τῷ Ὁ ὁ σὺ ποίει,ὶ μ᾿ ἡγόμιζεχ χαταπίητειν ν αἶκρος ὧν, 

ἐδ χα (ὃ ἀδελφὸν αὐτου μείνῃς ἦμ (απεινών. συσὲν "ὁ καζῳω πεσεῖν 691 τῶτο, δνλα 35 
καζαίωώαι, ὁ ὁ Καὶ γὰρ πεσὼν, ν κῴπα μόλις αλιραιαῦμος ἢ ὁ ὃ  καιταρας, κα Ὁ λναξύστί) κ(ῦ τ κνίππ 

πολλοῦ τῷ Ὁ χύρδοις, καϑειαῦ χεὶ Παῦλος χατήει (ὦ μόνος, ὀῤήει! 8. κ(᾽ τὴς οἰκαμδῥης, οὐχ 

αἰασυκριηόνϑμο, ΟΣ γΝν δύ ἐῶ κέρδος ἐφύτησε δ, σωξομϑέων, Εἴς αὐτο αρίνοτο. τίου 

ὙὰΡ ἰπώλειλν ὁ “ὐπυχριτὴς ζῆ ῥὼςι φθᾷι,  πνοκρίνε),ν ὡςε δοιιῦαι. ὯΝ ὧπ ἐχ 
οὗτως "ὥλλ ὥπερ ἰαθς ς,ὥασερ διδείσκαιλος, ὥασερ πατὴρ, Ἷ ΟΝ κράμνοντι,δ δῷ ᾧ μαϑητή, 40 

ὁ ᾧ παιδ" συγκαζαξανεἐ εἰς δίθρδωσιν,Οὐο εἰ εἰς βλοίξίιυ, οὕτω ν ὧδ ὅτι ̓ ὼ οὐχ εἰ σασθ-.- χιαγιμὺ 
κριπὶ ζῶ τὰ Εέρηνδμα, ὁτὸμ μηδὲν τοιούτον λὐαγκαζι.) ποι} ἥ ̓λέγή, ἀλλα τίω ̓αμοκ- 

σιν εὐ χαὶ τίω αἰβριοίυ δέξαι βύλητα, ἀκυσον ἐντν λέγθντορ " Οὔτε ζωὶ, οὔτε ϑανα.- 

τού, οὔτε ἀτίφλοι, οὔτε Ὄρχα. οὔτε δυυνμεις, οὗτε ογεζώτα,οὐτε μδλλογζο, οὔτε ὕψωμα, 
οὔτ 



ΚΟΡΙΝ. ΒΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ. ΛΟΓ. κῷ, 48: 
οὔτε (ϑαἶϑος, οὔτε ις ἑτέραι κτίσις διωνσε) ἡμαξ γωείσαι πὸ τὴς ἀγάπης Ἑ τῆς ὦ Χρλ- 

φ᾿ᾧ Ἰησοῦ τῳ Κυφίῳ ἡμῦμ. Εἶδες ἀγάπην πυρϑς ϑκρμοτέροιν: οὕτω χαὶ ἡ μεῖς σἰγαπήσω-- 
υϑυ τὸν Χολφόν. καὶ γὸ δύκολον, δμ' βαλω θα. σ εἶδ) ὠκήνος φύσει τοιοῦτος ἑωῶ, φζρ 
τοι το αὶ (αὶ πσξότεραι ἀυτείογράφη (α οὐλυΐια τύτοις, ἵνα μαίσωμιν, ὅτι «αϑϑαιρέσεως 

5 τὸ ἔρηϑν, ὼ βυλονϑμοις ἀπόμτα δύκολᾷ. 
᾽ ᾿ ν᾿ Ὁ ἡ ᾿ ε -“ . 

Μὴ τοίνωωυ ἰπο αἱ αλλά καὶ λοίδὺ φυηφ,Κκαν σλλεονέκτης, καὺ οΤίοιω, οὐνόδησον ΟΣ γ ᾽ Κα ὦϑεη9, Κα . ΠΟΙΚΟΝ 
ὁΠ| Παῦλος βλαίσφημος ζω, ἡ διωκ)ης, ἢ ὑδραφής, ὸ τ" αἰ υδοτωλων πρῶτος, ἡ δξ- 
εὐφνης τσοός αὐτίω αἰνέξη τίω κϑρυφζωυ τῆς Φρετὴς, ὦ σσυϊὲν ἀυτωῖ κώλυμα ῷ πυϑότερα 

γέχϑνε. καίτοιγε συ εὶς οὕτω κΙ' τοσαύτης μόρνίας ἔχέται κακίας, ἴθ᾽ ὅσης ἐκ ᾷνος τῷ πο-: 

19 λέμε τῷ κυ τὴς ὠκκλησίας. ἢ γοβτίω ψυχίω ἐπέδωκε τίω ἑαυὴν τότε, καὶ ὕτι μιῇ μιν οἰ. 
ας Εἶχε χέρας , ἥα παάσουά βάλλῃ ῷ Σ τέφαρον, ἤλγή , ὅμως ὃ), χαὶ οὕτως ἄρον, ὁπῶὼς 

πλείοσιν αὑτὸν βάλη χερσὶ, τὸς Ὁ ευδὸ δ τύρων, ὥνζᾳ ἱμάΐια ἐτήρει χα ἡνίκα ἡ Εἰς 

ζὼ οἰκίας Εἰσῃᾳ, καθιῶ» ϑηρίον, οὕτως Εἰσεπήδω, σύρων, αστροίῆων ἀγδρας, γωνάχκα4, 

ϑορύον ὼ ζῳροιχὴς αὶ μυϑφάων πολέκιον πανζᾳ πληρῶν. οὕτω ,ϑιῶ καὶ Φοξερὸς ζω, ὡς (ὧν: 

1} πὐτοφόλοις ὸ (Κ᾽ τίου αἰοίφην μεταζολώωυ μηδέπω τολμιᾶν κολλάοϑαι αἰτεῖ, ὐλλ᾿ θκφς 
μδ' παῦταά ὀκῴια γἔλϑνε τοιοῦτος, οἷος γέλϑνεν. σἕσὲ δ δεῖ σλόον Εἰπεῖν, ποι τοίνμω 

Εἰσὶν (ὃ τίω τῆς Εἰ μδομδῥης ἀγαίγκίω Ἐχιτιχίζοντες τὴ τῆς ποδϑαιρέσεως ἐλδυϑερία: 

αἰκουέτωσαν ζαυτα, ἢ Ἐχιτομιξέοϑωσαν. ὧν ΝῚ βαλόνϑμον ϑνέοϑαι αἰγαϑον, συϊνδν ὅδ: ὃ 
᾿ κωλύον, παν Μ' πονηρρτάτων ἐμίασόϑεϑεν ζῶ. ὦ ὃ αὐϑὸς τῷ» Ὠπτηδείως μώλλον ἔχο. 
320 μδν, ὅσον χα κ᾿ φύσιν ἡμῖν ὅξῚνὴ Φρετή, χαὶ τορι. Φύσιν ἡ πονηδία, ὦ απ’ δξυ Ὁ νοσεῖν χαὶ 

ὑγιαίνειν, χαὶ ) ὀφϑαλμϑς ἡμὶν ἔδωκεν ὁ Θεὸς, οὐχ ἵνα αἰχολοίζως βλέπωιδν, δλλ' δὰ 
τὰ δημωργήματα εὐυτῦ γα μείξεντες, παϑοσκιινοί ψϑμ ᾧῷ ́ποιήσοινται, Χ) ὅτι αὑτῇ ἢ “εεία, 

Ὁ ὀφθαλρῦ, δόλον ἐκ Μ' ὁρωρϑῥων. καίλλος ἅ » ἡλίν [Ἢ οὐρφινοΐ δ αἰ πτείρφυ βλέ- 

“πορϑὺ τῷ δἰ τήματος ̓ γωυναικὸς ἢ θυμορφίαν Οἕκ ἐν τις ὧκ τοσύτο καταμάϑοι. ὁρῶς, 

15 ὅτι αποὶς τστο ἡμῖν μάλλον γολθηται ὀὀφϑειλμός; πάλιν ἀἰκοΐευ' ἐποίησεν, οὐχ ἵα βλφ.- 

σῴημᾳ δεχῶ ἴθι, ῥήματα, αἰλλ᾽ ἤα σωτήρια, δόγματα. ὅζρί τοι τη, στὸν ὠπηχές τί 
δέξηται,καὶ ναρκά ἡ Μυχν Γ ὃ σώμα ἀὐῳ. Λαλια' γὸ “πολ υόρκα ὀμορϑώσει τοίχας, φησί, Χηρο αζ, ἡ; 

κα ὠμὸν, καν ἀπίωές Ὧι αἰχϑύσωμϑιν, πάλιν φοίῆονϑρ ᾿ αὐ ἐμμελές τι χαὶ φιλον,ϑοϑ 

πον, καὶ γὸμνύμεεϑου καὶ χαύοορδν. καὶ ὃ σύμα 8) ἡρδὲν αἰογρα' φϑεγζίμδυον, αἰαουύειϑθὴλ 
20 ὦ ἐγκαλύηεοϑαι ποιεῖ αὐ' ἢ σεμψώ, κ᾽ ἀδιίας ποϑϑΐεται ζω τα ὼ ἐλδυθερίας απαῖ- 

'σης. Ὅοῖς ἢ κατὰ φύσιν ξυσὶὶς αϑ' αὐαευυϑείη, αἰλλαὶ τοῖς ῦροὶ φύσιν. χαὶ “μέρες ἅ, 

ὁτὰμ εὐρπαάζωσι, κρυύτόγονται καὶ οἰπολογίας ᾿χιζητούσιν" Εἰ 8 ἐλεημοσιωΐω δοῖεν, ἢ 
ἐγκαλλωπίζονται. ὥςε αὖ ἐθέλωμδν, πολλίω, ἔχουϑν πύϑτοϑαν σοϑς ἰρετίω τίω βο- 

πίω Εἰ τίω ἡδονίω μοι λέγης τίω οἰπὸ τῆς κακίας, οὐνίησον, δι καὶ πξγο σλέον πα- 

3 ροὶ τῆς Φρετὴς καρπουῖθα. καὶ γὺ Ὁ, σιωυειδὺς ἔχφν αἰγαϑίν, ἃ Ὁ ἷἿδᾳ πλώτων ϑιωμά- 
ζεοϑαι, καὶ ὃ χρυζας αἰωρμδῥᾷν ἐλπίδας, πϑιύίτων ἥδιον τῳ φύσιν ὑδυνὴς ἐπτεσκεμμώνφ' 
ὥασερ ὅὰχυ τὸμόυτία, πιίντων ὀδιυυνηρότερᾳι ᾧ λύπης Εἰδότι φύσιν, δή ὃ ΠΟΝΝ παγτῶν ὀγᾷο 

δίξεαϑει, ὦ κωτηγϑρέοϑει οἴκοϑεν, Ὁ πφέμεν καὶ δεδοικέναι ὁ ζῷ μέλλοντω ὶ ζὰ αϑρόντα ἢ 
ἦα σαιφέφερον ὃ λέγω 95). (πανϑωκῖθα τΐ λόγω ἔγυτὰ να γωνώχᾳ, (ὃ τῷ πλησία 

49 οὐ δίϑρύ τειν γάμον, ἢ ἤδεοϑαι τῇ πονηρᾷ ζουύτῃ κλοπῇ τῆς ἐρωμδύης ὡἰσολαύοντε, ΕἾ- 
τα ὀντιϑαῖνϑν τύτῳ πάλη ἕτερον (ὃ τίωὐ σὐτῷ φέροντα. ἡ ἕα πλείων ᾧ σα φεςέρρι 
ἡ νίκη γίνηται, ζ ὁ τῆς αὐτῷ μώτης ἀπολαύων, ἐροίτω δ ἢ ὠχείνης τὴς μονγϑυογϑύης,χοι-: 
τεχότω 3. τῷ ἔρωτος, καὶ μηδὲν ποραἼΐτω πονηρόν χαίτοιτε Οὐδ᾽ χαϑαιοϑ: τῦ75 σωφρ9- 

σύγη ὅ6]. πλζω Δλλ᾽ ὧν αἰθιοισίας ἵνα, μώϑης πῦση τῆς ἰῤῥετῆς ἡ ἡδονὴ, αἱδ πθτο ὅτω 

ΟΒιεγίοἵῖ, τοτ, 3. Κκ δ 



ἀνθ. 386 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ῶ δράμω ἐπλάσαμϑν. (ωϑθώτες τοί ὠΐοις,, ὕτως ἐρα  ἴθα αἱμφοτέρφις͵ νος ἡδίων ὁ 

βίος " ὁ αἰκούσῃι τὸ (ὦ  ἐγκκλλωπιζομϑύου, ὶ σκιρὄμτος Εχὲ τὴ νίον τὴ κ᾿ τὴς ἔχιϑυ- 
αἰας᾽ τούτο δέ᾽ μᾶλλον 5 οὐ" ἀναμεῖναι δι Ὁ χ ἀὐτῦτι μαϑεῖν. 4 »»» αὑτὸν, κἀν 

μνολαΐχες “γρνηταινδεσμωτῆν" αἰϑλιώτερον οἱ ϑκείνϑμον. ἡ γὰρ ἀπόμζος δέδοικε ᾧ ὑ.- 
ποτήθ.ει, ᾧ τίω αὐτοῦ γωνῶκα,, αὶ (δ) τῆς μουχθυομένης αὐδρα, ἢ τίωὐ μουχϑυονϑῥξωω ς 
«ὑτίω ὁ οἰκείας, καὶ φίλοις, ὀσυγίενεις, χαὶ τοίχους, ὦ σκιαὶς ὦ ἑαυτὸν, χφὶ πὸ πόβτων χα- 

λθπώτερϑν, τὸ ((μωειδὸς ὀχᾷ καταξοών, ὑλρικ]οιοῦ κα ϑ᾽ ἑκοίφ'ἕευ ἡμέραν, δμ' ὃ χαὶ τὸ 
Θεοῦ δικαφήθλον οὐγνοήσῃ, δ εῖδ' ς΄ ζοσωι διιμήστ!) . χα ΚΖ ἡδονὴ, βεαχᾷα" κἡὶ ὃ Ὥστο 

ζω της ὀδυυδη,διζωνεκής. χαὴ ὃ καὶ οὖν ἑασίρα, χα ον υκ]!, καὶ οὖ ἐρημία, καὶ οὖν πὸ- 

Δέι, καὶ πϑυταχοῦ ἑπεταὶ ὀχᾳτήχθρϑς, ξίφος δλφιρις ἠχϑημδμον, καὶ ζι αἰφορήτυς κϑλαί- το 

σι, καὶ τω φόξῳ κατλμαλίσκων αὑτὸν καὶ δωπὸμων. ὁ ὃ σώφρων ὠκέϊγος πλώτων τού- 

τω! α'πήλλακ]αι, καὶ ἐς!ν ενέλδυϑερία, καὶ μ᾽ ἀδιίας ὁρᾷ τί γωυάκᾳ τίω ἑαυΐ (α 
πουδίαι, τοις φίλυς, καὶ ὀλθυϑέρϑις ἅπασιν ὀφϑιιλμοῖς ὠπόντα. Εἰ ὁἐρών , κρᾳ- 
Ὑὔν᾽ ὃ, Τοσοιύτης ϑἰπολαύσε") ἡδονῆς, ὁ μιηδὲ ἐρῶν, δλλα' καϑαρωίς σωφρρνῶν, ἥώνος λι- 
ϑύος, ποίας γαλίωης ἐχ ἡδίω καὶ ἡμερωτέραν ΚἸήσεται ψυχζω ; Αἱ οἱ τοι τοῦτο, τοις μοι- α 4 
χϑνοντας νϑρ ὀλίγες αὐ ἴδοις, (ρφρϑνοιώζας ὃ πλείους. Εἰ 3, τῶτο ἤδιον, τοῦ» δ ἐἰ.- 
λον (ὦ) πολλοί. καὶ μη μοι λέτε (ὁ) ἀἰσλτ νόμον φόζον. Οὐ ϑδ δ οὗ: ὅθ1ν αὖ- 

τὸς ὀχατέχων, ΔΛ κἡὶ τῆς ὡτοπίας αἰ βοολή, καὶ τὸ πλείογώ ἐῇ ζ(ῷ λυπηροὶ γὴν" ἡδὲ- 
ὧν, καὶ ἡ τῷ ((ἰωειδότος ψῆφος, καὶ ὁ μϑιηδς, Ομοῦτος. Εἰ βούλεοϑε, καὶ ἃ πλε- 
ονὐκτίωυ Εἰς μέσον αἰγάγωκϑρ, ἕτερϑν ἐρωζῳ πάλην το δοίνομον ὡὠἰπογυμψοιῶτες. καὶ γ} 10 
ᾧ τῦτον ὀψόῶθα (ῷ αὑτὰ διδοικότα, ᾧ ν δυωναίυϑινον καιϑεοροις ἰπολαύειν ἡδογὴς. ἢ "» χα) 

(νυ αἰδικουνδρους νοῶν, χαὶ ὧν (ωδηϑιώζας ἀδδῖς, καὶ τίς κοινίω αἰπόμτων αἰδὶ ἀυτῦ 
ζῦφον, μυρία κύματα ἔχει. καὶ οὐ τίζα μόνον 66] ὃ “χόλεπον, δλλ᾿ Οὐτῖδ' τῆς ἐρωμνϑῥης ἀ- 
πολοιύσοι " δευύαται. τοιούγος 5 ὁὙ τρανό ἄγαν οὐχ ἴα Ὅστολφυύωσιν ἔχου- Γ. δικήν 
σιν, δ ἥα μὴ ὡπολαύωσι, Εἰ 5. ἀγνιγμκα σοι τούτο “Ὁ δυκῷ καὶ τοίτι τύτυ χέρον χαὶ 39 
ὐπορώτερϑι ἀχουε᾽ ὅτι ν ζωτῃ μόνον ἐφερζωυται τὴς ΡΜ ἐντῶν ἡδονῆς, τῶ Μὴ τολ τ «ὦ. 

τοῖν γρῆοϑαι, ὡς βουλον"), ἰλλαὶ χαὶ ᾧ μηδύποτε αὐ ὙΨΓ ἐμπίπλαοϑαι, δολ᾿ ὦ ὁ ληἢ 
1) διωνεχῶς, 8 τί ἡμοιτ᾽ δὶ χομοπώτερον; δῃ Ἐἰχ ὁ δίχαος τοιρύγος, αἰλλα' καὶ ὅϑμν καὶ 
Μάτυς καὶ Φύζου ᾧ τῷ αὐαίτε του δίψους ἀπήλλακ)αι" ἡ ὥασερ ἐκείνῳ χϑϑτις ἐπαρών- 
τὸ, ὕὅτω ἰὐτῷ πόῤτες ((μωυϑύχοντα" Ἂν καϑοΐπερ ὠκένος συ γα χά κΊητοι φίλον, ὕτως 30 

ὧπ οὐσϑνα ξιϑρίν. Ὅ{ τοίνωω, τώτων ὅτως ὡμολογηρϑῥων, ἢ καικίας αἰηδέφερον, ἢ ὐρετὴς 
ἡδον μβοιτ᾽ αἴ, μᾶλλον ὃ, καν μνοία ΕἸπωρϑν, Ονοίδὶς ὅτε ὠκείγης τίω λύπίω, ὅτε ζώ- 
τὴς τίου ἡδονζι χρῦρ φῆσαι δυνήσεται λόγω, ἑως ἐμ αὐτὴς δτολαύσωμϑμ. τότε γῈ} καὶ 

πικρότερον χολῆς θυρήσομδν τίω χακΐδν, ὅτὸν τῷ τῆς Φρετὴς Σιπογάυσω θα, μδέμτος. ἔςε. 
ΡΝ ὦ νιῶ ἀηδὲς » φορτίκή χαὶ ἐπα ϑής, καὶ τούτο ουδὲ αὐτὶ Ἷ2 ϑερφιγγάλοντες αὐτί 33 

λύτερφίσιν " ὕτὸμ ὃ αὐτὴς υἰποζώμϑμ, τότε αὐτῆς ἀκριξέσορον αἰοϑανόμθα πικρῶν (λ1- 

ταγμάτων. Εἰ (ὦ πολλοὶ ασοὺς «ὐτίω τρύχουσι, θαυ μοφὸν Οὐ τν' ἐπεὶ χαὶ παῖδες πολ- 

λοίκις ἴα γῆοι ἡδία ἐλόμϑμοι͵ ΔΩ μειξόως ϑὐφρρινόντων καιταφοφϑνοῦσι᾽ καὶ ([δ νοσοιῶτες 
χἰαῷ͵ πρησκαίρν γδέντος τίω διϊιυεκὴ αὶ ἀσφαλεφέραιν δ)φορσιωζω αἰπώλεσεν. ἥϊτο 
ἢ τῆς “ἿΜ ἐρώντων αἰαϑενείας τα καὶ ὀψοίας ἐν, οὐ τῆς ΟἿ ποδαγμώτων φύσεως. ὁ γὸ (ἴθ᾽ 49 
ἡδὸόγὴς ζῶν, ὁ εναύβετος ὅξήν, ὁ πλου Ὁ ὀγτως ὁ ἐντως ἐλθύγερος ὧν. Εἰδύ ὡς αὶ  ἀλ- 
λῳ συγχωρϑίη τῇ “δρετῇ, ἐλδυϑεολόν, ἀδειὸν, τὸ φφοντίδων αἰπηλλα θαι, τὸ μηδένα δὲ- 

δοικέναι, ὃ μιηδένα «ἰασοπή θύειν, τίω ὃ, ἡϑονζωὼ μεὴ συγχωοϑίη,ὺ γελοίσοι μοι λϑιπὸν δι. 
ψιλέρ ὧν ζυῦϑα ἐτήίχετα. 2.75} ἔτερϑν ὅδιν ἡδονή, ἡ Ὁ φροντίδος ἰπυλλαίςθαι φ(- 

ου 

) 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠῚΣ Τ. ΠΡΩ Ὺ. ΔΟ ΤΙ. κγ: 387 
βου ὁ ἀθυμίας, κὶ πᾶσιν αἰ γείρωτον ἐῇ; Ὡς ὧν ἡδονὴ, Εἰπέ μοι, ὁ μφινόνϑμος ᾧ σφα.-: 
δούζων καὶ κεντώνϑρος αἰαυὺ ἔχιϑυμιών πολλών ᾿ Οδεῖδ' ὦ ἑαυτῶι ὧν, ἢ ὁ τῴτων πόΐτων ἀ.-. 

πηλλαγμέινος δ κυμῶχ, ᾧ ὥασερ οὖν λιμδμι τὴ φιλοσοφία καιϑήμϑμος , Οέκ θύδηρλον ὅτι ὃ- 
τος ’δλα τῆς Ἔἐρετὴς ἴδιον τῶη» ἀν ἐφόρη. ὧςε ἡ χακχία ὀνομια μόνον 'δονὴς ἔχει, πῇ δὲ 

5 πυραγμλατῦς δρινέρημος. καὶ «π63 ἅ τῆς ὡὑπολαύσεως, μόυία, ἴξὴν, οὐχ ἡδὸνή ἢ ΚΣ 

οὐύλφισω, θύθέως ὼ αὐτῇ σξέγυτω. Εἰ τοίνω ὅτὸ ὡ Ὡὐρχῆ, οὔτε μα Φώτα δϑηνἰδὰν 

αὐπὴς τίω ἡδονζω, ποῦ φόυήτω, ὦ πότε; ἕα 8 σαφέςερϑν, ὃ λέγω, μάθῃς, Ἐχι κἰ ταϑ- 
δείγμκατος (Ὁ) λολρν γυμνάσωμνϑν. σκχόπει δὲ᾽ ἠρφίοϑη τίς γωωσαρκὸς ὠρφίίας χαὶ θύμόρ-: 
φΦου᾿ ὥὶ ἕως ζ αὐ μὴ Ὠχιτύχη τῷ ἔρωτος, τοῖς ἐϊξεφηκόσιν ἔοικε χαὶ κοὐ απαίουσιν " ἐ- 

το πειδϑρ 5 ἔχιτύχη,ἔσξεσςε τίω Ὀλχιϑυμίω. Εἰ τοίνω μείτε ἐν Ῥοχὴ ἥδετα ( μανία γὸ 
ὃ πράγμα ὅθι ) μήτε εἰν τω! τέλει ( κατολύοι γδρ τῇ μίξει (ὃ οἷξρον ) ποῦ λοι- 
πῦν αὐτίωυ θύρησομϑμ 1 δλλ᾽ ἐυ (αὶ ἡμέτερα ζιαύτα, αἰλλαὶ καὶ ὦ Ὄρχῇ ζᾳραλῶς ἀπήλ- 
λακῖαι πάσης, χαὶ μέγα τέλους αἰκμοίζουσου μϑμει ἡ ἡδονή" μάλλον ὃ σελ 621 τίλος ΓΝ 

ἡμῖν ἡδονῆς, συ δ᾽ ἔχᾷ πέροις ἡμϑ ζῳ αἰγαϑοὺ, σδννὲ χα τουλύεται ποτε αὕτη κὶ ἡδονή, ζώτ᾽ 
15 ὄχυ ὠπόμτα, εἰννοήσοιντες, Εἴ) ἡδονῆς ἐραΐμϑν, Ἐχιλαδω θα βετῆς, ἥα χῳ γὴν) πα- 

οϑντῶν χαὶ Μ᾽ μελλόντων γχιτύχωμϑν αἰγαϑῶν᾽ ὧν Ἄῥοιτο πλβζᾷς ἡμας Ὠηπτυχεῖν, χά- 

θατι χα φιλαν,ϑοϑ»πία. 

Λογικγ. 24 ΟΥ̓Κ ΟΙἸΔΑΤΕΟΤΙΟΙ ΕΝ ΣΤΆΔΙΩ ΤΡΕ- 
20 “οντες, πόρτες ἃ πρέγρεσυ, Εἷς λαμ(λρει τὸ βρκθζον; 

Ὅλον Εἰξας ὅτι πολὺ γοὐσιμονπο συγκαταξαίνει, ἡ το ἥ ἄκρῳ τελειδο 

συ τής, ἡ ὅτι αὐτὸς πλώτων σίου ϑϑς τὸ τέλειον αἰαξὰς, μάλλον ᾧ 

ἰύροας ἀύφ' τῳ μυὴ λαιμξανειν, πόρπτων σλέον κατέδη πάλιν, 

ΞΞ ᾧ ἐκουτόρων τότων (ἦν χαιοσυὶ γνωρίμοις ποιήσεις ἡμῖν χαὶ τῆς ψε-- 

: ᾿ λειότητος χα) τῆςσυγκοιταῦαίσεως, πληκ)ικώτερϑν αὐὴν ἀκ ϑηωφτὰι 

᾿ Ῥ΄ λριτῦν, αννῆσρδμος ὅτι τίη» τὸ ΤΩΡ αὐ δ᾽ γινόμϑμον, καὶ ϑοκϑιῶ ἐἢ τε- 
λάότητος, ματαιοπονία, Ως (21 ἰδιῆή. καὶ ὁ λέν ὧ αὐτὸ ὅτὼ σαφῶς, ἥώ κοὶ ἀπόμαι-- 

φευυτήσωσι᾽ δὲ ὧν ὃ κατασκέναϊζει,, το. δολοῖ᾽ χαὶ Εἰπῶν ὅτι Εἰς (ὃ ΧΚοιτὸν αἰ μζδ. 
20 τϑυουσι, καὶ (δι αδελφοις Σπολλυοισι, καὶ σεν αὑτοῖς οφελος ον πὸ τῆς γνώσεως “ὃ 

πελείας, ἐαὴ μὴ αἰγαίπν πσοϑσῦ, πώλιν Ἐχὲ κϑινὸν ἔρχεται -ἰράδειγμα, καὶ φησιν" Οὐκ οἴ΄. 
δῶτε, οἷ, (ὦ οὖν κα δίῳ τρύχοντες, πάντες μα πέχοισυ, Εἷς ἢ λαιμίανοι τὸ βραῦῴον; σϑτοῦ 
λέγη, οὐχ ὡς χα! εὐζα ῦϑα ἐνὸς εν παίντων μέλλοντος σώξεοϑαι, ὠπατε, αἰλλ᾽ ὡς πολλίω 
3 ! ε ΜΝ -" ἢ ἢ « δ Ι ΩΡ 
ὀφειλόντων ἡ δὲν Ε ἰσενεγκεῖν τίου σσουδζωυ. ὠασερ »ὺ ὀκξκαπιοόντωιν πολλῶν Εἰς Ὁ καί. 

44 δ)ον, αὶ φεφλμοιῶται πολλοὶ, ἀλλ᾽ Εἷἧς ἕνα τῶῦτο κὐϑἴςαται, καὶ ςύκ ὐρκᾷ ὦ χαϑεῖναι Εἰς ῷ 

ἀγῶνα, ὅτε τὸ ἀλείψααϑαι ἡ παλώσοι ᾿ οὕτω καὶ εὐνζοῖδ, οὐκ “ξὐρκεῖ τὸ πειςεύσοι, ὶ ὡς 
ἔτυγεν αἰ γωνίσοιοϑαι, αἰλλαὶ ὀρ μὴ οὕτω δράμωρϑυ, ὡς μέλρα τέλους αἰλήτ]οις ἑαυτοῖς 

ον, ὶ ἐγίις ιμέοϑαι τῷ βρκξείν, σο᾿εἰδν ἡμῶν ἐςαι πλέον. Εἰ γδΡ καὶ τόλειόν νομί ζᾷς 

ὁἢ σεωυτὸν χτὶ τέων γναῖσιν, αἰλλ᾽ σϑἵπω τῇ πϑρτὸς τιλήψῃ, ὅπερ αἰννηόνϑμος λον", 
40 Οὑτω τρέγετε, ἥα χατωλάξητ. Ἐ Οὐκ ὡβα ποὺ κουτειληφότες ἦσαν. ᾧ Εἰπὼν, 

οὕτω, ἡ 1 ὅ9πον διδευσκᾳ" 

25. Παςὴ ὁαγωνιζόνϑρος πϑύτα ἐγχρωτεύεται. ΤΙ ὅθι, πλότα; οὐχὶ τῶδε υϑὺ 
ἀπέχεται, ἐν ἑτέρῳ ὃ αἰ σιμδοτόρει, ὥρλὰ καὶ γαφριμδογίας, κὶ λαγνείας, ἢ μέϑης, ᾧ πϑρ- 
τῶν ἀπλαΐς κρατοῖ Ὑ7υ παϑῶν. τῷ» Ὑ ρ,ιφεσι, καὶ (πὶ ΤΙ ἔξωθεν αἰγώγων γῦ. Οὐ δδ' γὃ 

ΤΟ εγίοῦ, τοῦὶ 3. ΚΚ θύειν 

ζι 
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ελύων ἐξεςι Οἷς αὐγωνζομϑίοις κτὶ (ὃ χαιοϑν τῆς αἰγωνίας, στο πορνεύειν, ἵνα μὴ τίω δύ. 

γάμειν ὠκλυύσωσν, δλλ᾽ Οὐδ᾽ αὐθὲ ἀΐνλο τι σε " ἡοολῆοϑα!, δλλὰ σϑϑτων ἑαυΐζοις ἃ. Ἀ'ῶριν 

“τα Σισοςήσαντες,ζρῖς γυμφασίοις μόνον πυϑοσέχοισι. Εἰ ἐκεῖ ζωῦτα, ὅπου καὶ Εἰς ἔνα ὁ Ν 
ξεφανος, πολλῷ μάλλον ὠζωϑα, ὅσπϑ Νὴ πλείων ἡ φιλϑτιμία. σσοῖδ Ὁ» Εἴρο ζε. 

φόνουνθρος μόνος, ὁ τὰ ἔπαϑλα ὃ πολὺ (ν᾽ πόνοις νικὰ, 86 τ εὐτρεωήἠἷϊκῶς ἀὐ᾿ τί ϑησι, ς 
λέγον᾽͵ Εκέΐνοι μϑῳ ἕω, ἵνα, φθαρτὸν φέφαιον λαξωσιν᾽ ἡ μεῖς ἢ ἀφϑωρην. 

6 γὼ ποίνωυ οὕτω “ίχω, ὡςούκ ἀδήλως, Ἐντρένψας Ν᾽. ἀὐρις Σοῦ ε.-. 

ξωϑον, ὶ ἑαυτῶν Εἷς μέσον ἀνγή λοιπὸν, ὀττερ αὔιςος (πος διδασκαλίας 41. δ πὸρ- 

ταιχοῦ φαϊνε) τῶν» ποιωῖν. {δὲ ὅφιν, σύν. ἀδήλως; «ποὺς σχοπὸν τινα βλέπων, φησὶν, Οὐρι 
Εἰκὴ ᾧὶ μώτέωυ, κοιϑεύπερ ὑμῴς. τί γδῤύμῖν ΔΑ πλέον δπὸ τῷ Εἰς Εἰδωλᾷα Ε ἰσιένα; 
πἰωὼ τελειότητα δϑων ἐκείνέω δχιδείκψυοϑαι; γον. αὐλλ᾿ Οὐκ ἐγὼ τοιϑηος, ἀλλὰ πόρτα, 
περ ποιῶ, αἰ τὴς ΔΜ πλησίον σωτηοίας ποιωώ, κἀν τελειότητα ἐχιδείξωμαι, δὲ αὺ.- 
τοιξ᾿ κἀν συγκατάρασι, δὶ ἀὐιφ καν ἰ προ Πέζον εἰν τω μυὴ λαμμξωμειν, ἥα μὴ σκω-- 
δωλιαϑῶσ᾽ καὶ χριτοι αἱ σλιέον παντων, αἰδετεμινύνϑμος καὶ ξυρώμϑμος, ἵνα μεὴὴ «ἰπσοσχε- 
λιαϑῶσι, τῷ» ἔςν, δος ἀϑάλως. σὺ δὲ δζρὸ τί ἐαϑίεις ἐν Εἰδωλείοις, Εἰπέ μοι; αλλ Οὐκ τς 

αἢ ἔηρις Εἰπεῖν αἰὐίδν εὐλθυϑν Οὐδὲ μίον. Βραΐμα Ψ σε οὐ παρίφησι τω Θεῷ καὶ ὅτε αν 

Φαγης,ὐθέοσευεις, οὔτε ἑαν' μω] φαΐγης, ὑφερῇ. Οὐκχοιῶ αἰπλαῖς ἡ ὡς ἐτύχο τρέχεις, ὥ- 

τὸ γὰ ὅφ1ν, ἀδόλως. Οὕτω πυκτεύω, ὡς οὐκ αἰρρ. δέρων. 
Πάλιν οὐκ Εἰκῃ αὶ ματίω αἰννῆόνϑμος, τὐτό φησιν. ἔχω γὸ ἐν πλήξω, τυτές, (Ὁ 

δζθολον . σύδε αὐτὸν πληήῆεις ἀλλ᾽ ἑσπλώς ̓  ἐγχεὶς σωύτῷ τίω ἰχοω, τίως υϑὲ δχυ 29 ἵσι εχ 

ἡις ΑἹ «(αςαάζων,οὕτω" φυσίν, ἘΦ, γὃ σφοδροτίρως ἀὐζοῖς ἐτγοΥ ἐγποῖς “πο χλ σ ις [9 ξαίξων, φυσι, ἘΝ "ὃ σῷ δροτιρὼς Ξ!ς ἐγθησειη Οὐ τοῖς ἐμισθ9-.- Ἅ'λὴΝ 

οϑεν, πάλιν χατυχά τίῳ Ἐχιπίμοησι, τῷ τέλει τὸ λόγϑυ τηρῶν τίω βαϑεῖθν τομζω. ὡ»- 

ριῦϑοι μδὺ γῈ φησιν, ὅτι Εἶκῃ ᾧ μώτίωυ ποιϑσιν᾽ ὕξερον δὲ δείκφεσιν, ὅτι ὁ ἐπ᾽ ὀλέίϑρῳ 

“πολλῷ τὴς ἑαυ κεφαλῆς, οἷ ὼ χωρὶς τῆς βλαζης Μ' ἀδελφών, σγεῖδ ὡδὶ λυθυθεωοι 

ζωῦτα τολμυτες. ᾿ς 

27 Αλλ᾽ αὑωπιαζω μι ὃ σῶμα ἃ δυυλᾳγωγὼ, μήπως ἄλλοις κηρύξας, αὑτὸς 

ἰδύκιμος ϑβωμα!.. . Ἐνταῦθεο δεήψισι ᾧ ἴσων ἔχιϑυμίας γαφρὸς χατεχορδρες, ὁ 
δμιένζῳς αὐτῇ ζικὶ ζωύΐας, καὶ «σολορίμᾷτι τελειότητος τίω γαφριμδογίὰν τίω ἑαυ πλη- 
εϑι κ᾽ ὃ καὶ ἀγωθεν ὠδινὲν Εἰπεῖν, ὅτε ἔλεγα, βρώμοιτα τῇ κοιλίᾳ, χαὶ κὶ κοιλία, τοῖς 
βρώμασιν, φῆ; δὸ καὶ πορνείλν τοὺ φῆ ποιῷ, καὶ Εἰδωλολατρείλυ τϑο ἔτεκεν, Εἰκότως 70 
πολλαχοῦ κοαϑικφτω τῦ Ἰοσήματος " χαὶ δεικψις ὅσοι ἔπαδε δζρ τὸ εὐαλιον, χαὶ τῶτο μετ᾽ 
ὀκείων τίϑησιν, ὥασερ ὙΣΡ φησιν, εὑχίρεέξίωυ τὰ ππϑεςίγματα, καὶ ζαῦτα οὐ κου φν μι 

" ι Ν ἃ ἰ ! ! .“ ΜΠ ΖΩ ἜΝ . 
τὸ ποδαγμώτος ἐντὸς (και γὸ παντὰ φελρρϑρ, φησι) ουτὼ χαὶ οὐζαυϑω πολιὼω αἰ ασουϑμὼ 

πῦνον ὥφε σωφρόνως ζῇν.Εἶ 2) } καὶ δυσένδοτος ἡ Ἰπειϑυμμία καὶ ἡ τῆς γαςρὸς τυραννὶς, ϑλλ᾽ χιλήνν 

ὅμως αὐτίω χαληώ, ᾧ οὐκ ὠκδίδωμὶ ἐμαυτὸν τῷ πάγει, δολὰ πόρτα αἰ πσούδνὼ πόνον, ας 
ὥςε μι “οὐ δασυρζωθαι. μα  ὙῈΡ δὲ νομείσητο ατορλγιόνως μα ζμῶτα κατορθοιῶ. ᾧ ὙΣ 
δρόμος ὅ6], ἡ παγχρ τιον, καὶ φύσιως τυρανὴὶς κουτεξόνιςαυδῥη (εχὼς ὁ ἐλίυγεολαζεν 

βουλομϑῴη. δλλ᾽ σόκ λύῤχομαι δα καταφίλλω, ἡ κἰ ασοταῆω ΠΩ πολλῶν ὮΜ ἱδρωτῶν 

αὐτίω, ζαῦτα ὶ λέγ, να μυιδεὶς "ξἰπογινώσκη "δ" αἰπαρ διροτὴς" ἀγώνων, Ὁ, Ὁ γγιπέμιν 
πράγμα δλίπονον, δα φησιν, ἑπσωπιαάζω ᾧ δουλαγωγῶ. Οὐκ Εἶπεν, ὀῥωιραῖ ἢ (ἐ- 4ο" ὐλυν 
δ ἐγδρ ρα ἡ σείρξ) ΡΥ ὑπ ωπιάζω ὁ δουλαγωγῶ, ὃ δεασσύτα ὅ6ν, οὐ πολεμίου "δ. Ὁ 

δωσκάλῃ, Οὔκ ἐϑροΐ ̓ παιμδοτοίζου, οῴκ ογλντίου, μιόπως ἄλλοις κηρύξας, αὑτὸς αἰδὺ- 
κιμος ἕρωμαι. Εἰ8 Παόλος τῶτο δέδοικεν ὁ τοσύτοις διδούξας, ὶ διδὸικα μ᾿ Ὁ κηρύξαι ὦ 

“δμέωϑαι ἀήελος αὶ τὴς οἰκυρϑμης τίου πρϑόςτισίαν" Ὀχιδείξαοϑτ, τί ὁ," Εἰ ποινδν ἡμιᾷς ; 
(ΜᾺ 

'» 

δὼ 
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μηῤγδῤ δὴ νομίσητι, Φησιν; ὯΦ Ἰπητεύσατε, οὐκ τὐρχεῖ αὗτο Εἰς 'φτηοίδθν ὑμῖν. ΕἸ γὲ 

ἐμοὶ ὃ δ κηρύξαι, Ὡ διϑαξαι, ὦ μυρίοις πρϑϑσαγαγεῖν οὔ Ξρχεῖ Εἰς σωτηδλὰν, Εἰ μὲ 

") ταχατ' ἐφυτοι τὐῬχορ ἱμέωυ ἀϊλυτγήα, πολλῷ μάλλον ὑμῖν. εἴτι ἐφ᾽ ἐ Ἢ ετερα “πὺ- 

δείγματα ἐρχόται πώλι" 5 ὥασερ λϑωτέρω τὰ 1] Ὁ ὐποζύλων, ν τὰ τὴς κρινὴς (ἰωνλκίας, 

᾿ ὁ τα ἿΜ [ἱερέων ᾧ ὦ ἐὶ ἑαυλν πέϑεικεν, οὕτω αὶ ἀν ζωῦϑα, τὴν Ολυμεπιακδν αἰγωνωγὰ “τὰ 
ἑαυ θεὶς, πάλιν ὑλι Αὐτῆς παλαιὰς φεόσν ἱφοοίας. ἡ ὅην μέλει Φορτιχώτερ᾽ν 
ποιᾷν (Ὁ) λόγον, κοινξρυ, πτοιέται τέων χρλσαίνεσιν, ᾧ οὐ ο εἰθὶ καόϑκειμϑύων μόνοι, Ὡλὼ 

ὁ αἴξὲ πάντων αἰπλοώς ἶν αϑροὶ Κορινθίοις νοσημάτων δρρελύγετω. ὦ Ὠπ Χ ἿὟὮΜΡ ἔξωθαν 
αἰγώγων, Οὔκ οἴδειτέ, φησιν; φίϑα δὲ, 

ι᾽ο ἴἵ Οὐϑέλωϑ ὑμας  ἀἰγνοᾧ,αδελφοί. Ὑϑτὸ ἢ 5 ἐλέγα, δεικϑεξ ὅτι οὐ στρόδρα 
ἦσαν ζχῶτα πεπαιδαύμϑμοι. αὶ τί τῦτο ἕςν, ὑπερ θέλεις μας ; ἀγνοᾷν: ; 

Οἡ (ᾧ πατέρες ἡμδμπά παντίς, φησίν, “ἰ αὐὸ τίω ἐφέλίω ἤσταν, χα) ῬΎΝΝ τῆς “αλοίοσης 

δίηλθον, 

,ν» Καὶ αἱ Εἰς ᾧ ἹΜΜωύσίι ἐξατηϊσαν"» εν Τὴ νεφέλῃ ὦ ὦ» τῇ ἡ θουλοίοση, 

ις 3. Καὶ πείντες Ὁ ἀδζ' βρωίμα πγϑυματικὸν ἔφαλϑν, 4 Καὶ δ᾽ πόμα 

πνϑυμιατικὸν ἔπιον. ἔπινον γὴ ἐν πνῶματικῆς ἀκολυϑουσης πύτρας ̓ "ὃ πέτρα μὖὸ Χο 

κόρ. ξ Αλλ' Οὔκ ον τοῖς πὰ εἴοσιν αὐδὦἋ ἡυδύκησεν ὁ ὁ Θεός. Καὶ τίνος δνεχὸν 

ταῦτου λέγ») ; ἥα δείξῃ, ὅτι ὥασερ ὠκείγοις σἕκ ὦνσε Ὁ Ὁσαύτης ἀὐπρλριύσοι δωρεάς, οὗ οὗ- 
τως Ογ᾽εὲ τ τυτῦς τὸἪ βαπῆϊσμάνος τυχεῖν ἡ ᾧ μωφηρίων πρϑυματινδῷν Ὡσολαῦσαι, Εἰ μὴ μάλ- 

20 λϑιέν ὠΐξιον τῆν τῆς ϑριηος Ἐχιδείκψυεϑαὴ βίον. 819 καὶ ἡ (ὦν; τῷ ὃ βαπβίοματος, ἡ ὧν ὧν μυφηρίων 

φἴρανέ τύπος. “δὲ ὅθι, Εἰς (ὃ) Μωύσὴν ἐξα αὔσαιν»; κοιθεζῆρ ὑμᾷς τοίχοις ᾧ π πι- 

φεύσοιντες ᾧὶ τὴ ὀμαςαίσει αἰστι; βαπῆϊζ θα, ὦ ὡς ἡ ἀδρὶ ἣν αἋΝ μωζηδάων κϑινωνῆσοντες 
(βαηῆζόϑα. δ, Φησιν, αν 1} γερο, τυτές! σωμάτων ἿΜ ἡμωτῴων)ν ὅτω κάκενοι 
ϑαῤῥησευντες ἃ μ᾿ Μωυσεῖ, τατές!ν, ἰδόντες αὑτοι " ὀζμολύτει φρεβίθο, κατετολ μη κ᾿ ; αὐτοὶ μ 

22 ὑδοίτων. αὐλλ᾽ ΔΩ) βωλεθ Ὁ Ἔ τύπον ἐγίες δ ὠληλκίας αἰ αγαγεῖν ἰ λέγ υ ὅτως, ἀλλὰ τοῖς τῆς 

αἀἰληϑείας ὁ ὀνόμασι κέχρηται ὦ (λὴ τῷ τύπου. ὸ τίτο ζ' τὸ ὁ λουΐξη σύμξολον᾽ ἀϑιῷ 

Ὀὐζω, τῇ της ἱερᾷ τραπέζης, καϑούπερ ω συ ὦ σῶμα ἐοϑίοις Ὁ δεασοτικὸν, οὕτως κᾶ. 
"οἱ μόρια" ἡ ὥασερ σὺ τὸ αἶμᾳ σπύνεις, οὗ οὕτως ἐκφοι ὕδωρ έ 1. πέτρας. Εἰ γὰ καὶ Ὄ αἰάϑης- 

τὰ ἰω ῳᾳᾷ γρόρδμα, ἀλλα πρόυματικῶς αρείχετο, ὦ " κτ' Φύσεως αὐολουλίδμ, ἀλλὰ ; κὸ 

30 δωρεάς ϑῤν,κ ὼ κα τῇ ἢ σώματος ὦ τίω ψυχωὼ ἐτξεφεν Εἰς πίςιν νάγρννα. ἀρέτοιθι ὅτο, 

«Ἐ) ἃ ( ̓ σῆς ῥοφης συνὲν Εἶπον (ὀξυλλαγμώη γοὺ (ὦ, νυ ἐ τῷ ὥπῳ μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴ 

φύσει. μιλῤια γοβ ὦ) Ἐχὶ ἡ τῷ ποτοῦ 9) ὁ ο φόήπος τῇ τὴς χορηγίας μόνος ζώ ὁ οἶδα: 

δυξος καὶ Ὁ κατεισκέυης ἐδεήθη, δίθπερ Εἰπὼν, ὅτι τὸ αὐ ποία πνϑὺ μιαιτίκὸν ἐ ἔπιον, ἐπήγα.-- 
ν᾽ ἔπινον δ ὁ ἐκ πνθυματικῆς αἰχολυλούσης πόρε, χαὶ σπξησέϑοχεν, ἡ ὃ πέτα, ἦν 

4450 Χειςύς, καὶ ἰγὺ ἡ ἡ Τὴς πέτρας Φύσις τὸ ὕδωρ ἡφίοι φησιν ( ἦγ δὺ χαὶ τσο» ᾿ τότε α)έ- 

βλυζοω) ἀλλ᾽ ἐπέρα ἃς πέτα. πνϑυματικὴ τὸ πὺρ Εὐργαζεῖ, τυτέςν, ὁ Χοιοὺς ὁ χύνω 

δοῖς πόρτα ϑὺ, χαὶ  πόμζᾳ ϑαυματϑργῶι. αἱ σ' ὃ τη Εἶπεν, αἰκολουθούσης. Εἴδε 
ἸΠαύλν σοφίδν, πῶς ἑκατέρων αὐτὸν ὄντα ΤΩΣ δείκρισὶ, Ὁ ̓ αὐτὴ ῷ τύπον ἐήΐις τῆς 

αἰληϑείας ἀ ἄγων; Ὁ ΣΡ ἑκα « καρ ἐ ἐκείνοις, Φησὶν, ὧι κα Σ ζιὐτίω καιτεσκδϑὰσν τί 

49 τραπεζ ν᾽ αἱ ὁ αὑτὸς κακοῖς “ἢ τῆς λειλοίῆης, καὶ σὲ ζὴ τοῦ βαπβίὀματο ἢ; ἤγαγθ᾽ 

κακείνοις μόρια χαὶ ᾿ ὕδων, χαὶ σοὶ σῶμα αὶ αἷμα πῆρε. χαὶ ᾧ ( τῆς δωρράς εὐτῳ 

" τοιαῦζα" ἰδώνϑρ ὃ ὃ τ ἃ ἐξέ, χαὶ ᾿ σοπήσωμϑ, Εἰ τῆς ϑωρεὰς ὀὐαξίων φλνόντων πῶς 
τῶν, ἐφείσατο. αὐλλ᾿ οὐκ νὰ ὥρις τϑτο Εἰπῷ. δ] καὶ ̓ ἐπήγαν, ἀλλ᾽ οέκ ὦν ἠδῖς 

σλείοσιν αὐ δ ἀυδύκησεν ὁ Θεός, καίτοιγε Φμήσας αὐΐους Ὀσαύτη τιμῇ. αὐλλ᾽ συν ἐϊοις 

Οβεγίοίς, τοὨ1. 3 ΚΚ 3 αὐ πὸ 

Κο ἢ: 

«Κερ4.48." 
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το ὦπσεν, ̓αλλ ̓ ὦ λείοις αἰπώλοντο. χρὴ ; μάω πάντες ἐπωλοντο" αἰλλ᾽ ἴα μη ̓ δ. 

ξη καὶ τἄτοις πϑρωλε,ϑρίὰν (σζηφητευεν, 5.5 τῦτο Εἰπεκῷ πλροις. καίτοιγε ἀπει- 

69: ἦσαν, αἰλλ᾽ συ τὶν φ  πλ ϑοςωφέλησε᾽ τα πῶντα ἐκεῖιαι ἀγάπης πικμήεια ἑωΐ, ἀλλ᾽ 

συ τῦτο ἀΐοις ὦ ὥνησεν, ἐπεὶ μηδὲ ἀδὶ τὰ τὸς ἀγάπες ἐπιδείκνωυτο, ἴδ᾽ Ὁ» τοῖς 
«ἰδὲ γεύνης λόρρις (ᾧ πονοὶ Αἱ οπισοῦσιν, ἀ ἀπτ μὴ ' φϑϑούσι μηδὲ Φαιομϑέοιρ, ὡσὸ δὲν Ὁ 

ἠδ γελνηνδύων ϑείκρεσι, , ὅτι κολρίξεις τὰς αἰεϑρτλμονζως ὁ ἢ Θεὸς, κἀν μινολακις βϑερτετη- 

κωρῇ. Εἰ Ν᾽ τ ἡ Οἷς μέλλοισιν ἀπιςεῖτέ, φησιν, αλλ Ὁ δήπου χα!᾿ ζῆς γολνυμδῤοις. ἀπι- 

φήσετε. σχοπτεῖ τε γϑευ ) ἡλίκα Δεργέτησετότυς᾽ Αἰγύαῆου ὁ τῆς ἐκᾷ δουλείας ἀπηλ- 
λαῦε, τίωω λείλαοσὸμ αὐπσέσρεσιν, Ξ φρᾳνοῦ μϑβνα χατίούεγκε, κοίτωλεν ὑδούτων πη- 

γας ξώας. καὶ ᾿ αἰδαϑύξες λύκε, βρῶ ̓ὠζιὶς πϑονίαγνδ λιυματϑργῶν, χαὶ  πείντολεν αἱ αὖ-- ἴΦ 

τὸς τὸς πιέζων, αἰλλ᾿ ὅμως, ὕηδ' τὴς δωρεάς ζαύτης Ουοὶν ἀξιν ἐπεδείξαντο ον ἐ ἐφείσατο 
«αὑτῶν, αἰλλ᾽ ἀπηύλεσιν ἁπόυίαα. Κατεφρωϑησοιν γλοΐ , Φησιν, οὖν τῇ ἐρήμῳ, 

Τῶυ' το αἰϑεύαν αὐἷὖἶἍ ἀπωλείδν, χα ̓ ΟΣ χϑλόσεις, χη ὦ ἀμωείας (ς ̓ ϑεηλάτες 

ἐμφαβων ὅρα. τῆς ς λίξεως ζαύτης, χαὶ ὅτι Οὐδ Μ᾽ παροκειρδίων ἐπάϑλων ἐπέτυχον. ΤΟΙ 

δὲ ὧν τῇ .] τῆς ἐπαήελίας ζαότα ἀΐϑις ἤμεν Ὑὴ ὄξω ταὶ ἡ πόρρω που χα μια-- τς 
κολὺ τῆς χώρας ἐκείνης, διπλῃ ̓ϑμωείᾳ, κολοίσας, χα Μὴ συγχωρῆσαιμ τίω γἀῦ ἰδῷ, 

χαὶ ζαὗτα ἐπητλιδῥίω αὐτοῖς, καῇ ἰῷ κολοίστιι χαλεπῶς. καὶ ὁ ηἱ ασϑὺς ἡμας ζαύτα, 
φησι; ασϑϑς σὲ Δ δὼ "δ|9 χαὶ ἐπήγατι, 

ό Ταῦτα ὃ ἢ, τύποι ἡμδα ἐγλνλϑησον. Ὡ απερ Ὑ δ αἱ δωρεαὶ, τύποι, οὕτω καὶ αἱ 

᾿λόσεις, τύποι" ὴ ὁ ὡασερ ὃ βαπῆισμά καὶ ἡ ἢ παπιξα πολδιερφάφετ, ὅτω ΕΣ « 20 

κῷ ̓ζαῦτα, ὅτι κα ̓λαιοϑήσονται ὦ ωτης λϑάξιι τῆς δωρεάς, ποϑϑϑνεφωνφ δὲ ἡμᾶς, 

ὡςι Φφερνεπέρρος δνέοϑαι τοῖς εὐ αδείγμμασιν κείνοις. δ 9 ὁ ὀπηγαδν, 
Ἑἰϊςὃ μὴ ἐ ᾿ ἐδ ἡ ἡμας ; ϑϑυμΐῳς κακδ, καϑως κακείνοι ἐπεϑύ μησοιν. 

Ὡ αττρ Ὁ» ὦ πῶς ϑυρργασίαις ( (Ὁ τύποι κορϑέλαζοι, ἐἰκολούγησιν ΠῚ ἡ ἐλήγψα, οἱ οὕτω 
ο χαῖς ιμωφίαις ἕψηται. ὁ ὁρᾷ πῶς λείκρεσιν, ὐχ ὅτι κολβι θήσονται μόνον, ὯΝ 97) δὴ μμει-- 35 
ὁγως, ἢ ὠκχῴιοι; Εἰ δ ὃ τύπος, δὴ ̓ἀλήγα, ὀβαγκη Νὴ) Οὗ ταῖς τικφείαις πολλζωὼ 

δι τίω λὐυβογδω, ὦ ὡασερὰ ον ποὺς δωρεάς. ὺ σχόπει Ἴγων χαϑυίγηεπω “φεῦτον ΝΣ 7 

οὐ τοῖς δἰ δωλ εἰοις ἐαϑιόγτων. Οἰπὼν»»,, 7) Σ τῇ τλιϑυμηζᾳς χκανδίν, ἃ ὁπερ ζῶ καϑο- 

λικῶν, ἐπαγά Ὁ ὃ κατ δος, δεικϑυς δ] ὑκατο ἿΜΨ αἰεδρτημῶν οὐκ πονηϑϑὲς γίσρνεν ἔχι- 
ϑυμίας. ἡ τοῦτον τῶτο ἔφη, 19 

7 Μηδὲ Εἰδωλολοίτραι οἶνεοϑι, χαϑὼς ὅγε αὐδμ'ὼ ὥασερ γόγραπῆαι, ἐκάϑισεγὸ λρ- 

ὃς φαγεῖν .» ὃ πιᾷν, καὶ Χι ὀϑέφησοιν παίζει. Ἡκουσας πῶς λοιπὸν ᾧ Εὐδωλολοίτρως κᾶ- 

μὰ δ ὠζνω οὐπυφαμόμλνος ὕφερρν ὃ κατασκβιαξων, ὃ τω αἰτίλω ὃ τίγψκι, 

ἐὦ Εἰς πραπίξας ἐκείνας ἔπφεχον αὕτη ἢ ζω ἡ ἡ γαφριυζργία. διόπερ Εἰπὼν, εἰ 
τὸ μη ᾿ ἀρ ήμας ὅληϑυμηαξκακδν, ὁ ἐπαγαγὼν, μηδὲ Εἰδωλολούτρας γένεοϑαι, τίω γ4 
αὐτὸν τὴς τοιαύτης τ θανομίας ἤίδησιν. αὐτὴ ὃ ζω ἡὶ  γαφμμδργία. καϑισε δῇ, Φη- 
σιν, ὁ λριὸς φαγῷ ὦ πιῷ. ὃ τὸ  δξ «ὑτὴς τέλος αυφ)εἰϑησιν, ὅτι λδέφησαιν παίζων. ὥασερ 

"Ὁ ὀκφοί, φησιν, οἰπὸ πυφῆς Εἰς Εἰδωλολαᾳτφείλν ὀξέφησαν, οὕτω δίος μ᾿ δ ὺ ὑμεῖς 

εἰντεύλεν ὠκᾷ πέσητῃ. Εἶδες πῶς ἔδειξε ὅδ᾽ δϑῳν τελείοις πϑτοις κείνων αὐτελεφέρες: : 

ὡς ἐπλιυῆο ὶ τύτῳ μόνον τῷ μὴ ̓ αἰ φθακαζεν, λυ 5 ῷ τὸς ἃ Κ' Ὁ σὸ ἀγνοίαρ, τὸς ὃ 42 

υἰπὸ γαφριμδργίας ἀἰεδοτθμων. ὑτῆς ὦ ̓ὀκώνων ἀπωλείας Υ̓ κόλασιν τύτοις λογίζεται, 

τότες: ἢ οὐδ ἀφίησιν Εἰς οἕτερον αὐενεΎ κεῖ τηφοϊκείας ααὗϑρτίας τίω (σόόφασιν, δ λε ὰ Ὁ 

τῆς ὠκείνων βλέζης͵ κὶ ι: τῆς ἑαυ ἀύζις αἰ χυϑυϑιώοις ὐποφαλεται. : 

8 Μηδὲ ποριθθωρμϑυ, καθώς ὅινος αὐ μ᾽ ἐπόρνθυσαν. Τίνος ἕεκεν τῆς πορνείας 
Πρ ντούθο 
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ὠΐζωϑα μέμνηται πάλιν, τσαῶτα, “-ἰϑὲ αντὴς ἐμιασξϑεϑτι ὀζχλεθϑείς; ε{θος αἰεὶ ΤΩ Πωυύ- 

λῳ, στὸν τἷρ πολλῶν ἀμθοτήμξν ̓ἐγκαλῇ, Ὁ ὁ αξα αὑτὰ ἐ οἱ αδιλώαι ᾧ καϑέκα φον ἐδ | 

γα τοῖς σσφϑκειμῦμοις, ὺ πάλιν οὖ τοῖς ἰδέ ἑτέρων λόχϑις ἡ ν᾽ «σεστίρων μεμψηαϑαι " , 

] Νὦς Θεὸς ἐποίει (χὶ τὴς παλᾳφιας, καϑέκαφον {.}} πεπλημμελημϑῴων λμαμιμμίστω ̓ 

ϊ 4 ηῷ μόρου τὸς Ιουδαίοις, ᾧ τίω ̓ἀεδρτίδν ὠχεινωυ Εἰς μεσον ἀγών. σῷ Οἰιω ᾧ ὁ Πω- 

᾿ λος οὐταύλα ποις, ὁμο τὸ ὀκείνης αὑτὸς μα μιμϑέσκων τὴς αἰεϑρτίας, ὦ διδάσκων, ὑτί 
τα τῶν ἐτέηθη τὸ κακὸν ιπὸ όυφὴς χα ̓ γαςριιδογίας. δ 3 καὶ ἐπήγατε, μηδὲ πορνθϑω- 

μϑυ, χαϑὼς ἦνες αὐνἷ ἐπορνθυσοιν ̓ Καὶ ἔπεσον οὐ μιᾷ ἡμέρᾳ Εἰκοσιτοῖς χιλιαδι Ἐφ. 
Καὶ δχρ τ μη ἡ ἄϑησι κ᾽ τέων {χὶ τῆς Εἰδωλολατρείας κόλασιν; ἢ ᾿ ὩΝ' δῆλον ζεὺ αὶ Ὁ 

ο σαφέςερον ;ἢ Τὴν σιλοιγὴ τοσαύτη γέορνε τῦτε, ὅση Ἐχὶ τῷ Βόμααὶμι, ἡ ἡνίκα. ἐτελέ- 

εϑησο! "δ Βεφογωρ, ὟΝ ΜΜμαδεδνιπίδων  γαμαρδδν Ἐχὶ τὴς πθατάξεως Φλνεισῶι χαὶ ἐ- 

φῇκυσαμϑέων αὑτοιρ' Εἰς ἀσέλγφαν κυ τίω συμιξουλ ζω Βάγαάμι ὅτι »ὁ τῷ Βαλαᾳ- 
ἀμ ζω ἡ πονη 9) αὕτη σωμ(ουλή, δηλθι. Μωύση κῷ ̓ζύτα λέγων οὕτω πος ᾧ πέλει 

τ βιδλίου Ρ»ἙἉ Φριϑιδν" Καὶ (Ὁ Βαλαάμ ἡ Βεωρ ἰπόζιεινον ἐν ᾧ πολέμῳ Μα- (λεϑ' λα, ἡ, ' 
ἡπώμαη ας δια μ᾽ ἍΜ" "γαωαικδίνρὰ ἡγαγϑνίο σκύλα" καὶ ̓ὠργίαϑη Μωύσις, Εἴπεν' ἵνα, τ ἔζω- 
Ἀδῖ, γφήσουτε τ “πὸρ ϑήῆλυ αὐταὶ γ»ή ἤσουν Τοῖς {ες Ἰσερηλ Θἰς σκόύδοωλον, κτ' τ βῆμα Βαλαάμ, 

τῷ ,πυφῆσοι αὶ αἰσαξριδεῖν τὸ ρῆμα Κυείου ἕνεκεν Φεγωρ. 
9 Μηδὲ ὀκπειραίζωμὃρ ῷ Χεισὸν, καϑῶς χαὶ νος αὐνδμς ἐπείρασεν, ἃ ἰαυνϑν᾽ 

ὀΦεῶν. αἰ πώλριτο. Δια τύτυ πάλι ὅτεφον αὐνἭξται ἔ' ΕὝΚΛΉ μα, ὁ δὲ «αϑῆς τω τέλει 

υἰθλέντν 10 τίθησι, ἐγκαλῶν ἐδῆις, δι «ἰξὶ σημείων ἐμάηοντο, ὁ ἣν πειρᾳσμαδι ἑ ἐνέχεεν “ἐγθγίνξον 

λύρϑντις, πότ ἥξει ζῳ αἰ γειϑεῦ, πότε τοὶ ἔπαθλα ν» δ[9 κα ; ἐπάγη τύτων ἔνοκεν δϑρθου νδνος 
ἀδϑις, ὶ Ὄ φοθών᾽" 

1ο Μηδὲ ἐγνχθύξετε, καϑῶς χῷ ἰῶμες αὐνὖὋἌ ἐλϑήυσα, καὶ ιν αἰπώλοντο “σαν τυ ̓ ὀλοθρόυπ;, 

Οὐδὲ» 21 ὃ ὥυνεμδμον μδιον, ὃ πάρήν ΝΣ τὺ ὑ Χειροό, ἀλλὰ ̓) ὃ δωυναίως ῷᾷ 

295 ἔχιόντα φέρειν, καὶ “ Αθ᾽ ἡδονὰς αἰποίσης αὐγὰ ρῖθι, φίφλνορ ὥπας. ὡς ὀμ' μὴ τη ἦ αὶ κό- 

Δάσις ἕψειν Ὥς ἧς δυσαγαυατῷσι. δῷ τῦτο ἡ ὁ ὦ ὑσόφολοι μαςίξομδμοι ἐχαιθϑν, ὦ Παωυ- 

δος εν Ἰοῖς παιϑήμασι ὠκαυλάτο. 

ΤΣ ΥΊλύτα: 9 ̓Οὗτα τυπικῶς σιωυέξαμον ᾧ ὠκοίνοις ̓ ὀγράφη ἢ στῆς "ὐϑεσίλυ ἡ μὰ εἰ εἰς 

οὖς ζὰ πόλη ΝΜ Ὑ'ιμωγων χατίωώτησε. Πάλιν φοξῴ, ( τέλη λέγων, Κὴ ὁ μείξονα. ΕΝ 

49 δλνηρϑϑων πὐσδιυκᾷν αὐδασκῥναΐζει, δ, ἅ Ἵν ϑωσομδῳ δίκζωυ, Ὄἰτὸ ΜΝ Εἰρηρϑβων, Φη- 

σὲ, δῆλλον χα) τοῖς Ἶ αἰπιτούσι τοῖς αθὶ γεόνης λόγϑιρ' ὁ. ἢ χαλεπωτέραν, ἐφ᾽ ὧν σιδιοιόνων 
ὠπηλουύσαι μϑμ βὐεργεσιοὶν , ὑφ᾽ ὧν ὀκᾷα τύποι. Εἰ 5 βο ὧν ταῖς δωρεῶς αὐπβοχν, δ). 

δηδοὶ δι ἡ ὁ ἡ Πμφείᾳ. δ» τῦτο ὺ τύπους ὁκάλεσε, ὼὶ δὲ ἡμας ; γεγρφϑαι ἔφη, ὲ 
χη "πέλυς ἐμφψημέγθυσεν, Ἷ ἵνα, ἀνα μψήσῃ τὴς σωυτελείας. ὁ γὼ τοιαῦται τότε αἱ ᾿ ἀμφ οίαι, ὡς 

35 ὑ πέρας λφιμῦανεν ἢ καιταλύξοϑαι, αλλ’ αἰώνιος ἡὶ κόλφίσις. ὥασε ΡΝ αι ̓ὡζο. »λα- 
σϑι, τῷ πἰρένη συγχᾳταλύονται βίᾳ οὕτως αἱ ὠχῷ διωνεκῶς δϑῥεσιν. ὅτὸμ ὃ ἢ Εἰπῃ τὰ 

Ἥΐλη "ϑ δἠώνων, σε δὲν ἀλλο λέγη," ο' Ὧι ἐφίουκε λοιπὸν ὦ δικοιςφήθλον ὃ Φοξερθν, 
τ ὥς ὁ δυχῶ ἐ ἐςαΐγαι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. ΤΠαλιν αὐὖὃκμ ᾧ τῦφον: καλεῖλε 

Ὁ» Τχὶ τῇ γνώσει μέγα Φερνοιωύτων. εἰ Ὁ» ὦ τοσύτων ϑ'πολαύσαντες τοιαῦται ἔπα- ' 
49 ὅν, ὦ ὡς καῇ ορυσμῷ μὸ μόνον τοιαύ τέων ἔδοσοιν δίκζωυ, (ὦ ὃ ̓υαῦ τὸ πειρφίσαι, ὺ ἐπ 

Ὁ πλῆθος ἐδυσώπησε ῷ Θεὸν, ὑΐτε ὃ τοιώτων Ἐθατυχέῖν, πολλῷ μᾶδλον ἐφ᾽ ἡμδέυ, αν μὴ 

νήφωρϑν, πϑτ ἔςαι. ὲ καλώς Εἴπω, 0 ὁ δοκῶν: φάναι. “τὸ χὰ ΠΥ ἐςάναι! ὅβιν, ὦ ὡς 

ἑφαῖαι χεὶ, χω )ευῤῥεῖν ἑαυτῳ; (λέως ὌΨΙ ὁ τοίτος πεσεῖται, ἐπεὶ ϑ ὁ ὠκφιοι, Εἰ μὴ μέ- 

γα ἐφρόνησαν χαὶ ᾿ὐθοίῤῥησαν, δλλ᾿ ἢ ἤσαν πουτεςύλυϑμοι, Οὐχ ἀν ζμῶτα ἔπαϑον. ὀλανδέηλον, 

ὁπ 
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ὅτι αλοζονείᾳ μάλιρα καὶ ῥαϑυμία ἐξὴς καὶ ἡ γαφριμδργία, τότων Εἰσὶν αἱ πηγαὶ Τα 

κακῷ». ὡςε Εἰ καὶ ἔξηχας, Φυλρίῆου τὸ μὴ πεσεῖν. τὸ γὸ ὠγζυϑτο φ΄ζωαι, Οὔκ ἐςῖν ἐ-" 

ξαΐγαι βεθαίως, ἕως α᾽ ἀπαλλαγώμϑρυ ΤΜ' χυμῶν τῷ γϑρόντος βίο, καὶ “«οοὶς ὦ " ϑυδιανὸν . γἶνδο 

χαταπλδθίσωμϑρ λινϑρα. 

Ἡθικον Μη τοΐνιω Ἰητὶ τῇ ςαΐσει Φοϑνει. μέγα» δλλα' φυλοίῆου τίω ῶσε, Εἰ .»» 9 
Ν ἰ 

Ῥμ μεθ. 

Ματῆ.ςο)δι 
Δω... ΓΔ 

δ΄ μγ χΡ. 

Ἡσνξ, 7. 

δ «εζ. 

Παῦλος δέδοικεν ὁ πλύτων φεῤῥότερφς, πολλῷ μάλλον ἡμας δεδοικέναι γφή, ὃ ὥ δὼ 
οὐπέσολος ἔλεῦμ, ὦφε ὁ δοκϑν ἐςαγαι, βλεπότω μὴ πέσ" ἡμεῖς Ὁ σοϊξ πούηο διωυαί.-; 

θα εἰπεῖν, πότων, ὡς Εἰπεῖν, πετηωκότων καὶ κατεςρωνθμων καὶ χαμαὶ χειυϑέων. 

τῆ "2 Εἴπω τοῦτο; ᾧῷ αῤπάξοντι καϑ' ἐκοίφην ἡμέρφιν ; δρλαὰ κεῖται μέγα σήῶμα πεσῶν. 

»λὰ ᾧ πόρνῳ :λλὰ ἐρριπῆαι χαμαί. ῥα ῷ μϑύοντι ; ἀλλα καὶ αὐτὸς κεῖται ᾿ καὶ ἐ-- τὸ 

δὲ, δι κεῖται, "' οἶδεν. ὡςε υὶ τὐτεί χαιο9ε τὸ ῥήματος, αἰλλ᾽ ὠκοίνου τῷ πσδοφοατίκού, ὃ καὶ χιῦλι, 
“σοὺς Ἰουδαίως ὄλεγε᾽ Μὴ ὁ πίων σύκ ὀρίξα ἢ "καὶ γὰρ πόρτες κεν), καὶ λῥαφῆναι ἐὶ 
βούλον) ὧξε ἡ ϑϑθοπὴ ἡμίν οὐχ, Ἀ᾿Ὀ τῷ μὴ πεσεῖν, ὁνν αἰ χὺῷ τῷ (ἄν: χεινθῥους δευνη-: 

ϑίωῶαι ὀμαφῆνω ἀρ αφώμϑμ τοίγιωυ ὀψὲ φριῶ ποτε αγαπητοὶ, αἰαςῶμϑμ, καὶ ςώυϑυ ϑυναίως. 
μέχρι αἶνος κείμαϑω ; μέλθὶ ἅννος μεϑύομϑμν τῇ πολλῇ ΤῊ βιωτικϑν ἐχιϑυμία κεχαᾳρω- 15 

μϑροι; θὐκαιοον καὶ νι Εἰπεῖν, πσϑϑς τίνω λφλήσωκαι αἰ φεῦδδτύρομαι εὕτω πόμτις 
κυ ῖς αὐτίω τὴς Φρετὴς τίω διδασκαλίλν Εἰοὶ χεκωφωρϑμοι,ὰ πολλῶν οὐ τεύϑεν ἐμιπε- 

πλησμέγοιχακϑν. ὁ Εἰς: ψυχας γυμνας ζω ἰδεῖν, καϑούπερ ἘλῚ ΟΜ ςρατοπέδων τῆς 
συμιξολὴς πϑϑελϑούσης τοὺς ἐς γεχροις 661 ϑεαίσοιοϑαι, τοὺς 5 τετραὺ ματι μένους, οὕτω ὦ 

ἔχι τῆς ἐκκλησίας Εἴδορνϑμ ἐν. δ͵9 δέομρ ἡ ωἰδαχαλώ, χέῖρφι αἰλλήλοις ὑρέξωμϑν, "ἡ 29 

οἱ σναφώμϑμ. αὶ γδὺ χαὶ ἐγώ γ5] πεπλιορτῶν Εἰμὶ, ὶ δεουϑύων τὸ φαρμαχᾳ χιϑή- 

σοντος. αἰλλεὶ μὴ Ὡἰστογνώτε “9 τῷ». Εἰγεῥὺὴ χαλεπαὶ αἱ πληγοᾷ, δὴ Οζα αίατοι, 

Οιοῦγος ἡμδ ο ἰαΐξος" μόνον αἰοϑώκῶθα "Δμ τεαυμώτων. καὶ Εἰς αὐτὸ ὃ ἔσχατον ἔλθω- 
υϑυ τὴς καχίας, πολλαὶς ὀδοὲς πέμψει σωτηφίας ἡμῖν. ᾿ καν ΨΩ πλησίον ἀφῇς ὀργέω, 
ἀφεϑήσεταί σοι πλυμμελήματα. Ελύγοῤῥάφῆτί, φησι, 'ποῖς δ ,ϑούποις, ἀφήσει καὶ 8“ 

ὑμῖν ὁ πατήρ ὑμδίνὁ ἀροίνιος. καὶ ἐλεημοσυύνζων διῷς,συτιχωρήσνι σοι ζᾳ ἐἰμδοτήμᾳτα. Τὰς 
γὰρ ὀμομίας σῶ; φησιν, ὦν ἐλεημοσωύῃ λύτρωσαι. κἀν ϑξῃ αὐουδαίως, ὡἰσυλαύσεις ἐ- 
φέσεως. αὶ τϑη» δείκνυσιν ἡ χέρφι ἡ τὸν ὠμὸν ὠκὥνον δικοί φ’ ζω ἔγικαμψοισᾳ τῇ ((μωφχείᾳ 
τῆς ὠτθυξεως. κἀν χατησρρήσῃς ΥΩ «ἰρδοτημάτων, ἔχεις πὐδαμυϑίλν. Λέγε γοῤσὼ 
(ὲ αἰμδδτίας σῳ τοῦτος, γα δικαιωθῇς. καν σκυ,ϑ 09. πάσης καρ τύτων, ὁ τῶ το σοι 39 

φωμάκον ἔςαι μέγιφον, Ἐδὸν γὰρ, φησιν, ὅτι ἐλυπή ϑη καὶ ἐπορθυ.5 φυγνὸρ, ὁ ἰαστύμωδον 
(μὰ ὁδυυς ἀὐνν. κῶν κακόν τί παθὼν, )ιυναίως" ὐέϊκης, ὃ πὸὸ ἀπεδύσω. αὖτ » καὶ «»ὐήηι 

πσϑῆς (δ πλύσιον ὁ Αὐρραμ ἕλεν, ὅτι ἐἀπέλαξε Λαξαρος ζῷ κακοὶ αὐτὶ καὶ ἐνζώ- 
δ τ δαχαλάᾷται. καὺ χίδαν ἐλεήσῃς, σπλλεώεταί 'συ (ᾳ αἰ υδοτήματω. Κρίνατε γδ,Ἠ χιδι 
Φησιν, ὀρφανῷ, καὶ δικαιώσατε χήφφιν,  δυῦτε ᾧ δζᾳλεϑώμδυ, λέγφ Κύειος. καὶ, Ἑαὴ ὦσιν 43 

αἱ αἰμδοτίαι υὑμδν ὡς Φοννιχϑεώ, ὡς χιόνα λθυχαψῶ ᾿ ἑαν 3 ὥσιν ὡς κύκλιον, ὡσεὶ ἔφιον λδϑυ. 

χϑμῶ, Οὐδὲ γδρὶ ὀυλζω Δ πραυμαΐτων ἀφίησι φλυδιϑαί ἴνα Δα κἀν Εἰς ὀκίολ- 
ϑωρδμ ὃ ῥϑος δΨ' κακδν, Εἰς ὃ κατέπεσεν ὁ (Οἱ πατρῷα χατεδηδόκας καὶ κεροίτια ἐοϑί- 
ΟΥ͂, Ὁ μετμοήσωμϑμ, Οζια πύμτως. καὺ μωοία ζώλαντα ὁφ εἰλωμϑυ,καὶ «οϑϑασέ- 

σωρϑῳ, καὶ μὴ μνησιχακήσωμϑμ, πόύτω ἡμῖν ἀφίεται. κἀν ὄκχῴσε υὐπεπλόνηϑαίωϑμ, οὗ 49 
ΩΝ πτολθατον αἰπεξουκϑλήϑη, κακξϑεν ἡμας ὀψακ)]ώτα " μόνον ζουληϑεὗρδν, αἰγαστητοί. 

Φιλᾷν,ϑοφ πος "Ὁ ὁ Θεός. δὼ τῶτο καὶ Ὦχὶ πὸ (ῷ μυρία ἴάλαντα ὁφεἰλοντοφντὴ «σθ9σ- 

τῆωσει ἡρκξτο, ᾧ Ὡχὶ τῷ (αὶ πατρῷα, κοιτεδηϑοκότος τῇ ἐπόμόδιῳ μόνη, αὶ Ἰχὶ πῷ ασοΆ- 
ζατυ τῷ βουληϑέοσαι βαςακϑύμαι. εὐνοήσαντεφ τοίγιον Ὁ μέγεθος αὐτοῦ τὴς Φιλον- 

ΕΝ »ϑορπίας, 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ᾽ κγ. 39, 
«ϑοφπίας, ον ζωῦϑα, αὐτὸν ποιήσωμϑῳ ἵλεων ἡμῖν, ἢ ἀὐδοφϑωσωμνϑρ ῶ ποϑόσωπον ἀὐτῷ 

οὖν “ξομολογήσει, ἵνα μὴ ἀπελϑύντες οὐρτεύθεν ὀμαπολόγητοι, τίω ἐοἑτίωυ «ἰσπομείνω- 

,“ϑν ἁμωει. ἐν ὥ 95. κι ῷ αἰβώτα βίον ἐχιϑδειίξω ἄθα «ππουδέωὼ καν τίω τυ- 

χιμεδ λοΐσων, ἴᾳ μέγιπα κερδθνοδμιδν᾽ αἢ ὃ " μηδὲν οὐ ζαύλαι λρόμδροι βελπίοις ἀπέλϑωμδι, 

καὶ σφοδρότερον ὀκᾷ μειτδμοησωμδμ, ΟΥοϊὲν ἡρῶν ἐφαι πλίων, ὼ γὰρ ἔδει ΝΜ σχάμμω- 
τῶν Εἴσω ῥδροντα αἰγωίσοιοϑαι » οὐ μ(' ὦ λυϑίωγαι ὃ δεαίξον Ἰὐποδύρεοϑαι καὶ ὃ δακρύειν 

ὀμόνηται, ὅπερ ὁ πλούσιος ὀκῴος ἐ ὑπο, θρζωνον ἐΐ Ὁ ὰ ὀλοφυρόνϑρος, Εἰκῃ ἣ Ἅριπῶν χα 

μιατέωυ, ἴηῆ' ἢ χαιθϑν, καϑ' ὃ γ ζαὐτα ἐ ἐχρίὼ σ᾽ ποιήν, αὐβάϑε. οὐκ ὠχῴος 3 μώος,δυλὰ 
ὃ πολλοὶ ἕτερρι κατ ὀκῴφο νοῦ Εἰσι σλούσιοι, χουμῦ ΓΚ υ βουλόρϑινοι χαταφρονήν, 

1ὸ ΜΞΝ ἢ ὀρ τὶ “φημ; μῶν χαταφρονοιωῶτες' ὃς ἔμωιτι χωμαζεν ἔπεισιν ὅτ ἴδω ῷ ἅ ὧ Θεῷ 

«πἰϑεελέν (ἀωιγῶς ἐντυγχόϑογζᾳκ, αὐτῶν ὃ ὃ πὸ αϑήκεςα ἑαύριφ', ὀχρτϑοζθοιὶ ὦ ὡασερ πολέ- 

αἰας, οὕτω Φ ἑαυ Ὁ ἀφειδοιωζρε μκ ψυχϑ. μῃ ̓ δὰ ᾿παίζωμϑυ, αἰ ἀγαπητοὶ, μὴ ̓ παίζω ϑυ, μιυϑδὲ 

αὐ ϑαλογιξωκῖθα ἑαοὺς, δ ὧδ Θεὸν ἀξιοιῶτες ἡμιας ; ἐλώσαι, ἰδ] ὃ τὸ ἐλέους τύτυα ἢ 
γρίωστα, ὦ τουφζωυ", ὀπόύτω απλοῖς ασδοτιϑεντες, Ουτῖὶ ̓γὺ, ΕἸ ἐς σοι δίκίωυ “εϑσῆγε, 

᾿ς αὐ κατηγϑραῖν τῷ δεῖνος ἐλευ, ὁ 61Ι μυρίοις μέλλων αἰ πονβϑμεῖν θεινατυς, "Ὁ κύριος ὧν λέ-- 

σαῃ Ως ψήφοις γϑλκφσινὀλίγϑιρ, Ε Εἴλερ μάλλον ποθ νῷ, τι ὮΜ εἰτιν ασξϑέοϑαι, ἐ ἐ- 

λίου τινὸς ἣ ᾿ συγῥ νωμμης ἔφης αὐτοῦ ἀξιν δῇ. τῦτο τοίνεου ᾿ Ὠΐ σωύτού λογίζου. ὺ 5 

καὶ ἐπ τῶτο ποιούμϑν, χαὶ τὴς Οτηρίας μδῇ κατουφρφνομτες, ΤᾺ χονῷ ΤᾺ φειδόμεθοι. 

{} φεπϑι- 
κ᾿ 

“πῶς δΐζυ “᾿ Θεὸν ἀξιοῖς συ Φείδεοϑαι, αὐτὸς ὁπ τῷ ὕτως ἀφειδῶν, καὶ χείμαται. σσξοτι-. 

το ἐδ ψυχϑ: 89 αὶ ; σφόδρα ὀκπεπληγμαι, πὸσν τοῖς γοὴ μασιν ἐγχέχρυπῆαι λϑητεία,μλ.- 
δον ὃ. ὶ τοῖς “γοήμασι, λα τῶς ΜΜὋἪηἀπατωνϑῥων ψυχαῖς. Εἰσι γϑ, Εἰσιν(ὦ ὶ σφό- 
δρα, τὴς μαγανείας ζαύτης κατοιγελοδντες, ᾳ Ὁ ἡ θμὸν ἡμας ᾿ οὖν αὑτοῖς )ϑητεός. 

σαι οὐχὶ ἱ ἀψυγθς δθηγή ὕλη; ; οὐχί Εὐπείκηεϑ: οὐχὶ ἀ ὠπισος αὐ ἡ κΊησις Ὁ φόβων γέ γέμει 
χα χυδυυΐων; ἡ Φόων καὶ ἐχιξουλῆς, Οὐκ ἀϑρας᾽ καὶ μείσοις ν᾿ ῥᾳθυμίας χα] κακίας 

25 πολλῆφ Ὁ γῆ ἔφιν τα ασυδὸὺς ; ἧἰς ἡ μϑυίαγτιρὴ γύσος ; δλ, δὶ κατηγϑρῷ δεῖ μόνο," γ0. 
σριεύταν (οὶ τοιαυ. ὑπάγφησιν, λα χα) καταλύει ῷ φωζα. χῳ! σῶς ἑ ὁτέρωρ κατοιλύσο- 

υϑυ, δλλ ἢ δεικψιώτες φαῦλον ὀγται, κα μινείων" καικϑυ λϑάμεφον) ; Σλώ τῦτο οὔκ θὕκϑλον 

", εὐπϑεῖγαι ῷ ἐρωίντα πεῖσαι «ὐξὶ ἣν παιδιδί. ̓Οὐκοιῶ ὑ ἕτερον αὑτῳῇ κάλλος, αὐτιφῆσοιι δεῖ. λ- 

λὰ ἀσώματον ἐχ ὁρᾷ κάλλος, ἔτι νοσῶν. Οὐκοιώ σωματικὼ Ἰπηδείξωμδ, χρὴ ̓ εἴπω- 

40 κὃν «δὲς αὑτόν" οὐνύησον «διὰ λει ϑένας, καὶ Ω οὐ αὐτοῖς ὀῤϑη, (ὦ γεισίου πϑρυτὸς Φαι- 

δρότερα καὶ “δι πϑμτοδουπῶν ἀδομέτερᾳ καὶ αἰ ϑυγέφορα λίθων. Οὐννόησον σα ἐ διιδὴ 

χἷἢ ζ} πηγῶν ῥέα, ὧν ποταμοις τες ἐλαίου δικίω αἰψοφητὶ ῥέον" Ὁἰσπὸ τὴς γῆς. λύά- 

(ηϑὶ τὸν ΓΣ υἰρρυνὸ, καὶ ἴδε τῷ ἡλίου ὃ καίλλος, τὴς σελίωης τίω , δωρεαί, ἫΝ ἀ:. 
φρωνταὶ ὀῤϑν. και κα τῶῦτο, Φησιν; οὐ γ δὴ κογεηΐλα αὐτοῖς ὦ ως τοῖς χρήμασι, καὶ μιά 

49 πλέον, ἢ τοῖς χρήμοσιν, ὅσῳ καὶ αὐαγκαιοτέρρι αὐ μη χα, καὶ αἰσφαλεφέρι ἡ δὺἰπί- 

λσισιρ, Οστεὶδ' .Ὁ δέδοικα, μή τίς, ασερ σὰ χοῦ, αὐτὰ  λαξων, αἰπέλϑη᾽ ΔΛ ἔξε- 

ΣΙ σοι ϑαρρᾷ τ αὐνἷμ διδυεκώς, καὶ ᾿ ζαῦτα ἡ ἡ μεριμιψεῦντ, μηδὲ ἐφευντέξοντι αἰδ, 

ὅτι κα μὰ ἄλλων ὡἀπολαυεις αὐδἶν, αἰ λγείφ,κα! μὴ μόνος αὐτοὶ κατέχεις, ὥασερ τὰ γε: 

μίατα, ὃ ἰγοιζν, λώ πλεονεξίας μοι δυκῴς ἐ ἐρᾷν μόνης. κ᾿ ουδὲ ζᾳ' χοήμαΐζα ἐφί- 

40 λησας αὖ, Εἰκονὰ πσέϑύχειτο πᾶσιν. οὐκοιε ΤΥ τίω τίιὺ ἐρωμδῥίω δγρυκαρϑυ , τίοὺ 

κεπ σιλεονεξίαν λέγω, φέρε σειδείξω, “πῶς σε μιότι" ̓ αὕτη ὸ ̓ὐποφρέφεται ἢ πόσαι Δήγᾳ Δ σὰ 

ξίφη, πὸ πῦσα ὀρύῆει ϑραβρα, πόσους δα 4 βεύχοις, πύσους πὐϑασκόναζέ κρημνουρ᾽ ἵγα 
καὶ ὅτω σρέσνς τὸ φίλῴζον, ποῦν δ, δΐω 41 αὐ Εἶδίαι; ἕῳ τ ὁδῶν, ἰρῷ ; τῶν πο-: 

λέμων, οὐἰπὸ τῆς θολό ης, πὸ ΡΜ δικαφηφίων. χα Ὁ» καὶ τὸ πέλαλϑς αἱμῷ ΓΧ ὡ)έπιλη- 

σε, 

Ὅν ἢ 
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σι, καὶ πὸὶ ὧν ϑυκριζῶν φοινίοσοι ξίφν αὐϑανόμος πολλάκις, Χαὶ ᾿ τὸς ταῖς ὁδοῖς ὀφεδράνον- 

ῴς υυζῆωρ κα Ὁ μειϑημέρφιν ὑπιλίζειοῦ αὑτὴ » τῶι φύσιν αἰγνοῦῆσαι ἔπεισε, καὶ πατραλοίας ἐπεί. 

ηστ "ἡ μηπφωλοίοις, ἢ πόρτα ἐπεισήγατε τῶ Γ βίῳ τὰ κουκοί. δθ ἢ ῥίζον αὐτὴ ὁ ὁ Παῦλος 
ζωτίω καλεῖ. αὑτη ὃν αὐτῆς ἐφοιςτὶς ἡ τὰ τὰ μόταιλλα ἐργαζονϑῥων οὶ ὦ ἄμεινον αφί. 

ησι 6. κείοϑαι. καϑούπερ γ.» ὀκεῖνοι ϑιμιυεχῶς ο» σχϑτῳ καταχεχᾺ Εἰσμμέοι, ὃ δεδευϑμοι ς 

πογούσιν ἀύδιηται  ὅτω ὼ ὅτοι οὖν τὸς απηλαίοις τὴς φιλαργνοίας κατορωρυγκένοι, σε σὲγὸς 

αὐζις λα γκέω ἔληιτιλώτος, αὐτόματοι πίω κόλασιν Ἐχιασῶνται, ἐ ἑαυτοῖς δεσμοὺς «τας 

Ἄέντες ἀλύτοις. ᾧ ᾧ ' κατάδικοι, κα ἑασέξας, χατολαθουσηρ αὐΐεντοι μι μ᾽ 

ὅροι ὺ οὐ ἡμώόρᾳ ᾧ ὧν γυκέϊ διορύβοισιζῳ πονηραὶ ζωτα μέταλλα" ἡ τοῖς (ὦ Ὁ μιν ἐν 
ὠφλσμεένον τὴς μερθηφϑιῷ ἐργασίας ὠκείνης, ὅτοι ὃ με Ὧρ σὴν ἴσασι, δ᾽ ὅσον ἂρ ᾿ἐρύξω. 1ο 
σι, Ὥσύτῳ μείζονος ἰφίο) ζιλαιπωείας. Εἰ 3. κῶνοι νϑὼ ἀΐκοντες, ὅτοι καὶ ἑκόντες, ὦ 

χαλεποὶ μι λέγ’ τὸ νοσήματος, δτί οὐδὲ απαλλαγάζαι διυύαν:),ΕῚ γε μηδὲ μισίσι ̓  
χαχϑπταθφαν, ἀλλ᾿ ὥασερ ιῴ ὁ ἐν βορθύρῳ, οὗ οὕτω κα ὅτοι ταὺς τῆς Φιλαργυρίας δυσωδίας" ἐγ- κιῖγμλιν 
καληδούνϑμοι ὕδονται, χαλεπώτερα παίφοντες δι καταδίκων κείνων. ὅτι γρον λαίενσίν δίμιη 

Εἰσι, ἀκουσονζο. ὠκείνων, ὦ τὸτε Εἰσμῳ τϑτων. λέγεται τοίνιω ἡ 2εισίτιᾳ κείνη Ὑὴ 15 

γϑδϑιμοις ̓ᾧ καπιδύσεις ἐχῳ ὧν τοῖς ζοφερϑίς ασηλαίοις ὠκείνοις. τὸν δξχυ κακούρρρν ᾧῷ 
“οἷς ἐχά Ἰαταδικαιαϑεντα μέξθοις, 919 τού» λύχνον λομιθλύοντα ὦ δίκελλόν, ὅτως εἰ- 

σιέγοι ἐγδὸν, ληκύλιον Ὀιφέρεοθεα, ὧσε χιςάζει οἰντεῦϑεν τῶ λύχγῳ τὸ ἔλαιον, ἀρ τὸ 

σότος ἢ ὑ ον ἡμέρᾳ εἰφεή! ἐς, ὥαυερ ἐφϑϑίου Εἰπών. Εἶτα ἐπειδϑ ὁ χαιοθς ἔχὶ τω 
(υλαίπωρον αὐτὴν χαλῇ Ὁ φιωυ, αὐτὸ ἃ κ ̓ αἰγνοᾷν ῷ καιεϑν, ὃ ̓δισμοφύλαχα ΧΩ ὠκεί.- 20 

γου » ἀῥωϑον πατάξαντα σφοδρεξε τὸ Τὸ απήλαιον, δὰ τῷ παταγϑυ ὼ τῆς Φωνὴ ὀκείηης δυλὃν 

τοῖς οὗτω ἐργαζομδύοις τῆς ἡμέρας τὸ τέλορ. ὧρ Οἕκ ἰφείξατι τα αἰκούσαντες εἾδὼ. 

μϑμ ποίνιω, Εἰ μὴ ̓χαλεπτύτεραι τύτων πάρρεσιν Ὧ) φιλθῤγυερι. ὃ ἡδὺ ὃ ἕτοι βαρύτερον 
τ ἐγρεσιδεσμοφυλριαι» τω φιλαργνείαν, κα ὕσουτῳ βαρύτερον, ὅσῳ μ᾽ τὸ σώματος ὺ 

τίου ̓ψυχίω αὐτοῖς (μωδεῖ. κα τὸ σχότος ἢ ττο, ὠκείνου φελκωδὲςερον. τ ἐδ ὅφ}ν αἱ α|- 23 

ὅϑητον, Δ ἔνδο)ς γοὐτὸ ; φικζντες, ὅ ὁπτυστερ ἐὺ ἀπίωσι πτλμταχοῦ κἶϑ᾽ ἐαυ δ! αἴβιφέρρισι. 

ἐσο ὁςταιι γὸ αὐτοῖς ὁ πῆς ψωχῖς ὀφϑλευλμόρ, δ ὑμάλιςα πότων αὐ“ ὸ Χοὺς ῷ. 

λίατθ.». κγ. λονίξει,λόγων᾽ Εἰς ἢ, πὸ φωῖς τὸ τὸ οὐ σοι! Ἰ σχότορ Ὁ σκότος πόσον; ἐκαῤκῴροι μῇ ὥ καὶ λύχνον ἔλοισι 

φανοντα, οὗτοι ἢ ὁ ζαυ της ἐπεφερώυται, τὴς αὐγῆς, 88 ὁ καθ᾽ ἐχάφ ζω ἡμέραν Εἰς 
βυεία ἐμιπιαῆοισι βαβαβρα. καὶ (ὦ (ξὶ χατάδικοι, νυκ)ὸς καταλᾳζουσηρ, αἰαπνέοισιν, 5 39 

Εἰς τίω κοινά ὙΜ δυσημερϑιυύτων χαταστλ θύσαντος γαλίωϊω, Ἐγυκῖα, λέγω᾽ Οἷς ὃ ὃ φι- 

ρργύροις ὁ ὅτον ἡ ̓  πλεονεξία αποησίγωσν Τ' "λιρῦμα, ὡσωῦζρ καὶ ἐὺ νυκτὶ ' φροντίζουσι χα.- 
λέ πὼς, ὦτε μηδενὸς ὑοχλντος μῷ ̓Φρλὴν ἀἰπασης καζακύπἤοντερ, ἐαζριξ, καὶ Ὁ ΟΥ̓́ πὴ ὑῶν, 

(ιωυτα" (3 ὠνκή, ποῖος ρα φήσει λόγο "ζῶ χα μένοις Φι ἀφορήτες, ὧν πυειφλεγές 

λον ποταμοῖς, ὧν" βρυηρμδύους ὀδυγζζμ, τὰ δισμω τὰ ἀλυπαι, ἢ σκώληκϑι Τ᾽ ἰσφολθν, ῷ 35 

σχότος Ὁ ἀφεγίες, τὰὼ μηδέποτε πῦβας λαριολύονζαι. κακαί, Φοθηϑαδωδυ Ὅϊπω, ἀγαπη- 

τοὶ, Φοξηϑοδεδι. τίω πυγάὸ ἿἋΜ ζσούτων ἢ διερειωώ, χὰ αὐκόρεφον μμαψίδυ, τίω Αύμιδωυ ̓  κ κκῶὶ πὶ 

ἡμετέρας, σωτηρίας. ἐγοῤίθηο ομμδ ὁ ϑογύειοι φιλᾷ,ἃ ψυχζω. μαάϑωμϑμ ὃ ὅτί γ" τι 

«ποδὸς τὰ ἰχρήμαζα τι ὡποληκπόμει ἡμᾶς ̓ ἰποδυμοιυζαα οὐτεύϑον, μᾶλλον ὃ ἢ. δι ὃ ἀρ 
᾿τὴς Ὀιποδυμιίας πολλοίχις ἡμϑῇ Ὡὐποπτηδιᾷ, καὶ ζω ἢ τὰ ἐ μέλλονζο, αἰ δκθλαάσῆει, καὶ Ὡρὺρ 40 

ἰω πϑρέσαν ζωίω. ὐ ΝΝ “Οὐ τὴς γεέννης, ὺ ΡΣ «ὴς κολθσεως ζ κείνη, ἀνθάοις καὺν-- 

ζώϑαν ἡμὰς  αὐἰξεξαλλει πολέμοις, ςτίσεις ἐγείρει ἡ μαχας. Οὐθὲν νὴ οὖ οὕτω  πολεμοποιὸν, 

ὡς Φιλαργυεία" Οὐ δὴν οὕτω «δωχοποιὸ, καν ὡ πλϑτῳ, κἀν - πενίᾳ Φόνῇ. φυξ )Ὲ 

ῷ ὡ πενήτων ψυχοὺς τὸ Τὸ γαλέπον τῶτο γύσημιαι, ὼ πλέον αὐνὴὸ Ὠχιτοΐξα πίω πείαν. κἂν 

βρεθῇ 



ΚΟΡΙΜ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓΙΚΆ, 395 
ΤΕ πένης Φιλαργυρρς, Οέκ οὗ. χρήμασι, ὁ τοιούτος, δ ον λιμῳ ὁ δίδωσι δίκίω. κα ̓γὸ 

λῤέχε ΥἿ μετείων αὐὖὅμ ἀὐπολαύσα « ἀδείας, λα τίω γαφέρᾳ λιμῷ κατι- 
τείνει, ὸ Ὶ σῶμωαι ἁπϑῳ γυμνότητι δὰ χρυμῷ " πιμωωράᾷται, ὦ κ δισμω μάλλον κὐχ- 
δ᾽ ἂῤ ῥν»πῶν πϑωταχοῦς Φαίνεται" ἀὰ ἀεὶ ἱ ϑρώωοή καὶ Χ᾿ ὀϑδυύρεςγὦ ὡασερ πόρταν ὧν ἀϑλιώτερρ, 

, καὶ μυρίοις πενετέρφις ἔχῃ, οὗν κῷν Εἰς ἀγρραν ἐμξαλλη, πολλοῖς ; λαΐζων ἀπεισι (9). 
λώπας᾽ κἂν Εἰ βαλφνῴον, κῶν Εἰς λίαίξη, στλ εἰονα λήψεπιῳ παύματο, οὔκ ὑὐπὸ τῆν 

 ϑαωρρειύτων μόνον, διλλαὶ καὶ τὸ ὙΜΏ (1 τῇ τὴς σκαυηρ, ὁτὸμ ἴδῃ πολλας ποριδυομδῥων γν- 

ναρκϑῇν γεισίῳ κρ)αλακεποιϑύας. «δ νι καὶ τίων' γεύλαῆδῃ πλένεδὸ ὀμεπόρρερ, πάλη ̓  ᾿ ᾿ 

μυφιαγώ γρίιρνγαις ς νοοῦν καὶ ἡ τὰ ἀπειρᾳ κέρδν, ὀδὲζὴν ἑαυ τ. ἡγήσεται καὶ δχρὶ γῆς ὀδαη τὸς 
το αἰ γροιξ, ζῳ πρραςέα, πὶ καταλύματα, τὰ ἐ βαλφυφα, ταὶ ἐ ἐκ τντῶων «σευσόδοις λϑαλογίζό- 

αϑνος, αἰδίωτον ἑαυῷ 1 τ' βίον ἡγήσε) Ὁ λϑιπόν᾽ κἂν οἴδκοι ὃ κρυτακλιείσης αὐτὸν ζῷ Ὥἰσπὸ τὴς 

εἰγρρώς τραύματα αἰαϊξανωνχαϑ' ἑαυτὸν μειζόνως λυμόμᾷται τίω υχέω: ὦ μίϑν οἷδε 

κρλρκιωυϑίαν μὲ μόνον ἮὮὋ κατεηόντων αὐ τὸν κακδ, ῷ θοίγατον καὶ τίωω οντεύϑεν ἀπαλλαγέω, 

ζαύτα ὃ ὃ οὐχ ὃ πίνης μον αλλά κ Χ ὁ πλύσιος ὀτϑτῳ αὐξεπεσῶν τῷ "οσῊ, ἰματὶ πείσει), ἂπ- 

τς σύτῳ μᾶλλον τῷ πώητος, ὅσῳ τῷ σφοδροτέρᾳ ον τύτῳ ἡ τυραν, καὶ πλέων ̓ μέϑη. 

διὸ ν᾿ ᾿ πϑύτων πενέφερνν ἑαυτὸν ὦ’ ἡγήσεται, μᾶλλον ὃ ἴω ἐσι πενέφορος. υ δῷ μέτρῳ 
τὴς ὑσίαρ, ἀλλα τῇ ἡ Δ αϑέσει τῆς ρώμην ὁσπλϑτος χα ἡ πενία κρίνονται χρῇ ᾿ὠκᾷος μᾶλ- 

λόν ὅν ὁ 9 πατῶν τβωγότανος, ὁ ὁ αἷεἰ πῷ πλείονος Ἰθεϑυμδ,κο μηδέποτε φῆσαι! δια μϑιυυοᾷ 

. πονη αν ζαυτιν Ὡπϑυμίων. δὼ δη ταῦτα πάντα φεύγωμεν ᾿ φιλσργυείαν, Ὁ ᾿πῆωχοπειὸν 

10 τ ψωγφλύρον, τ γόης φίλε, τίου ε ἐϑραὶ τὴς βασιλείας ἦν ὀραναῖ, πίω μιντέρᾳ πρὸν- 

τῶν ὁμοὺ υ ΔΜ κακϑν χαὶ ̓ καζαφοννώμϑῳ χευμάτων, ἕα ὡὠσολαυσωιδν γονμάτων, αἦὴ 

πὐπαίμί' κΦ' χομάτων Σ σολαυσώμεθῳ Ἢ ἡ "ἐπηγξελιϑίων ἡμῖν ἀγαϑών, ὧι ων ἌἌϑοιτο παγίς ἡὰ 

μᾶς ; ἐχιτυχεῖν. 

ἡ Λογ, κι, 18 ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ ὙΜΑ͂Σ ΟΥ̓Κ ΕΙΛΗΦΕΝ, ΕἸ ΜΗ 
αἱ ϑούπιος. πιρὺρἢ Θεὸς, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμας πειρριοϑέωζαι Νν κα ὃ 

διώκϑε, δλλὰ (ἰὼ τῳ πειρασμῷ ποιήσει ᾧὶ τίω ἑκόασιν τῷ διωαοϑαι 
τσ σεγκεῖν. ᾿ . 

Θὰ πρὶν ἐφόζησεν δι χϑρμαῖε, τὰ τὰ παλαια  ληγησάμδοις αδα- 
“Φ δείγματα, αὶ Ὁ Εἰς εἰγωνίαν οὐέξαλεν, Εἰπώ, ἢ  δικδν ἐ ἐφαναι, βλε- 

πέτω μή πέσῃ, ἦσαν 5 ὃ “πεὶ “αᾳσμος ὄνηνοτες πολλοιρ, ὑ γυμνὰ- 

στίμϑμοι πολλαΐκις εν τῴτοις (Καί γυῤὸ ῳ αεϑεμία, Φηα, Ὄ Ἦν φός 

ζω, καὶ ἐν ξόμῳ πολλῷ ᾧ ἐδνόμδιω εὶς ὑμαξ) ἵγα μυὴ λέγωσι, τί 
ἀν φοξῴς ἡ ἡμαξ Ω διδεῆῃ »Οὔκ ἐσμὲν τύτων αἰ μδηέτητοι “δι κακδὺ (ᾧ 

. ἐρφθεμρι ὶ ἐναϑημδιὴ ὦ πολλοις Ὁ ὁ (ὑωεχεῖς ̓ὑπυτεμείναμν κινδγεμοις) καταελλον 

ἀνδα πάλιν ὃ φύσημα φυσι, πειρασμὸς ὑμας οὐκ Εἴληφει,Εἰ μὴ ̓ δύ ϑοσποινὸς το τές 
μικρὸς, βεαχό, σύμμεζ». ζω Κ: λριϑεῦπινον ὕχὶπν Ὁ μικροῦ λέγ᾽ ὡς ὑτὸμ λέγη, ἀΐ- 

»ϑούπινον λέγω δζρο τί αἰοϑένφλν τῆς ( κὸς ὑμδ, μὴ τοίνμω μέγα φρρυᾷτέ, φησιν, ὡς 

49 αξελμόνδιοι ἕξ κλυδωνίου, σϑϑίποτε ὃ Εἴδετε κίνδυω ον ϑαίνωτοι αἰπειλϑμῶτο,δυτῖν πεν: 

ΛΕ 

φασμεὸν σφαγδω ἐποματειόνϑμον ὃ ὦ ὑ Ἑθραίοις ἔλελω, Οὔπω μέθας ὁματος αἰτιχα τές. Εβ.1β.}: 
τι πεν δα δ τίαν λϑζᾳ γωνιξόνδμοι. εἶ εἶπε ὅη ἀφύζησιν ρα πῶς πάλιν ἀὐθις ὀμίςησι 
Αζτ' αὖ πεῖσοῳ μετριαξεν λέγων" πιφὸς ἣ 0 Θεὸς, ὁ ὃς οὐκ ἐάσει ὑμας ; πειρᾳ ϑέεζαι ἘΠ. 

ὃ δυυίλοϑι. αὐβα Εἰσὶ πειφφισμοὶ, ὃς οὐ δεωυατὸν αἷπν δνάγκθῖν. αὶ τίνος ὅτοι!; πάντες, ὡς Εἰ- 

πῆ. 



ἀκ 396 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πεῖ. Ὁ γὰβδοινατὸν ον τῇ τῷ Θεού ῥοπῇ κεῖται, ὼ δχρὶ τῆς ἡμιτέροις ζχτασω θα γνώ.. 
μῆς. διόπερ ἡα μαίϑης ν ἰδλης, ὅτι τἰ μόνον ἐκείνοις (ἄν: αἰ αρ(α ονζα ἡμδμτίω δυώα μων, 

Σλλ᾽ σύ τύτος ἐδιν ἀν, ϑεφπίνες ἔνι χωδὶς τὴς ὧκϑην βοηθείας ῥαδίως ἐνεγκεῖν, ἐστήγαι.. 
διυν,δλλὰ ποιήσει (τῷ πειρασμῷ καὶ τίω' ἔκβασιν τῷ δια δῇ, κἐπν’νεγκεῖν, σε δ ὁ ἐ- 

κυΐος ὧν συμμέξοις, ὅπερ ἐφζω, φησὶ "τῇ ἰδίᾳ διωαϊ δϑίσονϑυ λα κανζυῦθα τὴς 4. 

Ρ αὐτύλεν θα συμμαχίας, ὧφε ἀδίρυς διεξελϑεῖν, ἃ ὡρὶν ἢ διεξελθεῖν, ἐνεγκεῖν. αὐτὸς 
ΝΟ ὁ τέων αἶσσο μονζωὺ δίδωσι, αὶ τίω' ταχεῖαν ἀπαλλαγἀρ ἐπάγᾷ, ὦςε καὶ (ζω τὴ φορυτὸν 
ϑνέοϑαι (δὃ πειρασμόν. τῦτο γὰ ἡνΐξαν Εἰπών, ποιήσει ὸ τίωυ ἐκξασιν τῇ διώα- 
εϑαι ὑπ οιογκᾷν᾽ αὶ πάγτα ἀυτῷ ὀμαγήϑησι. | 

14 Δύπερ, αἰδιλφοί ΜΒ, φδγετε Ὡστῦ τῆς Εἰδωλολαᾳτοείας. ο 19 

Παΐλιν ἀὐοιυὶ ϑερριστάζει τῶ τῆς συγ[εγείας ὀνόματι. ἃ κ᾽ πολλοῦ τῷ πέχοις ἐπεί) 4 

τῆς αμδοδίας ἀἰπαλλαγάθαι ζαύτης. Ου δ Ὁ Εἦπεν, υἰπόφητε απλώς, ἀλλα, φά,. 
“4ΈἘ. χαὶ ζ πράχμα Εἰδωλολατῥεῖλν χαλᾷ, και Οὐκέτι “5 πίω τῷ πλυσίον βλα- 

(κυ ἀφίςαοϑτῃ μόνον κελϑυᾳ, ἀλλὼ ὼ ἐὐ' καϑ'᾽ ἑαυ δείκμεσιν ἱκὸ μὸν μεγαίλίων ἐνεγκεῖν 

λύμώωυ. : 
14 Ως φρονίμοις λέγω" χρήατε ὑμεῖς φημι. Ἐπειδὴ γὸ μέγα ἐφϑέγξω- 

το, ὁ τἰω κατηγϑοίαν ἡυξησεν, Εἰδωλολοιτο εἰδν χα λέσας, ἴα μη δόξῃ τραχεύοι! ἀὐοις 
ὁ Φορτικὸν ποιφὶ (δ) λόγον, «ὐῖς λοιπὸν Ἐχιτρέπει τίω κρίσιν, ἡ μιατ᾽ ἐγκωμκίου καϑίζει 
" ἐν δικαϊζονζως. ὡς φρονίμαις Ν᾽. λέγω, Φησίν᾽ ὅπερ σφόδρα ϑαυρβοιῶτος 91 τοῖς οἰκείοις χ, τίτει 

δικαώ μασι, ὃ (ὃ ἐγκαλούμϑμον αὐτὸν κι αιϑιστιι ὙΠ λελρυϑἕων κριτίω'. πϑτο χα (Ὁ ἀἰ-. τὸ 

κροατέωυ ἀἴρει μειβόγως, στὰμ μυὴ ὡς Ὠχυταῆων, μηδὲ ὡς τομοϑα Ὁ, αλλ ὡς συμξουλϑίων 
χαὶ Ὁ ἀὐζιῖς ὠκείνοις δικαζόμϑδμος, οὕτω Δ! αλέγηται. Ιουδαίοις ἅζ γᾺ}, ὧτε λϑοητύτε. 

69! οἱ σκάνδῥοις χα σγαιϑικώτερϑν, οὐχ οὕτως ὁ Θεὸς διελέγετο, συ τϑδ' πϑωτα ροῦ ζμμαι- 

τας αὑτοῖς ἔλεγε ν᾽" ἐχιταγμάτων, αλλ ὀκέλθυς μόδιον" οὐζωϑα 3, ἘΝ πολλῆς ἐ- 
λδυϑερίας αἰπηλαύσομδ, καὶ συμζσλὴς υἰπολφύομδν, καὶ ὡς φίλοις “ «λέγεται καὶ φη- 25 
σιν, οὐ δίο και ἑτέρων δικαςῶν᾽ ἀὐζί μοι τίω ψῆφον ὑμεῖς φέρετε ταὐτίω, ὑμαξ λαμδόμω 
κρᾳ ΜΝ ἑ 

16 Τὸ ποτήριον τῆς δ) λογίας, δ θὐλογϑμϑι, ἐχὶ κοινωνία τῷ ὥμκατος Ὁ Χολφοδ 91, 
Τί λέγης, ὦ μακαάφλε Παῦλε; ϑέλων ὠνπέψα (ὃ ἀχροατίω, ἢ μυφηοίων μεμνηυϑβος 

ΦοιΚΜ, εὐλογίας ποτήριον κόλᾷς ὃ ποτήριον τὸ φοξερϑν ̓  φρικωδέςα τοῦ ὄκχᾷο; γα, Φησιγ. 19 

᾿ ΝΣ μικρὸν τὸ Εἰρημδμον. εὐλογίαν γὸ ὅτὸρ Εἴπω,πόβτοω αἹανύοσω “ὃ τὺς εὐερτεσίας Ἔ 
Θεού ϑησαυρὸν, καὶ Μ᾽ μεγάλων ὠκείνων λαμ μφψήσκω δωρεαίν. χαὶ γὸ καὶ ἡμιᾷς ̓ χιλέχϑν- 
τας ᾧ ποτηείῳ ΤΣ ἐφάτυς εὐεργεσίας δ, Θεῦ, ἡ ὅσων »ὑπολελαύκαινϑρ,ὕτως ἐδ "πσοῦσ. χιουαὶ 
αἰγονϑυ ὑκονωνθνδρ, εὐγϑρασοιοῦτες οἷ, τὴς πλαήης ἀπήλλαξε τὸ Τὴ) δ, δ ούπων ϑμοο μδ 
ὅτί μιαχρ αὴ ὀγζαμι, ἐγίίᾳ ἐποίκσιγ᾿ ὅτι ἐλπίδα μὴ ἐχονζξιᾳ αἴϑέους ον τω κόσμῳ, αἰδελφοις 35 

ἑαυ και τισχϑίασι ὼ συγκληρϑνόμοις, αἷαρ τϑτων, ὁ τῦν τοιούτων ὑπόμτων ΠΝ 40.4- 

φοιύτες, οὕτω ασόϑσιψδν. "πῶς δῶυ οὐκ εγδλυτία ποιᾷτέ, φησιν, ὦ Κορίνθιοι, β)λογϑιεῦτες 

ΑΔ τεὸν, ὅτι ὑΜ εἰδώλων ὑμας εἰπήλλαξο, πολιν καὶ ἔχ ζως ἐκεἰνων “όχοντες ποαπί- 

ζας τὸ ποτήξμον τὴς εὐλογίας, ὃ δυλοχϑόρϑῳ, ἐχὶ χονωνία τῷ ματος τὰ Χολφοῦ ἴ81, σφό.- 
δρα πιςῶς ὁ φοξερωίς Εἴρηκεν. δγὰ} λέγή, ττο ἔςιν᾽ ὅτι τὰς ὃ εν" ποτηοίῳ ὃν, ἐχᾷ- 405 πὶ 
οὕ 1 τὸ υπὶ τῆς πλόυρας ῥβοόσαν, ὶὶ ὀχεἰν μετέχορμδι. “ποτήριον ὃ εὐλογίας ὠκώλεσεν, 

ὯΝ κῷ χεῖρας ἔχοντες, ὅτως αὑτὸν ὀῤυμνᾷνϑυ, θαυμάζοντες, ὑκπλιηηόνϑροι τὴς 
εἰφάτο δωρεάς, εὐλοχϑεῶτες ὅτι ἢ ἀὐ' τῦτο δξέχεεν, ἵνα μωἹ μείνωμϑυ εἰν τῇ πλλύη" ὺ 
εἰ μόνον ὄξέχεον, λαοὶ πᾶσιν ἡμῖν αἰστύ μετέδωκεν. ὡςε Εἰ αἰ ματος ἔχτϑυ μεῖς, φησι, μυ 

ῷ 
Ἃ 



χἰγημόνει 

"Δ 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠῚΣ Τ᾿ ΠΡΩΤ. ΔΟΥΓΙ. κῷ. "97 ̓ 
ᾧῷ ἥν Θίδωλω; βωμοὶ τῷ ΤΩ αἰ λόγω! φόνῳ, λα ϑυσιαφήδιον τὸ ἐμὸν τολμῷ φοί-. 

γιοσᾷ αἵμαπ. τ τάτα Φεικωδέτερϑ: ; ΠῚ Φιλθφορηϑτερον, Εἰπέιωι; τῆν ὦ (Ὁ ἐρῶντες 

ποιούσι)" ὑτὸμ ἴδωσι οὗν ἐρωμδνοις ὦ δρλλοτθίων “ὑχιϑυμοιζμ ἫὝὟΦ οἰκείων κάτα- 

Φορνοιῶζᾷς, ῳ αὐ διδόντες πείθουσιν ᾿ἀἰττοςῆναι Τὴ ἐκείνων. ϑλλν Ὁ ῥώντες (ἃ Δ ὦ 

2 κτήμασι, ὐ γφύμασι, ἀὶ ἱματίοις υὐτίω Ἐχ:δείκψευται τω φιλοτικίλν, ἐν ματι 5 τ,-: 

. δὲς Π σὴ ποτα" ὁ ἢ. Χεισος καὶ ᾿ εὐ τύτῳ τίωὐ χηδεμονίδν ἐπεδεΐξειτο ὌΚΟΖΣ δερμάι «δὶ 
ἡμας αἰγασίω. ἡ ὦ (' τῇ παλαιᾷ Σ Ωῷ αἰτελέφερην διέκειτο, ὁ τοῖς εἰδώλοις σπρησέ- 

Φέθν μα, τῶτο αὐτὸς αἰ“ ἐμενε κατα δέξαοϑευ, ᾿γῶ ΤΟ ςΉ σΉ ὠκείνων, ὁ Κ ἀὐρ' καὶλι 

ἀφατα φιλοφοργίας εὐ" ὠἱ ὃ χὶ τὸ πολλῷ Φεικωδέφερον καὶ Ν᾽ μιεγαιλϑφρεπτέςερον τίω 
10 ἱερφυργίαν μεετεσκεύασε, ἀ τίω ϑυσίδῳ αὐτέων ἀμείψας, ὰ ὀρ τῆς ἢ ἀλόγων σφαγῆς 

ἑαυΐζῶν πσδϑσφέρειν κελεύσοις, Ο αὐτος, Ὁ κλαδέϑμ, οὐχί κριγζγία, Τῷ σώματος τοῦ 

Χοαφοί 8}, Διαὶ τί μιῇ  Εἶπι, μετοχῇ! ; ὅτ πλέοι τί δηλώσαι ἠξυληϑὴ, ᾿ πολλύω 

ὐδείξαοϑαι τίω σιυαφειὸν. οὐ γδ τῶ Γμοτεχήν μένον ὺ μεταλάμμθλμων, δλλαὶ χαὶ τῷ 

ἐιούαϑτι κοινωνούμδρ, χαϑα Ψ ῶ σώμα, ὀκῴνο ἀιϑώται τῶ Χοιςῷ; οὕτω ἡμεῖς 

13 υὐτεὶ δ τὸ αὐτι τῦτν ὑεῶθα. 4 τί 3 ᾿ πσεεσέϑηκον, ὦ ον γκλαδωρ: επντο γ)5 ἘΧῚ μϑὲ 

τὺς εὐ σρασίας ὅν ἰδὲ γενόμδνον ἔχὶ ἣ τὸ ἡ φαυρφῦ οὐκέτι, αλλὰ χα) τοιουλυ τίόν τύτω. 

Οὐ ρμὺ γδῃ εἰστϑ Φησιν, ον , σμωυχειβήσεται. ἀλλ᾽ 2 Οὐχ ἔπαϑεν ἰὼ το ν᾽ φαιυο96, τϑτὸ 

παρέ ἔχὶ τὰς πϑϑσφορᾶς δὼ σὲ, χα) αἰέχεται, αἰακλώμδνος, ἥα πὸρζᾳςἐμιπλήση: 
εἶτα γχὉ) εἶ εἶστε, χϑινωνία, ὅ σώμιατος,τὸ ἢ Ὁ) κοινώγοιον ἕτερόν ἄφην κείν, οὐ χρινωνέϊ, καὶ ̓ὐτίὼ 

10 τίω ϑυκοόσαν τῇ μικρὰ δῥαφορφον ὀῤέᾶλο. εἰπτωῶν γ ρ, κοινωνία τῷῦ σώματος, ἐξύτηση πα- 

λιν ἐγίύτερϑν “ι Εἰπεῖν. δ 9 καὶ ἐπήγαδν, ΟἿ Εἴς αὐτος, ἕν σώμα ἐσμεν (ὦ) πολλοί, 
Τί)» λέγω κονωνίθιν, Φησὶν, ἀὐζ' ἐσμεν ὠκᾷιο τὸσώμα. ρέθιν ὁαξτος; σῶμα 

Χεινού, αἰ 5 ὁ γίνον") Ὁ μεταλᾳμθαίοντες; σώ σώμα Χειρδ'" οὐχὶ σώματα πολλώ, αλλά; 
σῶμα ἐ.. καϑα αν γΡ ὁαὐτος ὧκ πολλοδν συγκείνϑμος. κοκκῶν ζιϑω ), ὡς μηδαμ φαΐ- 

15 νέαϑει (ὅν; κὸ κοκκοῦς, αλλ ρα αὐῶν, ἀϑελον8 αὐ ἿΨ τίωυ {αφοραὺ τῇ σωυαφείᾳ, 

οὕτω ὦ αἰλλήλοις ἡ ὸ ὦ Χαφσῷ σμωααῆο ῖϑα. " οὐ γὸ δξ ἑτέρου ὦ σώματος σύ, ἐξ ἐτέρου 

ὃ “ὀκᾷος πέφε,), ἀλλ᾽ ὧκ τῷ 9 αὐτεῖ πάντες. ΩΝ Ὁ ἐπήγαϑιυ, 
Οἱ γὸ πάγτες ἐκ τῷ 

ἑγὸς αὐτου μετέχομϑρ. Εἰ ἢ ὧκ τῷ ὐστν, καὶ τὸ ἀὐρ' γυόβϑα, παντερ, ϑ|. τί μιὴ χαὶ 

τίω αὑτίωυ ἀγάσίω Ἐγαιδεικρυ ὅθ, καὶ Ὄ οὐ θα ἄκτὶ τῷ ἐνὶ ἡ γδ ὁ τὸ παλαιὸν ὨᾺ 

40 πσξϑηϑιων νη ἡμετέρων τ , “1 ἣ πλήλις ἢ ἢ πιτευσείντων, φησιν͵ δε ἢ καρδία κ ὁ Ἢ ἡ ψυ- 

χὴ μία. ἀλλὰ οὐχί νιῶ, ἀλλα τὐιουαντίον ὦπὸν. πολλοὶ ὸ πεικίλοι μιξαξὺ υπώντων δ π- 
λέμι, ὼ ἡιείων χαλεπώτερον στὴ (ἀλλήλων ὀχρκείζθα μέλη. αὶ ὁ ὦ Χολτος τοσῦς- 
τὸν σε διετηκόται ἐ ἑαυτῷ ἢ ὠύωσε" ὃ οὶ φ ἀδελφῷ ἀξιοῖς μιϑαΐαϑα “ᾧ ̓αχριξείας τῆ τῆς 

κυξ»σηχϑύσης, αἰλλώ Ὥστ οἰξωρσν σεαυτὸν, τοστωυτὴς ἡ αἰγαίπης ὺ ζωὺς ἀπολαύσεις δὰ 

ἧς τὸ δεασῦτν. συν δ ΚΥΟΝ, οὔμα ντυλέδωκιν᾽ ΓΝ 3 ἡ σπξστίρᾳ τῆς ̓σρκὺς 

Φύσις ἡ Ἀπὸ γῆς δἰ 4πλαοϑείσαι Ὡσπὸ τὴς αἰεδοτίας ἔφλαισε "ειρωϑέωαι: Ὁ ὑ ζωὴ ἡμέαϑαι 

ἔρημο, ἐτέρρυ, ὡς ἐν Εἶπει Ὡς, μαζυ ὲ ζυμάυὲ ἐπεισήγαγε, τίω ὁ ἑαυ σαΐρχαι φύσει ὅδ 

οὔσοιν τίου αὐτίω", αϑρτίας ὃ ἣ ὠπηλλαγμμένίν Ὗ ζωὴς γέμιϑσον᾽ ἡ πᾶσιν ὁδωχεν αὐτῆς 

μεταλοαμξ λύειν, ἵνα, ζωύτῃ ,πξεφόιδροι,ν ὦ) τέων ποδὲ τέρριν δστοϑέμϑροι τί νεκρὸν, Εἰς τω 

49 ζωζω τίω αλκύατοι δ» τῆς πραπεζη λθακερᾳεδρϑι ζωτης. 
18 Βλέπετε (ἢ) Ισρκήλχὺ κῷ σείρκα " οὐχ. ( ἐοϑίοντες (ι ϑυσίας, κοινωνοὶ τῷ ϑυσιϑν-. 

φηρίν Εἰσί; Παλιν πἰποὶ τῆς παλαιας καὶ Εἰς τῦτο ἐγώγή. ἌΝ "ὃ πολὺ μὲς 

γέλοις δῥ' ληϑυτω ἡ Ἴσσαν (υυπευύτερνι, , Ὁ Ὄντὸ ἕω πελτίρων αὐεδυ' ἡ σιωυησῶν πείϑ!" ὸ 

καλούς, κτὶ σοίρχα, φησίν, ὡς αὐδῇ κθὶ πγεῦμα ὄντων. ὃ ὃ. λέγ τοιοῦτον 81" καν δ 
Ομιεγίοι. τοι, 3: 1.1 



ἄς, 398 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
νῺ παιχυτέρων πειδούϑητε, ὅτί ὼὡ ἐαϑίοντες ζώ θυσίας, χϑινωγοὶ τοῦ θυσιαςηφίου Εσίν. 

ὁρᾷς πὼς δείκψεσιν ΟΥ̓Χ ἔρνᾷς γνῶσιν τελείων (ὃν; δυκοιυΐζῷς τὴ πλείοες, Εἴγε μη6 ἐ τῶς- 

το ἴσασι, ὅτι κϑινωνία τις Σἰπο' τϑτων χαὶ Φιλία πολλοῖς πολλάκις ασοϑς δαίμονας Ἀλς κὉ 
μικρὸν τῆς σιωυηϑείας αὐδις ἐφέλκομϑέης Εἰ οὦ ἐπ’ λύ,ϑούπων τὸ χϑινωνᾷν αἰ λοΐν αὶ τζά.-- 
πέζης, φιλίας ἀφορμὴ σύμξολον οὗ, ἐγχωρᾷ Ἐχὶ δαιμόνων τῦτο συμξδαι. σύ δέ, 

μι σκϑπει, πῶς ἸἘχὶ ὦ ΥΜΊσδαϊων σρο Εἶπεν, ὅτι τῳ Θεῷ κονωνούσιν, δυλαὶ, κοινωνοὶ τῷ 
ϑυυπαφηρίου Εἰσὶ ( ὡ ΝΣ κατεχαιέτο τὸ “τιθήνϑμον) χὴ ἢ ηῷ σώματος τῷ Χοιςού οὐχ οὗ-. νι πϑηών 

πως. λα πώς; κοινωνία τῷ σώματος τῷ Κυφίου ἔβην, οὐ γὴν Ἔ ϑυσιαφηρίου, δλλ᾽ τυ 
τῷ Χοιςού κρινωνοὶ γινόμεϑον. Εἰπὼν ὃ), ὅτι κοινωνοὶ τῷ ϑυσιασηφῖα Εἰσὶν, Εἶτα δείσας μὴ 

δόξῃ ὡασερεὶ ἰαμὼ ἐβυτων τὴ" Εἰδωλων αἰ αλέγεοϑτι ὸ διυναψϑέων τὶ βλαγαι, ρθε 1ο 

πὼς αὑζῷ καϑαιρᾷ παλιν λέγων" 
19 Τί δέω φημι: ὅτι ΕἸδωλὸν τί θην ὅτι Εἰδωλόθυτόν τί ὅθ, Ἰαύτα ἀλέγω, 

φινὶ, ὁ αἰπάγω, οὐχ ὡς δωναϑέων βλοίψαι δι Εἰδωλωνὴ ἰκωὼ ἐχόντων οὐδὲν ̓ »» 

ὅβε) λα βύλομαι καταφοριφν αὐἷὖἝ ὑμας. ᾧ Εἰ βύλεικᾳταφοφονῴν, φησι, τίνος ἔγεκεν 

"Ω ἀπουδὰς αὑτοῦ ἡμας ἀπαγή; ὅτι οὐ πϑϑϑ σα γέται τω διαυύτη τῳ σῷ. ,3 

20 Ουγόϑύει, φησὶ, ζὰ ἔϑγη, δια! μονίοις ϑύει, καὶ αὶ Θεῷ. Μήτοίνω τρέχετε ὕχὶ 
Ὁ «γανῆία. οὐοδ γ 9), Εἰβασιλέως ἐὸς ἧς, Εἶπα τῆς πατρικῆς ὡἰπολαύων τραπέζης, 
ἀφεὶς ὀκενωυ,τὴς ἢ ἢ δισμωτωῖν ἡλόλησοας κοινωνῆσαι τ ῷ δισμωτηρίῳ, ἐπέτφοψιν " ψπόω 
ἐν ὁ πατὴρ, δλλλαὶ ὁ κ᾽ πολλῆς δῦ ἀπήγαγε τὴς σφοδρότητος, οὐχ ὡς διυναϑῥης τὴς ὃ 
“φαπέζης βλιάήαι, ΔΛ ὡς χαται οιυϑίσης συ τίωυ εὐ μειὰν αὶ τίω πάπεζαν τίω βάσι. 10 

λικίω, ὁ γὰρ ὅτι οἰκόπω Εἰσὶ πορϑσκεχρουκῦτις, ἠπιβφυδβοι, καζάδιχι, δεσμῶται «- 

Φορήτῳ κολοίσει τηρφύρϑρμοι, μιυφίοις κἰ πο θύϑιωοι κακοῖς. “πῶς δξίώυ Οὔκ αἰαευύῃ χτὶ (δῷ 
λαιιΐδορις ἡ ὀμελθυϑέροις , ὅτὸμ θῶσι παάπεζὸν ῶ καιτάδικϑι ὅτοι, πέχων ὠκέ καὶ μετέ- 

χων Μ᾽ ἀσελκειυϑέων  ὅζᾳ δ τούτο ἀπώγω. ὁ γοῤ σκοπὸς ΤῊ θυόντων χαὶ Ὁ πυφὐσωΐτοι 
ἫΜ διχουϑῥὼν αἰκαϑαρτα τοιᾷ ΟΝ ποοόκείμϑμα. Οὐϑέλω ὃ ὑμας χϑηωνοις ἮΝ 25 

δαιμονίων γίνεαϑτῳ. Εἶδες φιλίθρ παΐξὸς κηδεμονικοῦ , ξἴδες καὶ αὐτὸ τὸ βῆμα! πολ- 

λέω ἔγν τέω ἔμφασιν τῆς ὀζκϑέσιως : συν ὃ βούλομαι κοινὸν ὄχεν ὑμας παρ’ ὁκεί- 
Ἰοῦς, Φησὼ, Εἶτα ΔΝ ὦ τάξω αὐ ανέσεως (δὺ λόγϑι Εἰσήγαλμ,να μή ἐς διέ παχυτές- 
ρῶν καιταφρφφηΐσῃ, ὡς ἐξοισίαν ἔχων, ἸγηΦ ὦπον, αὶ ϑέλω, χαὶ ὑμεῖς κρίατε,υῦπο φανεῖ.) λοι- 
πὸν ᾧ νομοϑυτᾷ λέγον᾽ 49 

21 Οὐ διωαὃς ποτήφμον Κυρίου πίνειν, Ἂ “ποτήθλον δου μονίων “αἰ διώαοὃς “πφαπίζης 

Κυρὶν μετέχφ, ἡ παπίζης δαιμονίων. Καὶ “ϑρκεῖται τοῖς ὀνόμασι μόνοις Εἰς Ὁ 
ἀπαγωγῶώ. Εἶπα ἡ ἐὐτρεγθικῶς" 

1. τἰδαζηλούνδυ (ὃ Κύφιον; μὴ ἰλυρϑτερϑι αὐτ ἐσμεν; Τυτίς;,πει- 

δε ομὸν αὐτὸν, Εἰ διωαἢ κλάσαι ὑμας,ῷ τὐδακνίζομϑν αὑτὸν τσὸϑς (ὧν εγόυτίοις 15 
σοχωρϑιωτές, ὃ μ᾽ Ὦ ἐτν πολεμίων ιῤμϑμοι; τῦτο ἢ Εἶπε, αὐαμιμνγήσκων αὖ- ' 

ὁ παλαιάς ἱφοοίας ἢ πωτοιοιῦς πρδανομίας. 89 ἡ τῇ λέξει ζωυτη κέγχρον), ἢ καὶ ασδῆς 
Ἰονδαΐνς ὁ Μωύσῃς ἐγοήσουτο ποτε, ἐγκαιλαῖν ἰδ Εἰδωλολατρείας ἐκ ανδήσώπου τῷ 

δώταλβ κα Θεοῦ, Αὐτὸ γδῤ, φησι, αδεζηλωσαν με ἐπ᾽ καὶ Θεῷ, πϑρωργισοίν μα ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐ- 
. μὴ ἰουρότερϑι ἰὐτϑέσμον ; Εἶδες πταἷς φοζεραίς, πῶς φοικτῶς ἐπέπληξεν, αὑτὰ γο 

δκσείσας αὐδἴῳ ζῳ νεύρᾳ, αὶ τῇ Εἰς ὦτοπον αἰπαγωγὴ σφόδρα αὐνὴὖἶΝἉ καϑα ψαίμϑμος καὶ 
κατοεγκιὼ αὐ Ὁ φύσημα, καὶ “19 τ μὴ ἐξ ὄρχις ζωύτω τὐ)ήκέν, φησιν, ὦ μοίλιςα 
ἐὺ ἀδοιὶ ἐπήγαινε ὅτι ἔθος αὐτω δοα πλαώων ὦ βούλεται κατασκθυαΐζειν, καὶ ζ' ἰοω- 

οϑτερϑι ὕξερϑν τιϑέναρ, ἡ ὧκ αἰϑοοισίας γρυζν . δῷ δὴ τῦν σὺ Τὴν καταδιεφέρων Ὄρζα.- 

γδνος, 



ΚΟΡΙΝ ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΤΙ,κΔ, 305 κίψ ἢ 
υδμος, χὶ Ὁ χεφαίλαιον ἤλϑς ̓ ν χακδύ. ὅτω Ψ ἀ αὐτο θυ κοῬάδυκίρν μάλλον ἐγέ- 

γεγο, τοῖς πσδοτέρφις τῆς ὀζρνοίας αὐ κατα λεὸνϑείσης. 
23 Πλύτα μοιέξεσιν, δλλ᾽ οὐ πόμτω συμφέρει ᾿" πϑντὰ μοὶ ἔξεςίν, ἀλλ᾽ οὐ πϑμτὰ 

οἰχόδομε!. 

,) 24 Μηδεῦ ῥαυΐ ζητείτω, δλλαὶ Ὁ τῷ ἑτέρρυ ἔκασος. Ορας (τώεσι ῥκριξῶ- 
εϑῥέω ; ἐγ), )} Εἰκὸς ἰω ἀὐοιᾷ λέγφν, ὅτι τέλειός Εἰ μι αὶ κόολος ἐμαυτῷ, ὼ συ τε βλα- 

«ὔόρϑμος ἀπογδλομαι ΟὟ πυφϑκειμδῥων᾽ να, φησι" τέλειος (ὦ ΘἿ, ἡ σοιύτῷ κύριος" ὁνλ αὶ. 
μὴ τούγο σκόπει, δλλ᾽ Εἰ μὴ βλάξίιυ ἔχά ὦ γοόμϑνον, ν᾽ Εἰ μὴ κατοιςροφζωυ. ὼ Ὁ» 

αἰμφύτερφι Εἴρηκεν, αὶ πόῤτω συμφέρει, ν πανται οἰκοδὺμεῖ, λέγων, ᾧ τὸ »βϑρ αἰ ἑαυτοό, Ν 

10 τὸ 2» τὸ ἀἰδελφού τιϑείς. τὸ «ϑὲ γὸ Εἰπέ, Π συμφέρει ̓  τίω κείνου αἰπώλειὸν ᾿ 

αἰννῆομϑβου ὅ84 τὸ ἢ Εἰπεῖν, οὐκ οἰκοδομιῷ, τὸ τῇ ἀδελφούσκόμδωλον. 5} αὶ ἐπήγατ, 
μηδεὶς τὸ ἑαυ ζητείτω “ὃ πὸνταχοῦ ἡ ὅρα πάσης κατασκθυα ζει Ἐχιςολῆς, καὶ ὦν τῇ «δὶς 

Ῥωμαίοις, ὡς ὅτὸὰν λέγγ᾽ Καὶ γᾺ» ὁ Χοιφὸς ἐχ ἑαυτῳωΐ ἤρεσε᾽ ἃ πάλιν, Καϑώς κἀγώ ημ'..7. 
, “ ν βὰ » “ ἜΣ Ι. ,.» ᾽ν» «ΟἿ ρ.1.λγο 

παντα πάσιν “δρέσκω, μη ζα ΡΝ Ὁ ὀμαυτῷ συμφέρον" ἡὶ ἐρζζωϑοι πάλν' αὶ μώυ' ἐπεξερ-- 

14 γάζεται δ! ἐν ζϑα. Ὁ "»» οὖ τοῖς ἐμιασόϑοϑεν ΠΝ πολλών ἀδῷ κατεσκδύασε, κα 

ὠπέδειξεν,δτι ἐδοιμοῦ ὃ ἑαυ, ζηντφ, ,λα αὶ Ἰρυδοοις ὡς Ἰυϑέγος ἔγημεν», καὶ ἀύόμοις ὡς ἀ:- 
νομος, ᾧ τῇ ἐλδυϑεοίᾳ τῇ ἑαύζ, ὁ ἢ τῇ ἰξοισίᾳ ἐχ ἀπλαῖς ἐγρήσουτο, αἰλλα' ΕἸς τὸ πᾶν 
σι συμιφέρϑν, δουλύψων πασιν, ὀλίμρις “ιρκειϑτὶς ῥήμοισιν ὐγζιϑα, ἀπηλλάγη, Εἰς 

μψήμέω οἱ ΑἿΜ ὀλίγων τούτων χοδαπέμεπων “ὦ Εἰρννϑβων αὖ (δι αἰ πάντων." 
1. Ταῦτ᾽ δωυ ἡμεῖς Εἰδῦτες, ἀγαπητοὶ, πσοϑνουΐ μϑμ ὟΨ ἀδελφώ,, καὶ τέο ἐγότηνα Ὁ Ἠθ1κο 

τϑϑς αὐςἶν δζατηρῶνϑν. Εἰς τῦτο δ ἡμᾶς κἡὶ ϑισία ὀκείνη. οὐγάγά ἡ Φοδεροὶ ἡ Φοι- 

χώδης, κελεύουσει ἡμκῖν ΚΑθ᾿ ὁμονοίας αὐτῇ μοίλιςα πολ σιξγαι ὸ φερμῆς αἰ γοτηςρὸ αετως. 

ὁμϑνινὴ κα ἕνορνϑῥοις ἐὐτοϑαν, ὅτω χρϑῆς αὐτὸ αγαοϑαι () θρανὸν ἘΠ Ὅπου γδῤ τὸ «ῶμιαί, φησιν, Ματθοκϑικης " 

ᾧ πα ὀκφὼ (Ὁ «ἰετοὶ, ]ώμα χαλῶν τὸ σῶμα “ἰφ (ὃ ϑεύατο. Εἰ μὴ Ὑρ ὀκέῖνος ἔππεσεν, 

μος ἡμεῖς οὐκ δμ' αἰέφημϑυ. αἰετὺς ὃ χαιλῷ, δεικγυς ὅτι ἢ ὑψηλὸν δῇ δεῖ (ὃ ϑησιῶτα τω 
σώματι τούτῳ, κὶ μυτδὲν πσφῆς τίοι γέμ κοινὴν ἐχάν, μηδὲ χάτω σύρθαϑαι καὶ ἕρπειν, δλλ, 
αϑω πέτεοϑαι διζενεκῶς, ἡ «στο ϑς (Ὁ) ἥλιον τῆς διχφιοσιωης ἐἰγοῥάν, χαὶ ὀξυδερκές τὸ ὅμιμά: 
τῆς Ὁ φνοίας ἔχεν. αἱ ἍΜ δ," κολοιῶν αὕτη ἡ πραπτεξα, ὅτοι καὶ τότο αἰπϑ)τήσον") ὧκ, 
ΝΜ ἐροινῶν χα ταθαίνοντι (ὦ νιῶ ἀξίως εἰπολάνοντες, ὥαπερ δῶ (ὦ) αἰωξίως, τὰ ἐοα 

40 πεἰσον). Εἰγὰ βασιλέα τις οὔκ δὺ α'πλῶς δεξοιτο, δἰ λέγω βασιλέα, ἱλιδιτίε ὑϑρ δεῖν᾽ 
βασιλικοδ ούκ δ ἐς ἀπλῶς ἁνψαιτο χερσὶν ιαἰκαθοίρτοις, κἀν ἐπ᾿ ἐῤῥιίας ἡ, κιαν μόνος ἡ; 

ὁ νηπῶν, 'καὺ μηδεὶς ὁ πϑρων᾽ χαίτοιγε σϑτδν ἕτερϑν 581 τὸ ἱμιοίτιον, ἢ σκωλήκων νήμαϊα ᾿,: Εἰ5 
βαφίωυ; ϑιιυμάξεις, χα αὑτῇ γέκρωϑάντος ἀἐβύος (τῇ εἣ μα ̓ ΚῚ ὅμως οὔκ αὐ ὡς ἐλο!ηο ῥν-: 

τὐθαῖς αὐτο χαζοτολ μόσαι χερσίν. Εἰ δὲ αν ϑεονπένου ἱμωυτίου Οὐ ἀῤ' Ἧις τολμήσειεν 

γε ἀπλιαῖς θιγήν, πῶς ὃ σῶμα τῷ ὕχὶ πότων Θεοῦ ὃ ὠμωμον; ὃ καϑαοῦν, ὃ τῇ δεία ἐ- 
κϑίνη φύσει ὁμιιλῆσων, δὲ ὃ ἐσμεν ἢ ζαΐνϑν, δὶ ὃ πύλαι ϑιιναΐτο χα τεκλια ἀϑησον ὼ θρλνοῦ αἷς 
ἀίδες αϑεῴοϑησειν, τη» «(7 τοστεύτης ὕξρεως ληψόίθα, ; μὴ αὐ δακαλῶ, μι κατα-- 

σφαξωμὸν ἑαύϊους δχρ᾽ τὴς ὁμαιαευυ τας, λα (Τ᾽ φοίκος ἢ χαϑοι οὐτητος απυίσης αὑτῇ 
πασϑόσίωμϑν" ὦ ὅτὸν ἀὐΐρ' ασφοκείρδρμον ἴδῃς, λέγε πσοὺς σεαυτόν" “ἰα πῶ Ὁ σῶμα εἰκ. 

49 ἐτὶ γὴὶὶ «ποδὸς ἐγώ, Οὐκέτι αἰχμώλωτος, δλλ᾽ ἐλθύθαρϑφ᾽ “9 πίτο (δ ἐφανοις ἐλπί- 
ζω, ᾧ ὦ ἀὐζῖς ἐἰπολήμψεοϑει αἰγαϑεὶ, τίω ἰϑοίνανον ζωζωὸ, τω ΡᾺ αὐέλων λῆξιν, Ὁ 
μ᾿ Χοιτοῦ ὁμιλίλυ" τῶτο ὃ σῶμα «υϑοσηλούνϑμον, μαςιζόνϑμον Οὔκ ξώεγκεν ὁ ϑείνα.-- 
τος, τῶτο ὃ σῶμα ἥλιος ξαυρφύνϑρον ἰδών, ζι αἰκῆῖνας ἀπέφρεψα᾽ φχρὶ τῶτο ᾧ καταπέ 
τασμά ἐοίξεη τότε, ἃ πέτραι ἐῤρήγνωυτο, αὶ γῆ πᾶσαι, ἐπιναίοσετο. Ἔτι ὑκένγο τὸ σωμιώ ἔθ, 

ΦΠεγίοῖ, τοπΊ, 3. 11: τὸ 
᾿ 

τὸν 



᾿χ,. 400 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
τὸ ἡμσιγμένον, τὸ ) λόγχη πληλὺ, ἡ ΓΝ σωτηξιοὺς πηγας λὐαδλύσαι, τίω τὸ ἁγματος, ὃ 

τοῦ ὕδωτος τῇ οἰκουμϑμῃ πάσῃ. βοῖλε ὁ ἑτέρωθεν «ἰωἱ ἰχεω ἀντ μαϑενν: ; ἐρώτησον τίω 

αἱμοῤῥοούαν, οἷν τ, δλλα τὸ ὦ αὐἰξεκειρδύου. αὐπῳ ἱματίου, μᾶλλον ἢ συν τούρυ 

ὁλοιρυήορυ, λα τῷ ἀκρρμαυέδου «ψαρδύίω᾽ ἐρωτησον τίω λύλαοσθμ, τίω «' ταῦ Ὼ 

γώτων αὐ βαφάσασαιν" ἐρώτησον Ὁ αὐτν ῷ Δἰϑίθολον, καὶ Εἰπέ πύϑεν ὁ ἔχεις 4 
τίω σληγάϑ. πίω λὔϊατον; ; πολὸ οὐκέτι ἰχώεις σγενν; πόνον ἑάίλως ; ἴωι χατεοέϑης φό- 
“αν} Χ’ὶ ἰσυδὴν ὄτερρν, ἢ τὸ σῶμᾳ ἐρὰ τὸ ὁ φαιυρωϑύ. νοι τντυ Ω κέντρα αὐτα κρτικ λρίοϑη" 

ἡρέτύτυ ἡ κεφαλὴ εἰντῦ (ἰωετείξι" ΠῚ τῦτι αἰ ραὶ κ χα “  ἐϊξοισίαι ἐδιιγμα- 

ολαανοβ. 19. πίϑησαν, Απεκδυσάμϑμος γὰ, Φησι, ζὠ Ὡἰρχαὶ ̓ Χο ᾧε ἐϊοισίας, ἐδιγμάτισιν, 

ἐν ππμισίᾳ εϑριαμιζβύσαις εὐ ἐ οὖν αὑτῷ. ἐρώτησον αὶ ὦ ϑαγάτον, κα Εἶπε" πὸ- ιο 
9 λὐηρεθη σῳ ὃ κέγξον ; πῦϑιεν κατελύθη συ δι νκος, πύϑῳων δξοώπη συ χα ἐπεύρα εκ ; Ὁ κα. 

δκίς ὸ πεδίοις γέγϑνας καπεγόλατος ,δὺ τυρφύνοιᾳ ἡ διχαίοις ἁ ἁπασι ὠ τ τὖτν Φο- 

ὄερ9ε; δ σῶμα αὐτιασεται. τῦτι. ὅτε δ τῦτο ἐφαυρρότο, τῦτε νεκροὶ λὐέσησαιν, ὅτε ὃ 
δισμιωτήξμον ὀκφνοίρ ἐῤῥάγη, α αἱ χαλκώ ἐκ λοίεϑησοαιν πύλαι, κ) Φυκροὶ" αϑέφησειν , κα) χἐρόνα, 

πυλωρϑὶ δ πόρτες ἀπῆηξον. τίτοιγε Εἰ πολλών Εἷς ζῶ, χϑιωναι τίον , δνέϑα ἐ ἐ- τις 

δὺ μ( ϑευζγάτον διουατώτερον, λ' οὐκ ἐλύετο, ουνδ ὦ» τὰν πολλοΐν Εἷς ὦ. ὧν 

τῷτο ὀξήετ ὠκῴος᾽ ἡ ὥασιρ ὡὼ Ὁ υφωῦ χαξώνες, ζὼ σέκ Εἰσὶ δοινατοὶ ἰ καιτοιλαῖν, , χαὶ 

ῳᾳᾷ πελαποκείμϑμα δὶ ἐκείνου ἐμούσιν, οὕτω καὶ ἔχὶ τῷ υ 9ενατα γέ)». ὃ σώμα ̓ ὅπερ 

οὐκ ζω ἰκλμέρ ̓κατιργαζ εοϑεω, λαθών κακᾷα ὀξίξαλω ἃ ἀπερ ἐνδὸν εἶχε. Ὄ “Ὁ ὧδι ὧδι- 

Τρρξ. β' «δ. γεν ἐχὼν αὑτῶν, ὁ ἐθλίξετο, εἰ ἕως αὑτὸν βριεσι. δ Φησιν ὁ ἀὐπύφολος, Λύσας σὲ ὠδνας τῷ το δῳ 
9αιναῖτν. συν μία, γὸ γαυὴ “πα δὲον κύουσα οὕτως ὠδίνει, ὡς Οὐκ ήνορ,τὸ σῶμ. ἔχων τὸ δι- 

ασοτίκὸν διακόπετο ἐμδμος. χὶ ὅπερ ἸἘχὶ τῷ ϑράχοντος γέγονε τὸ Βαζυλωνίου, 
"δὰ λαθὼν τίου ξοφίω διεῤραγη μέσ τῦτοιὺ Ὠχὶ τύτα. οὐδ δια τῷ ὀϑμμαῖο πά- 
λν ὀζέλθω ὁ ὸ Χρισὸρ τὸ ϑυνώτυ, δΔᾺ ̓αὐτίω μιάσέωι ἀζκῤριξας τίω γαιφίρᾳ ̓  δράκοντος 

ὺ λιατιμῷὶ, οὕτως ἰώ ζω αδτων φόει αζ πολλὰς τῆς λαιμανξ τητος ἡ ζς ἀκήνας 2:9 

ἀφμρ, οὐ μάγοι τύτυ ΚΣ] ὦ οὐφουού, αλλ Εἰς αὑτὸ ᾧῷ ἡὔω οϑούνον, κῷ δ αὐτὸ χαὶ 
αἰήγα γε. τῶτο τὸ σώμα ἔδωκεν ἡκίν ὸ ὁ χατέχῳ αὶ ̓ἐοϑίευ, ὁ ὑπερ αἰγάπης ὕδλυτεναρθῥης ὦ. 

δεγὰρ δὺ ὑ φιλαΐωϑν σφοδρώς, καὶ ὡ ἐχρδοίκνομϑρ πολλάς. δ 9 ὁ ὁ1ως ἡ δ ρωτα ἢ οἰὙὝ᾽ 

ἴωζιλαιλα, δ πρθὶ αὐ οὐδεν ύμδρος, λον" οἷς πολλάκις ἐκ ξιοι σφόδρα «τ φιλοιώτες ἐλοϑν, ΤΊ ς 
ἐν δῴη ἐμ." Οὐκ, εντν πλληαϑίωσαι ι οὗτα αὶ ὁ Χριφὸς ΝᾺ σγδν ἀτυΐδωκω ἡ ἡμὴν χγ0 
πληοϑίωαι, Εἰς φιλίαν πλόίοια ὁ ὑμᾶς " Ἰθμπασωρδμος. πυϑ»σίωμδν τοίνιευ Μ' ϑερμὸ- 

τηὴς αὐτῷ ἡ πεπυρωρδύης ἃ ἀγάπης, αὶ μιῦ αἰ προμείνονϑρ τιμωρίαν. ὅσῳ »γὺ δ ἂν ̓ὦμϑρ εὐ. 
ἡρτφτηρδύοι, μεγάλα, τοσύτω μάλλον χλαξ μα μειζόνως ὑτὸν ἀνα ξιοιπὴ, πῊς εὐερνεδίαρ φε- 

νώμδμ. τῦτοτὸ σῶμα ὡχὶ Φαΐτνης κείοϑμον: ἠδέεθησαιν μαγϑι" ") δρῶ ὡστδς ὸ βωρ- 
(αρϑι τίω πατοίδ καὶ μ᾿ τίω οἱ οἰκίαν αἰφιντς, τῇ ὁδὸν ἐσείλαντο μακρανηχαὶ ̓ ὀλϑύντες μα φό. 35 

ὥου ὺ μν πολλοί πσε)συκιεύησειν. μιμιησεῖϑ, τοίνιωυ καν ὥν. βαρίάφοις ἡμῴ. ΟἿἿὟΝΨΜ 

ἐἰδοιναίν πολῖται. ἐκῷοι ὥ γδρὺ Ἐχὶ Φαΐτιης ἰδόντες, καὶ ΕΣ οὐ καλύζη, καὶ ὺ φ ἠνὴν τοισύτον ἰ- 
δόντες, δ σὐνιώ, “πολλῆς τῆς φοίχης τέ σβεσον" συ ὃ οὐκ ὦ φατιν ὁρᾶρ, δΔλ ον 

ϑυσιαφηρίῳ, ν γωυαϊκᾳ κατύχουσαν,δνλ ἱ ἑρία αἰδεζῶτα, ἃ πνᾷ μα «Ὁ πολλῆς τὴς δὼ ι- 

λείας τοῖς πσεκεινδίοις ἐφιγήα «ϑροι. ὑχ αἰπλαῖς ἐὔ τὔτο ὃ σὼ σώμα ὁρᾷ, ὥσπερ μ 40 

γ0),δλλ, οἴοαϑα, «τῷ καὶ ἡ τίωυ' διωώαμιν, κὶ κὴ σίωυ οἰκονοιείδν ὥπασοιν, ὸ οσυὐνὴν ἀγνοᾷ, τὔΨ!' 

δὲ ἐντν' τολαϑεντων, ᾿ ἀχριδείας μιυρειγανγηλαὶς ἀπόμτα. Αἱ σναφήσωμδρ σοί μευ ἑαυτους 

ὦ Φρίξωμϑυ, ὑπολλῳ' χκα βαρθαρωνὸ ὀκείνων στ δίονα ἔχιδειξω κῖθα τίων' ϑὐλαίξωιδν,δα 

μὴ “ὡπλώς, μηδὲ ὡς ἔτυχε αγϑλσελθοντες, πῦρ ὑπὶ τίω ἔμ“ σηβσυμὸν κεφαλίω, 
“ ζωοτα 

τπεπρὸ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΔΌΓ,κε! 41 χῶπν 
τα λέγω, ν ἥα μοὶ ποροσίωνϑρ,δλλ᾽ ἥα μὴ ἁπλαῖς πσολσίωμϑρμ. ὥασεργὰ ὃ ὡς 
ἔτυχε πσεϑσιέναι,κί, δέος, οὕτω Ὁ μη κοινωνᾷν τὰν μὺυςτκϑιυ δείπνων ἐκείνων, λιμὸς χα) 

ϑαλαρρ, αὕτη γὸ ἡ πφάπεζα τῇ τῆς ψυχθο: ἡμδμτα ἐνθδρα, τὴς ὀχονοίας ἢ  (ἰμυδεσμὀε τῆς, “ϑ)- 
ῥησίας αὶ αἰ ασοϑάσις, ἡ ἐλπίσι σωτηρία, χὴ φαΐς, ἡ ᾿ ζωή, μῷ ̓ζωτις ἀπελθόντες ὠκᾷ τῆς »- 

᾿ 5 σίας, οὐ αϑδρίᾳ πολλῇ ̓Α; ἱεραφιοηπξηζήμωθαι πυϑόϑύρων, ὥασερ τισὶν ὅπλοις διρυσοῖς 

«ἰθεπεφραγιϑίοι πότον. γα αὶ λέγω τὰ μέλλογτα; ογζύ)α Ὁ» σοι τζω γἐἀμ εὐρανὸ 

ποιῷ τῦτι Ὁ μυφήρλον. αϑαστύτοισον ανιῶ πῇ ὃ οὐρανοῦ ζς πύλας, καὶ ᾿ δξράκυνον᾽ μμάλλονἢ 

οὐχὶ τῦ: δ, οὐρανοῦ, λα τὸ Ὁ οὐρανοῦ, ΜῊ οὐρανών, χαὶ τότε ὑψη ζ Θέρημδύον. ζ 3" πότων 

ὁκᾷ ὀκφτιμιώτερον, τϑτόσοι ἐχὶ “Ὁ γὴς δείξω κείμϑρον. ὥασρ ̓ ς ὧν τοῖς βασιλείοις ὧ πόώτων 

10 σι μλγότερ ν, τοῖχοι, ὅκ ὀρφφος χευσούς, δυναὶ Ω βασιλικὸ σῶ σῶμῳ Ὁ χα ήρϑμον Ἰχὶθ, δ ϑρόνν' 

ὅτω καὶ εὐ τοῖς ϑρφινοῖς τὸ Ὁ ἢ βασιλέως σώφι. δλλαὶ ἕν ὅτο σοι γιοῦ ἐξέςιν Ὠχὶ γὴ [ γῆς ἰδεῖν. ἰγὸ αἰ΄ήέ- 

λοις, Οχοῖν ϑργαπέλυο, συτῆι ὅφανοις χαὶ ραν οὐφφυαῖ, δ αὖ Φῷ τύπων στι δίς 

4.4 ἐσοὐτίω. Οἴδες πῶς τὸ πόμτων τιμιώτερον φᾷ Ἐχί γῆς; χϑὶ οὐχ ὁρώφ μόνον, 

ουλλαν Χ) ἀπῆῃ: ; Ἰκαὶ οὐχὶ ΡΥ μόνον, αἰλλα' καὶ ἐαϑίεις ; ; καὶ ἡ λφθων οἴκαδε ἀϑαχωβής ; Ὥὀἰισόο 

. 12 σμηχε τοίγιου Ὑ' ψυχίω, «ἰἘασκεύαζετ τίω ᾿ὅζρνοιαν πρϑὶς Τ τότων ἿὟὝὮ βιυφιρίων αἰ πσυδὺ- 

χίω. καὶ ,γγὸ" Εἰ παιδίον βασιλικὸν μᾧ᾿ τὸ κόσμου καὶ τῆς ἰλουργίδος καὶ τῷ ὀχαδήματος 

οϑεχειρίαθης φέρων, χϑμτα αἢ ,ἔῤῥιοψας ταὶ ον τῇ γὴ “ γωνὶ ἢ οὐ παιδίον “ὐιϑεσπου βασιλι- 
ἊΝ «ὐτὸν (ὃ (ὃ μωνολδινὰ λαμδλθων τὸ Θεοῦ παῖδα, ου ,φρίῆειρ, Εἶπε ΜΙ, καὶ πόρτα 

δ ἫΜ βιωτιδῖν ὠκζξα' λλειρ ἐρώτα, χρη ̓τῳχι κοσμῳ καλλωπίζῃ μόνον ὀκείνῳ, αλλ ἔτι πσϑὸς 

20 τίω γῶν ὁρᾷ, κὺ χορ μᾶδλέρας, ταὶ ποῖ γευσὺν ἐπῆοισαι: καὶ ἥνα ὁμ' δίας συήδι ὠμάυ; 
“ποίων ἰπολογίαν: ; ΟΥκ οαϑα πὼς ὠπασαν τίω βιωσικίωὺ πολυτέλειδν Ὀὐποςρέφετα, σου 

Ο  δεαυύτης: : 8 ὅζι τῦτὸο Ὁ φώτιη ἐτέϑη τεϑεὶς, καὶ μητέρα ἔλαθεν θυτελῆ; οὐ ἰδζῳ τϑτο 

ὠκείνῳ ᾧΦ σπϑῆ καπηλείδν βλέποντι ἐλε ν, Ο: 3 αὸς τῷ αἰγιϑοόηπου οὔκ ἐκ ποὺ ὺ τίου μὰ γίετλ, κι κ᾿ 

φαλίω κλίνη: ; τ ἣ ὦ ασϑηται: ῳ ἰῷ αὐτὸν διετήρϑευ νόμων, Εἰς ζῴ 3} πετῶν οἰκίας 

“25 καταρύμδμοι, κ᾿ υ ὁ Ἢ τεῦ βυρσία, ὁ ὁ ἢ ασδϑς σκηνοῤβαφον κατέλυον ὺὐ δός τίω πορφυ- 

ροπώλιδα, τοῦ Ὁ οἰκίας αἰξεφάνειαν, ἄλλα ψυχῶν ὃς εἴ: , ἐπεζήτοιου,, γύτως τοίγιυυ 

ὺ ὁ ἡμᾷς ζηλωσώκϑῳ. ἃ “ κοίλη ὙῊΡ᾽ χιόιων αὶ Μ᾽ ΧΆ αἰ οκπέχοτις ζητοιῶς-: 

τις ἢ Φκ λθω μονας, ὶ πόρτα τῦφον (δ ογζύλεο πατήσωμϑμ αῷ τῆς ἣΜ χοῦν ὅχι- 

ϑυμίας, κα ὑψηλο λάξωϑυ φρόνημα. ὁν γὸ νίφωρϑρ, οὐδὲ ὁ ὁ κόσμος ὑγὰ ὧππ ἀξιος,. 
20 μμήτιγες φυαὶ ὸ πὐβέπατοι. δ]9, «ἰθακαλώ, τίω ψυχίω ; πίω ἑαυ κοιλλωπίζωμϑ, 

πίω οἰκίλυ ζὑτίω κατοισκένα ζωμμ, ἰὼ Ὁ ὃ λαίοντος Ὁ Ἢ ἵνα, Ὁ τ αἰωνίων 

ὀχιτύχωρϑρ ἀγαϑων, ϑριτι ὶ φιλαν,ϑε»»πία. 

Δογικε. ΣΧ. ΠΑΝ ΤΟ ΕΝ ΜΑΚΕΛΛΩ ΠΩΛΟΥΜΕΝΟΝ 

325 ἐοϑίετε, μηδὲν ὁϑακρίνοντες αἰ τίω ((ἰωείδυσιν. 

ὡς 

ΘΚ 1 πὼν ὅτι αἰδοώΐατον ποτήριον Κυοάν πίνήν ὼ ποτήριον δαιμονίων, ὼ κα- 

πα εἰπαγανγῶν ὥξπραπεζώ ὀκείνων ἀπὸ τα δει( 1σδα.- 
κυ, οἰστο ) λογισμῶι λὐ,ϑενπίνων, οὐπὸ ἢ! ἢ μωφηοίων Ἐ φρικῖ, πο ον 

9 τοῖς, εἰδώλοις τολυρδμων,α “πολι ̓φόζον θεὶς ἐὐδοΊο να 7) ̓ῷ φόξῳ 

δ τύτω πάλι Εἰς ἑτέρριν ἀμετείδυ ἐὐις δξωνίσῃ, ὃ χ) ὀὐαγχαοϑώσι 

Ὃ πλείονι! «ὐξεργίᾳ κεχφηνδύοι τοῦ δέοντος διδοικέγαι,μιήποτε κ ὺ ἀγνο- 
᾿φωύτῶν .“" ἐπἐσελϑηῦι τοιοῦτον, ἢ , δξ ἀγϑρας, ἢ ἡ ὠλλοθέν ποϑεν, ἀφιεὶς ἀὐφις ζωτης 

τὴς ὀβώγκης, Φησί " πὸρ (ὴ οὖν κακέλλῳ πωλούνϑρον ἐοϑίετε, μι δὲν ὀμακρίγοντες. ἐλ ἮΝ 

ΟΠιγίοι τοιχι, 3 114 αἰγνοῶν, 

ΓῚ 

ἐν ἰδωλείοις 



ὠν ἡ ὅ0Σ, ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΙΡΟΣ 

ἀἰγνοοῖν, φησι, φαΐγῃς, κι] μι Εἰδωρ, οὐχ αὑσύκεισα τῇ ἢ ὑμωείᾳ. πῆς ἕω αἰγνοΐας 

δλοι πὸ Ὁ πράγμα, ἐχὶ τὴς λαιμδογίας. χαὶ ὦ ζωυτης μένον αὐ ἀπαλλώῇά τὴς «.. 

γωνίας, ὀλλα ἑτέροις, “πολλίωυ' ἀδειὸμ χαὶ ἐλδυϑεείον. αὐτοῖς ἷς καταισκβυαΐζων. ουϑὲ ΝΣ 

ὀἀϑαχρίνειν αἰ Φίησι, τουτέσυν ἀξεταζῳ καὶ πιωϑοΐγεαϑαι, Εἰτε ει ἰδωλόϑυτον, Εἶπε μι Τοι-- 

ὅτον "Δλλ᾽ “πλαῖς ἐοϑιειν ἀπὸ τὸ ἐξ ἃ ἰγρδας, μηδὲ ττυ μαγϑείνειν, Χ ποτὶ [91τὸ ξ 
σνφοκείαϑιοι ἢ. ὡςε 66] σ᾽ φαγόντα αἰγνοοιεται, , ἀἰπηλλάηθαι. τοιαῦτα "Ὰ» τὰ μὴ τῇ 

φύσι πογιρϑὶν Ὅλ σι τῆς 2 σνοίας ποιοιοῶτοι τὸ αἰκοίθαιρτεν. {5 τῶῦτο φησι, μηδὲν 

ἀμακρίνοντες. 

26 ΤΟ Ω Κυρὶν ἡ ἡ γηδ τὸ πλήρωμα αὑτῆς, Οὐχί ; μη δαιμόνων, εἰδὲ ἡ 
νη, ἢ ὦ καρποὶ, ὼ ἀλογα, αὐ πόρτα, σεν αἰκοειρτον" πλὸ ἑτέρως αἰκούϑαρτον γί- 
"Ε), Ὥστ τῆς ἰ ϑϑοίας καὶ » Ὅσο τῆς αὐ δακοῦρ. ὅρα τϑηο οὐ μόνον ἐπέσφεψω, ἀλλὰ ᾧῷ, 

27 Εαν ἄρφυμας, Φησί, χαλῇ ν᾽ ἀπίςων, ὁ ϑέλετε πορεύξαϑαι, πὸβ τὸ τἴϑαῦϑε- 

αϑιον ὑμὶν ἐοϑίετι, μηδὲν λϑάχρίιοντες δα τίω" σιωυείδυσιν. Θεᾳ πάλιν τέω συμιμε- 
τείν. οὐ Ὁ ἐπέταξε, ἢ «ὐομοϑύτησεν ἐπιίναι, ἀλλ᾽ οὐδ ὁκώλυσει. ἀπελλύζᾳς δὲ 

παλιν ἀἰπαλλαΐπει πάσης αἰσπσοψίας. τὶ δήποτε; ἵγω μιὴ ̓ δόξι φόζι τινὸς ἐγ 1 ἡτοσοιύτη πι- 
λυκοραγμοσιμύη ὐ δηιλίας. ὁ ζ ἡ «κεργαξὀμδιορ, ὦ ὡς δεδοικὼς τὕτόποιζ᾽ ὁ 65 κα 

τὸ ἀκϑύσαι ἀἰπεχόμϑυος, ὦ ὡς χαταφρϑνών μισῶν ὼ Ὥσυφρεᾷ ὄνϑιος, αἱ ἀπέχεται. δίόπερ 
ὁ ΠΙῺαῦλος ἰρεφότερα, βελόμϑινος κατασκβυάσαι φησὶ, παν τὸ ̓οἴρα ϑενδμονυ ὑμῖν ἐοϑιετε. 

28 ΑΥ ϑότις ὑμῖν Εἶπ, ὌΝ Εἰδωλό)υτὼ ὅδ, μιὴ ἐαϑίετε δζρα ῷ μδωυνύσειντα. 

Οὐδὲ "δὼ ὡς ἐχόντων ἰχου, ἀλλ᾽ ὡς βῥδελυραῖ ἀπέχεο, κελευφ. μήτε ποίνωυ ὼς διωά.- 
μϑνα χαταρλάψψαι, φεῦπτ ( [συ οδὲ μίαν Νὴ ἐχφὶ ιχώὰ ) μυὐτε, Τὴ ἴοι μμηδεμίδν ἐχῴί ἰοὺ, «-. 

, δῥᾳ φόρως μετέχον, ἐϑρων "γορέθι κα Ὁ ἡτιμωφνδέωνὴ πάπεζα. δἰϑὲ ἔλε, (μὴ ἰἐοϑίετε ΟΝ 

ῷ μιόευύσοαιντοι. Καὶ τίω σιμυείδσιν. τὸ ἜΣ Κυρίκη γὴ ἡ τὸ πλήρωμιαι αὑτῆς. 
"Ομρᾷς πῶς ὦ δτεἐοϑιεν χελεύει, ὃ στὸ ἀπὸ γεν [Ξε], τίω αὑτίωυ' βδρτυείαν Εἰς 

μιά ἀν: στῆ Ν οἰ τ κωλύω, φησὶν ἀλλοτείωι ὀγτωνζτῷ Ὁ» Κυοίν κἡὶ 175) εἰ 

αλλ δὲ ὑπερ Εἴπω, οἰ δ τίων σμωείδησιν, τυτές!ν ἵνα Μὴ ̓ βλαῦῇ. οὐχοι δὲῖ ῳϑκερ- 

γείζοοϑαι. ; οὔγφησιν, σοὶ "ὃ τίω σίω εἶπον σωυείδησιν, αἰλλαὶ τίου ὠκείγα. πσοολᾳίξων 

γδα εἰπτον, Ὁ ο; ὃ μέμυυσοιντα" ὠὡ παλιν, 
29 Σιωείδησιν λέγω, οὐχὶ ἱ τέων ὁ ἑαυΐ", δυλὰ τίω πὸ ἐτέρου, Ἀλλ᾽ ἴσως Εὐποι 

ὡς δῤ υ ὅτι δὴ! αἰδελφωών Ε Εἰκότως Φείδιῃ, Ὡ Οὐκ ἑὰς ἡμας ; ἰπογάλεοϑαι δὲ κὐκεύοις, 

ἵνα μὴ ἡ  σμυείδησις αὑτοῖν αἰοϑενὴς οὖσει οἰκϑνο μη θῇ, Εἰς Εἰδωλόλυτα ἐαϑίειν᾽ εἰν 

«Οἴορ 4, 4β, ἔγλίω Ὡς εἰ εἶ, τί σοι τῶτν μέλει; οὐ σὺ ἔλεγες, Τί γὰ μοι ὁ (ὥν' ἴξω χρίνειν; ἄγος δξζυ ἕνεκεν 
αὐτῶν παλιν φροντίζεις; ; Οὔ ἐκείνου Φερήϊζω, φησὶν, δλλα καὶ εὐζω θεέ συ. δ} ὡ ἐπή.-- 

αν, ἵνα ὦ γ δὴ ἢ ἐλθϑεεία με κρί ὐσσὺ ἄλλης σιωφιδήσγως ; Ελᾷβ.-- 

θείαν, τὸ οἷα τύρητοι χα ἀκώλυτον λέγων, το νὰ ἐλθυϑεεία, ἰνδοιϊκὴς ἀπυλλάγ- 

υϑύη δουλείας. ὁ ἢ "λέγ τῶτο ἐςιν ᾿ ἐλεύλερον με ἐποίησεν ὁ Θεὸς νὰ πιίσης βλοῖθηρ ὀνώ- 

τέρ9ν, ΔΛ Οὐκ οἷδεν ὁ ὥλίω δικίξειν τῇ τῇ ἐμῇ ) φιλοσοφίᾳ, συν τίω τῷ δεασῦτε μὰ φιλο- 

πιμίϑν σωυορεᾷν, αἰλλαὶ χασογνώσες. καὶ ἡ ἐφ τεῆς ἑαυτον᾽ μῶϑος ζῷ ; δοισιδρε. ἐπέρνται 

Ὁ εἰδώλων, Φεύγϑισι δαίμονας, καὶ Ἂ ἥνο κει, πα σαιγϑαϑέωνὶ ὍΝ πολλὴ γἷν ἀὔδις 
Ἧ ' γαφριμδργίω..Ἅ αὶ τι τῦ τό φυσι; “ποῖον ἣ ἡμὴ ἢ βλοίθος,δμ καιχῶς θα κρίνῃ ἐπύσῳ δὲ 

βέλτιον ῶ μηδὲ ὅλως κρίνειν αὐτῷ διδδναι. αν' γὰΡὠπέχι, συσὰ ὥυτα ἐρεῖ. πῶ, φησιν, 

Οὔκ ἐρεῖ" ; ὁτὸῳ Ὁ ἴδῃ μη ἠὀοπέξοντα ζῶτα, μὴ ὧν μακέλλῳ, μή ὧν συμποσίῳ, πὺς 
οἴκ ἐρεῖ χα! ̓καταγνώσε!, ὦ ως ἀρ αφὸ ὁρῶς μὰ μέτε ἐχθντος ' οὐδειμιῦς, " οὐ γρὼ ὡς Εἴδω- 

λοθύτων ματέχεις, δνλ ὡς καθορῶν, Εἰ δὲ ου , αἰξεργόζυ, ἣ ἱγα δύξῃς, ὃ ὃτι οὐ δέ δοιχας πὼ 

“πρλκείγϑμα. 

3 ὯΔ 

φΦι νι τ αὐτὴν χῳ 
βέχην παρ ἐν 

φορμάρ, 
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πσϑλκείμδμα. ΗΥ ο, ̓γὸ τῷ ταῦ, καὶ εἰς ἑλλζωων οἰκίαν Εἰσέλϑηρ,κᾷν Εἰς αἰγϑδϑὶν ἐμρδώλῃς, 

εν Οὔ ἀφίημι σε ἐρωΐαν, ἥα μὴ ̓ ψοφοδεὴς ἽΝ “ηδὲ" λινοπλοήξ, μηδὲ αἰδιῆα ἑαυτῳ; 
πόλγματα αἰπίχι. 

᾿ 30 Εἰἐγὼ ΧΙ Ἵ μετίχω, τί βλασφημδιφι χρ οὗ ἐγὼ δἰ,σοιεῶι Τίνος 

4 ματέχεις γόρηπι, εἰπέ μοι: ; ΔΜ αν Θεὸ δώρων, ῃ ἐγ δ ρις εἰυτύ τοσαύτη, ὡς κατασχβυα- 

σαι μοι" τίου ψυ", ζω αἰμόλεωυτον ἢ ὀμωτέραν πάσης κηλίδὸς, κοιϑοῦπτερ γὸ ἢ ἡλίος ἐπαφιεὶς 
ζβ ἀκτνας πολλας χη λίσι, πώλν εἰὐζᾳς συφέλλει καθερϑις, οὕτω "ἡ ἡαεϊφρὶ πολλῷ πλέ- 

οὐ; ὀρ μέσῳ, ῷ κόσμῳ φρέφομδμοι, χαϑουροὶ ρϑρορδιυ, ὃν ̓εϑολωμᾶν, ὅσῳ χά μείζονα δυ- 

να μἰν ἔγο “ϑρ. ᾧ δὼ ἐπε; ἐχϑ, φησίν: δ οὐχ ὡς μέλλων αἰκαθαιρτος γένεοϑαι (μὴ Ἅλμοιν0) ἀλ.- 

1ο λϑ  δζρὸ κῶ αδελφὸ, ὑ ἵγώ μὴ κλινωγὸς δύωμαι διαμμκονίων, κα Ὁ ἥα μὴ κρίνω βίῃ τϑο τὸ τῷὸ α- 

“πίςου, ὠς οὐκέτι λοιποὶ ἡ Φφυσις, αλλ ἡ το φυκοὴ χαὶ ἡ “δός δαίμονας φιλία “ποιεῖ: 

με ἀἰκαλαρτο, (4 ἡ πρεϑαρέσις ᾧῷ μολυσμιόν ἐργαζε,). ἀ δὲ 51, τί βλασφημῶμαι υὑ- 

-" οὐ ἐγώ β)5σριφῶ: ; ἐγώ « ζ γὰῤ, Φησι, δ᾽ χαριτῶ Ἷ Θεῷ, ὅτι οὕτω μαὐψελόνἐ ἐποίησε ὁ 

Ἰνδαϊκης ταπεινότητος ἐμ ὠτερϑν, ὡς μίηϑαιμέεν βλόηθεοδτι ὧϑι ἑλλῶυες Οὔκ. Εἰδύτες 

ες μ᾿ τί φιλοσοφίαν, τανλυπία, αὑπουτήευσυσι, ὁ ἐρρύσιν, ὃ ὁτι ἐθΑςρίαγοι ἱρὴ ἡμετέρων ἐφί-. 

Ὁ ν ασρυκριταῖ τινές Εἰσι, χοβάλλοντες ἐ' “Μ ̓ δαίμονας ὁ Ἐποφρεφόρϑμοι, : ἡζμ τα. 

ἴα αὑτῶν πρῴρντερ, οὐ ἡ νοιτ' δ ἀμαιοϑητότεξον: } οι αβα ἀληλείας ὃ ἐνέχεν, ἀλλὰ 

φιλοτιμίας Φιλαρχίαφ' ἐχὶ ὃ δῦγμα. το ἐληλυύϑασι. ποόδης δΐχυ ὁμοίας αὖ "δἰ, ων 

ὧν οὕτως βὈνργετωνϑέωυ, ὡς " θιςαθριτεῖν, χρῷ τύτων βλαστρημιᾳφιώμῃον, γένεοϑαι :ὦλ- 

ἴλτι πόρτα εἰδωλοθύτων γέμει, ὕω “8 νι πυπβεύσῃ"" οὔτε αὐτὸς ὡς Εἰδωλώύτων τ σεγάλῃ, 

μὴ τοίγνεου αἰαργάζυ «ἰῶ,ῆα,, μυνδ᾽ αὐ ἡ παλιν, λελόντων τινῶν ὅτι Εἰδωλόϑυνον ἔθη, κοινω- 
ει. ᾧ ἊΣ Χοισος χοὺν σοι ἐδωχε,ὶ ὑψηλὸν σῃ ἐποίησι ἡ μείζονα τῇ τῆς ὠκεῖθεν β λοίζης, οὐ οὐχ 

ἵγα, κακῶς ἀκούσῃς, οὐδ᾽ ω, ὅλων τοσειῦτοι ὀκέρδαμας ὡς Ἂ εὐρδιριφέ, ἐὐντεῦλον οὗ οὑτῷ 

29 βλάψῃ ἐ ἐτέρφυς ὡς βλασφημεῖν, ὀχρ ὧν ἃ γὺ οὐ ου ̓ λέγωξ ῷ ἐλλζωί, φησυ, ὁτι ἃ πώγῳ, καὶ 

οὐ βλααήομαι, ᾧ ὅτι οὐχ ὡς φιλών ἄν δαίμονας τϑ»» ποιοῖ, δ, θΤὶ οὐδιυύασαι πεῖσαι, 

κἂν μυφμακις λέγῃς. αἰεϑενής 3 691, καὶ πολέμιος. Εἰ ὃ ᾧ. ἀδελφὼ Οϑδπτω ἐπει-- ' 

σε, πολλῷ μάλλον ᾧ (θοὸς ὦ ε ἐλλζωυα" Εἰ ὦκῷῴνος ἘχῚ τῇ τῇ σιμωειδήσει, τὸ Εἰδωλολύτν 

κατέχεται, πολλῷ μάλλον ὁ ἀπιςος, “ "ὶ ἡμῖν ᾧ πραγμάτων δὴ ποσώτων; αἱ διυ γῆ 

40 Χειρὸ ἐγνωρδρ κα ω εὐγσρισούμδι,  βλασφομεῦσι: ἢ ) ὠκῷοι, 2|9. τὸ ὑὐτοφησύμῖλα κα αὶ τώτο; 

ἀπαγέ. οὐ ἰὸν ᾿φηγίσον. ἐχ{ ἃ γὺ πολὺ δ κέρδος ὁκτὰ φέρειν τίω βλασφημίαν, γο 
Ὡ Ὁ Ὁ) σεν ἐςαι πλέον. δ[9 ᾧ «ποϑλαξων ἔλεδρ᾽ δὺτῃ γὸ ἐ ἂν φαγωρδι, πὐξκοσεύο.. 

! αϑυ, οὐ οὔτε ἐὰν (μὴ Ἰ φώγωρϑρ, ὑφερφύνδρ᾽ ὸ χρεὶς τῦτα ὃ ὃ φδυκτὸν ζ πόμα αἰπφέονον, 

ὥςε ὺ ἐτίρωλει αὐτῶν αἀπέχεοϑαι δεῖ, οὐ δζοὶ τϑτο μόνον, αὐλλὰ καὶ ὅζοο ᾷς ἄλλας ὡς Εἴρη- 

29 καὶ αἰτίας. 

31. Εἰΐτὸ δίζυ ἐοϑίετε, Εἴτε πύετε, Εὔτε “ ποιτε, πόμζᾳ Εἰς δύξῶυ Θεοῦ ποιῶτε, 
Εἶδες πιαΐς Ὑὰπν τὰ α ασξϑκειμδμου ὨΌ καϑολικὼ ὀξηγατι τίω «λύει, ἐγώ Ἀρίλ- 

λιίφον [Φ] ὁ ὅρον ἡμίν δὲες', Υ Θεὸν ὀζᾳ πλύτων δουξαζενί,. 

3» Ασσξέσιϑτοι γίνεαϑε καὶ Ἰουδα οις καὶ ἑλλήσι καὶ τῇ ὠκκλησία, τῷ Θεού" 

40 Τουτίές!, μηδεμίδν αϑε χτ λαξῶυ' μηδενί χϑὰ ὩΣ ὐ ἀδελφὸς σκανδαλίξεται, καὶ 

ο Ἰουδαῖος μαλλὸν σε μισήσει χαὶ ᾿ καζαγνώσεταί συ, καὶ ὁ ἕλλίω ὁμοίως ὡς λαιίωδρ ρον ὕτω 

γελθίσεται καὶ [,σουκριτέω, δ μόνον ἢ ̓αδελφοις ὕ χεὶ πλήῆω, Δ ὦ Οϊς δωυναῦις 

οὐδὰ ἄν ἐξωλον, Εἰγὰρ φαΐς ἐ θσμει χ) υ ζύμη καὶ Ἢ Φωφῆρες ὼ ὧλες, φωτίζειν, ὁ " σχϑτίζειν 

δι᾿ σφίης ἐν, ὃ ἐποοραλύει" «δὲς ἐαύις ἔχιασάοϑαι (ὧν ἀπίφοις, φυγαδυῦεν, τἰ τοί- 

νων 

λὸ λᾷ ζωῦτα ῥνώ ἐρεῖ Φησί, ὁ ἑλλίω, ὁτὸμ ἴδῃ μὴ! αὐξεεργαξόμϑμον, οὐδακκος. "οὐ »ὰ 
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νιν δίωώκεις, ὃς ἐφέλκεοϑαι διᾷ ὁ γ5}} ἔλλζωυες πλήήονται, ὑτὰμν ἴδωσι 'παλιυνδρομοιωζῷς 

ἡμαξ Εἰς Ω τοιαῦτα (τίω » δζένοιαν Οἕκ ἴσασιν, ἐσ) στί πϑμτὸς αἰϑϑη τὰ μολυσμοῦ 
αὐωτέρρ, γέγϑνον: ἢ ψυχὴ κὶ Ἢ ὡ Ιουδαῖοι 5), ἡ ὐ τὴν" αἰδελφών 2) αἰϑενέφεροι ζῷ αὐτὰ πεί. 

σοῦται!. Εἶδε πόδοις αἰτίας τέρήκε, δὲ ὡς “θὺ Ὁ Εἰδωλοθύντων ἀπέχεοϑαι, ὁζῳ ὃ αὐό- 

γήτον, “αἱ ὧ «ξεν, ὅν τίω πῷ Ὁ ἀδελφοῦ βλαδωῦ, ὅχῃ τίω! τὸ Ἰουδαίου βλασφημίς 

ἂν, δίγ' τίω τῷδ ἐλλίωος "“χακηγϑείδρ, δζρὶ ζ μη δῷ, δα! δαίμοσι κουωνᾷν, Ὁ. αἱ Ὁ Εἰδωλο- χαρτὶ 
λαπείαν ἕνα ἐῤ ὧ πράγμα, Εἦτω, 2 Ὁ Εἴπω, αἰσξόσχοποι γένεαϑε, ὡπσθυθιωύοις 

δι ἐ ἐποίησε ὼ τὴς Τὴν ἑλλίωων βλρίξης καὶ ἡ τὴρ ἣν Ἰουδαύων, κα βαρὺ τὸ λέρόνϑμον ζῶ, 

ὅρϑι πρῖς ἀὐ' θϑωἰθδυζον ᾧ κοῦφον ποιή Ἰϑεὶς ὁ ἑαυτοῦ μέσον, ὺλ λόγων" 
33 Καθώς καἰ γω πόρτα πᾶσιν τυ ϑρρέσκω, μὴ ζει )Ἕ Ὁ ἐμαυτὰ συμφέρον, δνλαὶ τὸ ὃ; 

πολλῶν, α, σωϑῶσι." - 

γεν ια, Σ Μιμιηταὶ μν γίγοαϑε, καϑως κῴγω ἡ Χειφού, Τούρ χανῶν ΔρΑδιδμισμοὺ ηἢ 

τελειοσοίτε, τῦτ ὅρορ ἠκριδωρδύος, αὑτὴ ἡ κορυφὴ ἡ ἀμωτοίτω, τὸ  ζα ΧοΙνὴ συμιφέρ ἴᾳ 

πος ὑπερ καὶ αὐτὸρ δηλῶν ἐ ἐπήγατι, καθὼς καγω ̓ Χειροῦ, οὐνὴν )Ὰ» οὕτω διιᾶται 
πὸίησο μεμιήτξωὼ Χεισοῦ, ὡς ἴ6 κήδεοϑαι τὰ πλησίον, λα καὺ γησενσῃς, καὶ χαμαυ- ι5 

γῆσῃρ, καν εἐπαιγχονήσγις σαν, τὸ ὃ σλησίον μ᾽ πρεννοῆς, Ο εν μέγα Εἰργάσω, ΡΝ 

ἐτὶ πόῤῥω ζωτης. τὴς Εἰκόος ὁ ἐσχα ζωώτα ποιων. χαίτοι α ονοῦλα ἃ ̓ἀ αὐὖὸ φύσει Ὁ 

πόλγμα λεσιτελέρ Ὧ21, τὸα ποχίοϑτι ἿΜ Εἰδὼ λοθύτων᾽ ἐγὼ ἢ πολλὰ Ὁ ̓δῤρέσυμ- 

Φόρωνέ ἐποίησε, Φησῖν, δ, ὅπ «ὔδάτεμι ὅτε ἔδυσοι (τα Ν᾽. Εἴῶς καθ᾽ ἐ ἑαυτὰ : ὀξετά- 

σειέ, ὦ Ῥσπθλλεσι ς δ ἀνηΐτας καὶ “τῆς: σωτηρλας ὠκπίαᾳ ποι) δλλ᾽ ὅ ὁμῶς ὑσέμενα 29 

καὶ (τα δζρ᾽ ̓ ξ νΜμ κέρδος, ὠζυλοῦ συν τοιοῦτον. ὀκφ ἃ δ», αἱ μὴ πρεηοὴ 

ἢ ἡ ρίλία τ! ἦρ 9. ἐπέρφις λνώοϑαι , τότε βλαζος τὸ πράγμα δ᾿ ὀνζῦλα ὃ, καὺ 

μηδεὶς ὁ σκλυδοιλιξόμδρο; , ἡ, καὶ οὑτῶως αἰ πέχεοϑαι τῶν κικωλυβδέον γ8). οὐ μένον ̓  

δ. Κυριανης βλᾳίξερᾳ, Φλλδ: 'καὶ Τχίπονα ὑπέμεινα. Αλλας Ὁ» ὀκκλησίας ἐσυλησοί, φησι, 
λαζων ὀψψώνιο,". ἐ χρὴ ̓ ψὼ ἐοϑίᾷ ΧΡ “μὴ , ἐργάζεοϑαι, οὔκ ἐζητησαι τϑτο, ὅλ᾿ Εἰλόμάυ ἐφ 

λιμῶ δἰ αφϑαρζιθω μᾶλλοι, ἢ ' σκανδοιλίσαι ὃ ὕτερον. δε τῦτ φησι, πόμτα πᾶσιν Φρέ- 

σκω. οὐ τι αἴθβνομον, δὺ πε Ἑλέπονον χαὶ Ἐχικίνδυωμον δέῃ ποίησαι, πόϑζῳ Εἰς τὸ ἑτέρων 

συμιφέρον «ἰαρόνββω. “- 

ΠΘΙΚΟΝ Πατων φρμὼ ὁ αἰώτερης ὦ ωὐχ, "ἢ ηἰωὼ «ἰκρίξειδμ, πάντων κατώτερος, γέγϑνε κτὶ “, τίω συγ- 

χασοίξατιν. ̓  ΣΡ οὐλ κύρθομα σφόδρα μέγα δῇ δυυδαγτ᾽ δὐιοτὸῳ μιὴ τὸ ὁ κέρδος δ 29 

Εἰς ἐτόρες ̓ οἰϑλῷ ὶ δυλοῖ ὁ ὁ τὸ ζάλαντονυ ὑγεὶς πσϑῦσνογκῶν, ἢ διχοτομηϑεὶρ ὩΝ κι δε 

ἀὐῳ' οὐκ ἐσπλεύγασε. ι1 δ τοίγιου, δελφὲ, καν ἀσιτς μδίῃς, κῷν χαβσ ἰκαιϑδύδιῃς, κῴν 

τέφραν ἐοθίῃς χα θρζεοῃᾳ ἡγαπρτος, χα μηδένα ἕτερον ὠφελῇ, Οὐδὲν μέγα ἐργοίσῃ. καὶ 

ΝΣ τοῖς ὧν ρ ἢ μεγάλοι χαὶ “μμναίοις ὀκεήνοις αὐδρώσι τῶτο μάλισει οὐξιασούδοισον ὦ, 

ἐϊέτωσον ὡν μ᾽ α: χριδείας ( βίον, ὁ σαφαῖς ὅτι οὐδε); αὐνἍ ζῷ ἑαυ ποτε ἐσχ- 13 

στήσει, λα ῦ τῇ πλυσιονέκα τος ὅθεν ᾧ ἐ μψὸν μάλλον. ̓  Ὁ ὼ τῶ Μωὺσῃ πολλαὶ δ νὴ 
» μεγοίλαι εἰργάτϑη θαύμιατοι ᾧ σημιφαι " δλλ᾽ συ σὴν αὑτὸν ὗτω μέγὸμ ἐποίησεν, ὡς ἡ μ(ϑ- 

Ἐξοδι λό, λῦ. κφεία ὀκείνν φωνὴ, ἐὦ πσοὸς (ὃ Θεὸ ἀφῆκε, λόγων, Εἰ ἀφῇς ἀὐδις τίω αἰμδρτίδυ, 

α'Βασικδιηο ἐφερ Εἰς Ἁ μὲ καμὲ ἐ ἀξάλφον. τοιοῦτος ῶ ̓  ὃ ὁ Δαζίδ, δ 9 καὶ ὁ ἐλεῦν, Εγὼ ὁ ποιμιν 

τοῦ κὶ ἐγ ὠκακοποίνησοω, ὃ οὗτοι Ὁ ποίμλγιον τί ἐποίησαν : δρέϑο ̓ Ἀχείρ συ ἐπ᾽ ἐμ, τ, 49 
Ὧὰ ῷ οἶκον τῇ παίξ ἐς (μα. οὑτωὺ ὃ  Αὐρααῖ μοί" ἐζηπειθ Ἐν ἡ συμφέρον, λα "ὃ γ. ἐξ 

ΜῈ πολλῶν. ὁ} ὀκυδοωροις ὁ ἑαυτὸν ὀξεδίδου, ἡ τὸν Θεὸν αἷτὺρ ΔΨ οὐδὲν αὐταῖ κρρσεκὸν- 

των πϑβεκάλει. καὶ οὗτοι ζ οὕτως ἐλαφρόν" Θϑ ζᾳ ««υτὭμω ζυτήσαιντες σοπῇ πῶς ὁ 

Τενο γοῦ, ἐολαζησαν, ὁ ἡριω " ὐδελφιδους ὁ 0 τῶτῦ, ὅγ ὨΝ Ἀκρυσέν, Εἰ σι Εἰς δύξια, ἐ "ὦ εἰς ϑρι- 
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χυδρλϑὲν 
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φξεροὶ, ὦ τίω αἱρέσιν λαδων, ὦ ἑαυ" συμιφέρον ἐζότησεν, “σοὶ Ω ἑαυ δῦρεν ̓ λλ᾽ αὑτὴ ὧ᾿ 

ογεπυοίζοι ἡὶ χώρρι, ἐκείνη ἢ ἐνϑμὲν λυόπαφος. ὁ Ἰωνὼς πάλν οὐ ζηκήσας ὃ Ὑϑὰ" πολ- 
λωΐν συμφέρον, δυλα' ὦ ἑαυ, ᾧ ̓χπολέοϑαι ὠχινδυωίδυσν, καὶ ἡ (ὦ πόλις Εἰἷφήχαι, «ὐπὸς 
ἢ ἐσωλύδετο Ἐ αὶ κα τοποντίζετο. ὅτε ἃ Ὁ Μ᾽ πολλῶν συμφέρον ἐζήτησε τὸτο ᾧ Ὁ ἑαυ δὗρεν, 

, οὕτω καὶ ὁ Ἰακως φχὶ “Ψ" ποιμψίων μὴ ζητήσας Ὁ οἰκήον κέρδος, εἰς πολλῆς θυποϑίως αἰνή. 
λαάυσε. ὦ οἸωσὴφ ὃ ὃ Ῥ" ἀδιλφών συμφέρον ζυτήσας ̓ ὕδρε πὸ ἑαυζι σαμπέωδμος 

“ϑεῦ πορ καὶ τῷ παΐζος Οὐκ Εἶπε, ,ἱ τῦτο; (ύκ ἤκουσοις 57 Δ χοῦ ὄψεως ὶ οὐυπγίων κυὶ 
[9 ασαῖσαι με ἐπειχείοϑιω, νὰ ὀγει σουτῶν θυ Θιιύας αὐασῴρη κὶ τὸ φιλφοϑαί μα ϑα ον 

δίδωμι δέκζωυ; Ἧἰ δέζω σῴο ἐργάσονταί μὸ ἁρδόντες Εἰς μέσον; σϑυνϊγ τύτων Εἶπεν, οὐκ ονε- 
)ο γύησεν, ὄνλα πλύτων πσοϑτιμκῷ τίοὺ ἫΜιαἰδελφών ϑεραπείον. 9 1539 ᾧ παγτῶν ὙΜ 

"Δ᾽ ζῶτα ἐἰπήλαυσω αγαϑών, ὦ σφόδρα “σιμιασσην αὖντὸν ἐπτοίησοιν ὶ ἔνδοξον ἐπέφη- 
νὰν. οὕτω ᾧ Μωύσης (εν νὰ β κωλύει ὁ ὧκ δευτέρα πάλιν αἰστι μψηαϑίωμ) αὶ ἰδεῖν 
πὼς ζὰ καθ' ἑαυτὸν πϑρεωρᾳ ὸ ἴα Τὴ. ἀλλων ἐζήτει, δ ξ γὰῤ ον βασιλείοις ςρεφόμϑμος, 
δὴ μείξονα πλοῦτον ἡγήσα» ἿΜΑἰγυτηῆου ϑησπουρών (Ὁ ἀωιδισμιόν, καὶ πώντα “Σοιὸ δὰ 

ι: χερῶν ῥί' ὠκοινώνει ν χακϑὼ τοῖς ἘΦ αἰοις,ν μόνον εὐτὸς Οὐκ ἐδυυλώϑιη, λα ὶὶ ἐκεί. 

δὲς δάλείας ἀπήλλαξε. μεγαίλο ὥ δώυ ζωῦτω, ἃ ἀγϊελιωῆς  ἀΐξια, πολιπίας᾽ τὸ αὶ τοῦ 
Παύλν, πολλίω ἔχει ̓  χπβορολω ὦ ἧ Ν᾽ ἄδγλοι πιίντες ῷ αὐξ' ἀφέντες αἰγαϑοεὶ τοῖς Ἐ 

πλησίον ἐἰλϑνη» Κονζν  χακϑιφ᾽ ὁ ἢ Παῦλος πολλῷ μεῖξον ἐποίησεν. 5} ἤἔψπρων ἤϑηλησε 

κϑινωνῆσαι συμφοραῖς, αλλ ἐλέη» αὐτὸς τὴ ὗν τοῖς ἐοαέτοιφεἶγα ἕτερ γἴνωγἢ) ὦν ἀγαϑοῖς, 
10 Οὐκ ἐς! ὃ ἴσον ἔγτα ον τῴυφῃ ῥίψαι τφυφζωδ καὶ κακουγξαϊο, κα) αὐτὸν μόνον καικουχούμϑμον 

ἐτέρρις ποιῆσαι 4η ὦν ἀδιίῳ ἡ πμῷ. ὠζθα Ὁ Οὐ ῥ μόνα ἡ λάξαρϑι τάχα. 
καἱ Ὑ αἰγαϑῶν ὀζρ () πιλησίον, δολ᾽ ὅμως φίρε μα τα μυθίαν τὸ κυπώγοις, ἔχεν τῆς 
δυσημερίας᾽ τὸ ὃ αὐτὸν μόνον ἐθέλειν ΝΣ πῖς λυπηφο να ὕπερ γθηφῶν αἰολαύ. 
ὡσι͵ τῶτο πολλῷ νεῤνυκώ τέρφις ψυχῆ αὶ τῷ Παύλου ψνήματε. ΠῚ ΚΝ ὁ μόγοι, ̓ ληαὶ 

25 ῥἐτέρα αὐαρόολῃ μείζογεικὰ ἄν πρϑήορνμϑβοις ἀτρυζα, ὁ δ Αὐρμάμι κω (ὦ 

λϑιποὶ “πὐϑτες χηδυύυοις ἑαυαν: ωϑέδαλο ἮΝ ὧ “αὐ ρόην βίῳ, ὼ πθίπις ἃ ρα. 

πλαΐς ὀχένοι τῷ τον ἤτοι (6) θείνατον! ὁ ὃ ΤΙαῦλος τῆξ δόξης γδγφμελλούους ἡυξατο ὦκ- 
πεσεῖν ἰῇ τὴς δ) ἑτέρων σωτηρίας: ἔχῳ αὶ ταὐπίω δῦ οὐαρθολιώ, ποίλυ δὴ ζμδι 
τίω; ὅτι κείνων ὑϑρύνιοι, Εἰ ὁ ν᾽ Ὠπιζοολθυσεύριων δ ίςειντο να, ὅμως ὧν πω δηῤμά 

.ο γωγίδρ ἧσοιν ἐγκεχειφισμένοι" ὦ ζυπρ(ωέξαμο,, δ οὐ αὶ ποοΐξαην ἐσῦ φαύλον 
νϑὲ ὸ “οἷ δανόμου, οὶ ὁμωθ᾽ ὁ Παῦλος ιρϑβ' εὐ νων ἐξούλοιν ἢ) αὐαάϑεκα; "ὦ; οὐκ 
μι ἐμιπυπις-ὐμδῥος τέων πσοόφασίαι. “Εἰργδρζαν ϑνη δῶ αὐπεφιαλ μος. " Θῆδε ψυχὴ 
μέγεθος, καὶ Φρονήκατος ὑψος αὐτὸν «“ὐῤθωώνοεφ «ἰρρίθρ, τύτον. ζύλωνσον, Ο15 Κὶ ϑιωὰ. 
στ, κα (ἦν εὖ τὸ παλαιὰ Ἀδρεψλνζ,.. ὅπω Δ ϑύρήσεις τὸ σθεσυμεφέρον, ἀν τὲ τῇ 

1: πλησίον ζυτῆς, ὦςε ὁτὸμ ὀκφὴς ἐλιλελιιαϑα τῷ αλᾷφοῦ, ὐνόζσαςὅα οὺψὰὸ ἄλιως δίψα 

γήσῃ σωνϑίεῦαι, δζρε χϑεοῦ σοι τὸν ὠκρνϑυ ἀσφύςνθε ᾧ “3 ὀκείνον ορα μάτων, ἱκαλὼ 
"ϑΡ γὸ ἡ ἃ Εἰρηρϑύα στείσαι, ὅτι ἀΐνλως Οὐκ ὥ)»ηὲδὄὀῆμῆν συμφέσον ϑυρᾷῷ. οἰ βελεὰ 
ὑλῶν" ὦ (ωνϑεία το αιδενγμαΐτων τούτο ἀοϑεὴ; νόμον; Θὲ συμζαίη ἥυ "ὧρ ἀυφὰ 

φϑίωαι ἐν οἰκία, ΕἾτά τίνες ἦΨ πλομηοοἰχϑέντωώι; πὲ ἐν» σχοησιώ περ μοῦ αὐ ρατε- 
49 ξωνἢ τοῖς χινδγώοις, αἰ λλ αὶ καὶ και τοικλὰ εἰσοιντες ἑαυ (ἤν. οἴκοι μοῤνώσε, δεδοικόνὴς με ες ϑγταιϑα 

ἐλθών ὑφέληται ὦ. τὴν" ἔνδον, ὅσην ἰ πσυςήσοντη ἡιμωρίόθμ ; ὦ Ὁ τὸ πῦρ "ἐπελϑον ὡς-. 

πόμτα καταφλέξει αὶ ὀκένων᾽ ἐβ γ᾽ τοῦ πλησιῳ συμ φρὴν ΟΥ̓Χ Εὐδον,κὶ τὸ ἑαυ" 
πυδῤσατολλύοισι. αὶ ὙΣΡὺ Θεὸς βουλόρδρμος [μωδυσοῷ σϑϑίρς λοι ήλοις, ζιαύτίωυ τοῖς 

πράγμασι ἐπέθηκεν αὐαϊγκίων, ὡς οὖν τῳ τῷ πλησίον συμφέροντι τὸ τὸ ἐτέρφυ διδίοϑα". 
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κὸν ὦ, 406 ΧΡΥΣΘΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὁ ὀκόσμος ἅπας ὅτω (ιωέφηκε, δ δὴ τῦτο ἢ ὧν πλοίῳ Εἰ χειρδδιος “βμομδῥου ἃ κυ- 
(ερνήτης αἰφεὶς τὸ Τὴν" πολλῶν συμιφέοϑν, τὸ ἑαυ ζητοίη ψιόγον, καὶ ἑαυτὸν κἡ ἐκείνοις κατα 
δύυσιι (χίως. καὶ ἐκοίφη ὃ τέχνη Εἰτὸ ἑαυτὴς συμφέρον σκϑποίῃ μόγον, Οὐχ ἐν ποτε ὁ βί- 

ος ςαίη, σεν ἡ τίχνη ἡ τοῦτο ζητῶσο,, δὲ τῶτο ὁ γεώρηος οὐ Τοῦτον ἀσείρει σίηον, ϑΟΌΥ Ὧρ- 

κέσαι ἑαυτῳ {ἐπεὶ ποόλαι ὁ ἑαυτὸν αὶ ἐδνὶ ἄλλους απτώλεσεν αὐ )᾽ὀνω τὸ δ" πολλών ζη- 
γ᾽ κὶ ἐφρατιώτης, οὐχ ἵνα ἑαυτὸν Δ ασώσῃι αρ αταήετω πσϑϑς κινδυυύοις, δι, ὕῶὺ ς 
πόλεις ἐν ἀσφαλείᾳ χαταφήσν" α ὁ ἔμπορος δὶ Ὄσταῦτα κοιμίζει, ὁσει ἀὐτῳῖ μόνον εἰρχέ- 
σοί, λα ὅσα ὁτέρϑις πολλοῖς. Εἰ δὲ λέηϑι ὡς, “Τ᾽ οὐχὶ τὸ ἐμῶν, ὧγα' τοέαιχιι ἑκα φος σχϑ- 

πῶν, ζῦτα ποι (ἡ γὰ χρήματα ἑαυτῳ, ἡ δυξὸν, καὶ ἀσφάλειλν Κ)ώμδμος, ἀπόντα 
ποραγματθυεῖ) ζωῦτα ᾿ ὥφε τὸ ἐμὸν ζητῶν συμφέρον,τὸ ἑαυ ζυτ4) τῦτο αὶ ἐγώ φημι, ἢ 
πολι αὐκούσαι ἐξουλόμζωυ, ὸ ΑὩΡ γῦτο πόρτα ᾧ νλθ)9ν ἐποιησοί μέζων, ὧςε δεῖξαι, ὅτι 

ζποτὸ ἑαυΐ συμιφέρϑν ὁ πλησίοι ζγτᾷ, στὸ τὸ σὲν σχϑητήσῃ. Ὁ "» ἑτέρως Οὐκ ἡ- 

γείχοντο ἐν, ϑοφποι τὸ σιλησίον ζωτῷ, δὶ μὴ Εἰς ζτίω χαταςαῖν τίω «αἰγκίω, 

δα τοῦτο ὕτως «ὐζ' (ἀωέξωξωνὁ Θεῤρ, ἡ Οὐκ ἀφίησι χσδότερϑν ὉΧῚ τὸ οἰκεῖον συμιφέ-- 

69» ἐλϑεῖν μὴ δζᾳ' τῶν αἰλλοτοίων συμφέρθντων ὀδυσανζῷς. τούτο μϑὲ" δξζυ αὐ, ϑεθπινον, τ 
τούτως ἐχὶ τὸ τῷ πλησίον συμφέροι ἰέναι" δ δὲ μὴ εἐγτόῦϑων, αλλ᾽ πὸ τῶι τω. Θεῷ δὸ- 
χϑωώτων ποίθεοϑου. σϑνδδ' ὙΔΡ ὦν! (φϑίώωι μὴ τούτο ἔχοντα ̓ αλλὼ κἀν τω ἄκραφι- 

. λοσοφίλυ ἀσκῆς, “Ὁ, λουπῶν δἰπελλυμδμων αἰμελῇς, Οὐοϊὲ μίαν Κ)ύσῃι οἶδα, Θεῷ αϑῇρ»- 
4 Χι).,7. 0 σὠἱδν. πόλον δῆλον» αἱ ὧν ὁ μιακάσμος ἰποφέμωτο Παύλος, Ἐδλὺ ΡΝ ψωμίσω αν 

ἰσσάῤχοντα, Ὁ πραδώ ὃ δὡμαὶ μαναὰ χαυϑῇ, ἀγάπίω ὃ μὴ ἔχω, ξεῖν ὠφελοίη, 

φησιν. ὁρᾷς πόσον ὁ Παῦλος ζ)ζηπ σϑνρ ἡμδν᾽; καίτοιγε ὁ ψωμίσαις,οὐ ὃ ἑαυζ, δυλα Ὁ 
τῷ πλησίον ἐφήτησον. -μὐλ' Οὐκ Φρκ φῦτο μόνον, φησί, μ᾽ 75 γννσιότητος ἀὐΐ' βού. 
λόται γένξαϑυ σὺ μιπαϑείας πολλῆς, ΣΝ γδβ ῦτο ὐνομοϑότησεν αὐτὸ ὁ Θεὸς, "α Εἰς 

(ἰωδεσμον ἀγάπης ἀγάγῃ. στὸμ δίζν ἐκχος (ζ᾽ ποσῦτον ἀἰπαιτὴ μϑίξον, ἡμεῖς " μηδὲ 
ὦ ἐλαῆον αϑρέχωμρϑν, τίγος ἐσθ θα, ἐξιοι συήνώμως καὶ πούς, φησι, τω Λὼτ ἔλεδῳ ὁΘε- 

ΤενΙθικβ. ὃς δχρ τὴν ἀπίλων, Σωζων σῶξε τίω" ἑκα: ψυχίώ Εἰπὲ, πότε, ᾧ ἀζῳ τὶ; ὁτοὴ κό-: 

λάσις ὁ Φέρετο, οὐχ ὅπᾳ δϑρϑοδοϑαλ ἔβλι, ΛΝ ὅτε καωτεγγωσμένοι ἦσαν ἡ ὀρμίατα εὐὐόσοων, 

αὶ τρεσζύτω ἢ νέο! δίς ὧν αὐῶν ἤξεπήδηφαν. ἐρωζμ, ὦ καιταχαίεοϑα) αὐήοις λοιποὶ ἐκ 

χοώ, ὑῶν ὀκοίνῃ τῇ ἡμέραι, ὅτε (ὦ) κερριυιοὶ κουτοὰ φέρεοϑαι ἔμϑηον᾽ ὠλλως δὲ, ξγυὲ ὐδέχα-- 
κίας ἢ φρετῆς τῦν Εἰρηπὸ, δὰ οἷδὲ τῆς ϑθευλῴτε" πληγῆς. (7) ἔδει ποιῷ, Εἰπέ 
μοι! καϑέζθοϑαι ἢ δύχεοϑαι τω τιμωφίδν, κὶ μαδὲν κείνους ὠφολοίοτα καταχα!εξοϑομ, 
δὼ ὁμοίας τῶτο ἑοαίτης ὦ. ουνὶ ᾿Ὰ» ἐγὼ αῷτο φημι, δτί ὡσλιοὺς ὸ Εἰκῇ δῷ κολρίξε-. 

εϑαι ὐἰῬοα Ὁ τω Θεῷ δοκοιῶῦ, αλλ στὸρ οἷν Κα κέα δῤ,ϑοφ πρὶ Ὁ. φτοίδῃ, τότε κελθθω 
μέσον ἑαυτὸν ἐμιξζα λόντα, δορθοιώ" Εἰ ΙΑ βούλει, ὀχρὰ τὸ πὸ πριυσίον᾽ Εἰ δὲ μευὴ, καν δῷ τό 

σοι λυσντελϑιου. τὸ μϑῥ γὰρ βέλτιον, ὀκῶνο Εἰ δὲ μὴ φϑανεις κσδὲὺς ὁκῶνο τὸ ὑψος, καὶ 
δχνὶ τῶτο ποία. καὶ μοιδεὶς τὸ ἑαυ ζητείτῳ, ἵνα τὸ ἑαυ" θύρῃ᾽ καὶ εἰννοήσαιντες, ὅτι ἅτε ἀἰκίη- 
μοσιρηότα οὗ τύφκον, ἴτε ἄλλο συνῆν ἡμδ!" τοῦς ζῶα, δυωήσεται, ἐῤ μὴ τίω ἀχραν 
ἰγώπεου ἔχωμδυ, ζιὐτίω πτολ Μ ἄλλων Ὁ ατοραΐνδμ, ἴα αὶ ὮΙ ἄλλωι δὲ αὑτῆς Ὥχι- 
τύχωμϑν ω ὙΜπαρϑντων καὶ ἿἹΜ' ὁπηγίελυϑρῶων ἀγαϑαν- ὧν μοι)» πόϑ ζω ἡμας ἔλιτυ- 
αν, χὔριτι αὶ φιλαν,ϑενπία, 6. 

Λογικο.» ἘΠΑΙΝΩ ΔΕΥΎΜΑΣ, ΟΤῚ ΠΑΝΤᾺ ΜΟΥ 
μάμγηρϑε, καὶ καϑῶς γρρέδωχᾳ ὑμῖν μα τὐδαδόσεις, ὅτω κατε χέτε, 
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ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩ͂Τ. ΛΟΓ, κς. 457 χῷςἥ ια, 

δε δ Παρτίσας φὸ «Ἐὶ ] Θἰδωλοϑύτων λόγον, ὡς αὑτῷ «ρφοστκον δε, 

Ι ἡ τελειότατον αὐτ' ΠΧ πόῤτων ἐργασαίμδνος, μέτεισιν ἐφ᾽ ἕτερον ὃ 
4 καὶ αὐτὸ μδὺ ἔγκρονιᾳ ἑωώ, ὦ Ὄσυον δέ. ὑπερ »»βὰ ἐφϑίω Εὐπω, 

7 τῦτο νὰ νιωῦ γέρω, ὅτι αὶ πόμτοι ἐφεξης πίϑησι ζὰ σφοδρα κατηλρρης- 
ΔῸΣ μαζᾳ, ἀλλα αἰαδεὶς αὐζᾳκν (ξιε τίω ποδοσήκουᾧ, εἰς μέσοι αν. 

͵ἵ ἫΝ Ν χλεμβαάλλε (ἃ κυφότορᾳ, φὗ δα μυλούμϑιμος (ἢ ἐπαρϑὲς ᾧ λέγυ 
Ὁ ἐκ συνέχοις Ἰθπτιμήσιως ἐγ νόυϑιμον τοῖς ἀἰχούοισι. δος Ὁ σϑρτων σφοδρότερον ὑςε-- 

ον θίϑησι, τὸ πῦδὰ τῆς αἸαφαίσεως" τέως διέφ᾽ὶ ἕτερον χωρὰ κουφότερον λέγων, ἐπαμώ ὃν 

το ὑμαξ, ὅτι πϑϑτα μῦ μιέβάγηοϑε. στὸν νϑὺ ΝΣ ὠμολογημϑμὸν ἡ ὴ τὸ κύρτημα καῇ κρυτηλϑρεῖ, 

σφοδρώρι ὑ αἰπειλᾷ᾽ στὸμ δὲ ἀμιφιδδιγόυδρον, κδἸασκανέξει πσθϑτον αὐτο, καὶ τότε Ὠχητί.- 

μᾷ. τἀ ἅ ̓ ὠμολογημδῥον ἐ ἐπαίρει, δὴ  αἰμιφισζητήσιμον δείκρισιν ὠμολογημδρον δ ἡ πορ- 
γεία, νὐμολογηρδίον ώ. διόπερ οὐκ ἐδοηδὴ δεῖξαι ὃ ὁτι αἰρύβτημα ζω "λα ὃ  μέγεϑος ὀκᾷ. 

κουτεσκέσασε τῷ πλημμελήματος, ! ὼ χν σύγκρισιν ασϑϑήγαγε ᾧ λόγον, πάλιν, ὃ ἐφ᾽ ἐ- 

ν᾽’ τέρων δικαιζεαϑαι, αἰιδρτημα Κ᾽ Δ ὦ, αὶ τοσῦπον δὲ. δίόπρ « ἀΐν Ὡ πϑρενέγνκε, καὶ ὦ κατεσκθι-. 
αὐ, ὃ ΤΣ ΤῊ Εἰδωλοϑύτων παλιν αἰμφεθάλλετο Κ᾽, ώ ὃ μέγεσον χακὸν, δ κ Ω οἰποόν. 

κρεσιν αἰεδγτημια ὃ ΟΥ, ἡ ἐπαίρειτῳ λϑγω. ὅτὸμ ἢ τὗτο ποιήσμ, Οὐκ «παν ἣν ἐγκλὴ μἷν 

μόνον, ἀλλα ἡ Εἰςτα ἐγόντια οαγή. οὐϑδ ἡ Εἶπεν, δὴ, αἰ δεῖ πορνάνειν μόνον, αἰλλ᾽ ὁτί 
ᾧ πολλίω αὐγεωσύνζευ οὐνδείκψυοϑαι χοῦ. δίόπερ ἐ ἐπήγαγε, Δοξασουτε δὴ αῷα Θεὸν εἰν «, Κορ διΝ. 

20 τῳίσώματι ὑμδ, κα ὺ ω τῳ" πνδύμαπι υμδ. ὦ Εἰπω, πάλιν, ὅτι οὐ δεῖ σοφὸν (1) τίωυ ἔξῳ 
σοφίλυ, οὐκ Σἰρχεῖται τύτῳ, ἀλλα " κελθυειὶ εὴ μωρὴν δυέοϑαι. ὼὸ ὑ συμζουλ εὐων Ἐχὶ ὙὮΨ 

" ἔξω μή φιχαζεοϑα, μηδὲ ἀδικεῖ, παϑϑϊων ὦ αὐτὸ ΤᾺ δικοίζεοϑαι ὀρϑαιρῇ, ἃ » συμουλεύει 

μιὰ μόνον (Μὴ Ἰαἰδικεῖν, ἄ)λα Νὴ αἰδικείοϑωι. ἃ αἰξιτ' Εἰδωλοθύτων Δἰφλέγϑωδιος, Οὗο 

Εἶπε ὅτι ἦι κεκωλυμϑβων αἰπέχεοϑαι δεῖ μένον, αἰλλ᾽ ὅτι ὼ ΤΜ συγκεχωρημϑέων, ὕτὸῳ 

25 σκλύδουλϑν γένηται οὐ; ἰ (δὺ ἀδελφοις μΑδνγον μὴ 'πληῆεν εἰλλ᾽ σφ ον ἕλλξνας συν ἵψ- 

δαίοις. Αἰσεϑσιοποιγὰρ γίνεϑέ, Φησι, ἃ Ἰουδαίοις ὦ ἕλλησι τῇ ὀκκρυμίᾳ, τῦ Θεού. αὐ Κορε λξ, 
πληρώσεις τοίνιου ἀπόρτοι ῷ «ἕξι τότον ἀπόμτων λόγϑε, κμκῷ υταὺ ψ ἐφ᾽ ὑτερον ἔγκλη- 

μᾷ φελήσι λοιπὸν. τί ἢ ὃ τὐτοίϊω; αἱ ἅ γεωανκες αὐακεκαιλυμερδίαι καὶ Ω γυμνῇ τῇ κεφα,- 

λῆᾷ ἡ Ἰυχοντο ἐ πεϑεφητθυοι( »» πσϑλεφήτϑυον τότο γειναϊκερ) 2) δ λὐδρερ ὶ » κά. 

χὐο. 39 μὼν, ὧπι ὦ φιλοσοφίᾳ,  χτείψόυτις, ᾿ «ξιεζάλλοντο Ως κεφαλϑὶ εὖ ᾿μϑνοι ., 

ὑνπὸ ποροφητεύοντες, ὅπερ ἐκοίτορον ἑλλζωικοῦ νὸ νόμου ζῶ. ἐπεὶ ὅκα τύτων Ἶδὴ αἴδήνεσε 

αἴδω,, ἡ ἰσως ὦ ἅ ἡκεστων,Ἤ ᾧ" ἡποίδησειν, ὁδοὶ τῶτο ἃ Ως τῆς Ὠπτολῆς πάλιν »ὥασερ 

σοφὸς ἰαΐξϑς,ἐπλυτλων ῷ λόγῳ δἰορθούται ῶ αἰμδρτημω. ὍΤΙ ὙῈ  πϑρήνεσεν ἤδη χων, δὰ-- 

λον ἀξ ὧν «πϑροιμιαζες. ζος δ ἔνεχεν συσὲν Εἰπὼν «ξὴτότυνϑαμεδεῖ τὴς Ἑλιτολῆρ 
14 ἐμιασέϑοϑει, ἀλλ᾿ ̓απεόγκλομῶν ἑτέρων ς ὁκ(ας, ἐυθέως φησίν; ἐπαμαΐδὺ 9 ὑμας ̓ ὅτι παντα 

μΥ μέμψηοϑε, καὶ καδως πϑρέδωκοι υμίν ζὼ αὔδα δόσεις, οὕτω χατύχετο. ὁρᾷ οι ὦ 

ἕξ ἤκουσαν, ὡς ἐπαμᾷ, Φ: ἢ ϑρήκουσαν, ὥς δίορλοῦται δῷ ἦν ἐξὺρ λέγων" Εἰ δὲ τις δικᾷ « Κοροικ εὶ 

φιλόνφως δ), ἡ ἡμεῖς τοιαυτίων (μη δ « οὔκ ἔχονδι. αἱ Ὁ» πο νὰ καιτωρθωκότω,, 

χ ὃ ) αἴϑδακουσεύντον, πανζιε εἰπσέξαλε τῇ τῇ κατηγϑέίᾳ, κεῖνες Ἠ ϑρασωτέρρες ἐποίησε, σ᾽ 
40 τύτῦς ῥαϑυμοτέρρες ἐν Εἰργασοατο" γιοῦ ὃ ᾿ ὧν ἃ Δ ἐπαρμέσοις χα) ) διποϑαξα ϑρος, (φυὶ ὃ 

καικίστε, κρ ̓ ὀκεῖνος μᾶλλον ἡλάψε, «ἱ τύτυς καταδύεοϑαι πἥδεσκεύασει. ᾿ἰκϑμὸν ἐς ὸ 
χα κα ἑαυτὸ ἡ χατηγϑεία πληξα᾽ στὸ ἢ τοὺς αὐἾκλασινὸ ἐπέρων κατορλωκότων καὶ 

ὀγκωμιαζομϑέων γέ.) μέζον ἐχέ Ω κένίξον. ἀλλα: τέως Οὐκ κω χάτηρρρίαφ, ἐλ ̓Ὡιὴηϑἕ 

ἐγκωμίων ἀὔχεται, ὦ ἐγκωμκίων μεγάλων, λέγων, ἐπαμώ ὃ υμαξ ὅτι ππώγτα μὰ μέμψη- 
«9:. 

᾿ 
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χοῷ ᾳ, 408 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὥς. τοιζτονγλγ' τῷ Παύλου τὸ΄ ἦθος, χα! ἘΧῚ μικροῖς μεγάλους ἐπαινύς ὑφαίνει, οὐ κολᾳ. χ. ἦν 

κεία, τῶτο ποιων (μ᾽ μοιτο. πῶς δ ὁ μυ"δὲ “οημῶλ ἐφιέμδμος, μετε δόξης, μήτε ἄλλου 
μηδενὸς Ἢ τοιότων,) αἰλλ᾿ αὑτῆς σωτηρίας αὐτἷὦὋ πάντα ποραγματθυίμδμος. 89 καὶ ἐ- 

παίρει τὸ ἐγκωμίου λέγων, ἐπαμνώ ἢ ὑμας ὅτι πάντα μῦ μέμψηοϑε. “ποῖά, παΐτα; αἰαῇ 

“ὃ τὸ μή κομιᾷν, μηδὲ κατακαλύτηεοϑαι τέως ὁ Ἅθιϑς ζιῦ αὐτοῦ μόνον αἰλλ᾽, ὅπτρ ἔφέω, ς 
Ἰλιϑωψιλεύε:) τοῖς ἐγκωμίοις, πγϑλϑυμοτέρφες ποιών, δ φησιν, ὅτι πάντα μὸν μέμνη- 
εϑε, χαὶ καϑαὶς πρέδωχα ὑμῖν ὅς αρϑραϑόστις, τω χατέχετε. οὐρα χαὶ αγραάφως πολλὼ 
α'ροδίδου τότε, δὴ δλλαχοῦ πολλαχοῦ δηλο!. ὥνλα τότε (ὦ αβρίδωκε μόνον, νι ὃ. χα! αἰ- 

πολογίλυ “ἰϑησιν τω γ ρὺ τώτυς ἰουροτέρρις ἐποίει (δ ἀκουονζοα, ὁ ὠκείγων κα τέασα 
ὃ φύσημα «Μ' οὐγαγτίουνδἕων. Εἶτα οὐ λέγᾳ ὅτι ὑμᾷς (ζ κἰασηκούσοτε, ἕτεροι ἢ αὐϑή-- 

κουσαν, δλα ὀμυπύτῆως ἐκ τῆς διδασκαλίας ἀφ αἰνίηεται αἱ 9. ΤΥ ἑξῆς, ὕτω λέγων᾽ 
3 Θέλω ἢ ὑμας Εἰδέναι ὁτί πϑρμτὸς αἰδρὲς ἡ κεφαλὴ ὁ ΣΧριφὸς 81" κεφαλὴ ἣ )ν- 

γαικῶς ὁ ὀἀμηρ' κεφαλὴ Ἀἰ Χριφοδ Θεῦς. ΗΖ αἰτίολργία αὑτη᾿ τί ϑησι ἢ αὑτίωυ, 
δ αἰοϑενεςέρρυς πσδϑσικτικωτέξυς ποιωῖν. ὁ (ζ ὄξω πειςὸς, ὡς γοὴ, ὼ ὑῤρωμδύος ΘΟ εἶδ δεῖ- 

ται λθηϑυ" αὶ αἴας, απ ὧν δὺ Ὠπιταχϑή, δλλ᾽ “ϑιρκεῖται τῇ τ ρα δόσει μόνῃ" ὁ8 αἰαϑοέ- τς Ἢ 
ξερϑς, ὅτὰμ καὶ τέου' αἰδέδν μείϑη, τῶτο χαὶ κ᾽ πλείονος τῆς ασουδὰς κατεχά ὃ χεϑὺν, " 
κζ' πολλὴφ κί πσάχούει τὴς ἀσοοθυμίας. δίόπερ ΟΥ̓ οδ' Εἶπε τίω αἰτίόν, ἕως" ἐτν - 

(ζαμνουϑῥζω Εἶδε τίω ἐντολίω, ἡἰς δίωω ἡ αἰτία, πϑωτὸς λυδρὸς ἡἠχεφαλὴ ὁ Χραςος ὅθηγ. 
χἷἶπ 

"ον δ χαὶ τϑέλλζωος οὐδαμῶς. Εἰ γὰῦ σῶμα ἐσμῶν τῷ Χειτοὺ, ὶ μέλη ἐκ μέρφις, ἃ 
ζωώτη ἐκῴιος ὑμδ κεφαλὴ, δ οέκ ὑγτων ον ᾧ, σώματι, σὐοδ Εἰς μϑϑιτελοιώτων οὐκ αὐ το 
Εἰηχεφαλή, ὧςε ὁτὸν Εὐπη,πϑρτὸς, τῷ πιτοῦ δεῖ πσφοσυπακούφ. Εἶδες πῶς πόμτα- 

«οὐ λύωνεν ἐντοίπει (δ ἀκροατίω καὶ γὰ» ὅτε οὐδὲ ἀγάπης διελέγετο, καὶ ὅτε κὐθὲ ταπειο- 
Φρϑσύνγης, χαὶ ὅτε αἰδὶ ἐλεημοσιωης, ἐκᾷϑεον Εἶλκετὰ ποβαδείγματα. χεφαλὴ ἣ για- 

κὸς ὁ λυύρ᾽ κεφόν! ἢ Χριφοῦο Θεός. εὐ ῦϑα ἐπιπηδῶσιν ἡμῖν (Ὁ αἱρετίκϑὶ ἐλοίΠωσίν 
ἦα ὧχ ἢΜηἧΕἰρημδμων χινοοιῶτες ῷ.. ἰῷ δλ ἑαυτοῖς αἰθεπίτηοισιῃ. Εἰ Ὁ κυφαλῇ 1: 

ν, 4.» ε (ἡ ὁ ιζ» ἍΝ δ .κι'Ρὺὶιὶ. ε 
“κυσαγκος ὁ ὀμὴρ, ὁμοούσιος ὃ ἡ χεφαλή Ὁ σώματι, χεφάλη ὃ τὸ Χολφοῦδὸ Θεὸς, ὁμούσιος 

ὁ ̓ ς ᾧ πατεί. Δ νὶ δ΄ ἐτερούσιον ςντθῦϑεν χποδεῖξαι βουλϑ θα, δλλ᾿ ὅτι ὠῇχεταί, χἰπμίνι 
φησι. αἰ δὼ πῆς τῦτο Εἴποινϑν ἀμ, ὅτι μάλλιςα (ζ,, ὅτὸρ τι ταπεινὸν λέγη!) ΜΙ τῆς 

(ρχὸς ὄγτος αἰστν, οὔκ ϑυτέλεια τὴς ϑεότητος 521 τὸ λεέγϑνϑρον, τὴς οἰκϑνομίας δε υϑῥης τὸ 

λῳϑὲν. σλωὸδλλ Εἰπὲ, πῶς τῦτο βούλᾳ ἐκ τῊτι χατασχάυα σαι γμῶ ; ὁτί ὥσπερ λυὴρ 10 

εὐῤχει τὴς γειναικός, φησιν, οὕτω χα ὁ πουτὴρ τὸ Χολφοῦ, Οὐχοιῶ καὶ ὥασερ ὁ Χρισὸς Ὁ ἀρ.- 
ϑρὸς, οὕτω χρὶ ὁ πατὴρ Ὁ εν. πορτὸς γὃ αἰδρός, φησιν, ἡ κεφϑηὴ ὁ Χριφὸς ὅ81. καὶ τίς ὁ 
ζώτα κατα δέξαιτο ποτε; εἰ γ. ὅσον τὸ αὐτβέγν ὃ να τούς ἡμᾶς ντοσΐζγον Ῥ παίζος ασοὲς 
(ὦ ὁ», οὐνόησον Εἰς ὅσην αὑτὸν ἀξεις τίωὐ εὐτέλφαν, ὧςε νὶ πόρτα ὁμοίως ζξεταςέον ἐφ᾽ ἡ- 
εδὶ τὸ Θεδ, κἀν ὁμοίως λέγη) δ, υὐπονεμητίέον ᾧ (Θεῷ τινα ἰδιαίξουσαιν αἰροχίω, 35 
χαὶ Ὀστωύτίω ὁσίω Θεῷ. Εἰ Ὑοῤ μη τα συγχωρήσαιεν, πολλαὶ ἔψατω τὰ ἄτοπα, σχϑ- 

πεῖ δι᾿ κεφ) τῷ Χρισοῦ ὁ Θεός᾽ ὧν αὶ ὦ ὀυδρὸς ' κακῷν ος ΤῊς γι αγκός. οὐχοιῶ εἰ ἸὴΩ 

πάντων ὁμοίως ὠκλοῤφοιμδν τίω κεφαλ ζω, τοσῦτον ἔςαι ὁ ὸς ἀφεφηκὼς τῷ παΐξος, ὅσον 
ἡμῴς αὐτύ, αἰλλαὶ χαὶ ἡ γωωνὴ πτοσῦτον ἡμδ Σπυφήσεται, ὅσον ἡμιᾷς τῦ Θεοῦ λέγϑυ᾽ κα ὁπερ 
ἊΝ ὁ νὸς πες ῷ πατέρᾳ, τῦτ καὶ ἡμᾶς σεὺς ῷ υδν,χαὶ ἡ γυνὴ πρὸς (Ὁ ἀὐγόνα, πάλιν. 49 

χα) τίς ζωῶτα αὐέξεται; αλὰ ὁτέρως ὀκλθμθανεις Ὠχὶ γουναμκὸς χα! αὐδρὸς πίω κεφα.- 
λίω, καὶ οὐχ ὡς Ὠχὴ τὸ Χριφοῦ, ςζκχοιῶ χαὶ ὅχὶ τῷ υοὺ χα παΐξος ἑτέρως ἐκλητῆέον ἡς- 
μῖν, καὶ ὡς ἑτέρως ἐκλνητῆέον, φησί; καὶ τὸ τιον. καὶ γὸ Εἴπερ Ὁ γίω ἐζήτει Εἰπεῖν 

Σ αὐπονταγέὼ ἢ Παῦλος, ὡς σύ Φη9, οὐκ ὸρ γανάϊκᾳ πρυγανν Εἰς μέσον, δρλλα δούλου 

ἐβωλλον 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣΤΎΤ. ΠΡΩΤ. ΔΌΓ.κς. 45 κεν ἰα: 

μᾶλλον καὶ δεασότίων. Εἰγδρὺ αἰ πυοτέτακ.) ἡμὲν ἡγοωή, ΣᾺ ὡς γωνὴ, δρλ᾽ ὡς ἐλβυ)ά. 

ον δλλ ὡς ὀμότιμος. καὶ ὁ ἰὸς ὃ, Εἰ αὶ αὐ ήκοος γέγϑνε ᾧ πατεὶ, δυλ᾽ ὡς ψὸς Θεῦ, δυλ᾽ 
ὡς Θεός. ὥασερ δ πλείων ἡὶ πειθῷ ᾧ ῥῳ ποδός (ὃ πατέρα, ἡ Οοῖς ὀδϑούποις πνοὲς ὧν 
“δ )λυνηκοζᾳς . οὕτω ᾧ ἡ ἐλθυϑεολα, μείξων. οὐ ὑνν »έπου  ὥ αὖ 4» πσϑϑς ῷ πατέρος Ϊ 

5 μείζονα Ὁ) ν, ϑοϑέπων αὶ γγησιώτεροι, το ἢ τῷ παῖδ ὸς ασϑλο () ψὼ ἐλοίῆοια. Εἰ )) ϑαυ- 
μάζομδῳ τὸν υ{δγ, ὅτι ὑχα ἠχϑυσεν,ὡς ἡ μάλα ϑαναΐτα ἐλϑοῖν, ἡ θαναίτου ςαυρϑ, αὶ θου.- 

μῷ ἀὐτι μέγα τιϑέ θα τῷ», θαυμάζειν δι ὦ πατέρᾳ, ΤΙ τοῖϑτον ἐγ ρνησεν, οὐχ ὡς δύ 

λον ἐχιταήσνϑμον, αἰλλ᾽ ὡς ἐλεύθερον ὑπακούοντα, νὴ σύμ λον ὄντοιν, ὁ," συμμινλος, 
οὐ δοῦλος. σύμίολον ὃ ὕτὸμ αἰκούσῃς πολιν, μὴ ὡς τῷ παΐξϑς ο)δεωῖς ἔἰχόντος ἄκουε, αἰλλ᾽ 

το ὡς τῷ πευδὸὺς ὁμοτίμα πσϑὲς δ γελμνηκότα, μὴ τοίνμυ Εἰς πόμτοω ἕλχε ὃ χορ δειγμα τῶ 
αὐδρὸς ᾧ τῆς γωναχκές. 25» ἡμ(ν ὥ )» Εἰκότως «᾿ χυοτέτακτω τῶἱ ὀὐδρὶ ἡ γωνή" δ 

δ) ἰσοτιμία μαϊχέω ποιᾷ. χαὶ οὐ δ τη μόνον, ἀλλα ᾧ δζ τίω ἀπά τίω πίω αἴϑὰ ̓  
οχίω συμιδάσαν. δ τοι τ “Ἀυουδῥη δὴ θύϑέως οὐχ αὐ συ τεγη “ οὔτε στλύ αὑτίοδ 

ἤγαγα ποῦς τον ὀύδρα , οὔτε αὐτὴ ἤκουσέ “-"ροὶ τῷ Θεϑ τοιῦτον, οὔτε ὁ ἀνὴρ Εὐἰπί ᾷ 

ις πος αὑτίου τοιούτον᾽ αἰλλ' ὁτι μδυὺ, Οφοιώ ὡκ Ὑ) ὀφῶν ἰντν ὸ σεὶρξ ἐν τ" (ὐρκϑῖν αὐτὶ θα 

ὦ, Εἶπεν" ρος ὃ οὐδουμϑ Οϑεῖδ' «ἰ ασοταγὴς ἐμφψημιόνέυσε τσοϑς αὐγίω,. ὅτε ἢ χαχῶς ν 

ἐγρήσατο τῇ ἐϊζοισία, χα! ἡ ϑιμονϑῥη βουϑος, ζηγίουλος εὑρέθη, καὶ ;τόμτο ἀπώλεσε, τότε ὠ- 
χϑύει διχαίως λοιπῶν, ΓΙοθς (δ) αἴδρα σῳ ἡ ἀἰποςροφήσυ, ἘΝ 5» Εἰκὺς ὦ τίω ἀμδι. ἌΨῃΝ 

φίον ζω τίω ἐκπολεμόσω Ὁ ἦρος ὃ ἡμέτερον ( Οὐ δ γὴν δν' ὠιησέ αἰς Εἰὐρίωὠϊω ὃ “7.5 ι 

νο δὲ ἀτγυλμῆιϑαι ττυ συμξλότος " ἀν ἀπ μδμ δὼ αὔτ οὶ τραχύπεερν αι ὑποίον 
τὸν ὀύθρα, τὸ μηδὲ τῷ οἰκείου φείπαοϑαι μέλους τίωὐ δξ αὐτνν βμονθμίωυ) σιωυιδὼν τὴρ τῷ ' 
αἰ αθύλν καικϑυργίδῳ ὁ Θεῤς, ἐπετείχισε τυτὶ Ω βῆμα, ἡ πίω ἐκ τῆς Ἰχτουλὴς μἀλλυσαν 
ὠπίρϑειαν ἔσιοϑαι δχρὶ τὴς δποφάσεως ζωύτης λμεῖλε τὴς δχηϑυμίας τὴς ἐμφύτν, χα 
ϑαΐπερ μασύτοιηϑν χαταασάσας τίως ὧκ τὴς αἰμὗότας. μνησικακίαν. αλλ ἔχὶ τῷ Θεοδκὼ 

25 τὴς ἀκηρατν οὐσίας ἐκείνης, συ οϊὲν τοιοῦτον ὅϑῃ αἰ αυοηηεύσαι. μὴ χοίγιωυ κτ' πϑύτων δέ. 

χου ταὶ τὐραδείγματα " ἐπεὶ ἡ ἀλλαχοῦ πολλὰ ἐντεῦθεν ὠπϑρτήσει χαλεπὰ ἀρδοτήμα- 

τα... ἃ γερὴ ὧν δϑοιμίοις τῆς Ἐχιζολὴς ἐλεγε΄. ΤΠΛύτᾳ υμϑὰ! θην, ὑμεῖς Ὁ Χολφοῦ, ἀν Κη». γ)ι.}γ}: 
Χοιφὸς ἢ Θεού, τί δζυ.; ὁμοίως ὑμδὲυ τὰ πόρτα, καὶ ἡμεῖς εν Χολφού, ἡ ὁ Χοιφὸς τῷ Θέϑ; 
οὐδουκίφς, αἰλλαὶ καὶ ἴοῖς σφόδρα αὐοήτοις δήλιηὴ αἰαφορϑὶ, Οὐ κὶ αὐτὴ βῆσις Ἐχὶ τὸ Θιοῦ 

39 ᾧ τῷ Χοιτοῦ ᾧ ἠδ Εἰρν.). ᾿ αλλώχοῦ ἢ κεφαλζω Εἰπὼν (ὃ αἴϑρα τῆς γα χὰς, 

ἐπήγατδν᾽ Ὡαττρ αὶ ὁχχρισος κεφαλὴ καὶ σωτήρ 681 τῆς ἐκκλησίας χαὶ πποςαΐτης, ᾿οὕτίω καὶ πρίσιν»: 
ὁ ἀνὴρ ὀφείλει τὴς ἀντι γωναμώς 6}. δ᾽ δῶ ὁμσίως ὠχληνθιῖθα ὃ Εἰρηρδλιον, ὁ την “Ἂ 
ὦ ζ μοὶ τότε ἀπϑωτα Ἐφεσίοις ἐπεξαλμδνα αὐϑὲ τὴς αὐ ροϑέσεως ζω τὴς ἡ ἰὠπαγε: 

"ἡ Το θἰ γαῤῥεωατόν. ζαγὲ αὐτὰ ῥήματα λέγε (δ θη! Θιό καὶ λό ϑοοίκαν" ἀν ἐπίρως 
τς (κ' ὠκξνα νοητόον, ἑτέρως ἡ ζαῦτα᾽ οὐ μδιυ πάλι πόρτα ἐϊξηλλαγμιέγωε᾽ ἐπεὶ παλὴν Εἰκῇ 

ἴ μάτζω πϑρειληφϑαι δῦξει, ξυσὲν απ αὐτῶν κϑιρπουμϑῥων. ἡμδν.. ὥασερ γὃ οὐπαγτὼ 

ὁμιοίως ολητήϊον, οὕτως Οὐνδδ' πάγζῳ ἀἰπλαῖς ὠκόλητίον; ἵνα 5, ὃ λέγω ἡ") σὰ φέφερον, 

χὶ νἰαυυδείγμαζος ἀΐ' πειροίσοιαι ποιῆσοι Φαγερϑι, εἴρη )κεφαλῃ τὴς ὠκκλησίας 

ὁ Χριτος. δρ μηδὲν οἰπὸ τῷ ἀν, ϑοφπίνα λοίζω, Τὶ μοι καὶ Εἰρη) γϑ»»;πάλν ὁν ὥπὸνῷ 
,ο λαξω, πολλὴ ἔψυται ἡ αἰλογία, ἡ Ὑ5Ρ ὁμοιοπᾳιϑὴς τῶ σώμάτι καὶ κεφαλὴ, ἢ Οἷς ὠδοῖς 

αἰχοεύθυγος, 4{ δὼ δεῖ ἀφεῖναι, ἢ τί λαῦεῖν, αἰφεῖνω νϑὺ ζωῶτα ὦ Εἶπον δεῖ, λαθεῖν δὲ 

᾿Γ΄΄ ἐνωσιν αἰκριξῇ, αὶ αὐτίδυ ὶ “δἰ γίωὶ τέων προ ἐτέων" καὶ ον ζωῦτα ἁπλώς, ἀλκὰ καὶ ὦν 
Ἀμοογίξα. Ὁ μεῖζον οἴκοϑον Ἐληνοεῖν ἢ (Θεῷ ωρόπον. καὶ γδ ἡ ἕνωσις ἀσφραλεςέρρι ἡ ἡ δἰοχὰ " Φμϊωτέο 

δκ. πώλιν ἤκουσας ἡ) " μὴ πλύτα μηδὲ οὐ λάζης, Δα ὼ μηδὲ πόρτα ὀκθάλῃς, 
ΟΒεγίοῖ, τοπὶ, 3. ἍΜ) ΡΝ 
ΓΝ - σα. ». .9 



δῷ η. 

ἀῶ. κῇ “δ. 

4ιὸ ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ΣᾺ ὅσοι Θεῷ φρέπει ϑυίξαμϑμος, ὅτι ὁμούσιος, ὃ ΤΙ ἐξ αὐτι, τὰ ἀτοπα ὃ ὁ αἰαϑεγείας ἢ ὅντα αἦ- 

ϑερπίνην Ἐλὶ τὺς γῆς ἴα. εἰρη) φοῖς ὁ ὁ Θεὶς πάλι. αν ἥω πόρτα δύξὶ ὦ, ὁ ὅσου Τὰ 

φωτὸς τύτυιοὐδαμφρ. ᾧ γὸ κέ ῷ σκότει τῇτο, ἂπ τῳ κὐξαλείιταιὰυ υφ᾽ ἐτέρας μινήται 

διυνώμεως, κα Χ Ἰπισκιάζεται, ὦ ὧι συνὲν σοὶ οὐνοῦσοι δέμις λὴτι τὴς οὐσίας ὠκχείγης. ἀλλ᾽ 

Οὐεῖδ' πόϑτα ΩΣ τῶτο κάθε, ᾿ ἀρὰ δροψόμεϑεί τί Δφίσιμον Ὡτο τὺ ὑ κυ δαδείγμα- ὁ 
τοῦ, ῷ φωτισμόν" τὸ ἐν τῷ Θεῖ γενόρϑμον ἡμῖν, τω τῷ σχότοις ἀπαλλαγἀὼ ἐκ τύτου σιω-- 

αἴγοντερ. ὺ τὰ δ᾽ αυδὸς αἱ ετιχϑοῤ, " πσαύταω ᾿ δε ἣ ὃ ὀλοκλήῤῳ Ἄριπον ἐπεξελϑεῖν τῳ δ" ταπ' 

χρεΐῳ. ἰσως ΝᾺ δ τις ὠζ καὶ Ὁ ἀζῳπορήσειρ, “οοϑς ἑαυτὸν ζῦμ, ποῖον νρυμκα ἡ ὡ ὦ ἀνα- 

χαλύωηεοϑαι ᾧ (ἿΝ γύυακϑι, ἡ ὃ καλύαλοοϑαι «ἂν λύδγα. ποῖον ὀυ ἔγκλημα πϑτ, 

οὐτεῦθεν "δὴ μδύδτω, σύμζολᾳ δίδοται λὐδὶ χα γευαρκὶ τολλα ἃ ἕπρᾳ, 5 Ἢ τῆς 10 

Ῥραλοντῆδε δὲ τὴς αὑπυταγῆε, αζ᾽ ὃ " ὀκείνων ἡ τῶτο, τὸ ζωυτίω  χαλύηηεοϑαι, τύτον ατέπῃ 
γυμγίω ἔχων τῶι κεφαλίω, Εἰ τοίνιω σύμξολᾳ ζυτα ἔξιν,αἰμφότεροι ἀμδρτόμοισι εἰ 

δταξίην συγχέοντες, καὶ ἡ τίωυ' τῷ Θεοῦ Δἰ φτωχά, κα αὶ (ὃν οἰκείοις αὐπβθαλοντες ὃ δόϑερ, χα 
ὁ ἅ εἰς τίω ὠκείγης ̓ αταπίαῆων δὐτέλφλυ ἢ ὃ  ἐπϑριςα μδίη Φ᾽ ὀλὐδρὶ δα τὸ ήματος. 

αἱ ἱμάτιον «γδραΐῆεν οὐ ϑέμις, συν Ουτίω ἃ ̓χλονίδει «ὐξεχείοαι, ὥκῴϑον δὲις 

φάρς ἢ Ἰκαλύπῆοαν (Οὐκ ἐ ἔσα! γδ φησι, σκθύη λῤδρὸς Ἐχὶ γωυαμαὶ, Φ οδ' οὐ δύσεται αἱ ἡ- 

γὴρ φολζυ ̓ γαναραίαν) πολλῷ μάλοι ζτα λύτο ηεοῖ, ν νὶ δὲϊ. ζαῦτα μϑὺ Ὁ χο»; 

νὴ λλϑεῦπων νειομοθϑέτη Εἰ δὸ ὸ Θερρὺ ὑξερον αὐ ὶ ὀκυβωσεν ὀχεῖνο ὃ ̓ οἶδα τῇ τῆς φύς- 

σιώς, ὃ κρλύπηροϑαι λ γα, καὶ πὸ μὴ κριλύπεοϑαι. ὁτὸμ ἢ Εἴπω τίου φύσιν, Φ 

Θεὸν λέγω. ο ὁ γὸ τίω φύσιν δοημινργήσαι, αὐτές" ὄφιν. ῥτὸρ δὲ δ «ὃν ὁ ὁξρῦς. αἰατρέπης 26 

ττοις, ὅρᾳ πόσο, Υζ τὰ Ἰλιθλᾳίῃ. ᾿ μη μοι τῦτο Εἴπῃς, οἷ μικρὸν Ὁ «εδιτὸμό- 
αϑυον. μέγα ἃ ἜΝ κοι ἑαυτὸ. ταρρϑή γον ὅν, Εἰ ὃ καὶ μικρίν ἰώ, μίγα 
ἐγίνετο, ὯΝ μεγάλων (Εὶ σύμζολον ποραγμματων ὁ καὶ μέγα 6], δῆλον δξ ὦ ὧν το-- 
σαύτίωυ βὐταϊξίαν τῳ διμᾷ αἰρέχει, ῷ αὐὔλοντα κα ῷ αὐβηϑαϑμον ον κίσμῳ ὀζμτατ- 
τον. ὦςιε ὁ ; οἰδαθαμων, πόμτα συγχεῖ, κα τὰ τὸ ᾿ Θοού παρ δίδωσι δῶρα, ὲ πω ἀνωϑει αὐτῷ 22 

Γ΄ δυϑοίστιν “μέ χαμαὶ ῥίἼω, οὐ οὐχ ὁ αὐνρ δ Ἧ μόνον, αἰλλα ΟΣ ἡ γωνή, ἡ γοὶ ὺ κείνη διμιὴ μα- 

ζωλλ. Δ. Κἢ-. 

δίνη, δ Ὁ οἰκοίλν πιξιν ὀζμτηρᾷι, ὦ ὡασερ ἕω ἢ εἰχρῦν ὃ φασιαξειν, δῦ ἐπ᾽ ἀμφοτέ- 
ρῶν εὐ τέλειον, οὕτω λέγων" . 

4 Πέρα ἀγὲρ πρεησευγλυϑρὸς ἢ Π] πολ φητέων τὶ κεφαλῆς ἔχων; καται δγόισει τἰωὶ κα- 

φαλίζω' ἐσ. 39 
4 Πάσαἢ ἣ ϑινη ᾿ ωροσευχομϑῥη} ἢ ἰογοφυεύνσι αἰκαιταικάγυπῆῳ τῇ τῇ κεφαλῇ, χαταιογουθᾳ 

τίω ̓ φαλίω αὑτῆς, Ηπυγϑὰ ὁπερ ἐφέωυ, και ᾿λὐδρες καὶ γοιυαῆκες ππρφητεύ- 

οντερ, καὶ γοιυαίας τὸ  χδῤισμα τῆτο ἔχουσοην τότε, ὡς αἱ Φιλίπαου λυγατέρερ, ὡς ἕτεραι 

“οἢ ἐκείνων καὶ μετ' ὁκοίναρ" δὶ ὧν καὶ ὃ πσοοφήτης ἐλεὴν αὐωλνν, Οπ. ππρηφητεὺ- 

οἰσι) (ὦ αὶ υοι ἰύ δ; καὶ αἱ υγατέρες ὑμδῇ ὁ ὀραίσεις ὀψοντα). ἃ (ἷ δίωυ ὀύδρα Οὐκ αἰεἰ αἴα- 35 

οίξω εὐ τακίλυπῆον δὑ),ἀλν σπὶρ δὔχοται μόνον, σῶς νὰ λϑήρ, φησι, ατελσευχοιδιος 

3 παρ φητεύων, κεφαλῆς! ἔχων, χαταιλφεύει τέων κεφαλέω τ τίω ὃ γαινάικοι ὅζᾳ- 
πϑρτὸς καζαχαλύηηοεϑαι κελᾶτει. δ|9 ΘΙ ̓Εἰπών, πᾶσα γωνὴ πσελσευγθ δι ἡ πϑφηυ- 

τεύουσει ἀχατακαλυτῆς τῇ τὴ κεφαλῇ καταμγρυύει τέων κεφαλέιὼ αὐτῆς, Οἕκ ἔφη μέλ 

τὸτν μόνον, αἰλλὰ καὶ ἐἐπεξῆλϑεν, Εὐπω: Εν γὰν ὅ21 χαὶ τὸ ἀΐο' τὴ Ὁ δξυρευλύν. 49 

Εἰ ἀὼ εἰ ὄξυρ; ΟἿ αἰργφὸν, δὔδηλον ὅτι καὶ ἀκατακοίλυπῆον δῇ) ΓΙ ἐ δνάδος. καὶ συ ίᾳ τύτῳ 

ἠρχέξϑη μένον, αἰλλα χαὶ παλιν ποφησέγικεν, Εἰπων" 
1ὸ Οτι ἐφέλε δξοισίαν ἢ ἔχειν ἰὼ τῆς κεφαλῆς ἡ γουὴ "χη ἔδυ: αὐϊέλοις. 

Δείκνοσιν ὅτί ξύκ ςἰ ῳ τῷ χαρῳ τῆς δχις μόνον, ἄλλω κα διζιυεκῶὼς ὀγχέκα λυφϑεῳ 

δεῖ. 



ΚΟΡΙΝ, ΒΠΙΣ ΤΊ ΠΡΩΤ. ΛΟΙΣ ἃς" 4“τπΣι 
δεῖ. Ἐπ ὃ. τῷ λυδρὸς Οὐκέτι τὸν τῷ καλύμματος, αἰλλὼ τὸν τῆς κόμης οὕτω γυμνάζα 

λόγϑν. κολύπηεοϑω γὃ τότε μόνον κωλύει ὅτὰμ (ὕεται, κομᾶν ὃ ἀεἰ Οὀἰποτρέσσει. δρᾷ 

τϑτο ὥασερ Ἐλὶ τῆς γωυαικός Εἶπεν,οἰ ὃ εἰ κατακαλυσήοται,καὶ κειφοίαϑω᾽ οὕτω χα Ἐπὶ 

τὰ αὐδρός, 51: ἐδῳ κομᾷ , ἀπιμία αὐταί ὅδν. Οὐκ Εἶπεν, ἐδὼ καλύηηηται , ἀλλ᾿ ἐω 

5 χυμώ. 88 χαὶ ὐρηαϑμος ἔλεγε, στεῖς αὐὴρ ταδϑσευχόνϑρμος ἢ παϑεφητεύων, κι᾿ κεφα- 
λῆς ἔχων᾽ σέκ Εἶπεικοχαλυμμέινος, ἀλλα, ΚῸὶ κεφαλῆς ἔχων, δεικψες οτί κἀν γυμνή 6). 

“ "ν, ! ΝΣ “",)» ! ὁ, “ΠΣ ἃ 
ται τῇ χεφαλη, κομιέωυ ἢ ἔχη, ἰσος {61 τω κεκαλυμμένῳ. ἡ γὺ κόμ(, φησίν, αγεὶ πε-: 

ραολαίου δίδοται. 

6 Εἰδ ἐχαλύπηετω γωωὴ, καὶ κειρφίοϑω. Εἰ 3. αἰοχρὸν γοιναικὶ κείρεαϑαι ἢ ξυρφ;- 
19 οϑτι,κατακολυτήέϑω. Ἐνησϑϑοιμίοις δ. γΡτο μι γυμγίω ἔχῳ τίω κεφαλίω «- 

πα ̓ πρίων ἢ ὶὶ τὸ διζυεκὲς αἰ 6.) λέγων, ἐν Ὰ 61 τὸ ἀὐφ' τὴ ἀξυρνμδῥηρὺ τὸ μετ᾿ 

Ἐχιμδηείας χα) ἀσουδὴς ὠπάσης. ζυδὲ' γδΡ καιλυτήεοϑαι ΕἾπο ἀπλώ. ς, λα κατακοι- 

λύπηεοϑαι, ὡςε αχριξαίς πϑρτοϑεν αἴξκεξα θαι, καὶ τῇ Εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῇ οὐτφέ- 
᾿σπει, σφοδρῶς καϑοιύ)όνϑμος κ λέγων, Εἰ ἣ υ κατακαλυπῷ]ε.)ὺ χειρφίεϑω. Εἰ ρτὸ 

2] Συτὸ τῷ νόμν τῷ Θεοΐ χάλυμμα Ἴϑον βίπτεις, φυσὶ, ὠ τὸ στὸ τῆς Φύσεως ρίψον. Εἰ ἢ λέ. 

γ)4 Ὥς, κα) πῶς ὦ Εἴη πο αἰαυυη τῇ γεωαμκὶ, Εἰ Εἰς τίω δύξαν λαβαίνει τῷ 
αἰδρὸς , ὠκῴο ὁ Εἴποινϑν, ὅτι σἕοι αναζανει, διλαὶ ᾧ τῆς οἰκείας ἐκπίπηει τι- 

μῆς. Ὁ γὰρ μὴ Εἴσω των οἰκείων ὅρων »ϑῥᾷν ἃ γοῦν) τεϑότων αρϑθϑ τῦ Θεοῦ νόμων, 
ἀλλ᾽ αἰχύῤῥῥανειν, οὐκ Ἐχίδοσις ὄφιν, αἰλλ᾿ ἐλόῆωσις, ὥασερ γὸ ὁ ΤΨΜ Ἢ ἀλλοτοίων ἐφιέμε. 

γ. ἐπύλισι, 19 γος, χα αὐϑπαζων τοὶ μυὴ ἑαυ οὐ στλχέον τι ἀσοϑσέλοξεν, αἰλλ᾿ ἡλφῴήωτωᾧ ὃ Εἴχω "νη. 

λέσοικ, ὁπὲρ δξω καὶ ἐν τῷ «οδαδείσῳ γέγρνεν᾽ οὕτω καὶ ἡ γυνὴ οὐ αὐρόσλαμζανγει τῷ αἷν- 
δ)ὸς τίου ϑϑμφθυ, ἰλλαὰ ᾧ τίω τῆς γωνωκὸς ἰπύλλίσιν εὐογημιοσύγζωυ.κα Οἵα εὐτεύθεν μᾶ- 

γῸν αν τῇ τὰ “τὴς αἰογουύης, αἰλλα καὶ σὲ τὴς πλεονεξίας. λαίων τοίνωωυ Ὁ ὡμολογηρμϑμον 

χπίξαδαι αἰογρὸν, ὁ Εἰπων, Εἰ αἰογρὸν γωναικὶ " κείρευϑαι ἡ ξυράεϑαι, 2(ϑησι 9 ,ϑὉ ἑαυ λοιπὸν 
25 λέγων, κατοκοὶ λυτηξοϑώ ἡ οἵχ Εἰπερομάτω,αλλὰ κοιταχαλυτηξοθω,αμφ ὅτερᾳι ζω- 

σα ἐν ἐὴ νομοϑε ΥἿ, χα ὀχαιτέρωϑεν αὐΐᾳ χατασκέυάζων, ἰσὸ πε Ὑ0" νενομισμένων, Οἰτὸ τα 

Δ νθμτίων. τίω τε Ν᾽. καἰθιξολίζωὶ καὶ τέων κόμζωυν, ἕν ἘΠ) φησι" τίω τὸ δξυρημδμίευ καὶ 

τίω γυμνζω ἔχουσοιν κεφαλίω) τὸ ἀὐο' παλιν. ἐν γοῦ 691, φησι, καὶ Ὁ ἀδφ' τῇ δξυρημϑη: 

Εἰ3 λένϑι τις, ἡ πτῶς ὅ61ν ἐν, εἴγε αὐτὴ νϑὲ Ὁ καἰλυμμα τὰς φύσιως ἔχᾳ, ὠκείγη ἢ κα ὅξω. 

30 ρημϑῥη συτῖδ' τῦτο ; ὅτι τῇ ,ππθ9 αἱρέσει καίκένο ὄβριαψα ᾧ γυμνίω ἔχᾳν τίωὐ κεφωλίω. Εἱ 
ἢ μη γυμψίω ὦ! τριχῶν, τῦτο τὴς φυσεως ὅθην, σύχ ὠκείνης. ὦτφε χαὶ ἡ ὠξυρηρϑμη γυμ.- 

γι ϑαΐῃ νζω ἔχά τίω κεφαλίω, "κακείνη ὁμοίως. [σ' "ὃ τῦτο τῇ φύσει ἐπέτρεψεν αὐτίω σκε- 
πάστι, ἵνα αὶ α'π᾽ ὠκείνης τῶτο μιαϑοῦσο καλυωήηται. Εἶπα ἡ αἰλίαν τίθησιν, ὅπερ ἐφῶυ 
πολλαχϑικαϑοίε» ἐλδυϑέρφις αἱ φλερῤεϑμος. τίς δίζυ καὶ αἰτία; 

42 7 Ανήρ δ Ὁ οὔκ ὀφεὶλᾷ χατακα λύτήσεϑαι, Εἰκωινὰ δόξα, Θεῦ αὐσαρχων. 

Παΐλιν ἑτέραι αὗτη αἰτία. Θὲ γ ὅτι κεφ δηζω ἐχά ᾧ Χραφον μόνον οὐκ ὀφείλει 

καλυ]εοϑοει, φυσι, τίω κεφό ζω, αὐλλ᾽ ὅῆιχαι οὐῤχάτης γωναικός, δ» οὐβιχονῆου ᾧ 
βασιλᾷ παρϑσιοντα ὦ τῆς Φρχὴς σύμθολον ἔχῳ δεῖ. ὥασερ δζχυ σϑεϊεὶς ΟἿ -οἰδηθντων ,χω- 

εἰς ζώνης αὶ χλανίδος τολμήστιεν ἀν φθῆναι ς Ὁ φρίδημα ἔχοντι ̓ οὕτω μηδὲ συ χωρὶς 

49 συμζόλων Ὁ ἀρχὴ, ὁ ΧΟ μή κουλυτήεο ωροσεύχν ᾧ Θεῴ,ἵνα μὴ ὑξρίζῃς ᾧ σεωυτὸν 

ὶὶ (Ὁ τετιμηκότω. ὃ ὠΐῷ καὶ καὶ Ἰχὶ τῆς γωναμως Εἴποι τις ὁ. αὶ γὸ κα! ἐκείνη ὕδρας, ἢ 
μ᾽ ἔχῳ (ᾷ σύμζολα τῆς αἰ πυοτοιγῆφ. Γιωή ὃ δόξα ὀρδος ὅξιν. 

Αρκ φισικὴ ἡ Ὄρχη τῷ λύδρός, Εἶτα Ὁ ἀπεφώυμ», ἡ λογισμοις ἢ αἰτίας ,ϑησε 

πάλιν ἑτέραις, Ὠχὶ τίω πατοϑτέρφιν σα ἄγων δημινργίδυ,ὰ λέγων οὕτως" 

Ομιεγίοί. τοι. 3. Μαπὶ ν 8 Οὐ 

χαν αὶ 



Ὧδ αν, 4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝΜ ΠΡΟΣ 

8 Οὐ ὌΝ ὅφν αγήρ ἐκ γειυαγκός, λα γωνὴ ὧξ αἰϑρός. Εἰ 5 Ὁ ὡκ τίνος δῇ), 
δῦξα ἐκείνου δξ οἱ 61, πολλῷ μᾶλλον Ὁ ἐοικότω εἰ). 

9 Καὶ) οὐκ ὀκτίνθη ὁ ἀὴρ δ. σ᾽ τίωὐ γωνώκοι, δλλ' κὶ γυνὴ ὀζρ τ' αὐϑρά. 
! .“ ει ,.}) »“" ἘΣ Ι! ἢ ! . Ι " « 

Δϑντέρα αὐτὴ αἰ χύροχι πάλιν, μωλλον ἢ Ὁ) τϑότὴ αὶ τετάρτη ᾿ υϑϑ τὴ, οτι κΕΦα λῊ η- 
δ οΧολτος, ἡμῷς ὃ τὴς γωυαικός᾽ δουτέρᾳι, δι ἡμεῖς δυξα Θεοῦ, ἡ μδν ὃ ἡ γώνϑ" τοίτη, ς 
ὅτι ἐγ ἡμῆς ἐκ τῆς γωναικὸς, ὄολ᾿ ὠκείνη ἐξ ἡμδῖυ" τετώρτη, ὅτι οὐχ ἡμής δὲ «ὑτίωὶ͵ 
ΔΛ κείνη δὶ ἡμας. 

1ο Δια τϑτοὀφείλᾳ γωυὴ δοισίλυ ἐχέν ἐχὶ τηςκεφαλῆς. 

Δια τῦτο, ποῖον, 6-ἰπέμοι; “5 τα ᾧ Εἰρημόῥα ὥπουτά, φησι, μᾶλλον ὃ καὶ δὶ 
ζωτα μόνοι, δλλὰ καὶ ὅζρα «ἄν; αὐζέλυς. Εἰγὸ τῷ ὀύδρὸς χαταφρϑνῇς, φησι, (ἄν αἰγίξλους το 

. αἰδέσθητι, οὐρα Ὁ χαλύπηεοϑαι, οἰ πσοταγῆς ἢ ἀξοισίας. κάτω γδρνδύειν οοὐοασκθυάζα 
ἢ οὐτρέποοϑαι καὶ τέως οἰκείλυ Ὡ. «τηρᾷ δἰρετέω. ἰρετὴ γὸ ρχουϑύου ᾧ τιμυὶ, ὃ μϑύειν 
Ὠχὶ πῆς ἰπναχοῆς. ὁ ὧ δ᾽ αὐήρ οὔκ ὀϑαγκοίζεται τῦτο ποιφν (τὸ Ὁ} διασύτω υτν 

ὅδην Εἰκων) ἡ γωυὶ 8 Εἰκότως. οὐνέησον δίζυ τὴς “οὐ δανομίας τίω αἰπροολίω, ὑτὸμ το- 

στιυτή ἀμηϑεὶς δξοισία σον και ταιομμαΐῃφ, τὸ γωωαικὸς αῤπαζων οὐρα. ἡ ζωπὸν ποιᾷς, τς 

ὡς ἐΐ Εἰ δρίϑημα λᾳδῶν, ῥίψης Ὁ ὀζάδη μα ὐπὸ τῆς κεφ δος, αγτὶ ὃ τῷ ὀζεδήμοιτες δὸυ- 
λικὸν λϑίξης ἱμάτιον. ; 

11 Πλίω οὔτε αγήρ χωρὶς γωιυαγκὸς, " φγεῖδ' γευνὴ χωρὶς αὐγδρὸς ἐν Κυρίῳ. 
ἘπτιδὴγῈ Ρ πολλίω αὐυβογέω ἔδωκέ τῳ αὐδγὶ, Εἰπων ὅτι ἐξ αὐτϑὴ γωωυὴ ὸ δὲ αὐτὸν 

ὁ αὐσν' αὐτὸν, ἵνα μήτε (ἦν ὠγδρας ἐϑδῃ πλέον τῷ δέοντος, μιήτε ὠκείνας τα πεινώσῃ, ὄρρι το 
“παῖς ἐπάγά τίω διόρθωσιν, λέγων ̓ πλίω οὔτε ἀνήρ χωρὶς γευυαηκὸς, οὔτε γιωὴ χωρὶς αἰϑρὸς 

Κυρίῳ. μὴ γδῤ μοί, φυσι, ζῷ πφοῦτα ἀξέτοιζε μόνα, μηδὲ τίω δημιουργίδν ὀκεί- 
γζωυ. ἀν" »ὺ ζ μι ζαῦτα ζητῆς, ἑκοίτερος κω τέρϑυ αἤτίος, μέλλον ἢ Οδοδ' οὕτως ἕκα.- 

τερρς ἐχατέρφυ, δλ᾿ ὁ Θεὸς απθβτων. ὃ9 φησι, ὅτε ὀῥὴρ χωεὶς γωνκὸς, ὅτε γονὴ 
χωρὶς λύδρὸς ἐν Κυρίῳ. ᾿ς 

15 Ὡασερ δὴ γωνὴ ἐκ τῷ ὀῤδρὸς, ὕτω ὁ λῤὴρ Ὧ. αὶ τὴς γωυναικός. 
Οὐκ Εἶπεν, ἐκ τῆς γωναρὸς, αἰλλαὶ πάλιν ὧκ τῷ ὀύδρος. ἔτι γὰῦ αὐτὸ τῶτο ἀκέραι- 

οἡ μϑῥει το οοὶ ᾧ ὀλυδρί, ὠλλ αὶ τῷ αὐδρὸς ζώτω (ὰ χατορδώματα, ᾿διλα τὸ Θεού. 519 ἡ 
ἐπήγαδν, Αλλα πόρτα ἐκ τῷ Θεοῦ. Εἰ τούωνυ τῷ Θεὰ πόρζᾳ, αὖ- 

τὸς ὃ κελθύιι ζώτα, πείθου αὶ μὴ ἀὐτίλεγε. 49 
13 Ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε, ὠρέπον 58] γωνώχᾳ ἀκοα]ακαλυτῆον ᾧ Θεῷ πυϑϑσευχεοζ,; 
ΠΙάλν αὐών' χαϑίξει δικαςαὶς ἿἿΜ λογνυϑέων, ὅπερ καὶ ὁχὶ ἫΨ Εἰδωλοθύτων ἐποίησε. 

«Κορ. ἡ, 49, ὁ γὰὺ ὀκέ φησι, Κρίνατε ὑμιᾷς ὃ φημι" καὶ ἐφ ὖϑα, οὖν ὑμῶν ἀὐφῆς κρίνωτε, χαὶ τί φο- 

(ερωτερον αἰνίῆετω ἐνζωϑα. τίωὺ γοῤύδσοιν ἐγζώϑα Εἰς (ὃ Θεόν φησι δχμθώνειν᾽ 
αλλ ὅτω δὴ Ὁ φησιν, ἡμερώτερον δὲ πὼς χαὶ αἰνιγματώδύζερϑν, λέγων, πρέπον ὅς] γωυαϊκαι 1945 

αἰκκτακαλυτῆον ᾧ Θεῷ πσϑϑσεύχεαϑα): 

14. Ἡ οὐδὲ αὐτὴ ἡ φύσις ὑμιας διδοίσκει, ὅτί αὐὴρ ψϑὲ ἐδυ' κομά,, ἀτιμία, αὐτῳ 81 
15 Γιωὴ ἢ ἐδω' “μώ, δόξα αὐτῇ δον; ὁ Τί ἢ κόμη αὐτὶ αἰδεξολαίου δέδοται αὑτῇ. 

Οπερ εἰ ποιᾷ χλινοις' λογισμοὺς “ιϑεὶς, τούτο ἡ ογιῦϑα, ἐργοίξεται ᾿ἐχὶ τίω κοιγζωὼ 
(μυνφϑυ χα ταφϑύγων, καὶ σφόδρα οὐτρέπων τοις ἀνα μϑμονζαις ζυῶτα μια,ϑαζνειν πο 
αὐτί, καὶ δσὸ τῆς κοινῆς (μυνϑείας δγυνατὸν ζῶ μανϑαίεν. (ὰ ΣΡ ιαύτα, ὅτεβαρ- 
ξαῤοις ἀγνωςα. καὶ ὁ6φ. πτῶς πὸρζαχου " πληκγικῶς κ{(ν ον.) ταὶς λέξεσι ᾿ στᾶς ἀνήρ κιϑαηβ 

“ὐδϑστυχόνϑμος κατακαλύπηων ἀντ τίω χεφαλίω, " καταιθωύει τίω κεφόηζοὺ αὐτὸ 1:5Ὁ» 
ὶὶ πάλν, Εἰ8 αἰογρὸν γωναικὶ κείρεοϑει ἢ ξυρᾷοϑαι,καταχαλυήηἠΐξοϑω" ᾧ εγζῳῦϑα πά- 

λιν, 



»πὶ ἰωΐ, 

ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΊΙ͂ΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΌΟΓικο,. 41 χὺν ἰὰ, 
λιν διῃρ ( ἐαν κομῶ, ἀτιμία, αὑτῷ ὅδ, γωωὴ ὃ ἑαἑκομά, δυξα αὑτῇ ἢ ὅρήν, ὅτι ἡ κόμη αὐ. 
τί ἰ αὐδεβολαίου δέδοται. ὺ εἰ αἰπὶ  αἰξιζολαίη δέδοταί, φησι, ἅίιος ὃ ΠἸΕΧΑῚ δ. αἰδιξολα: [ον 

ἕτερϑν «ορλοῖλέναι: ; ὦφε μιὴ Ὡπὸ τῆς Φύσεως μόνον, Δα ὁ Ὄστὸ τὴς «τϑαιρέσεως τίω ὑ- 

ποιτιγάρ ὁμολογεῖν. ὅΤΙ Ψ δῴς σῃ καλυαήεα, πρϑλαθούσα καὶ 5 ἡ Φύσις οὐομοϑέτησε. 

σρρτῃ τοίνιω καὶ ἴα" οἶδ σαύ τη, ἴα ἐκή , δόξῃ κα ο ὧν τὸ τὴς φύσεως ὀϑαπφόπειν νόμοις" 
- ὅπερ πολλῆς ὅ61ν ἰζαμότητος, μιὴ μόνον ἡμίν, αἰλλαὶ αὶ τῇ Φύσει πυκίθίεν. δ9 αὶ ἱουδαζοις ὃ 
Θεῤςἐγκαλαίν ἐλεῦν, Ἐσφαξας τοις ψοις συ καὶ χὰ ϑυχατέρᾳς συ ̓αὗτο οὐκ πόρτα (ἃ πξεκιιρι και 
βδελύγματα συ. υ τοῖς ἴδ Ρωμαίοις ἀσιλγαίνοισι πάλιν ὁ Παῦλος ὕλιπιρδι, ὁ ὕτῶς 
ἀυξει τίω κατηγϑθάου λέγων, ὅτί οὐ χρ ΡΑὶ νό νόμον ὧ τι Θεοῦ μιόνον, αἰλλα' καὶ τοῦθ φύσιν 

το" χρῖσις, (ὗ, Ἑνήλλαξαν γᾺ τέ φεσικέω χρῆσιν Εἰς τίω ΤΟΝ Φυύσιν. ὁφι δ Οὖτο Ρωμι«. κς. 
᾽ν η 

ἐ ονζαωύσπο τῦτον γυμνάζει ῷ λόγον, τὔτοτε ὠδο' δεικρῦς "Ὁ ὅτι ΟΣ ϑδν ξὐνοννομο)ετῇ, ὶ ̓ 
ὉΤΙ Α» ἐ ἐλλῃσι ᾳ Τῆς καροτομίας ἀπόντα τῆς τἶρα φύσιν. 'ἥπω ἡ ὁ Χριςὸς τὗτο δὲι- 

κρυς ; ἐλεδρ" Ὅσα ἐδλν' ϑέλητε ἵνα ποιοίσι ὑ ὑμὴν ᾧ ἡν,ϑέστοι, ἡ ὺ ω “ποιᾷτε ὠδοις᾽ δηλῶν Ματθ,ζ.,6: 

ο1| συ ον καινὸν ἐπεισείγή. 
εἰϊμιλεία 15 1ό Εἰ δέ ὡς δοκᾷ φιλόνεικος τῇ ἡμεῖς τοιαὐυτίωυ ,(ἐμυήλήαν Οὔκ ἔγραϑ, ὠνν"" αἱ ᾿ αἱ ἐκ 

χἰξκόαι 

»λονσίαι τῇ Θεού, Ἄρᾳ φιλονεικίας ὦ αὐτετεήνειν τύτοις, ᾧ ου ) λογισμού' πλιὸ μ 
7 ,.,ὦἃ 

λα ἡ ὕὅτω μεμετφηρϑιευ τίωὐ γχιπίμυησιν ὁ ἐποίησε, στὰ εἰονα τίω ὠΐνπω οὐνθείρ᾽ δι, 
βαρυτερὸν ἐποίει(ῷ λθγϑν. ἡμκᾷς γ, φυσι, τοιαὐτίωυ (μωνϑήαν οὐκ ἔχουδι, ὧξν Φι- 
λονεικεῖν, Χὴ ὁ ἐείζειν, καὶ Ἰὴ αἰτιταήεοϑα. ὼ 5 οσὐοὶ μόδθι τῦϊν ἔφη, ἀλλὰ ἢ ἐπηγαιδν, οὐ υἱὲ 

20 αἱ 1 ὠκλοσίαι τὸ 9 Θερό, δτικψυ στί πάσῃ τῇ οἰκύμϑμη αὐτιπίπήοισι Χὴ οὐναντιοιεῶται, μὴ Εἴ 

χόντες, αλλ Εἰ καὶ τότε ἐφιλονείκϑειν ὡὼ Κορίνθιοι, νι πᾶσου ἡὶ οἰκουμλῥη (δὴ νόμον τῶτον ἡ 

χατεδέξαν χαὶ "ἐφύλαξε. Ὀσαύτη τὸ ζαυρωϑίννος ἡ διυίαμις. 
Αλλα δέδοικα, μήποτε ὃ οδμα κααδεξώμδναι, Ἐχὶ δ ἐργὰν δυρεγώσι ἄγαι μβδω- ἩΘΙικὸΝ 

τύσοω ἔναι ἿΜ γωυαμδί, αὶ ἀνακεχαλυμερδύαι ὁ ἐπέρωρι δὲ δ τῇτοξ Τιμοθέῳ γράφων. 

.35 Οὐκ ἤρκέαϑη τοτοις ὁ Παύλος, ἂν ἕτερα πσεϑσέϑηκεν Εἰπον᾽ Ει καταφολῇ κοσμίῳ χὰ «.Τιμο β.9, 

αἰδὸοις καὶ σωφαϑσύνην κοσμιᾷ, ἑαυζὼ, μη ὡ πλέγμασιν, ἡ χευσῷ. Εἰ )ὺ γυμνίω ὐ δε Ὁ 
κεφαλζωυ ἔχειν, Δγα τῆς᾿ ̓Αίσυσταγὴς ὃ σύμξολον πὸρταχοῦ αἰξεφέρει, πολλῷ μᾶλ- 

λον ὧν ..}} φραξέωι τῷ» Ἐχιδεικψυαῖ, 265. ὅτω ηϑιωῦ ὺ αἹ πέτιραι γυνάνκες ἢ κυρία, 
οἰς τοῦς λύρας ὀκαίλφεωυ͵ κα ἫΜ -ορτείων ἀὔθις παρθγαρϑιω. Γ γὰ ὀκένοί, φησι, 

30 γεναικας ἠγάπων (ς ἑαυ. οἶδα κῴγω,͵ φΦ οὐκ ἀγνοώ. αλλ ὅτὸν αὐτὸ Τὴν σοὶ 
“ελσηκέγτῶν φὐϑδαιομδν, κιὴ ζῳ ὀκείγων σκόπει. χαὶ ̓  ὑτὸῳ παισὶ ἱ αἰδανοϊρδνὺ ὑπα 
ύεν γϑνεύσι λέρρντες, ὁ7| γέγφαπῆαι, Τίμα ῷ πατέρᾳ σύ ἡ τίω μητέρα συ, λέγϑεσι ἐξοδ κιζὶ 

τοὺς ἡμας εἰπὲ ὼὴ ῳ ἐξης, ΟἿ καὶ ὑμεῖς πῶ γϑυής ΜῊ ̓πϑροργίζοτε τὰ σὰ τίκγα" καὶ τοῖς δυύς. Ἑφισις 2, 

λοις ὁτὸρ Εὐπώωνϑμ, δ γέγφατῆαι αὔαν ἀκούειν τοῖς κυρίοις, καὶ Μὴ ̓ κα! ὀφϑοι Ἀμοδουλείς 

35 ὧν δουλέυειν, καὶ αὖτοὶ ἱπάλινζᾳ ἐξέ ἡ ἡμᾶς ὠπαιτῶσι,κελθύοντες χα τοῖς διανόταις Ὁ «"- 

ζῳ φῬανῷ, χῷ ὃ χαὶ ὁκελοιρὸ ᾿ Παύδλος ἐκέλρσέ, Φησιν, δριέναι τέω αὐπειλέω, ἰλλὰ 

μὴ ὅτω ποιωῖμϑυ, μισὰ Ὁ ὑπίρρις Ἰθαπτετοι μένα ξητῶμϑμ, ὁτὰν ὑαρἦνν ἡ μα τέρων ἐγα 

καλώβθα (οὐνν γ, α᾽ χϑινωνὸν λθίθῃς ΝΨ. ἐ ἐγκλημαύτων, αἰπαλλαγήσῃ τὴς αἰτία!) αἰλλ᾽ 

ἐν σκόπει μόνον, ὑπωρ (' σαὶ ἐγκλήμοτα Σαυδύσῃ. ἐπεὶ καὶ ὁ ̓ Αϑὰμ ἘΣ γαναῖκφ Ἢ 
2} 

» δ) τί. 40 αἰτίλυ ἔφερε, ὸ αὕτη πάλιν ἔχ φιν, δλλ᾽ σεθὲὴν "ἀθι τὸτ ὀξώλοτο. μὴ ὶ τούνιωυ μιηδὲ 
Ἰ4 σὺ τῷτο λέγε μοι νωῶ, δλα' αουύδαζε κα ϑὑγνωμεϑιοίης αἀἰπαάσης ηδδέχειν, ' περ ὁΦεί-» 

λεις, τω λυδρί. ἐπεὶ ἐκ, ὁτὸν τῷ ὀῤδρὶ τῷ σῳ ̓ οἰθλέγωραι, συμιξουλύνων ἰγαπτάν μ᾿ 

ϑερα πτήσει, οὐκ ἀφίημι αὑτὸν παεϑεεγκαῖν εἰς μέσον Τὶ τῇ γώναικι Ἰκείμϑμον νόμον, δλά 

Ἱ αὐτῳ γεγφαμμένον αἰ πεωμτῶ, καὶ σὺ τοίνεωυ ζῳ, σοι τοϑϑσήκοντα, αἰδκοργαίζου μόγά,, καὶ 
Ομιγίοι, τοτὶ 3. Μι 3 ηϑρελα 



χῦνια, 414 ΧΡΥΣΟΣΊΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πὄχει σαύτίω Δλήμον τω] ((ἰωοικοιῶτι. ὼ Ν᾽ Εἰδὼ Θεὸν πείθῃ ᾧ λὐδρὶ, με μοι ωρό- 

φερεΐᾳ ὀφείλοντα Ὁ αὐτν γέγεαϑαι, δλλ᾿ ὧν αἰ πο θύϑιυόν σε ἐποίησιν ὁ νομοϑότης, ζμωτα 

αἷνε μ(' αἰκριξείας. Ἐπ  ὅ91 μάλιζα Θεῷ πεθεοζ, ὃ ᾧ ὠδωτία παορυξ με τῦραι- 
κυᾷῷ “ νέμον. δψρᾳ γὸ ὕτοῦ « ὁ φιλοιώζᾳ φιλῶν, συνῆν δυκεῖ τι μέγα ποιᾷν᾿ ὁ ὃ “δ᾽ μισϑῆα 

, ϑεραηγάζων, ζζέ μάλικα ὅϑην ὁ ξιφόυνμϑμος. “τ αὐ δὲ (πον καὶ σὺ λογίδυ, ὁπω ὥ ς 

φορτικὸν ὄντα (Ὁ) ὀύδρα ἐνέγκηςν λαβιασδην λήψῃ Σ᾽ φύφδμον" δ" ἥμερον ἢ τρῶον, τί-- 
το σοι δώσει! μιοϑὸν ὁ Θεός καὶ ζωστα λέγω, οὐ θρασιώφιϑαι οδν' ἀνδρας κελϑύων, ἀλλὰ 
πείθαν ζιὶ γιωών ας ᾧ .ϑρασιινομδῥους φέρειν τὸς ἀγδρας. ὁτὸμ ̓  ἔχαφος ζῷ ἑαυτοῦ 
ασιύδη σληρϑιώ, (αχέως ὁ (ῷ τῷ στλησίον δψατα ᾿ δϊ,τὸρν ἡ γῶν ̓ὸ τφαχιυυόρϑμον πα-- 

Ω ᾿ »Ἱ «11 ἢ .3 Ηᾳ.ο ! ! ! 
ρισκθυασμένη ἡ φέρειν ὅ' ἀϊδρα, ᾧ ὁ ἀνὴρ χαλεπαίνουσαν αὐτέου μὴ ὑδοίξη, πότο πόρτα τὸ 
γαλζωη ἢ λιμδιω κυμῆϑ ἀπηλλαγμένος. ὕτω ᾧ ἴλὶ ὙᾺ} παλαιωΐν ἐγύεν. (αὶ ἑαυΐζ᾽" 
ὀκαφος ἐπλήρν, ν᾽ ζῷ τῷ πλησίον αἰπητει. σχϑστει δὲ ἕλαθε ᾧ αἀἰδελφιδοιὼὼ ὃ Αζρᾳάμ,. 

Οὐκ οὐνεκοίλεσεν ἡ γωνή, ὠκέλθυσεν αὐ τίου ὁδὸν ὁδεύσοιι μακρϑν οὐκ αὐτπιν σε δὲ αροἧς 
τῶτο, δλλ᾽ ἠκολούϑησε. ποίλιν μ(᾿ ζαὶ πολλαὶς ζιλανπωρίας ὀχείνας αὶ ὅν μύϑοις αὶ 
ὧν δρώζω ὝΨΜὋἝ'πόρτων κύριος δνόμϑρμος, αἰδεχώρησε ν᾽ προφτείων τω Λώτ. χαὶ οὐ ι9 
μδιον οὐκ ἐδυοέρφινεν ἡ Σάῤῥα ποὺς τῶτο, δλ᾽ συον' τὸ σύμα διῆρεν, Ονεῖ' ἐφϑέγξα τὸ 
ὦ, ποιούτον, δ πολλαὶ γωωαικδὸ "εὖ φϑέγφονται, ὑτὸμ ἴδωσιν ἐλφιῆουρδῥοις οὖν πες τοι-- 

αὐταῖς μοίορις Ξὄν' αὐϑρας (ἄν' ἑαυ! καὶ μάλιςα «ἰασὸ ἐλοῆνων, ὀνειδίδουσαι χαὶ μω- 
δϑυὲ καὶ ἀϑοήτυς κᾳ λούσαι κ αἰδύδροις ἡ προϑδοίᾳς ᾧ νωϑεῖς. αἰλλ᾽ συνὶν ὀκεών τοιοῦτον 

ὑπ Εἶπεν, ὅτε ἐνενόησεν, αλλ᾿ ἔξερξεν ὥπόμτα ζὰ ν᾽ ὀκείνου γυόνϑμά. καὶ τὸ δὲ μέζον" το 
ων ἢ ᾿ , »Ἥ ε ν ν᾽, ! , , ! ΑΖ γὰ τὸ κύρλον ὠκῆϑον δ μέαϑαι τὴς αἱρέσιως ἢ ζῳ ὁλῴῆρνα ασοϑσρί αι τῳ ϑείῳ, κίν- 

δωωυος αὑτὸν κα τέλαξε χαλεπύς . ἢ ἀκούσας δ πατοιαρχος, πὸ ς καϑώστλισι (βν" αὐ. 

τῷ, ἡὶ ασοὺς ὅλον τὸ δ Περσῶν πῇρεσκ ζω» ςρατύπεδὸν μιν Δ οἰκεῖ δ ἦν ἑαυΐ μό- 

νορ. ὦ ουνδὲ τῦτε αὑτὸν κα τέογον οὐκ εἶγη, σϑτθλ' Εἶπεν οἷα Εἰκόφ᾽ ἀν,ϑοσπε, ποῖ φέρη, χὶ 
μνγοΐν σεαυτὸν ὠϑῶν ὶ τοσύτοις ὐὐκδιδους χινδυυύοις, ἰχὺβ αἰδρὸς ὑξρακότος σε καὶ ζὶ σαὶ κς 

ἡρπεώτος ἀπόρτα, τὸ αἷμα ὀκχέων; Εἰ γὰ ἡ σαύτῷ καταφρρνᾷς, αλλ ἐμὲ τίω κατα- 
. Δί πούσουν οἰκίδν ἡ πατοίδω ᾧ φίλους συγενᾷς, ὁ Ὀσαύτίωυ ἀκϑλουϑήσασαν σοι Ὥστο-- 
δυμίλν ἐλέησον, ̓  μὴ αἰδιξώλης χρεία αὶ τοῖς στὸ τὴς χρείας κακοῖς. Ουτῆν ττων Οὔκ 

ΕἾπεν, οὖν. ἐνενίησεν, αἰλλ' ἔφερε πόρτα σιγῇ. κ᾿ ζωῦτα τῆς γαςφρὸς αἰχϑιου μϑμούσης, 

αὖτ (δ ν πάρῃ ζ Υ) γωυαικϑίυ, αὐτὶ ᾿ς ποδύρεται᾽ ὠκζϑος ὃ. θρζωυᾷ, αἰλλ᾽ εχὶ πτόῆς Ὁ 3ο 
γοὐὐαϊκοι, ἀλλὰ αγοὶς (ὃ Θεὸν. καὶ ὅρα ποὗς ἕκασος τὸ προσῆκον αἱ αφυλαῆει, οὔτε Ν᾽ 

αὑτὸς κατεφρϑνησε τὴς Σαρῤῥας ὡς ἀἥπευδὸς, ὅτε ὠνείδισέ τι τοιοῦτον αὐτῇ ̓ κακείνη πάλιν ἐ- 
ἀπούδωσε τὴς αἰ ποιδίας ζχινοῆσαι αὐ μυϑίλν αὐτί ἶνα υἰπὸ τὴς παιδίσκης. Οὐοϊέπω δ 
ζαῦτα τε χεχώλυ"», χαϑαὶ γιωῦ. γεωῦ ΚῚ οὔτε γέσαιξι τοιαῦτα αὐδράσι ,σοιζερῖ, θέμις, 

ἐπι ἐκείνοις ὅἶτε εἰδιιωών οὔτε αἰγγοουσῶν γωνα,κδι, πιαύταις μίξεσιν Ἐχι χειρᾷν, καὶ μιν θλ" χγς 
γίαρκ.ϑ, μι αἶκις ἡ τῆς ἀσται δίας οχλῇ λύπη ̓  ἐπεὶ αἰχϑύσονται καὶ ἐδ), Οτι ὁ σκωληξ αὐδῇ κὶ τε- 

λδυτήσει, καὶ τὸ πῦρ αὐ οὐ σξευϑήσεται. ὁ) ἐφίετω νιω, ἴτε ὶ Οὐκ ἀὐπηοδρθυ»». 
δἰδ καὶ κὶ γωυὴ τῶτο ἐπετωῆο, κακξνος αὐχνήκϑο, ὶ Οὐτδ ὕτω δὲ ἡδυνιύ. ᾽να, ὑρα, φησί, 
“πῶς αὐτίιὐ πάλη ὄξέξαλε κολθυούσης αὐτῆδ. χαὶ δ: ἐγώ τῇτο βουλομιαι δεῖξαι, ὅτι χαὶ 
ὧπ ἐκούη πόρτα ἐπείθετο, ᾧ ἐκείνη τύτω. 'πλίω μὴ τύτοις ποϑόσεγε μόνον, ΩῚ ἡ ζαὐ- 40 

Τ΄ὰ λέχϑυσει σὺ χαὶ ζῴῳ πσοότερα ὄξέταζε, 67) ὕξριξο αὐτέων, δτί κουτηλαζονθύετο τὴς 

κυρίας, ὁ τί ὅμοιτ᾽ αὐ ὁδυυνηρότερον ἐλθυϑέρα, γωναικὶ καὶ βὐογήμονι » μὴ τοίνιωυ πῷ ἀν-- 
δρὸς τίω ἰρετίω ἀγαρϑρμέτο καὶ γωυϑ,, καὶ τότε τίω ἑαυτῆς πϑροχέτω {τϑτο γ Ουσὶν 
μὲγα) μησὴ αὖ πάλῃ ὁ αἰγὴὲρ τίωὐ τῆς γωναγκὸς βὐταϊξίαν, καὶ τότε φιλοσοφείτω (Ως 

Ψ ἐξ 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠῚΣΤ.ο ΠΡΩΤ. ΛΟ Γιπς:. 4“ 
“Ὁ τῦτο λοιπὸν ὠπῖ κρτόρθῳ μα) αἴ αν ἔχασος, περ ἐφέω, τὰ  κδε αὐ γδξεχετω “62- 

τερϑς. εἰ δ τοῖς ἐξωϑει ῥεπίζοισι τίω ϑυζιανὶ δι τίου ἑτέραν ἐκδιδόναι σια 9: "ά, “πὸλ- 

λῷ μᾶλλον ἀὐδρα θρασιιωυόμϑμον δεῖ φέρων. ἡ Ψ τῶτο λέγω, ὥςτε τύϑγεοϑαι ̓γαιυαῖκοι, 
ὄχανγε (ἐλεύτο γοὺ τϑτ ὑόρις, οὐ τὴ τυτήομδμη, ἀλλα τῳ ̓τύτονπ) “Δ 5 καὶ “πὸ πε-- 

, οικασεωώς ζινος κληρῴϑης, ὥ γεύαι, ̓(Ὠωοίκῳ ζιούτῳ, μη ἡνακρέμο Τ ̓σοκείρϑι ο᾽ 

ἣν ΤΩ τὐτων εὐννοούσαι. μιοϑον ᾧ ἐ (ἢ ὦ τω χϑδάτι βίῳ ἔ' ἐπαινον. ὀ τεῦς ὑμας ὃ (ἄν: 
ἀὐδραςὲ ὀκεῖνὸ φομὶ᾽ μαδὲνε ἐζωτ ποιούτοι αἰαϑύτομα, ὡς Εἰς αναγκίων ὑμας ; ἀγήν τῷ γν- 

"άκαι τύη]ιν.᾿ χαὶ τί ' λέγω γωνάμρα" σστίν" ὃς ρα πομνίϑευ (ὦ ὥ δἶχυ αὑϑρὶ τὐπῖν ἐλβυϑέρῳ 

καῇ ἡ χες ἐπάγῳ ἀνεκτὸν ἐμ εἰν Εἰ ἢ , δουλζω τυτίησαι αἰϑρὶ πολὺ τὸ  ὀγειδὺς, Ἂ» 

ὁ λῷ μάλλον Τὶ τῆς ὀλβυϑέρας ἀνατᾷναι τ᾽ δυϊξιαν, χα! τῦτο χα ἐκ ΒΨ ἔξωθεν ὸν 

ἴδει μεν Ν, οἱ τίω τὰ ζιαῦτα παϑούσαν οὐκέτι ἀναγχαζοισι (ὐμοικεῖν το ἰνιέμκον, 
εἷηε ἀναξίῳ: “τ| τῆς πρὸς αὐτέωυ ὁμιλίας. καὶ ᾿ γὰρ ἐλάτης φῇ ϑλνομίαρ ἢ τυ βιου Ουώ- 

Υ ἐἰτέπον νὸν, τίω εὖν τοῖς αγαγκχαίοις Ἢ ̓αωτώτω σϑ! (ἰμυεφαπήρμδμω, ζμάτίω ὡς λιδρώπεδον ἃ ψ- 

πμάΐζειν. δι ζῷ τριούνον λύϑρα, Εἰνγν λὐδρα αὐ δὲ καλῷ, Υ ̓αὐἰχὶ ϑνείον ̓ ὑπα- 

᾿ς πραλοίου ὼ μηπφαλοίου ἶσον ζ) φαίζω ἀι. Ει ὌΣ Ὁ πατέφᾳ ὺ μητίρᾳ οἱ 6 ζωπτω ἃ α. 

φᾷιαι πεϑσετάγημϑμ, οὐχ αἰδικρεώτερ ὠκέίνοις αλλᾳ νόμον ϑεῖον πληρριώτες, ὼ τοῖς γι 
“λυνηκόσιν ἀὐδζῖς οὐ ουτῶ ποθήνον, ὡς Ὁ Ἢ «ψεῶν ὧν κατα λιμιπιλμομύμοις ὁ ορὴν ἔ χει ἃ τῶ" 

“πολλῆς αἰὐειν αὐφ' τὴς ασουδὴς ̓  πῶς Οὔ ἐατης μόμίας ζωτίμι ὑρείζῳ, δ᾽ ὦ καὶ εἴν 
γοδννκόζᾳς ὁ ὁ Θεὸς ἐαφᾷαι ὠκέλδυσεν ; αἱ αἱ δ μωίαᾳ μόνον τῖτα. ; τίου ὃ αἰο ἐαφρύίευ, ΨΩ 

20 πό μωι, Ἴἰς οἴσει: ποῖος ἢ αυτίω ̓ ηϑϑκῆσαι διωυήφιτα Ἄρλϑ6 , ὑπὸ ὸ ολϑλψ αι ὼ κωκρυτοὶ 
πὶ (ἦν φινωποις φέρωνττι δρόμος ἐχὶ τίω οἰκίαν τῇ φωῦτα αἰ χη μονριοῦτορ ἡ τὸν γη- 

τονὼν ὸ τῆν" πϑγμοντων, καϑτύπερ “ινὸς ἡείου ᾷᾷ ἔνδον λνμιαρομδύου, ; βέλτιον “9 φῆναι 
Ω Ἐγώ τῷ τὰ πιαῦτα πϑονοιῶῶτι,κ" ὁ ἐπὶ αἰγϑοας αὖτ ἀφ ϑίωσαι ριπέν" ᾿ἦμα ᾿ϑρασμωύξ, 

ἡ γευυή, φησιν. δ οὐνόησον ὅτι γεωή, πἀϑιές σκεῦος, σὺ ὃ «γήρ. ΓΟ )Ὁ τὸ ἢ ω»- 

ἃς λϑ. ἐχειεντονήϑης, ἡ ὦ ον τάξω κεφαλῆς ἐδύϑης ̓ ῥα φέρης τὴς ;ἠρχορδύηρ τίω αἰοϑννειὸν, 
“ποίησον τίνι λαμικνοαὶ σοι τίω Ῥήρχίω, ἐξα! ὃ λάμαρρα, ὁτὸὴμ τὸ Ῥροψεθμον μή «- 

πμεΐζῃρ. ἫΝ κριϑαύπερ ὁβασιλάνων πισούτῳ σεμψότεφρς, φόνφπῳ, ὅσῳ δ᾽ ̓ ὑπαρλον 

πιμρότιςν! ποφίωη᾽ δ δὲ ατιμάσῃ χαὶ ,καταιομαύῃ τῆς ἀξίας κρίνῃς τὸ ὁ μγεϑος, ἢ τῆς τὴς 

ὑπερ. αὐή δόξης οὐκ ὀλίγον' ̓νασοτέμψεται μέρ οὕπω χα σῷ αἱ τ “ὦ σὲ αὐβχουσειν ἄτι-: 
" 40 μαΐσῃφ, θχ ὡς ἔτυχε λυμαρᾷς συ ΧΩ Ἔχις τ Τ ὐμόυ. ̓ ζαῦτω τοίνιρω Δργεξορόνος ἀπὸν- 

ζᾳ ῴ φοϑνει, καὶ κ᾽ τῴτων καὶ δ ἐαυΐφαν ὠκηίνζω εὐμνόει, καθ᾽ μῷ καλίσας σε ὁ τατυρ ὦ- 

ατερ νά σοι φἴκιαῖο ϑνκίω τίω ϑυγατίφᾳ “ϑέδωκε, χαὶ ὶ πλύτων δἰποφήσοι, αὶ μῇ- 
ζ,, αἱ αὐτῷ, χαὶ οἰκίας, ἀλόκλαηρον αὐτῆς τ Ὁ Ὀκξυπὴὶ οὐεχείεισέ συ τὴ ἢ δείξιᾷ. οὐγρησον 

ὅτί μῷ' Ὑ Θεὸ δὲ αὐτῆς παίδους ἔχεις, καὶ πατὴρ γέγϑνας,, χαὶ γίνου χαὶ ἐντιμλαν. ἥμεο 

49 πσδὸς αὐτίω, οὐχ ὁρᾶς (ὧν γεωργϑις, πῶς τίω ἁπαῖξ "ἐὑπτυδεξα ρϑμίω τα χα ασέρματα 

γἀυ λεξᾳπάροισι πλωτοδαπτῷ θεραπείας ὥπῳ, κν μία ἐλαῆωμαζᾳ ἐ’ ὄχῦ,, οἱ δ[ κἀν 
»λἤδγιος “λυκρήτιως ἡ , καὶ βοτόρας Φέρη πονηξᾳς, καν “ἰαῦῦ  ἐπομθείας ἐπηρεαζηται τῇ τὴ φύσει 

τὴς θέσεως; "τὸν κω σῇ ποίει. οὕτω χὰ τρύτερ99 ὡσολαύσεις χϑὶ ἣν κωρπῶ νοι τὴ 

γαλζωηρ. ") δ γδῤλιμάν ὅθ ἡ γεν, ὼ φανῥμακον ὀϑυμίας μέγάον. αὐ ᾿ἤω τ τὰ 
40 υϑύα πρϑυμϑ ἀπαλλαξηςὺ Χ; κυῶλ , πολλῆς Ὡσπολαύσῃ τῆς αἰϑδιίας ἐξ αἰὐϑοὰέ αἱ Αὐιον ̓ Αν 

δὲ ΝΝ “ερύζων κ᾿ ΟἿ ἴαραχ ἐμπλήσυς, σαύτῳ χαλεπώτερον καζασκβυᾳζς τ Ν Ἰφραγον, ἣ 

ἕω τῦτο μὴ γίνηται, τ ὃ λέγω γοίαϑω ἢ ὅτὸυ συμιῃ λυπηρϑ) Ψ τίν οἰκίαν, 
ὀχείγης αἰ μδοτούσης ͵  αὐ αμυϑοῦ, τϑὶ μὴ Ὠχίτενε τίου. λύπέώωυ. καὺ )) ἀπὸὰρ- 

ᾳ ἡὐτοδαίλῃ, Οὐνἧν λυπηρϑτερον τῷ μη μάν θυγοίας ἐ ἔχειν γόυι ἀκα, ἔνδον (ἱμωοικοῦσαιν. 
καὶ 
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καὺ ὁτίοιε Εἴπης αἰρῦρτημα, σὴν ὅτως ὀδιιυνρϑτερον ἐρᾷβ, ἥ 521 τὸ ρὸς ὀκείγζωυ κα- 

σιαζεν. ὥςι ") ν δζμ' ζωῶτα πϑώτωνἐ ἐφω πιμμωτέρᾳ ̓  ἱζαύτης ἀγάπη. εἰ Ὑβδυλήλοι τὰ 

βαβν δε Γβαραζἡν,πολλῷ μᾶλλον Τῆς γεινακόρ. καὶ “πύνοστι ἡ, μη 1 ὀγειδίσηνς καὶ αὐοητος ἡ, χοπὺς 
μὴ ̓ἐπέμθανν, λα ῥύϑμμισον μᾶλλον. ἢ ἡ υϑίρν δ] σὺ σῦν, ἐ σεὶρξ ἐδέεϑε, μία, ὡὩὡολὰ 

φλύαοϑς 591, ἡ μέϑυσος, ὸ ὀργίλος. οέκοιῦ ἀλτν (χὶ τύτοις, σέ κ ὀργίξεοϑαι χϑ' Χ ὸ ᾧ ς 

Θεὸ αῬακαλῴν, κὶ Ἰὼ ρα αἱ αὑτῇ Σ συμουλθλειν, χόρτα ποιῷ, ὦ ὡςε ἐκκόψαι Φ παϑος. 

αἱ ἢ τύπῆης, ὦ ὑαιτοίδῃς, ζ νόσημι ου , ϑεῤρππάεται. ϑολσυτης Ὁ Ἰλϊοκείᾳ λυ, 

οὐχ ὑτέρξᾳ αϑράσυτητι. γα πότον ἢ ὺ ᾧ οδὰ τῷ Θεοῦ μιοϑὸν αὶ οὐνόει.. ὅτϑμ. ΣῊΝ ὦ ὧν σοὶ 
ὀκτεμῷν αὑτίω, μὴ ποιῆς τῦτο “ν Ὁ πῷ Θεοῦ Φ ὅζον, αἰλλαὶ φέρῃς ἐλαάιω ματα το τοσουῦται, 

δεδοιχως ᾧῷ ΤΣ; τντοις κείνϑμον ὖ Ἰομοῦ Φῷ κωλύοντα ὀκφαλῷ γεν κᾷ, καὺν ἀτιρίου «χη, γό6- 19 

σημα, ἀφατον λήψῃ μιαϑυν᾽ ὺ ὁ πολ τῆν μιοϑῶν ὃ ζῷ μόγιραι κερδλυᾷς, ὀκείνδωυ τε 6). 
σειϑυφέραν καζασκθιάζων, κα ὺ αὑτὸς ἸὨτιφκέσερος ζαύτη γοόνδιος. λέγε) )ϑιὼ “ις ᾧ ϑν 
ἔξωνον φιλοσύφον μερϑηρϑὶν ἔχων γαυῶκα ἡ φλύαρον πάρφμνον, πεῖς ὧν ἐρωτώνζᾷε, 

γος ἔνεμεν τοιαὐτέωυ ὃ ἐχῶν ἀνέχει), Εἰπεῖ, ὧφι γυμνάσιον καὶ παλαίςραν ἐχέν φιλοσοφίας 
Τλὶ τῆς οἰκίαρ. ἐσομαὶ "Ὰ» τοῖς λοιποῖς φραύτνρός, φασιν, ὧ ζυύτῃ καϑ' ἐκάσην παιδέῦ.-- ᾿ς 

ὀμδνορ τίωη ἡμέραν. ἐδυήσειτε μεγαλᾳι «λλ᾽ ἐγὼ γιοῦ ὀδύρομφι μέγα, στὸν ἕλλέωες ἡμῶν 

ὦσι φιλοσοφώτεροι, ἡκον ΤῊ χαλβυοϑάντων ἀηίλυς μιμήοϑαι, μάλλον ἊΨ κελδυοϑύντων 

αὐτοὶ "( Θεὸν ζηλϑιώῶ ΣΝ Τ' τὴς Ἰπφωίας λόνρν. ὁ ὁ δξιυ φιλέσοφος λό ἰσ'" τῦτ 

᾿ γενάια μὴ ̓ὀκθαλῷ" τηὲς: 3 ὼ χ τῦν ἐἰγαγίοϑαι αὐτὸν αὑτίω ̓ λέγϑεσιν, 
ἐμδϑν πονῇ πολλοὶ ἊΨ ἀν, ϑοϑπον αἰλογώτερϑν εἶσι Αἰ σκείμϑμοι, αἰαῖ μδῥ ὀζαρχῃ 49 

τὰ "ποιᾷι, ὸ ασουδαξῳ ὃ ὑπῶς δ᾽αβμοςον λαΐριεν (μον καὶ πάσης γέμουσαν Ὡρε- 

τὴς Εἰ5 συμβαίη διριεῦρτεῖ, καὶ μι χουν μηδὲ ἀγεκτέω ὐμφώω Εἰσαιγαιγεῖ! Εἰς 

τίω οἰκίδν, τὸτε 29 ὑῷ φιλόσοφον αὔτον ζυηλοιώ κὶ Ὄ ῥυθμίζων αὐτίω"" πάντοτε, ὸ μηδὲν » πόπνη 

τώτων πρεϑεῖλόναι. ἐπεὶ ὦ ὁ ἐμεπορφροναρὶν ἢ “δὶς ᾧῷ κοινωνοῦ (ἰωϑήκας θα, δὲ διωωα- 

μδί'ας Εἰρωύζω τρυτὸμύυειν, οὐ πξότερνν καϑέλξει Ὁ. πλοῖον εἰς πέλαγϑε, συ οδ' τὴς 18 

ἄλλης ἀψφηται ἐμπορίας. δ ηρν τοίμιον παῖγται «ρήωνδι, ὦ ὧτι τίω Κϑινωνὸν τὴς τῷ βίου 

πρλγματίίας ἡμῖν Ὁ. «΄ πλοίουτύτν ἐζ' πάσης δ! δὸν κατέχειν τὴς Εἰρίωης. οὕτω γὸ 

Ὁ ᾿ (ὰ ἀγλαὰ παΐτα ἡμδνέςαι γαλίωα, ὶ κα ἀδιίας ὃ πέλαγο τῷ παρϑντος οἰ σδραμύ- 

μδν βίου. τῶτο ὺ κρεὶ οἰκίαρ, ὶ ὀὐδραποδων,  χευμᾷν νὰ ὲ ἀγρων, ὑῥ αὐνδ ΔΩ πολιτι- 
τι ποελγμῷ ἀγωμδι ᾧ πατῶν ἡμίν πεστιμότεζον ἔσω ὃ τίω Δ ἡρόν τὴ 30 
οἴκων χα, δηνϑέζω μ᾿ , ςασιάζειν, μηδὲ δ κατεῖν “ατοϑς ἡμαξ. ὅτω δὺ Χὴ τὰ ἄλλα ἡμῖν 

Κρ βϑώ ὁ ἥξ4 ὦ ὦν πῖς πνβυμαιτικοῖς ὃ αὶ πολλίω ἔξορμϑυ τίω ϑὐκολίδι, "(Σ ἐμωονοίως (ὃ ζυχϑν 
τῷτοι ἔλκοντερ, ὦ πάγτα κατορθώσαντες, ὙΦ ὡἰποκοιρϑμων Ἐχιτυξοΐθα ά ̓ γαϑοδνῶν ἄροιτο 

πώς ἡμας ; δβειτυχάῖν. 
24 

Λογ. κζ. 17 ΤΟΥ͂ΤΟ ΔῈ ΠΑΡΑΓΓΕΛΛῺΝ ΟΥ̓Κ ΕΠΑΙΝΩ, 
ὅτι οὐκ Εἰς ὃ κρξῆον, ὅλ᾿ Εἰς ὃ ὅῆον (ἀωέρχεοῦπ.᾿ 

ΠΥ Ναγχαιονὶ τῷ αἴρόνος ὁ ἐγκλήματος πέύτερον τίω αἰτιὸν Εἰπεῖ, 
ἡ οὐγω ἡμῖν Δ᾿μρϑέφεροε πάλιν ἔςξαι ὁ ὁ λόγϑ. ἄς δὰ δώ ὅφιι αὗτη: ; 49 

χαϑεία ἔχ] ν᾽ τερᾳλίων Ὑμδξ ϑρχῖς πικευσείντῶν Κϑινῆ πάντες 

Εἰςιοντο, ἢ κοιγαὶ πάγτα κεέκτέωυτο, οὕτω χαὶ τῦτο ὅτε φῶτ: ἐ)44- 

ψω ὃ υὐπύφολος ἐ ἐγίνενο,ὐχ ὅτω δὴ κῷ ̓ἀχριξείαρ᾽ ὦ ὥασε, δὲ τις Ὑπορ- 

’ βοια γῆς κοινωϊίας ὀκείγης ογαπομείασα,, ὁ Εἰς ἄφ κα τ' ζῶτα 
ΠΥ ἀα τίζη. 
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κατέρη, καὶ ()  (Ἰωίξανε ὧν ὦ πύνᾷς ΟΝ ἢ πλοισίοις ζα ( ἑαυ ὶ κατετίϑεν.- 

. ποπάντα Εἰς μέσον, κοναὶς ἢ ἐποιούγνο ζῳ 4 τραπέζας οὖν ἡμέρφιις γενομισμέναις, ὡς Εἰκός καὶ 
τῆς (Ἰωάξεως αἱ χϑξτιοϑείσης κ(' τίω ὙϑᾺ" μυυφηφίων κοινωνίαν Ἐπὶ κοινζωω παγτες ἤεσοιν ἐυ-- 

ὠχίδῳ, ΤῊ ' πλουτοιώτων φέρϑντων ζα ἐδέσματα, “ἢ 8 πενονϑβων χαὶ συν ἐχόντων 
4. αἰ χυ' αὐὴἰ χα λουνϑῥων χαὶ κοινῇ παντῶν ἐξίωνθμων. δ᾿ ὑζερϑν ἡὶ τῦτο διεφϑαρη Ὁ ἔϑος, 

Ὁ. ἀἴῆιον, ἐκ τῷ διεασιίοϑαι καὶ “πατοϑσνέμῳ ἑαύζοις, (ἶν" μϑὲ τύτοις, (ἄν ἢ ἐκεἰνοις, καὶ λέ- 
νῦν, ἐγώ μϑρ Εἶμμι τϑ δεῖνος, ἐγὼ ὃ. τῷ δεῖνος ὅπερ χα οὐ Ὄρχῇ τῆς ὑχιτολῆς δϑρθούμε- 

γος ΔΕ ν᾿ Ἐδυλώϑη γδρ μοι αἰδέύκϑν, ἀδελφοί μν,σαῦ ἢ Χ λόης, ὅτι ἔσαδες εἰν ὑμῖν ας Κορ. αἰια, 
Εἰσι. λέγω Ἀ, τὅτυ, ὅτι ἐκαφος ὑμῶν λέγ, ἐγώ μδῥἕ Εἰμι Παύλυ, ἐγω Απολλώ, ἐγὼ δὲ 

10 Κηφά᾿ οὐκ 24, Παύλῳ πσϑοόσένεμωον βιουτοῖς (οὐδ᾽ γο δὰὺ ἱωωέονετο) ΔΛ ἐκ «ἴϑιρυ-. 
σίας πσοέῤριζον ὃ ἔγος αναασαῖσοι (δουλϑνᾶνος, ἑαυτὸν πὐλενάϑηκε, δεικρες δὲς Εἰ χαὶ αὖ τέν 
τις ἐπεγράφετο γῷ κοινοῦ σώματος ἰὐπορρῥηγνύνϑρος, καὶ οὕτως ἄτοπον Ὁ γινόψϑρον ζῶ καὶ 

κοὐ) ανομίας ἐσχάτης. Εἰ ἔχὶ τῶτο οὐ ϑανομία, πολλῷ μάλλον ἐπ᾽ ὠκείγων ῇΨὝ χατα.- 

δεεφέρων. ἐπεὶ ὀξίυ διεασοίεϑη ὦ ἐθος τῶτο, ἔθος χϑιλλίφον αὶ γχρυσι τατον (ὐ γὰ  ἀγαίστης 
"ὑμμναρί- 15 αἰ πυύθεσις ζῶ, “ πενίας οὐρα μουθία, " “πλούτν σωφρονισμὸς, ω [ἢ ζῳπεινοφρϑσιωης δὲ- 

«ἐρημὲ ἧξ δασκαλία) ἐπεὶ δξζ Ε-Ἶδὲ τοσαῦτα ἀγαϑαὶ αἰ αφϑειούμϑμα, “πλυκηικχως Εἰκότως ῷ λό. 

μῆνιν γὦ χέγονται, οὕτω λέγων᾽ αὗτοῦ το ρα έλλων οέχκ ἐπανώ. κα γὸ τῶ! ποδετέρῳ 

ἐγκλήματι, τε πολλῶν ὑγτων γ᾽ φυλφῆοντων, ἑτέρως ἤρξατο λέγων οὕτως" ἐπαμαῖ ἣ 

ὑμας οτίι πόρτα μὰ μέμφψησϑε᾽ οὐταύϑα δὲ ἐἰνλυτίως, τῦτο δὲ πο ρληέλλων οὐκ ἑπαμώ. 

20 ὅ͵9περ συσὲ μίτ' τίω Ἐχιτίμησιν τίω καὶ τῶν τὸ Εἰδωλθθυτω ἐοϑιόντων ἀδφ' τίθάκεν. 

Σ᾿ Ὁ τραχύτερϑν ξιῶ ὠκᾷνο, μέσον δεμιξλγων Τ' αἰξὲ τὴς κόμης Ἄθορν, ἵνα μή δὲ ἐ[-. 
χλημῶν σφοδρῶν Εἰς ἕτερρι παλιν ἐπαηϑη οἰαθαίνων πραχύτερος Φαμηται , τότε ἔρχεται 

Ἐχὶ Ὁ σφοδρότερον παλιν, χα! φησι" τέτο δὲ κυ ραήλλων σὖκ ἐπευμαῖ, ποῖον τῷτο; ὃ 
μέλλω λέγάννιῶ, 461, κοὐ αγίέλλων σέκ ἐπευνώ; Οἕκ Ὁ ἰποδένο (αι ὑμαξ, φησιν, ὅτι 

| 85 μΆ Εἰς ὀναίγκξυ κατεςήσατι συμμιξουλῖς ᾿ Οὔχ ἐπωμαῖ ̓ ὅτί ἐδεη,ϑητι διδασκαλίας Εἰς 

᾿χῷρμνα. στο, ὅτι χρείαν ἔχετε τῷ "ἰραγελϑίῶαι αν’ ἐμοῦ, Εἶδες παῖς ἐκ ἀσδλοιωίων ἔδειξε 
Δ "5 στρύδρα ἄτοπον ὃν Ὁ γινόμϑρον; στὸν γῈΡ μηδὲ πραηελίας ὀφεϊλῃ δείοϑαι) ὁ αμδοτθμων 

Εἰς ὦ μὴ αἱμδβἼῷν, αἰσύτψωςον Εἰκὸς ἐῃ ὦ αἰ μδοτόμόμϑρον. αὶ δὰ τί σέκ ἐπαινᾷς τι οὐκ 
Εἰς ὄκρφῆο", δλλ Εἰς ἡῆον ((ἰωέρχεοϑε, φησι, τατέςίν, ὅτι αὶ πσφϑζαλνετε Εἰς “Σἰρετίω, 

40 δέον Ὰ» ἐχιδοιώαι ᾧ πλείονα βμέαϑαι τίω φιλοτιμίαν, ὑμεῖς δὲ ᾧ Ὁ ἤδη κρτῆσοιν ἔθος 

ἠλαώσοιτε, καὶ οὕτως ἠλαηωώσατε, ὡς καὶ αρῬοαγϊελίας δεηϑίωαι 45) ἐμοῦ, ἥα Ὠπ' τίω 
πυδοτέραν ἐπλμέλιϑητε α ἕν. εἶζ, ὕα μὴ δόξῃ «1σ' «ὧν ποηζς ζᾳ λεέγήν μόνον, 

οὐκ ϑύθεως Εἰς τὸν αἰδὲ δῦ" τραπεζῶν ἐμξαλλει λόγον, ὦφε μὴ θύχαταφοϑνητοι ζαύτη 
ποίησαι πίω Ἐπί μησιν ἐκείνοις, δολὰ ζητᾷ λέξιν πληκτικωτατίωυ ᾧ πολιωὺ ἔχουσαν τὸν 

39 Φέζον. ἄγ Φησι; 

18 Πρώτον μδι' γ5 (Ὡὠερχομϑύίων ὑμδὲν εἰν ἐκκροισίᾳ, αἰκούω οίσματα εἰρ ὑμῖν ὑ.- 
πὔχῷῳ. Και οὐ λέγά αἰκούω )Ὰ» μὴ κοινῇ ὑμαξ ( μωδειπνῴν, ἀκϑω ΨΥ χαπιδίὰν 

ὑμας ἐςιάεϑα) ὁ μή ΟΜ πενήτων, δλλ᾽ ὁ μαίλιςα, ἰκφμὸν ζω αὐνἶὍᾳ; «δ᾿ φισεῖσαι τίω" 

χα οιαν, «το τέθέχε, ὃ τῷ οάσματος ὄγο μαι, χαὶ τύτα ζω αἴιον; κακείνου πάλιν αἰεμί- 

459 μίγησκε τῷ ον Ὄὔρχῇ τῆς δχιζολῆὴς Εἰρηνϑμου καὶ δηλωϑέντος κ΄ ασὸ " Χ λέης. 

Καὶ μέρος δι πιφεύω, ἵνα γὸ μὴ λέγωσι, τί δἔζυ εἰ  θύδονται (ὦ δζεξαλλοντες ; 

οὔτε ὅτι πιςεύω Εἶπεν, ἥια μυὶ λύαιομυυτοτέρφυς “ποιήσῃ, οὐσὴ αὐ πάλιν τι ἀπιςῶ, ἥα μὴ 

δυξη μα τίω χιτιμάν, δυλα μέρος τι ἢ πιςξεύω φυσι, τότες, οκ μέρϑες μικροὺ πιςεύω, 

οὐνα γωνίας πριών,ᾧ Εἰς τίω τὴς δορθωστως κἀραὖν ἐπαιγοδὸν. 
19 Δεῖ 
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Τόλετ. 4. δι, 

Φιλιπ.γ.β, 

1ωαν ῃ, λθ, 

418 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΒΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
19 Δεῖ ΝᾺ ἢ αἱρέσεις ὧν ὑμῖν 1), ὕα (ὦ δύκεμοι φανερὶ γιϑων ) ὧν ὑμὴν" 
Αἰρέσεις ζῶν, οὐ ζω, λέγων ν᾽ δογμαίτων, ἀλλὰ ὁ δ ἰσματον τοῦ- 

των. Εἰ5 ὁ ἣν δογμάτων ἔλεον, σεσδ' οὕτω λα(ωὼ ἐδίδου. γὺ ὁ Χραφὸς φησιν, 
Αναιγκηἐλϑεῖν τὰ σκαυδουλα,, οὐ Ἢ ἐλδυϑερίδῳ “τὴς ααϑϑαιρέστως λυμφμνόψϑμος, συν «.. 

γαίγκζωυ “ινὰ κα βίον ἐφιςαὶς ῷ βίῳ, αἰλλαὶ Ὁ πάντως ἐσύνϑμον ἐκ τῆς πονηρϑις ΤΜ ὁμ,3.69.- 
πων γνώμης ατϑϑλέγων, ὅπερ ἔμϑηε γίνεαζ,, οὐ δζρὰ Ὃ αὐτο ατούβῥησιν, ἀἰλλαὶ οι αἽ 
αἰμάτως ἐχόντων γνωμέων. οὐ γὼ Τὴ) πὐοῦήπει, ζχῶτα ἐγίνετο, δον ὅ) 3. παγτως ἔμϑνε »ἱ- 
νέαν, ὅζρ τϑ πσϑῦφπεν. ἐπεὶ, Εἰ αναίγκης ἴώ ζᾳ σκαάγδωλᾳ, ἢ μυ) γγώμης Μ Εἰσει. 
οὐντῶν αὐζα, αἰδιῆώς ἔλολμ, Οὐαὶ ῷ α,ϑούτσῳ ὀκείνῳ, δὲ οὔ τὰ σκανδυιλῳ ἐρχεῖ.. 
αἰλλὰ ζωῶτα (' θύρυτερον ἐν αὐτῷ “Δυόνδμοι ῷ χωρίῳ διελέηθηφϑν “γιὼ ἢ δλὶ τὸ πὐϑοκεί- 

ὡϑιον ἰέναι αναίγκη. οἷ )ὰ τἰϑμ αἱρέσεων τύτῶων Εἶπε  ῦΜ κι ΟΝ πράπέξζα, ἡ τῆς φι- 

λονεικίας ζεωτης,, ἡ δζμιςαίσεως, καὶ ἐκ [Μ᾽ ἑξῆς δῆλον ἐποίησεν. Εἰπων γὃ, ὅ1| ἀχϑύω 
οἰσμαΐζᾳ, ὧν ὑμίν ὑστουρχειν, Οὐ ἔτη μέγϑα τότ, αἰλλὼ δεριψις ποῖα λίγ οάσμαζοι, 'πσθ9-- 

ων φησιν" δι ἕκα φος Ὁ ἴδιον δεῖπνον πσϑολαμζόθει. ἢ πάλιν, Μη Ν᾿ οἰκίας Οὐκ ἔχετε Εἰς 

Ὁ ἐαϑιοιν ἡ πίνειν; ἡ τῆς ὀκκλησίας τῷ Θεοῦ καταφροιέτε; δλ ὑδ κ ἰδὲ τότων Εἶπε, 

δῆλον, Εἰ ὃ ομσμα. αὐζα καλῴ, μὴ ϑαυμάσῃς, ὁπτρ »ὺ ἐφζω, τὴ λέξει καϑικέοϑτρ αὖ .- 
ἝἍ βόλεἢ "Εἰ δογμάτων ὦ ζὰ οἰσμαΐζᾳ, Οἵχ αἱ οὕτως ἐὐζις διελέρϑη ἡμέρως. Ἁ«- 

κυσον ηϑίευ ὁτὸψ τι τοιούτον λέγη, πὼς 691 στροδγὸς ἢ ἐσφάλιξονϑρμος, ἡ ὄχτίμδι ᾿ «- 

σφαλιξόρϑρος Α, ὡς στὸμ λέγη, Καν ἀγίελουμας ϑυαελίξητα χϑρ οπδελάθετε, ἀ- 

γαϑε μαίςω᾽ Ἐκ δ 8, ὡς ὁτὸν λέγη, Οἵτινες εν νόμω διχαηϑοὃς, τὴς ἌϑΡῖτος δέεπίοι- 
τιν, ἢ γιῷ ἕξ κιώας καλφῶν οἱ αφϑείρονζς » λέγων, Βλέπετε ὧν κιωύας " γε χε- 

κκυτηρλασμένοις 5" σιωείδυσιν, ὁ αἰγίέλοις ϑριὐλυ πάλιν δλλ᾽ οὐκ ὠοῶδ τοιούτον οὐ. 

δὰ Εἶπεν, δυλ' ἡμέρως ὼ υφεινθύως. Τὶ δὲ ὅθΊν͵ ἥα (ὦ ϑύκιμοι φδνερφὶ ὅρων.) ὠὐύυμὰ; 

ἥα λούμεψωσι μειζόνως, ὃ ὃ βιλεῦ Εἰπεῖν πῦον ἔςιν, ὅτι ξᾷν' ἀαὐθιτρέπῆας καὶ φεῤῥοῖς οὐ 
μόνον συ οἷὲν τῷτο οὐρα θλάτηει, δλλὰ χαὶ δείκνεσι μᾶλλον, ἢ λαμιασδοτέρρυς Οἰστοφανει. 
ΩΣ ἡδὺ, ἵνα, πῦτο, οὐ πὸρταχοῦ αἰϊπιολογίας ὅθ), αἰλλαὶ πολλαηρύ ἢὶ τὴς Τὴ προγμάτων 

ὀκθασιως, οὕτω καὶ ὁρατὸς ἐδ, ἢ, ϑησιν, στὸν λέν, Εἰς κρίμα ἐγω ἦλθον Εἰς (ὃ κόσμον 

αὖτον, γα ὦ μ᾽ βλέποντις βλέπωσι, Ὁ (ὦ βλέποντες τυφλοὶ γμων ἢ) "οὕτω ν αὐτὸς ὁ 

Παῦλος, ὅτὸν κοὐδὲ τῇ νόμιν ΑἹ] α λερόμϑνος γράφῃ ᾿ Νόμος 5 χϑνεισηλϑον, ἥα, πλεογασν 
ζὴ πἰρβωμα. αὐλλ᾽ οὐτε ὁ νόμος δχοὶ τῦτο ἐδὸϑη, ἥα αὐξηϑη ζὰ α μο τήματα ὝΨΊου- 

δοῤων" τῶτα ὃ ἐἰζέξη " οὔτε ὁ ολοὺς δζοὶ τὅτο ἤλϑεν, να (ὦ) βλέποντες τυφλοὶ μων), 
ἀλλὰ διὰ Ὁ ὀγανήιον" σιωνέξη ἢ τῦτο. οὕτως ζω καὶ ον νοητέον ὃ, ἥα (ᾧ δυκιμοιφα.- 
γεροὶ δρωνἢ. Οὐδ 5» δα τῦτο ἔϑμοντο αἱρέσεις, ἥα (ὦ δόκιμοι Φϑινεροὶ δινων, ἀλλὰ 
Ὁ αἱρέσεων τούτων “ϑνομϑίων τῦτο σιωέζη, ζωῶτα ὃ Εἶπε, ἄν πύηζς «ἰϑαεωϑού- 

4 

4 

ὑϑρος ὧν ϑμναίως Φέρονζος Υ τοιαυτίιυ αὐαϑοψίον. δ 9 σὰ Εἶπω, ἵα δόκεμοι μων), 15 

αλλ᾿ να οἱ δύκέμοι ὄντες Φανεροὶ “μων δολων ὅτι καὶ ορὸ τῦτν τοιϑτοι ἐφ αὐλλ᾽ ὁῥεμίγνιω- 

τοτοῖς πολλοῖς, καὶ τὐραμυϑίας ἀπολαύοντες τὴς ρα ΤῊ πλυσίων,ου σφόδρα ἐφαμνοντο ' 

γεουὶ ὃ. ἡ φείσις αὕτη ᾧ ἡ Φιλονεικίῳ δήλους ἀὐρυς ἐποίησεν, ὠασερίὴ κυξερνήτέω ὁ χοιμσν 
δείκψισι, καὶ οὐρε Εἶπον, να ὑμεῖς ϑύκιμοι φανῆτε, αἰλλ᾽, ὕα (ὦ) δύκιμοι φανεροὶ ϑιρων:), ᾧ 
ὧν ὑμὼ τοιούτοι, οὔτε Ν κατηχϑρον δήλοις ποιῷ, ὦςε μϑ αϑαιαγέυυτοτέρϑες ποιήσοι, οὔτε 40 

" : 
ἐγκωμιάξων, ὡςε μὴ χοιυνοτέροις, εἶν᾿ Εἰς μετέωρον αἰφίησι (δὴ λόχον ἢ τῶῦτον καίκεῖνον, 
ἑκαίτου τῷ σιωυειδὺτι ζῳ λεγϑυϑμα ὐῬμόξειν “ϑρέχων. οὐ ὧν πένηζῷς ὃ εν ζιοϑτό μοι δὸ- 

κεῖ κοδαμυϑοί ον μόνον, ἀλλὰ ἡ ὥν Ὁ ὅθος μή δρεφϑείρονζ. Ἢ » Εἰκὸς τὴ ὦ αὖ- 

τοῖς νὴ τοὺς οἱ σιτυροιωζᾳς ὠΐ,, 5,9 ὁ ἔλεγα, μέρος τι πιφεύω. Εἰκότως τοίνιω τοῦτος δὸ- 
χίμους 

“' σελ 



επὔπ 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠῚΙΣ Τ᾿ ΠΡΩΤ. ΔΟΥΙ͂ κξ. 49 
μιμϑὲρ φησὶ, ὧν μὴ μὲ μόνον Ὰ ἄλλων Δ(α τηρνσουνῷε τς Ὁ ἔλορ, ἄλλα καὶ χρϑὶς ὀκέγω 

αἰκίνη τοῦ τὸ κριλὸν Τϑ τοὶ φυλάξλνζως νόμον. ποιᾷ ὃ ἣ τοτὸ ὡ δὲ ἐτέρϑις, ὁ ττες ΓΝ τνΝΔ 

τοιθττων ἐ ἐγκωμίων προϑ)υμοτέρρις ἐργάσαοϑεῳ ασεύδωγ. Εἶτα λριποὶ λέγᾷ κ; ἀδο τῷ α:- 

εδὸ τήματος ὃ Εἶδος. 4.8. τὸ ἐςι: 
ς 10 ᾿Σιμοερχορϑιων ὑμδ! ἐχὶ ὃ ἐδ", φησιν, οὐκ ἔςι Κα υφιακὸν δεῖπνον φαγεῖν. 

Ορᾷρ πῶς οὐτρετήικως, Ἢ ὁ ὦ ἄξει δηγησνως ἡδὴ τίω συμξαλίω κατεσκέγασι ; δά ζ 
γ» αὔαϑι: τὴς σιυόδου, φησὶν, ἄλλο, αἰγάπης χὰ 661, καὶ ἡ φιλαδελφίας. εἰς γϑιὼ ὑμας 
ἀπόμζᾳς δέχα τῷ τόπος, “ ὁμα8 α σμυατελβίξεοϑε ἡ ὃ ᾿ πάπεζα, λοιπὸν οὐχ ὁμρία τὴ σιωυδ. 

ῳ. ὼ οὔκ Εἶπε, σμυέρχοιδῥων ὑμδορι ἢ 69] κοινὴ ἡ Φαγάν, οὔκ ἐς μότ᾿ ἀλλήλων ἐξία.-. 

το βίαι, αἀἰλλώ πάλιν ἑτέρως ὺ πολλῳ ἡ φοζερώτερϑν ΡΣ καϑειτῆεται, λέγων, ΟΥ̓Χ ἐς Κυ- 

ρλακὸν δέίπνοι φαγεῖν, ὀκοῖῃ αὐ θαπέριπων ἀΐρις εὐ]βῦϑεν ἤδυ τῇ ἐαπέρᾳ, χαϑ᾽ ἕω ὡ 

φεικτὰ μυφῆςια δέδωκεν θ  Χοιρύς. ΓΝ "τϑ δίπρον ὃ αὐτο ὀκάλεσε, Ἢ ἊΝ 

ὠκᾷϑο τὸ δεῖπνον κινῇ ἢ πλύίας εἶ. χατακεκλιμδύους " χϑίτοιγε οὐ τοσῶζτον τὸ μέσον “δὙὝ ων 

τοιεύταν καὶ τῆ" πενουϑῥων, ὃ οσου τῦ αὶ ϑιδαισκαλν ὺ μαι ϑνν. ἀἰπειρϑν ΡΝ ὀκᾷο. ἃ 

"ἃ λέγω τῷ  διδασκαλν ἫΜμαϑηῦΜ, οὐνόησον τὸ μέσον τὸ 5 διδασκαλου, νὸ τῷ πϑ»δὸ- 

τ᾽ ἄλλ᾽ ὅμως καὶ «τὸς μ4τ ̓ αὐτῶν κατεκλίνετο, χῷῷ ἴαχω τϑτον ὀξέδαλῳ, ἀλλὰ ν αλών 

“ποῖ μετέδωκο, ὁ μἰνφηφάων κοινωνὸν ἐποίησω. Εἶτα ἐρμιάιυδυει πῶς οὐκ ἐς! Κυεια.-Ἅ 

κὸν δεῖπνον Φαιγῷ,. 
21 Ἑχατος γὸ τὸ ἴδιον δεῖπνον ποϑολαμιθδρει, Φησὶ, ὦ τῷ φαγῴ, καὶ δ᾽ ὑς ἃ πεινᾶν 

το ὃς ὃ ) μαϑύει. Εἰἶδὲς πῶς ἔδειξεν ἀδθυὶ καταιοευϑονζως ἑαυζρις μάλλον; τὸ γ ὴ Κυεια- 

κῶν, ἰδιωτικὸν ποιούσιν, ὥςε ἀὐοὶ τροϑτοί Εἰἶσιν καιϑοδειζόμϑμοι, ( τῆς αὐνῦὸμ τραπέ- 

ζης ὃ μέγιςον αἰφαιφεώτες αξίω μα. ποβρὺ οὶ τἰνι Ὅπφι: 1 97| τὸ Κυρλακὸν δείπνον, τυύτές) 
τὸ διαποτικὸν, ὀφείλει χρη 46). φῳ' .Σ τα διαυύτε, ὀχ τῦδὲ αδύτθιτῇ οἰκέτυ, τῦδε 

ὁ οὐκ ἔσιν, λα ὉΝῃ ἢ πόμτων. τὸ δίωυ Κυριακὸν πϑ τὸ Φησί. τὸ κοινὸν,. Εἰγορ τὸ. δι- 

295 αὐτο σὺ ἔῤιν, ὥασερ δὲ δω καὶ ἐςιν, οὐκ ὀφείλεις ὡς ἰδια ὐπρασᾷν, δολ᾽ ὡς τὸ » Κυείου κα Ὁ 

διασότν ὃ “τα, κοινῇ πᾶσι αυδότιϑέναι. τὔτο » θ: Κυρμακόν.. γι ἣ Οζκ ἀφίη ἀὐζ' 

4) Κυρμακὸν, μη ἀφεὶς ἐβριονὸ δυλὰ χαθ᾽ ἑαυτὸν ἐςηώρϑμνος, διθὴ ἐπάγή λέγων, ἐκαφὸς 
ΩΣ τὸ ἴδιον διᾷπγον πολλαμθλῥει, ν οὐκ Εἶπω, Ὡἰποσίζω, λα λαμθανς,, ἡ ἠρέμα 

αι Εἰς λαιαδογίλν ἐΐοις ἡ Εἰ ρπύτειαι Αἰϑθαάλλων.. εἰ τοότο γϑιώ αὶ τὸ εξῆς διιλοῖ, 
10 Ξἐ πὼνγοῤ τῶχο, ἐπήγατι ν δι. ἐδ Ζ πεινᾷ, ὃς ἢ μεϑύει, ἀ περ ὑκαίτεξαι αἰμετόϊας ζωΐ 

ἀν ξνδεια, ἡ αὑβῶολη. ἰδοὺ δυύτερον ἔξρονμα πάλι δος ὠκείνοις καταλόναήον" 

τεῦτοι οδτι τὸ ὁ δεῖπνον αὐνὴὸἔαπμαζοισι' διύπερν ὃ ἢ, ὅτι γὰφρίζοντω τ ἀιεϑυοεόι" χαὶ 

τὸ δὲ χαλεπώτερον, ὅ| ὦ Τὴν πενήτων πενώγτων. ἁ ἱ γὰρ ἔνϑηε κοινῇ πᾶισι ασξϑκείοϑαι, 

στα ὅτοι μόνοι σιτώμϑροι, αὶ Εἰς αἰπλνείδν κα ὃ Εἰς μέϑέρν ὀξίεαινον. δ[9 σοῖς Εἶπον, ὃς 

24 πεινά, ὃς ὃ χϑρώνυ" ΕἾΔ μϑυθι. τότων ἐχάφον τὸ Οϑ' ἑαυτὸ Α' κατηφρθλας ἀξιον. 

ἀγα ῤπ μαϑύεμ χθὶς τι  αἴδορᾷν πορζις, ἔγκλημα, ὦ τὸ πειρρρᾷν πύπζαι γὧρὰς τοῦ 

μέϑύειν, χατηγρόία. ὁτὸν ἢ χα ὁμοῦ (ὑμυνμμένα ἡ ἡ; Οὐνόησοι ὕση ἢ. αὑρϑοολυ τῆς 

αὐϑανομίας. Εἴτα δείξας τίω ἀτοπίαν, ΚΖ πολλοῦ λοιπὸν τῦϑυμο τω (λέ πληξιν 
ὁπαγή, λέγων" 

495. 25 Μή γὸ οἰκίας οὗν ἔχετει εἰς ἀαθίων αὶ ᾿ὸ πίνειν γ ἢ. τὴς κνλυσίᾳς τὸ ἡ Θεὸν κατα- 
Φρφνέτε, καὶ Κη καταιαμεύετε τοὺς ζω ἔρνζε: Ἢ Ὁρᾷς “πῶς στὸ τὴς τὴν ποντίων ὕζρε- 

ως Ἐπὶ τίωὶ ἐκκλησία μεγύγαγε δι ἵγιρνιμα, ἵὰ Φορτικώτερον ποιήσῃ ᾧ. Ἄθχθυ; ̓ ἰδοὺ 

τοίνωυ ἢ τοτουβτη κοτηχρϑάα, ὅτὸν με πένητες μέιον, ἀλλα ἡ ἡ ὀκκλαησία εὐθείζη.).ὦ ὡατρ 
"ὃ Κυρμακο) διπγον ἰϑιωτικὸι ποιᾷς, ὅτω χα ὡς π τῦπον πάλιν, ὡς οἰκία, τῇ Οκκλησία, 

Ανγοηρδμος. 

κον Κο 



Χν ἰώ, 420 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
κεχφηρδύος. ἐκνλασία "Ὁ γί ὑρνῶν, οὐχ, ἥα δηρηρδβοι ὥμϑρ ὦ (υμμμελλόντερ, αὐλλ᾿ ἵνα, 
ὦ διηρηρδύοι (μωημμένι" τ τϑὸ αὶ ̓ὐμόοδὸς δείκμεσι. χα κατοιαυύετε τοῖς μὴ ἔνι 
οέκ Εἶπε, ὰ λιμοκζονφ τε τοὺς (μη ̓ἐχονᾷας, ἄλλὼ “πολυ  τνπφοηβικώτερον, ̓ οἰταιηεοετε, ἴα 

δείξη ὅτι οὐ ̓ Θφῆς αὑταῖ ζοῦτο υϑέξει, ὅσον τῆς ὑόρεως τὴς Εἰς αὑτοὺς ̓γιομδίης. ἰδοὺ κ᾽ 
πέμπῆη καυτηγϑεία, τὸ μι μθνον πεναλζας «ἰξωρᾷν,᾿ ἀγα, καὶ κατα ργομΐειν αὐτοις', “ αῷ 5 

ὃ ἐλεΐν, ὁμοῦ μ ̓ σεμιψοποιοὖν το χ, τὸς πύνζας ναὶ δεριψὺς ὅτι ἐχ ὅτως ὑπ τὴς γα- 

φρός, ὡς ὑτ τῆς αἰχοιύης ἀληϑόύσιν, ἐμῇ ὃ χα "Εἰς ἔλεον Τλπασώιϑμος ὃ ἀκροατίω. 
Ὁσαῦτα χοίγυ δείξας ς ἄππα, ὑξρολν Εἰ τὸ δεῖπνο, ὑζραν Εἰς δ) ὠκνρονσίαν, δ᾽ εἰς 

τοὺς πονΐας γεομϑμίωυ αὐπροψαν, χαλᾷ; πάλιν τῆς Ὀππητιμήσεως πίνουν α᾽ϑρϑον, λέγων 

Ἐπαρέσω κ ὑμας ὧν τὐύτῳ οέκ ἐπαρώ. Ο κα Ὁ μάλιφα ἡ 'ηις ἀστῦ ϑαυμαίσει- το 

ἐν, ὅτι ἤπιπλήξαι δέον σφοδρότερον μτ' τέωυ οἰπύδλειξν ΜΔ] τεσύώτων ἀαδοτηματωνὴ Ὁ Κρι- 
δλαυψαοϑευ, ὁ ὁ ἢ τοιιὐδυτίον ποιῷ μώλλον, αϑίησι ἡ αἰαπγόῦσει δίδωσι. μ ποτ’ δὼ δι ὃ 

αἰτιον; Φορτικώτερον αὐνδᾷ χαϑήψατο τίω κριτηγϑοίαν αὐξήσω, ἡ αὶ ἰαίξῥς ὧν ἄδιςος και- 

ταλλήλως, τοῖς παύμασι τίω μέζω ἐπάγφ, ὅτε τὰ βαϑείας διόμϑρα σπληγὴφ ἐξ ἔδππο- 
λῆς τήμγων (" ἡκυσοις ἩἈδ ἐν ὐτῦ στώς ᾧ πεποριθυνόται ν ὡὐζῖς τύτοις απϑκοψινὴ οὔ οὔτε τοὶ 15 

πσόυσηνεζερων γοήζοντα “ὟΨ φαρμάκων" σιδηρῷ ποἴϑαϑιδοι. δ δ αὔτο ὸ ἐνζῦλει χιηδηὰ 

πρᾳότερον τῷ λόγῳ κέ γ651), αὶ ἄλλως ὃ ἡμέρας αὐκᾶν μάλιξα ἐασουδαχ χαῦτι ζῆσαι 
τοῖς πένησι δἰδὺ Ἢ ὑφειμδίως α]σλέης μάλλον αὑτοῖς. ΕἾτωϑύλων αὐτοῖς καὶ ὁ ἑτέρων οἰ ὡ»- 
γρόναι μεζώως, σὸ ἣν κυθλωτρ Ων ῷ λϑγϑνύφανει πάλι. 

23 Ἐγώ χ “ϑρέλαιίον Ὡσὸπϑ α Κυείου, φησὶν, ὃ ἡ παρίδωκαὺ ὑμῖν" ὁτι ὁ Κύρμος Ἰνοΐς 20 

οὖν τῇ νυκῇ, ἡ Ἰ παρεδίδοτο, ἐλαΐεν αὐὐτον ἢ Δ χσριφίσαις ὦ ἔκλασε, καὶ Εἶπε, λοΐξοτε, φαγετι 

“αὔτ μὴ ὯῚ ὃ σῶμα ὃ αἰ ὑ δ κλώμδρον᾽" τ» ποιζτε Εἷς τίω ἱμώυ αὐαϊ φησιν. 
Τύος ἕνοκεν ἐγζωθα μυφηφίων μέμνηται 1 ὅτι τί σφίδρα ὁ ἡθάγχσιος Εἰς τίω παρϑῷ 

αὐασύϑεσιν ὁ λδηϑο δι να αὑτῷ, ὃν ὁ δεασύτης οῦ, φησι, τὴς αὐπὴς ἀπϑυζω ἠξίωσε 
πραπέξηρ, χαίτοι σφόδρα, φοικωδιςαίτης ὅσης καὶ Ὁ πολὺ ) τίω ἀἰπόμτων αὑὐαβθανούσης, ἐξί- 22 

ὁ" συ αὐπις' ὸ “τὴς σῊ ὀῤαϊίους τὴ ἡ ἡγῇ, τὸς μικράς Οὐτης ὁ 1 ϑύτολους, καὶ ὦ» πῆς 

πρϑυματικεῖρ ουυὴν αὐ γἿἶ σῳ πλεονεκ τούτων ὐῤπαξεις αὑτὸς ς ὡ τοῖς αἰδϑητεῖρ. συὶ "ὃ 
ζώτασώ. δι ὕτω "Μ ν ἰλή, ὦ ὧξε ἴω ̓δνίοϑαι παχὺ (ὃ λέυον᾽ ἡμερώτερον δι αὐτὸν 
κατασκβυαΐζει λέγων" ὅτι ὁ ΚΚύοιος Ἰησὺς οὖν τῇ ἢ υυκῖ, ἡ ἢ παιρεδίδοτο, ἐλαίον αὐτο. κ᾽ τίνο 

ἕνοαντν Ὁ χαιερ ὶ ἡμᾶς λϑαμιμφήσκει, ἃ τῆς ̓ἑασέρφς ἐ ὠκείνης, ὦ τῆς φυτύδισίας. : οὐχ αἰ- 359 

πλώΐς ονοὲ ἃ γὰ λόγου “ινόρδυλ" ΠΥ} χὐαϑοολῆς: χρυτὸρ ὑξὴ χα! Οἰπὸ τ ὃ καιορ6, κᾷν γὸ 
ἀδολίλος ἡ τις, οὶ εὐνοήσοις ὠκείνδωυ δ υύζια, πῶς ἑώ ΠΩ μαϊηνῆ αἰϑημονοῖν, , πῶς αϑρεδόϑν, 
πῶς ἐέϑη "πὼς ὠπήῃθηπώρ ἐδικϑη, πὼς χε ἐέζης ἔπαθεν ἀπὸόρταριηρϑ ἜΚ αἰπαλώτει- 

90, ἡ τῆς γι ἀπαλλάῆεται καὶ ἡὶ τῆς οἐὐταύθω φλυζασίας. «πάσης. ἣν τῦτο πόϑτῶν ἐ- 
κύων Εἰς μϑημιωυ ἡ ἡμᾶς ἀγή χὰ τϑκαιροῦῖ ταὶ τῆς τραπόζης καὶ τῆς πυοϑδυσίας οὐτρέ- 99 
πῶ, ὸ λέγων᾽ ὅτι ὁ κζ ὦ δεαυύτης σν , χα ἑαυτὸν παρέδωκεν χὑαῇ οὖ σϑ σὺ ἢ τω ἀδελφῷ οὐὲ 
σιτίω! μετα δίδως ὑαρ σαῦτῦ; πὼς δέ φησι αὐ δὶ τ Κυείου παρειληφέναι ; ; σύ .» 

παρίο τότο, ἀλλα διωκόντων εὖ Ἢ μαΐϑης ὅτι Οὐ τὴν στλνέον ἐχφὸ ἐκέδηη  πραπίιζα ὃ 

μῷ ̓ζᾳὗτα.. χαὶ )γὸ ὦ σή σήμερον αὐτὸς ὅφην ὁ πλύτα ἐργαξόμδνος χρὴ ᾿ πὐἴραϑιδοις, ̓ ὥσπερ χαὶ 
τόπο. ὃ αἰ ϑ' τοῦτο δὲ μόνον τῆς γυκῶς λὐαμιμνήσκει ὀκείνηρ, ἀλλ ἥα καὶ ἑπρωφήμας 49 

χατὸμυξῃ, ὥασερ γὰρ ὀκόων μώλιςα κεμνή θα Ψ ρ ῥνμῶν, ὧν αὖ ̓ πελθυτάϊοι ρα 

οἰπιόντων αἰχνύσωμϑῳ, κα Ὁ φεὶς ἄν ΚΑ ρονο μας ὧν ὁ κείνων, Εἰ τολμήσαιεν αὐτῶ «ἶϑα- 

(αι φὶ οὐτολρὶς οὐντρ ἐποντες ἐδοὺς λέγ μϑυ,αἰγνοήσαιτε δ τί ταὐτέω ὑφέσαν ἀφῆκε ωρὸς 

ὑμῶς τίω φωνίων ὁ πατὴρ, χαὶ μέλοι τὴς ὁασέρμς ἧς ἔμϑηεν ὠκπνᾷν ταῦτα ἐπεσκημαήεν" 
ὅτω 



χιπλν 

Χ' ὃ: 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ. ΛΟΙ. κΖ." 411 
ὅτω καὶ Παῦλος ᾧ οὐντεύλον φοικζον ποιῆσοι ῷ λόρρ) βουλθωϑμος, ἀὐαμνήιϑη; τέ, Φησινν 

ὁτ| ζιυτίω ἐσ τίωυ ὑμῖν δέδωχε τἰμὶ βιυςαιγωγία, ἐν αὐτῇ τῇ νυκῖ! ἡ ὦ ὑ σφεα, χρῷ 

ἡ ἔμϑῳε, ταύτας «ὐετόλλειο, ὐϑαδιδοιςὴ ἡμῖν ὃ δχἥπνον ὀκᾷο, αν ἐκῴνο οὐκέτ Ὡροσ-- 
ἔϑηχεν ἕ ἐτέρον. Εἰτω ὃ αὐτοὶ " Ἄϑιπον διηγεῖται τὰ ἐγολυνηρδία λέγων᾽ ὁπ ἔλαζο αρτον, 

“4 θ᾽ γσράφησεις ἔχλασε, ὃ Εἶπε᾽ λοΐξετε, φάγετε, τὗτὸ "μοῦ 1 τὸ σώμα τὸ ἰφρυ 
κλώμϑμον. Εἰ τοίνιω ἐπ’ ̓θ)γσριτίᾳ, προσέρχῃ, σὺ “μηδὲν αἱαξιω ποίει τὸς Δ᾽ αρασίαρ, 
μηδὲ καταίλέιυε ῶ αἰδελφὸν, μηδὲ «ξεορᾳ πεικέντα, μη ἡ μέλος, μὴ ὕθειζε τίω ἐκκλη- 

σίδῳ. φζϑσέρχη ΝᾺ βῤ,ϑριφῶν ὑοῦ ὧν ἀπήλαυσε, Οὐχοιῦ αὶ αὑτὸς αἰμοιρζωὺ Ὄυτθ- 

δίδου, καὶ Ὁ [ΜὮ 1 Ὡἰπύλαζει σεαυτ' πὸ “πλλησίον. χαὶ γδοὸ ὁ Χοιςὸς πᾶσιν ἀξίσης ἔδωκε λέγων, λρὶς 

1ο (ετεφαγον. ἐκεῖνος τὸ σῶμα ἤξίσης ἔδωκε, συ ὃ. Θεὲ (2) κοινὸν αὐβτον δίδως ὀζίσης » καὶ 
γα “πϑόύτων ὁμοίως ὑκλαϑη, κα ὦ σώμιᾳ γέγϑνον δ ἀπόῤτων ὀξίσης, 

» Ομοίως καὶ θ ὃ ποτήεκον μ᾽ χὰ δωμπνῆσαι, λέγων, τῶν τὸ ποτήειον ἡ χρωγῆ ᾿ δ ϑήκη 

ὅδὴν οὖν τῳ ἐμῶ ἀἰματι᾿ τῶτο ποιζτε, ὁσαίκις αὐ πίνητε, Εἰς Τὶ ἐμιδυὺ αἰάμψησιν. 
Τί λέγής » λύαίμνησιν τῷ Χολφούδ ποιᾷς, ἡ πόνοις πϑλορᾷς, ὁ οὐ φολῆεις, δον Εἱ 

. ἃ φοῦ ἢ ἀδελφοῦ τετελβυτηκότος αὐανμψησιν ἐποίεις, ἐπλήγης ἀὺ αἰ ποὺ τῷ ((μωειδῦτος, 
Εἰ μή , ὃ ἔθος ἐπλήρωσας, ἡ πόζα ὀκάλεσει᾽ ἢ τῷ δεασύτε σα ποιῶν ὀὐάμνησιν, 

συ οι τραπέζης ἀἑπλώς μεζῳ δίδως; ; τί δὲ ὅ41ν ὀφησιν, ὅτι τῦτο ὦ ποτήεμον ἡ αὶ χαιγὴ τ - 

χῇ θν: ἴω) ἡ γα ὰὶ ὼ τῆς παλιαῤ ε ὀξκγίκης ποτήξιοι, αἱ ἀσυγδαὶ σι ; Ὁ μα τ» ἀλθγων. 
χα! ̓γδὸ μ ὈΣ δῦσα, ποτηϑίῳ ᾧ φιώλῃ δ αἷμα δύρυδμοι οὕτως ἐασενδον. ἐπεὶ δέζω 

20 αὐ αἱ αἰλλατος αἰ λόγων αἶμα Εἰσήγαγε ζω αὐτῇ, Ἷ μή τις λορυηϑῇ αὖτο ἀκούων, αγέμνησε 

γῆς παλφιας ς ϑισίας ἐκείνης. Εἶτα Εἰπω, κἰθὶ “ἕ δείπνου ὁ ἐχείνου, (ῳμυώπῆει ΟΝ “πϑρόνε 

τῷ τεῖς τότε, ἥα, ὡς ον αὐτὴ ὠκείνῃ τῇ ἑασέρα, καὶ ἐπ’ αὐτὺς χείμϑροι τῆς εἰθάδος, καὶ πον 

αὐτο τῶ Χολφοῦ λαμμθαίοντερ τίωι ϑεσίλῳ (ὐτίω, οὕτω δ γι  διρικέωνται, και ̓Φησιν 

6 Οσαχις »ὰγ δὼ ἐαϑίητε (ὃ τον τὅτον, ἃ Ὁ ποτήθλον τῶτο πίνητε, τὸν )εύνατον 

25 τῷ ν Κυείου καζαγί ὄλλετε, ἀλραςν 7 δ. ἔλϑη. Ὥαερ )Ὰ» ὃ ὁ Χεισὸς ἔχ τῷ αὐτὰ 

ἡ δχὶ τῷ ποτηξίου, Εἰς τίω ἐμόω αὐαμνησιν ποιξτὲ αὗτο, ἐφὴ, τίω αὐτίδν ὄκκαλὶ ὑπῆων 

ἡμῖν τῆς τῷ μινφηφίου δύσεως, ᾧ μῷ' μά ἄλλῶν καὶ ζυτίω ὁ! λῶν ρρκούσοιν ὑμῖν Εἰς 

ϑὐλαξείας προσ (ὑτὸν γβο οὐγοήσης. τ πύπονλον ὁ ᾿ διασοτης συν δ .9 σε, φιλοσοφὼ- 

προς ἐσῃ) οὗ οὕτω χα ὁ Παῦλος ορζρω θα φησιν ὁσείκις αὖ ἐοϑίητε, τὸν ϑαγατον εἰντῦ και- 

29 ταγίέλλετε. ὑπο ὦκῴο ὃ διώπνόν ἔξην, ΕἾἶζῳ δεικγυς, δι ἕως τῆς (μπλείας ἐὐδ' μϑῥ, 
Φφυσὶν, ἑως δὔ ὄλϑη. 

27 Ὡ σε ὃς ἀν ἐαϑίη τὸν αὐῤτοντῦτον, Ἢ ; πὐνη ὃ 1 ποτήξιον τῷ Κυοίου ἀναξίως, ἐγοηϑῷ 

ἔςσαι τὸ σώματος ἡ τὸ ἢ ἁματο τὺ ὁ Κυείου, τί δήποτε; ; ὅ7ι ὅτι ὀζέχεον ἀ κ σῴα- 

γάὼ Ω οράγμα ἀπεέφωυεν, οὐκέτι ϑισίαν. ὥασερ δ ᾧ τότε ὦ χεντήσοιν τες οὐχ, ἵνα, 

33 πίωσιν ἐκεντηζ, λα ἐκχέωσιν" οὕτω ἡ ὁ αγαϊξέίως μετιων,ὼ μηδὲν οὐ]ῶϑεν κανρπούμε- 

νος. εἶδε πῶς φοζερον 7: λόγϑυ ἐποίησε, αὶ ' χἰρόολης αὐὖμ κρυβηλψα πείσης,δεικνις 

ὅτι εἰ οὕτω μέλλοιεν πὐρῳ,αγαύξίως μετέχοεσι ΤὮ σσελκέμϑμων. πῶς γδ δκ αἰνουϊξίως,ὁ πε. 

Θλοραΐν πεναΐντοι ; ὁ 50 καιταιήευύων πσϑῖς "απ αδεῖν: : ἐγ 7) ̓ δούναι πένησιν ὀχθαλλ ὃ 

βασιλείας, καὶ ἐν πϑρλώορῃ ἡτις, μῶλλον ὃ ἃ μή. ᾿ δαψιλώς δοιαι (ἐ Ν᾽ ω ὀχφαι ἐ ἐλϑον εἷς 
40 λον,δλλα, ϑαψιλὲς οἕχ Εἶχον) Ὡχ. τοσαῦτα ἄτοπει ἐρ γαϊσοιοϑαυ οὐνόησον ἡλύον ἔφα! κου’ 

κόν. “ποῖα, ἀτοπαί, φησι. τὶ λέγης, ποῖα ἀΌπα; πραπέζη μιετέσες τοιαύτης, ὁ πϑύτων ὁ-- 
φείλων ἡμερώτερος ἐῃ ἃ ζ}} αἰἰέλωνῖσος, 'πλύτων ὠμότερρε γέρρναρ" ἀγμιατος ἐγάγσω 
δεασοτικοῦ, καὶ ν᾿ ῷ ἀδελφὸν οὐδ δ στῶς θαγονωσκᾷς. ᾧ ποίας ἀξιος εἶ συγγώμωης: χρύτοι 

Εἰὼ κολτώτα ἤγγθεις, Ὄπδ τῊσ πραπέζης αὐτὸν ἐχισώνωι ἐγρίω, γιοῦ ἢ αὶ αὐτίω αἶι- 

Φμιγίοῦ, ΤΟΠΊ, 3. Νῶ μάζεις 



ἀν αὶ ἠ:ν ΧΡΥΎΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

μάξεις τίω' πραϊπεζάν, 4) ὀκώης καταϊιωθώτω μότοχον ΚΟ σῶν Ὁ ϑν,ϑυυϑμος ἀξιον 
4ὴ σισίωγ. Οὐχ ἠκουσος πόσοι ἔπαϑεν ὁ τὰ ὀκφυτον δώσωρια ἀπαι Μ᾽ πτῶς δωρελρ ἄξενε-. 

θεῷ ἀκυρϑν ἐποίησεν; οὐκ οὐνοᾷς ἧς ὧν τίς γέγριαρισέκ αὐαιμιμψήσκεις σαύτον, ὅτί τώτυ Ὁ 
πένητος οὐ χρήμασι πολὺ πῇωγμτερος ἧς οὖ κατορθώμασι, μυθίων γέμων αμδοτημόξ , 

δλλ᾽ ὅμως πρότων σε κείνων αὐτήλλαξεν ὁ Θεὸς, καὶ τραπέζης ἠξίωσε τοιαυτης᾿ συ συν 9 
οὕτω φιλφαν,ϑ 69. πότερ9ς γίνη. Οὐκοιού συ ὲν ἕτερον λείπεται" ι τὸ σε κρῖθοιδὸ ϑίωϑαι τοῖς 
βασαωνιςαίς. . 

ϑιχον τϑτωι  ἡμᾷς αἰκουσωμὸν Ἢ ρημῶ πόώτες, ὅσοι ἐνζῦϑα ὧ μδ' πενήτων πγοϑσιρρ- 

ἃ 

4. Ὑιμ. 4, 

εἴθα τὴ ἱερᾷ πραπέζῃη ζωτῃ᾽ δξελθύντες ὃ ἔξω, συν ἑωροικέγαι δυκϑόυϑμ αὐτοῖς, λὰ 
ἡ ὥβύονδρ,ᾧ πεινωνζῷς αὐ δατφέχορνϑυ, ὦ ὦ Κορίνθιοι τότε εὐγεκοι λούνηρ. καὶ πότε τῶτο ἌΧ , 19 

φησιν ἀεὶ (ὦ, μάλιςα ὃ εἰν ταῖς ἑορταῆς, ὅτε μάλιςα γίνεαϑιῳ οὐκ ἐγοίω. αὶ ᾽ τότε ΤΠ 

τίω κοινωνίαν " ἐνθέως μέθη αἱ αδέχετω ἢ ποήτων αὐαροψία. ὼ τὰ αἵματος μεπαιλρι- χιὐυδιρ' 

(ων, ὅτε γηςξείας σοι χαο9ς ὁ νήψεως, ὐροιᾷς ἢ κωμαζές, καὶ υϑῥ τί χρυσὸν τύχης ἠραφη- 
χώς, φυλοηᾳς σαύτον, ὥςε μὴ ἑτέρῳ ἐδέσμιατι πογηρῷ λυμδυύκοϑαι ὦ πὐδλτερον᾽ πνϑῦ- 

μῷ ὃ ἐςιαϑοὶς, Σατὸμικζωὶ ἐπεισεύγής πφυφζωώ. εὐγνόησον, ὅτε μετέλφίξον (ὦ ἰπύςφολοι 50 15 

ἱερωῖν δείπνων ὠκαίνων, τί ἐποίησαν" ἐχὶ Εἰς θῦχας' ἐτροίπησαν ἡ ὑμψῳδίας; ὑχὶ Εἰς πϑρ.-- 
νυχίδας ἱεροῖς; οὐχί Εἰς διδασκαλίαν τέων μιακρϑὶν ἐκ εἰνζω αὶ πολλῆς γέμουσειν φιλοσο.- 
φίαφι ᾳ γὸ μεγάλφ ὲ οδάδοξα τότε ἀὐζοις διηγεῖτο ἡ “ρηγίλλον, αἰπελθῦντος τῷ ἰοὐδὰν 

καλέσαι (δ μέλλονζῳς αὖ τὸ φαυρφιῶ, Οὐκ ἤχϑυστες πὼς ἢ (Ὁ) τοιοάλιοι (ὦ) τῆς χονω- 
γίας ϑἰπολαύοντες ΔΙ απϑρτὸς ἦσαν ασοϑσκαρτερφεῶτες τῇ πο σευχὴ τῇ διδωιυσκαλία, 29 
οὐ μέδαις ἡ κώμοις; σὺ 5 ὡρὶν ἢ  μεταλαῦϊν, νηκεύεις, ἥα ὑπωσδήποτο ὠξιος φδνῆς τὴς 

κϑινωνίας᾿᾿ στὴν ὃ μεταωλόζης, δίογσε ἔχυτᾷαι τίω σωφοοσύγίωυ, πόμτα ὡἰπολλύεις. χα)-: 

τιγὸ Οὐχ ἔςιν ἴσον αὐτοῦ τύτυ νήφῳν, ἡ κτ' ζαύτω. δεῖ ὦ γον ἑκατέρῳ (᾿ φουνφ!, μιώ- 
“ἡ ὴ ! Ν ! λ΄. (λων ὃ ΄» . πρλ 

λιςα ὃ κ᾽ ὃ διξαοϑαι (υμιφίον. τὐϑϑτώτυ ἅ, ἵνα ἀξιος μη τῷ λαῦάν κῷ ὃ ζαύτα, 

ἦα μυὶ αἰαξιος φόρὴς ὧν ὕλφῦες. ἰδ, νηςεύψ δεῖ μι ὃ "λας φιοὺ λέγω το, ουννϑ χατα- 25 χιμινκιο 
ναγκαίζω. κϑι λὺν ὥ γὰρ ὦ τῦτο" πλίὠω οὐ βιάζομαι τϑτο, ὡνλὰ ΓΤ μὲ “φυφάν (ἅι 

[εἰς ἀπληεῖλυ]. Εἰ γὸ οὐὐΐποτεκοή τρυφᾷν, ἃ τῶν ὁ Παῦλος ἐδήλωσιν Εἰπὼν, ὅδι 
Ἡ δὲ ασαταλαΐσα ζαἶσα τέθνηκε, πολλῷ μᾶλλον τότε τεϑνήξεται. Εἰ γοιναιχὶ ἡ τρυφὴ 
ϑυύγαπος, πολλῷ μάλλον ὀυδρί " ᾧ Εἰ οὐ ἄλλῳ καιρῷ τῶτο γοόνϑμον ᾿Σασόλλισι, πολλῷ μᾶλ- 
λον μ(ν τί δὰ" μωςφηοίωνκονωνίλν. σὺ ὃ αἰῤηην ζωῆς λαίξων, ποσάγιμα ϑανάτυ ποιής, 39 
χα οὐ φοίῆς :Οὐκ οἷαϑηι ὅσα ἰπὸ “ξυφῆς ἐπεισεργεται καχῴ: γέλως ἀκαιο99, βήματα 

ὠτακτα, δὐτραπελία, δλέ,ϑρφυ γέμυσω, φλυαρία ὀμόνητος, ᾳὠναὰ μ δὲ Εἰπεῖνκα- 
λόν. ᾧ (αύπαω ποιᾷς τραπέξης υἰπολαύσας Χοιτού, κτ' τίω ἡμέροιν ὠκείνωω, καθ᾽ Κῶ ἀ"- 
ἀοϑαι αἱ σ᾽ γλώβης Δ ρδν ἐπ’ χατηξιώϑης. " πᾶς δώ, ἥα ζαῦτα μὴ γι)» καπο  ο πὸ 

ϑιύγνιξέ σα τίω δεϊξιορ, τιὠ γλώηαν, ἃ χείλη, περ ἐΐϑοτο πὐόόϑυρφι τῇ Ὠχιξασει τῷ 395 

Χοιφοδ' καὶ τράπεζαν οὐρα ϑεὶς αἰοϑητέω,, προὺς ὠκείνυ τίω' τραΐπεζὸλν (δ) νοιω ὁμα!-. 
τίννον, παοὺς ὦ δώπγον Ὁ Κυφιακόν, «σοϑς τίω αἰ γρυπνίλν .} μαϑηῦμ τίω κῷ τίω νύκτα, 

ὠκείνζωυ τίου ἱεροίν᾽ μάλλον ὃ), εἴ τῆς ἰκριξώς ὅξετάσειε, ἡ ὰ αϑλόντα νυξ. »,Θηγϑραΐψϑρ 
ϑικλ 

᾿ ποίννο μ(Τ' τῷ διασότυ,κατλμυγώμδϑρ μ( ΝΜ μα ϑν»Μ. οὐγῶν ὁκαιοθς, οὐ μέϑης,αἰεὶ 

μώλιςα ἢ οὖν ἑορτῇ. ἑορτὴ γὰ 9 τὸ γίνεται, οὐχ ἵνα αἰοριμονοῖϑμ, οὐχ ἥα αἰμδὸ-- 40 
τήματα (μυαΐγωνϑμν δλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ δντο" ὀνέλωνϑν. χα οἶδωι ἄ, ὁτι Εἰκῇ ζώτα λέ- χαλωμῶμι 

»» , ἢ ! Π) ᾿ " ] ε Π ,ν  » , αὶ ! 
γὼ, δλλ᾽ οὐ παύσομαι λέγων. καὶ γὰρ μὴ παντες αὐτο ἀχϑύσητε, ὀνλ συθὲὰ παντες 

κούσεεϑε, μάλλον 3, καὶ πάντες τὐἰδακούσητε, ἐμοὶ νϑὺ μείζων ὁ μιοϑῦς, ὑμίν ὃ 

πλέον Ὁ κρίμα. Υἡ δέζυ κιὴ Ἄῥηται πλλέον, Αἰ 9. τῦτο οὐ παώσομρι λέγων. ἴσως 
., η 

᾽ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠῚΣ Τ᾿ ΠΡΩΤ. ΛΟΤΓ. κι. 412 κῶν ἰα, 
, τἶτι Ω ἰσὼς τῇ Ἱ ((μωεχείῳ, καϑαψομσ. δ9 οἰδακαλώ, Ἱ να μὴ Εἰρκρίμα. ̓πῦτο ποιά, 

θρέψωμὰν Τ' Χοισοὶ, ποτίσωμϑμ, ὐδύσωμϑρ. ζωτοα τὴς παπέζης ἢ ὠκείνης ἀξια. ἡκύσοις 

ὑμφωνεραδν; ς ἦδες γα μον πγόυμιατικόν, ἰ πήλαυσεις τραπήζη βααιλιχῆς ; ; οὐεπλυήαθης 

χαισείμ; πνθύμιατος ἃ γίου ; ( μιυργϑρόνστες τὸς " σεραφίμ; ; ᾿ονωγὸς ἐλύου ἀω διρυαμέων: ; μὴ 

οὐπισιρῖ: 5 βίψης χρν Ὁσειυτίω, μὴ ̓ ὀαχέῃς (Ὁ) ϑυσαυφον, μιὴ "ἐπεισεΐγῃς μέϑίω πίω τὸς αϑυ. 
Ι μίας μμητέρᾳι, τέωυ τὸ Ὁ αψαθόλου ἀδρλν, τίω μυρία, τίκ)ουσοιν κρυκοί. Ν ΩΝ ὕπνος Ζο- 

"άπῳ ἐοικώς οντεύϑων, ὑ κωρηθαυρίαι, ὑνόσοι, Ἂ λήνη, ἡ νεκρότητος Εἰκων. Εἶτα φίλῳ 
χὐομλλνο Ζ Οὐκ ἀν ἕλοιο (ὠωτυχεῖν᾽ οἰνούμϑμος, τὸν ὃ Χοισὺνἐνδονἔχων τολριᾷς, Εἰπέ, Μ9!, ὕσαυ.. 

τίου ἐπεμραλῷν, κἰἐθέω ; ὀνλὰ πρυφῆς ἐρᾷς! ; οὐχοιωῦ αἱ. Ὁ} πταῦσαι μεθύων. ᾧ "5 
10 ἐγω σε βούλθμαι τρυφαν, δλλαὶ τίω! ὑτῶς πρυφεωὸ, τίωυ' οὐμῆποτε κδραροιδίῖε. φὶς δὲ 

ἡ γτῶς ὀπρυφὴ, αὶ διζινεχὼς ὀρϑούσει: ; Κρυλέσον ἐστ᾽ αὔιτον τὸν ΣΧ ολσὸν ̓  μεταίδὸς ἀὐτῳ Ὑῶ 

σῶν, μάλλον ἢ ἢ ΔΜ αὐτ, τῷ τίω ἡδογίωυ' αἰαδϑλυτον ἔ ἔχει κα, ὁ ὠκμαΐφωνσαι διζωνεχῶς. δλλ, 
ου 10 αἰεϑητὰ τοιαῦτα, δλλ᾿ ὁμοῦ τεέφαη ἡ ἠφανίαϑη,ὺ ὀπφυφήσαις συϊτὶν ἀἰμειγον 

κείσεται τῷ μὴ τουφήσαντος, μάλλον ὃ χάρον. ὁ αὶ ) ἁ ὥατερ ὡ λιδβι κοίτα, ἐς 
χαἰφάνος 15 ὃ ᾿ χάμαίβῥοιω μα καὶ πολιορκέ λυ γοση μῶν" ἐδιξαπ,ὺ Οὐδ ἐνεγκεῖν τίωυ ζαλίω ζωτίω 

οἰ διώατω. ἵν δέω μὴ ζᾳῦτα λύπαι τίων συμμετείαν διώκωμδν. ὅτω Ν᾽) ᾧ ὃ σῶμα 

β δ ὅ αἱ οκεισοκῖθα, κ ἡ τίωυ' ψυχίὼ ὧν ἀσφαλείᾳ, χαταφήσομϑν, ἐμ πρωτων ὁ 

λύγτων ἀπαλλαγησόκῖθα χακϑν᾿ ὧν μοιη» πϑρῷς ἡμᾶς ἀπαλλαλ μα, τῆς βασιλείας 

Ἐχιτυχεῖν, 2 ριπι [5 φιλφν,ϑο»πία. 
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Λογικη,. 23 ΔΟΚΙΜΑΖΕΤΩ ΔῈ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕἘΑΥΤῸΟΝ, 

ᾧ οὕτως ἐκ τῷ αὐτε ἐοϑιέτω, ᾧ τῷ ποτηρίου πινέτω, 

Α Ξς Ϊ βούλεται ζτα πὶ ῥήματα, ἑτέρκς αἰπαολέσιως τὸ τὴς πυδοχεινδρης 

ἰς ἀν ! οὔσης εἴϑος τῶτο τῶ Παύλῳ, ὡαυεὲ ὀμασϑϑαϑεν ἐφιϑίωυ Εἰπὼν, 

5) μιῇ μόνον" ὠκᾶνα ἐργάζεοϑαι, ὦπορ ἀσῳᾷ πὐλαίιδμα ὅν, δνλὰ 
καν » αϑρεριπέσῃ λόγϑο τῇ χἰ πσοϑέσει, αὶ ὼ τάτω “Ω πολλῆς ἐπεξιέναι 
τὴς ἀπουδὴς, » μάλιςα, στὸν αὐδὲ σφόδρα ὀαγχοίων κα κουτέπει- 

οϑντωνῇ. ᾧὶ γδὺὺ ὅτο τοῖς γεγα μηκέσι διελέγωο, ἡ ὁ χω οἰκφ δ," 

40 αὑτῷ, “πε ενέπεσι λθγϑ0, σφόδρα διυναϊωρὺ ΜΚ) 'πολλων αὑτὸν κατεσκβύασε. δ ὅτε αἷϑὲ τοῦ 

μη δεϊνκρίνεοϑαι ὦ τοῖς ϑιχαφηρίοις ἐλεγε, ( ᾧ ὅπ εἰς τίω «ἰδὲ πλεονεξίας ἐ ἐμεχεσών 
νουϑεσίαι, πολλαὶ ἢ αὐϑὶ ζύτις διελέρϑη τῆς αὐ πυοϑέσιως᾽ ὃ δὴ ἡ ὠνζῦ)ω πεποίηκεν. 
ἴῃ ὁ ἅπαξ τὴς [ΨὝ, μυφηφίων ἐδεήϑη μνήμης, λνώγχα!ον ἐὴ οὐομίφεν  ἐπεξελϑεῖν 
τῇ “᾿ανοϑεσεὶ, συν γὰρ ̓ ἤ τυῃρῦσα ὠὠ.. δ ὐ σφόδρα φοξερώς. αὐδὲὶ αὐτῆς διελέηϑη, 

42 χω κεφώλαιον ἀγαθῶν κατασκθυαζων, τὸ μ ̓καϑαυρου πέσιῥαι (μμειδύτος ἀζοῖς. 

ὅθεν συ ίδ' τοῖς ἐμισσξλεϑεν Εἰρημδύοι, ὀριέόϑν μένον δλλὰ ἡ ζῶτα πυρϑεῖϑησι λέγων᾽' 

δικιμαζέτωϑ ὃ ἀὐ,ϑεφπορ, ἑαυτῦν᾽ ὃ καὶ ὦ τῇ ἡ δυύπέρᾳ φησι, Ἑαυεδν" πήφρίξζοτε,ἑαύζιῤ δὸ- 
κιμαζετε 1 ἐχαϑείπερη Ἡμιις 'ς ποιούϑμ, γῶν χαιρῷ ποϑόσιόντες μάλλον Ν ἢ ασουδῃ γνώμη. 

ν᾽ ῬΨ δητως γὐϑλεσκθυασμένοι ἢ ῳ κακαὶ ἐκ εμ ὀκχαϑοίραντες, κατὸμυξεω πληρωϑένς 

40 τές παρϑσέλϑοινδυ σχϑπούμδυ, ΩΝ ὅπως οὖν ἑορτάς, ὼ ζω ίκα, δ ἀπϑδυτες. δλ᾽ οὐχ ὅ' 

τως ὁ Παῦλος ὀκέλδυσεν, δλλ θὰ μεν οἷδε πὐϑλσύδου καὶ κοινωνίας, τῷ (ὑμυειδότε τω 

καθαρϑτητα, Εἰ γὸ αἰϑν; τὴς Οὐκ ἐν ποτε μετα λϑθοιμδυ παπεέζη πυρέδηοντες κα ὁ χυ- 
εδίο γέμοντες πονηρεῦν, ὡς δε μη ) ἀπολόεϑαι, πολλῷ μᾶλλον ζωύτης ἀκῆεοϑαι κα πριν οὐ 91- 

μις (τ ἐχιϑυμιών ἀτόπων, ὦ ̓πυροὴν Εἰσι χαλεπωτέραι. ὅτὸμ ὃ Ὠχθϑυμίας αἰτόποις 

ΟΒιεγίοί.τοτι, 3 Νῆῃ » Εἴπω, 

β.Κο)..γ.4. 



ὑ 
᾿ - 

ἰα. “4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
εἰπω,ὐ ζω Ῥσωμῖ ἢ λέγω, ἢ  ζῳ χουματων,κὶ ἡ ὲδὸ ὀργῆς ΚΣ μρεσυρικίαρ ὸ τ πασαχ 

ἀπλώς ώ αἰτόπεις. δ δι ῷ παίϑσιοντα, πύρτα δξλυτλήσοωντοι ζαύτα ̓  οὕτω τῆς καϑα.- 

ΝΣ ἐκείνης ὠπίεαϑαι) ϑυσίας, κὶ . μήτε ῥαθύμως αἰ αικείνϑρον καὶ ἡ τωλφιπρως, ὀμαγκαζε- 

εϑω ζω πω; ἑορτέου' ταδεσιέναι, μήτε αὖ Ὁ χατόνυλμτα ᾧ αἰδεσκβυασμένον, κωλύεοϑαι 

ΟΥ̓ Ὁ μη 1) ἐορτίω", ᾿ἔορτη γδῖ ἐργῶν ἀγαϑών ὅθι Ἐχίδειξις, ἡ ὑ ψυχῖς δὐλαίεια, αἱ 

πολιτείας αχρίξεια. καὶ ταύτα ἐ ἔχης, Δἰαπόμτο ἐορταῖξεν διωυήση, αἱ οι. πόντος 

σα’ σιέναι. ΓΝ τῦτο φησι, διχιμαζέτω ἣ ἑαυτὸν ἵ κουφος, ὺ τῦτε πξϑσίτω" ὦ ὦχ ἔτερον ἐ- 

τρῳ κελόϑει δυχιμάσαι, δλλλ᾽ αὺ τὸν ἑαυτὸν, αἰδημοσίβυτον ποιοΐν τὸ δὲαφήθλον, ἀρδοτυρον τ, 

ἐλεγγϑν. 

29 Ο 7,5} ἐοϑίων καὶ πίνων λὐαξίως [τῦ Κυρίου) κρίμα ἑαυτῳ ἐαϑιει ὼ πιῇ. 

Τί λέγ, Εἰπέ μι: ἡ τοσώτων αγαϑῶν αἰτία, αὶ " ζωὺς βρύουσαι τφώπεζα, αὖ αὐτὴ κρί- 
μὰ ““ "οὐ χϑᾷ τί αὑτῆς φύσιν, Φησὶν, ὡνλὰ τι τίω' τὸ «ξϑσιώτος ππϑϑαίρε- 

2 

σιν. ὥχσρ δι πϑροισία ἀντι) καὶ Κὰ μεγαλᾳ ὀκᾷϑα κὶ ἀπόῤῥητα κομίσουσοι ἡμῖν αἰγαϑεὺ, 
ὥυ μὲ ̓ δέξα νέοις αντίω μάλλον κατήκρμεν᾽ οὗτω ὁ ζῷ μωφήρλα μείζονος ἐφόδια κολο'- 

σιως ἈΝ τοῖς λναξίως μφτεχοίσι. διρὶ τί ὃ κρίμα ἑαυτῳ ἐοϑιφ; 
Μὴ δάκκρίνων τὸ σῶμα τὸ » Κυρίου" Τυτέσι, μι» ᾿ ἐξετάζων, κιὴ “ὐνοών, ὡς χεὴ, 

τὸ μέγελος ἫἥΨὝηἊππρόκείυϑῥων, μή ̓λογιζόιϑρορ τὸ τον θγΧόν τῆς ϑωρεάς, ΘΙ ἰγὸ μείλοις ἀκριξώς 

γἰς ποτε 66Ἴν ὁ. πσεϑχείωϑρος, κα αὶ τίς ὧν τι ἑαυτὸν δίδωσιν, συ εἴενος ἐτερῦ διήσῃ λόφου, ΡΥ 

Φρκέσοι τῦτο Εἰς ἁπατου γα, Εἰ μὴ σφόδρα, Εἴς αἰαπετῆωχως. 

30 Δια τῦτο ον ὑμῖν πολλοὶ α᾽ αϑενᾷς καὶ ἀρρώςοι, χαὶ  κοιμδίται ἱκόμοί. 

Ἐνταῦλαι λοιπὸν Οὐκέτι δστὸ ἑτέρων αι αἰ ϑαδείγματα Φίρει, ὥασερ Ἰχὶ μ Είδωλο- 

ϑυτωνέ ἐποίησε, (ἰπαλαιας δινηϑύρϑμος ἱξορίας ἢ Ος ον τῇ ἐρήμω πληγας ̓  δ λ ἀπ 

αὐἷὦἋὍ Κοριϑίων, ὅ ὁπερ ζ ; πληκ]ικώτερον ἐποίει λόγον. Ὡ Ὁ ἔλεγε, κρίμα ἑάστῳ 

ἐσϑίε,κὶ ὺ ἐνοηϑς ὅν, ἵνα. μι ̓ δυκὴ ῥ βήματα λέ ὑφ, Ὁ ἔργα. δαίκεσι,ν αὔβτυρας αν καλᾷ 

ὑπερ μάλλον τὰ  ἀστἠλησαι καιϑεκρξται, τῳ δεῖξαι Εἰς ἔ)ϑν τίω ἀπιιλίω ;δεελϑοόσων. ῃ 

μέω' τύτοις γρκέαϑη μόνοις, δλλ Ὡπὸ τύτων τὸν αὖθ τὴς γεέννης Εἰσίγαγε,ᾷ Ὦθπισωτα.- 
τὸ λόθῦ, αἰμιφοτέρωϑεν φοξων ὦ ζητηίι πϑωταχοῦ «ἰδεφερϑρῆνον λύων. Ὡς γὰῤ 

πολλοὶ πρὸς δλληλὺς Ἰἰπερθσι, πῦϑεν ὡὰ ἀωφφι θαίνατοι, πύϑῳ αἱ μαχρκὶ γόσθι , λέγ᾽ ὁπ 

δ αἰ μδοτν μώτων πολλαὶ τύτων ΥΨ ἀδοκήτων τίω εἰ ταύϑεσιν ἐχά. τ δίζυ ( υ ὑγιαϊνοντές, 
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χιζωὼ 

Φησι, διωνεκώς,ὶ Εἰς γὴ γξας ἐρχόρϑνοι λιϑρὸν, υΧχ αἰμῦρτϑύοισι: ὁ χα , ἧςς ἐὼ " τῶ " Εἴπῃ: 30 χι ὅτωι 

πῶς δζωυ, Φησιν, οὐ διδδασι δίκζω ; ὅτι οκᾷ δωσουσι χαλεπώτερα. ἡμεῖς 5,ΕῚ Εἰ ἰζουλέ μα, 

ἐσύ δὲ ογζῳῦλα, εἰσ), ὁ. ὀκᾷ ἐδώκαμϑμ. 
31. Εἰ γοῤῥοΐζις ὠκρίνουϑμ, φησιν, οὐκ δὺ ὠκθλνόμεθοι. 

Καὶ οὐκ Εἶπεν,Εἰ ὀκολαζορδν ἑαύζις, Εἰ ἐπμωρου θα, δλλαὶ μόνον δἰ Ὠπιγνόδναι 

ζ αμδτήματα ἐξουληϑνμϑυ, Εἰ καταιδιχρίσου ἐαυώῶν,Εἐκατο γνῶναι τ. πεπλημμε- 

ληνϑμων, ἀἰπηλλάγημϑυ δῤ καὶ τῆς ὀγζαῦϑει κα αὶ τὴς ὁκῴσι δι φολας. ὁ γὸΡ καζαγνοις ὁ ἐ- 
αἰ, διπλῇ ᾧ Θεὼ ὀξιλεοῦται, χα ̓ τωἱ ἐθήγναδναι (ᾷ υἱμδτήματα, χαὶ τῶ σελ 

τὸ μέλλον ὀχρηθϑτερος γίνεοϑαι. ὯΝ 8 Οὐξίλ' τούτο τὸ "κοῦφοι βουλόμεθα ποιᾷ, ὡς χοὐ 

ποιῶν, Οὐ ον οὕτως ἡμας χω τῆς. οἰκουμδῥης κολρίξ ιν αἱ αὐέχεται, δλλα χα οὕτω Φείδεται, 

ζωνσα δικίω ἀπαιν, οὗ οὐ “ὐϑϑσκαιρθς ἡ ἀμώεα, , αὶ πολλὴ ἡ ᾿ αὐ θαμυϑία αμῦ»- 

τομῦς ἀπαλλαγή τὸ γενόμδυοι, χαὶ "χουςὰ δι, μαλλόγτων ἐλπὶς υφίζουσα τὰ παρϑνται. 

(τα ἢ λέγ, ὁμοῦ ἃ ̓ωἴδαμυθούρμϑμος ἐξ αἰρῥώτοις, ὁμοῦ ὃ (ὧν ἀλλοις ἀπουδαιοτέρος 
ποιὼν. 89 φυσι, 

3ν Νιωὶϑ ) χρινό ψϑμοι, ἰσυῦ Κυρίου παιδυυθ θα, Οὐκ Εἰπερκολαζόμεθα, 
οζκς 
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ΚΟΡΙΝ, ΕἸΤΙ͂Σ Τ. ΠΡΩΤ.. ΔΌΤΓ.κη.. 41:2 χιΐ ια. 

οἵκ Εἶπε, πμωρρύ δα, δλλα, παιδεύομῖθα, τουϑεσίας »δμῶχώ ὅδην ἢ καταδίκης 
γν ὄνϑρον, ἰατφεῖας ἡ ̓μωείας, δίϑρϑωσεως ἢ κολάσεως. οὐ ̓ ζυτηὴ ἣ μόνον, δυλα καὶ τῇ ατσφ- 
λή τυ ἡ μείζονος. κοῦφον Ω ΓΝ ποιῇ, λέγων" εὐ [νά μῇ ̓ (ὦ: τω κὐ κοσμῳ κατακριϑαΐ- 

αϑυ. Εἶδες ποεὶ Χ αἴ γέεννδν ἐπέζησε, καὶ Ὁ ῷ φεικζο. ἀκέϊο διχαφῆριον , ὁ ὀμαγ- 

2 σλν ἐδειξε καὶ πόρτως ἐσυνϑρίω τίω ̓ ἀξίζρου κείνων χαὶ τίω τιμωρίαν: ; Εἰγὰ» Φ 

πιφοὶ χα τῷ Θεῷ αὐδεασούδειςοι Οὐκ ἀτιμωριπὶ αἰ αΦόνγϑεσιν ὦ οἷς αἱ πλημμελή- 

σώσι ( χαὶ δῆλθν ἐκ τὴν παρϑντωνῚ “πολλῷ μάλλον ὡ ὠπιςὸι ὦ: ὦ (δ αὐκεκα ἀμί. 

τα αἰμδοτόντες. 

343. κι (ὐιωερηδιϑμοι Εἰς ὃ φαιῖν, δλλήλοις ὀκδέχεοϑν. 

ιο Ἐπ γδα' ἀκμα ἰζοντος ἀύφις τῷ φόζου, ὁ τῷ 7. ὑϑύοντος γῇ τῆς γεύνης, Βοίλεται πᾷ- 
λον δ ἣν “πενήτων Εἰσαγαγεῖν τὐ δ αίνεσῃ; σὶ τὼ ἀπϑωτὰ ζωῦτα Εἤρῆκε, δείκψυς. δ τὶ 

πῷτο μὴ “ποιοιου χα λὐαϊξίως ὅ61  μιοταύλφιρερλρειν.. εαἰδ ῶ δ μὴ, ὑμεταιδδικυαὶ ὮὋ ὑγτῶν Εἶμ 

γειτις πραπέζης ὡκείνης, πολλῷ μαλλὸν Ω αῤπαζει, ᾧ οέκ. Εἶπεν, ὡςν ( μμνερχόμϑμοι 

ματάδοτε τοῖς δεομδμοις, ΔΛ ὃ σεμνότερον ἐξ, δυλήλνε: ὀκδέχεοθε: υήζηρ γ)ὸ χῷ ὀκεῖισ 
᾿ς κατεσκόϊαζε χΘᾺ ἐἡνίῆετο, κὶ ὁὶ ΚΙ τὸ ωρέποιτος λματορπδωὶ εὐϑοκίνεσν Εἰσίναγμ. Εἶτα 

λοιπὸν ὑλιτζοσήικως" 

34 Εἰ δὲ ἐς πεινῷ, ῳ οἴκων ἐαϑιίτω. ; Ἐπιηί βρὲ ἐχωλύσε, Ἂν σφοδδότερνν; ἡ Ἢ εἰ 

ἐπυγῤρέυσε. τῆς γὰ  ὀκκλαισίας αἰὐντὸν » ὀξξηγατεηἡ Εἰς τίω οἰκίδν πϑρέπεαψα, Φυτηκα- 

ϑαιτῆομδνος σφοδγώς, κἡ ὼ κωμῳδῶν «ὐζις, ὦ ὡς δούλυς. »ἰκρὺς καὶ Ὄ ἀκευρτερήτεξ, οὶ )Ὰ)} 

20 Εἶπον, Εἴ τις αὐυδορᾷ ἣ πενήτων, ἊΣ δον "δυο ωβεῦνδὶς πἰμα δυσανα (χα τοῦν- 

τὰ Αἰσιλέχϑιδνος, ὡς ασϑϑς ἀλογα γαφρὶ ιδουλδύογα. Ὁ δ χὰ ὑγδῇ πολέ Ἵ ὁ γέλως, Εἰ οὐ τὸ 

πεινῆν ἔμϑρν ο οἴκοι ἐοϑίεν. δ οὐκ ἠρχάίϑη πιέτῳ, ἐλᾶν ἐπήγανῳ ἕτεροι φοίερώτε. 
οϑν, λέγων" ἴνα μυὶ Εἰςκρίμα (ἀωΐρχιϑι"» - ἢα ἢ μὴ ̓ξ ς κόλασιν, να ι μὴ ̓Εἰς 
τιμωώρζαν, τί ὠκκλησίον ὑξείξοντερ, ῷ αἰδελ φῦ). πολυδοντις, ὑγὸβ δὶ τῇ Ὁ συν- 

34 ἔρχεοϑέ, Φησιν, ἴα φέργητι δλλύλες, ἴα ὠφελῆεϑε, ἵνα: ὠφελπνς Θὲ τοιούαντιον δ» 

βέλπον υ ὑμαξ οἴκοι σιτφοϑυη. αὗτοῦ ἔλοϑυα ἐ ἐφέλιεύοιδα ἰγίχέν.. ΚΣ Ὁ τοδτὸ μὴ 

τὸ βλοίοος ἐδείξετὸ τὸ οὐτόδϑεν, χα κρῖ μα ὀφησεν ὁ οὖ ον μιχρὲι, ὴ πορτοιγδλεν ἐφόξησεν, Ὡἰστο 

ἿΜ μωφηθίων, Ὡσῦ ὕΜα ἀἰβῥώςων, πο χὴν ἀντιλάυρνκότων, οἰπὶ ὑπὸ ὍἍ) ὠλλῶν ΝΜ ὑμειασθ»- 

εϑὲν Εἰρηνῦϑων. Εἶτα ἡ ἑτέρως πάλι φοί, λέγων" ἐὐ τὺ κα Κὶ λοιπαὶ, ὡς αὐ ἔλα 
Ξοϑώ, λ| οταξομιφι. Η Εἰς ἑτερα ἰἦνα," Εἰς ἀὐῷ' τῦτο. ΤῚΝ γὰ Εἰκὸς ὦ αἱν»- 

ὺ λέγῳ βαϑτίας ἧνας, κ . ΟΥκ ἐνίω πόρτα ΠΝ γφαμμάτων κἀποροι, ἃ, . πειρήνεσει; 

φυλαᾳῆέοϑω τέως, φησίν Εἰ δὲ ε ἐτερον ἔχοιτε λέγ, ὀκῷο τῇ ἢ ηϑβροισίαᾳ ἐνρείοθώ πῇ ἐμῆν 

ἡ ξέτωτυ τὸ , πηραγμμαῖος λέγων, ὡς ἐφίω, ἢ αἰξὶ ὲ ἑτέρων πνών καὶ ν σφοδῥά: κατεπειρν- 

των. ποιφ Ὁ 9, τούτο, ἵγά, καντϑῦ)ον «πουδαιοτέρφυς ὀργείσν!. ρ γωώντεξ. ἡ ἐυτῶ εἰω 

393 πϑλοισίαν, ἐμδιον δορθοιιῦ τὸ ἡεδρτηρθμον. ουυὴ γοῤτὸ τυγδὲ ζῶη Παυλν ὑχιδημία". ὦ . 

τοῦτο δεικρες ἐλεὴν, Ὡς μὴ ἐρχουϑῴου δὲ μΟ. αὐξϑς ὑμας ἐ ἐφεσιώϑησείν ζδϊερ ὰ ὁ δλλαῃν ̓  οἸερδηη: 
πάλιν, Μὴ ὡς τῇ πϑροισία, μι μόνον, λα πολλῷ μᾶλλον οὖν τῇ οὐἰπουσία μά, ας  φέϑω Φι αι ως 

ἐξθμν πω ἑαυ σώωτησλὸν κατεργαίς εοϑ. δ τούτο στὶς ̓ ὡτλαῖς ἐπηγμίλατο ἥξειν, 

ἴα, μυὴ ἀπιήσωσι ὃ ῥαϑυμότεροι γίνωνται, σἰλλα' κ᾿ αἰτίὰν ὕίϑησι. τῇ ἢ Ῥπϑυμίᾳ δϑαϊκαίαν, 
Ἀ'λησὴ των 49 λέγων, ὅτι τὰ λοιπὰ, ὡς λυ ἔλθω, ἡζιταξομαι, 'δωκμιςὶ ὀτὶ ἡ Μ" λιπόντων δθρλωσις, Εἰ 

καὶ μοὶ ̓ ἐαυουδεύχει ποῤτως, αὑτὸν Εἶλκει ἐκέσε. 
Ἰωῦτα τοίνιου ἀἰκϑύογτες ἄνπϑμτα, φῶ ΠΣ Τὴ πενήτων πολλζο "ποιώῦθα αατυδέω καὶ )α- ἢ ἨἩΘΙΚΟΝ 

φρὸς κατέχωμϑρ, κα) ,μιέϑης ἀπαλλαωκῖθα, χα ΜΝ μιυφηρίων ̓ ἀξίως απουδοίζωκδν μι- 

ταλφμοόνειν, αὶ ἐφ᾽ οἷς ἀν᾽ πάθω υϑρ, μυὴ αλγώρϑμ, μήτε ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, μούτε ἐφ᾽ ἐτέρρις, 
Οἰιγγίοῖ. τοι, 3. Νῆ 3 δῇ 
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δῇ στὸν ὡὰ ἄωροι γένωνται θαίγώτοι, ὁτὸμ αἰρῥωείαμ μαχραι. τούτο γὰῥ ἀπαλλαγὴ κολοίσι-. 

ὡς, τῶτο δίθρθωσις, τοῦτ "ουϑεσία Ῥρίφη. ὡς Φῦτα Φησῖν ; ὁ φῶ ΣΧ ολςον ἐ ἔχων ῳ ἑαυῷ 

λαλοιώτα, ἀν᾽ ὀμφ καὶ μ᾽ τα ὅτω πολλαὶ ἘΣ γαιναρδν λβαμϑήτως ὀζαέκεντα, 
ὡς χα ἕο ἃ ἐπίφους τἰδϑαπίχῳ τῇ τὸ “πίνϑους αὐβοολῇ, κν αἱ ὥ ἰοῦ τϑ ἢ παάϑους ἐ {- 

σχοτωρδίαι τῶτο ποιοῦσιν, αἱ “! ἢ πσοϑς ὑλίδειξιν χαὶ ̓ αῷ τὔν ὄξωϑεν ἀχγφθινέ ἐγ- ς 
νλυήματα, ὡς μάλικα πάσης συήγω Ἰώμιης αἰπεφερῆοϑαι φημι. δα γὸβ μη ̓ὀδυηαέγχα- 
λέσγ, Φησίν, ἐγχαλωτω ὁ Θεός᾽ ἴα Μῆ ̓άίϑεντοι μὰ αἰλόγων λύοητότερι καταγνῶσι,, ὁ 

-ϑ ὕ βασιλέως ἡΜὺ ὁλὼν πατείοϑωνόμος. καὶ πύσων Οὔκ ἄξια ζὗτα σκητήηων; καὶ μὰ Ζ εἰς 

κπὐϑέδειπνον τὶς καλέσῃ μ τὸ  πύνϑος, σγολὶὶς ὸ δ λρτεροῦν, ΠΝ νὸ νόμος δν,ϑοῦπων Ὧν ὁ ᾿ ζ-- 

ται κελδίων" Θεοῦ ἣ "ομοϑυτοιρῶτος ἰὼ ̓πεϑεῖ, ὅτω πόρτες ἀὐῤτιφϑέγίο οὐται ; Οἕκ οὐνοῦῖς ὄ τὸ 

Ἰως, ὦ ὼ γεεύαι ἐκ ἀϑαμιμνήσκῃ ΜΡ ρμιμῷ Χ ἀυτ' τ Ἐχὶ τῇ συμφορᾷ ΧΟ .0] παίδων, ἃ ἀ' μυ-- 
φίων φεφαγων μάλλον αγέδησε τίῤυ ̓ἀγίὸν μιφαλίω ὀκείνωυ, καὶ [ σαλπίγζωι πολλῶν λομ- 

κοϑϑτερϑν ἀνεκήρυξον: εν λογίζῃ τὸ μέγεθος τ' τῆς συμφοράς, καὶ τ καμμὸ ὠκᾷιο γαράλγεοι, ἡ 
τίω ξένω Ὁ, ̓ἴδάδιξο πφαγωδίὰν } σὺμ ΩΣ ἰσως γα. ἀπώλεσε, ἥ ἰδυύτερον, 5 ποίην" 
ὀκῆνος ὃ τοσύτας, χρὴ ) τοσασζας. καὶ ὁ πολύπαις ὄζαιφνης ἀ ἀππος ἔζμετο, κῷ σὲ κτ' ις 

μικρὼν ς ἀτῷ τὰ ὶ αὐλαΐηρα ανηλίσκοτο,αϊλλ᾽ αἰνϑρθον ὡπας ὁ καρπὸς αὐηρπαζετο, Ὁ! ; συννὲ 
τῷ ϑμῷ τῆς Φύσεως όμῳ, σϑοῖδ Εἰς γήφας ἐλϑόντες, ὁλαι Γ αἰώρῳ κι ἰ βιαίῳ λευάτω,σὶ 
πόρτες ομῦ, ὁ σϑεῖν' παρόντος ον αἴδακα γηυδῥου να κἀν ἐλώτων ἀκούσεις ῥημῇ ἘΧ ἔχῃ 

ἤν φἴδκμυθίδυ τὴ γῆς ὅτω πικρᾶς τελξυτῆς, ̓ δηα, 'φδὲ ἐλπίδα πᾶστων, χα) ̓ μηδὲν Δ δ γηο. 

αϑῥων Εἰδέπο, αἰ ϑαϑον ̓ὡπόμτες κρισνλρηνωευη, Ὁ). ἡὶ οἰκία ἴάφος εἰὐζῖς ἐγίνετοκὶ Ὁ πτῖ- 1 

γέ. αὶ οὔκ ἀωρος μόνον )ανατος,᾿ ἀγα. καὶ πολλὰ μῷῷ Ὃ αύτα τὰ λυποιώτα. ἐῶ, δ τὸ τὸ ον 

ἀκμ 7 πόρζῳς ἐἢ,π τὸ ̓ ναρέτυς πϑρζως, τὸ φιλικοὺς, τὸ πάγζα ὁμοῦ, τὸ τὴς φύσεως ἐκα.- 

τέρας μιηδ᾿ ἕνα, λειφιϑίώδαι, τὸ μὴ Ἰτω Οὐῷ νόμῳ τῆς Φύσεως, τὸ «(Τ᾽ τοσαύτίωυ ᾧ- 

μίαν, τὸ μηδὲν ἑαυ » (ὑμνειδῦτα πανηρϑν μι ὀχεήωοις ζιυταπαϑεῖν. πότων γῈ} ἵχα- 
40) “"Ἕ οὶ ἰχαϑ᾽ ἑαυτὸ ϑορυξᾷν" σπὰν ὃ, χαὶ ὁμεῦ φαίη) (ἰωτρίχοντα, οὐνόησον δ 23 

ῬΧ τ ὕψος, ὃ ὁσῃ ΤΥ. ὑχήμδμορη ὑαϑορλή χαὶ τὸ δὲ ̓ μεήζονκαὶ τῷ πένγους χήρον, ὁτ 
ΕΝ ΜῊΝ ζζνος ἔγεκαν ταύτα ἐγένετο. ὁδοὶ δὴ τού», Οὐκ θ' ἐγών φυὐῆὶ μία αἰτίλν ἐλιλεῖναι τῇ 
συμφορᾷ, Κθηὶ τὸ ̓ᾧ Θεῷ δυκϑεὼ αναξαίνειρκαι φησιν ̓  Ο Κύσμος ἔδωκεν, Κύριος ἀφείλεν᾽ 

ὡρῷ Κυρίῳ ὑλξο ὅτω Ὁ ὁ ἐϑνεν. ἀηδε ὁνομια ἢ Κυοίν βύλογηψδῥον εἰς (ὅν ᾿ αἰῶνα. ᾧ ζωτα 
ὑλεδυ αν δ ( ὦ τοῖς ἐχαύτοις ὄντα ὁροΐν Τπαΐ ὑ ἐπελϑόῆα “ροτέωυ᾽ πονηρὲς ὃ λῤβρωπους 50 
ὀγρηζμ, δυνμέροιώζῳ, πυφωΐζα, κορδίυζς πάγτοϑην. ἡ νκ Εἶπεν συ ϊὲν τοιούτην, δ Εἰ- 

χός μας ἦν ̓αἰδϑενογέρων Εἰπεῖν, ἐχὶ τύτοις ἔρρεψα ὧν: παῖδας ; χαὶ ᾿ κα’ ἀκριξείας 
ἥσκησου ἀπείσης ; Ἐχὶ τύτοις ἐὠέῴξα τίωυ οἰκίδρν τοῖς πειρλούσιν, ἵνα “ῷ " (δο πολλοις δγό- 

μὲς ὀκεγυς ἦν αἰπὺ Ὁ διουϑέων, (ἦν αἰ απ ἢ γυμνῶν, ὥν: ΝΟ ΔΝ ὀρφανόν, Οὐ 
τ σολάφω (ὡς αἰμοιίξας , δΟλ' ὀμτὶ τότωνζα πασης ϑισίας κρείῆονα ῥήμαται δθδιύεγκεν ης ὃς 

ὦκϑνα, λέγον" Γυμνὸς ἐΐζηλϑην ἐ ὧκ Τιλίας μξος μου γυμνὸς κ) ἀπελῶσομφῃ. εἰ ὃ , δεέβ- 

᾿ ῥηξε ζα ἱμώτια, ᾧ τίω κόμέωυ ἃ ἀἰπεκείρρη, μὴ ϑαυμείσῃς. πατήρ γὗ ὦ, καὶ πατὴρ φι- 
λόφορο»ς" καὶ δδᾷ τίω τὴς Φύσεως διρβέδαι συμπαϑήδμ, ᾧ τίωυ τὴς ἣς γνώμιης φιλοσοφί- 
ἐν. Ε1"3 μη τῦτο ἐποίησε, ζάχα καὶ ἀγα ϑησίας οὐνόμιζεον δ τίς ἐῃ τίω φιλοσοφίαν 

Τυτίωυ. δα τϑηο υ ΟΣ σπλάγχνα δείκψεσι καὶ ὦ τὴς βὑσεξείας τίω αἰκρίξψαν, ὦ αἰλγήσας, ὁ 49 

κὐδιετοαίπη ἀλλὰ ἡ περαιτέρω «σελϊώντος αὐτω τῷ ἀγῶνος, πάλιν ἑτέρφες αἰαδείπω «ιφά- 

. νοῦς ὀχ [ τίω γωυαῖχο, ῥιματων, λέγων" Εἰ ἀγαλεὶ ἐ αἰᾶθα ΚΣ Κυρίν, 

τοὶ κακοῦ ἐχ “ἰσαίσορδ ; ; Χρὴ , 2 κἡ ἢ γιωωὴ μόνη λοιπὸν ̓ Νιασελείφϑμ, πόρτων αφϑρυι- 

«δόντων αὐτο, καὶ “Μ παίδων, καὶ “3 κἸημώτων,καὶ τε τῦ σώματος, καὶ αὑτὴ πσεὶς ποῖδαν 
καὶ 

Χ οὐτίμε, 

χο ἢ 



“- 

χἱὰ 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡῺ Τ. ΛΟ Γίκη. 417 ὧν μ; 
αὶ ἐππιοουλίω. δρωτῶν» σὲ αὑτίω κ“ Τὴ τέων οδι ἠφόλύϊσενὸ Δ[ θ΄θολος, συνϑὲ ἡ- 1. 

τῆσεν αὖ τὴς τίου ᾿ σφαγάω, Ὧ «πσευσεδόκησεν μεγαῖρι αὐτῷ (μυτελειν 'σεὸς τίου ὕχι-- 
ξζουλζὼ τὸ ἄγίου τῦτα. “19 γὅτο ὡασερ “ι μέγετον ὃ ὅπλον αὑτίωυ' ἀυτῳ χατέλιπεν. Εἰ 

ὌΨ αὐ δαδείσα, φησὶ, δ᾽ αὐπὴς ὀξέθόμον ̓ πολλῷ μάλλον "πὸ κρωρίας αἱ αροσκελίσαι 

; δεωυήσυ μη. χαὶ γα τίωυ' πιλμουργίαν. σε δ ΡΝ βοών ἸἈπολλυμδίων πϑσίγαγε τὸ 

μηχόμημα τϑ»», ουδὲ ὝὌἋἝὀγων, συν Δ καμήλων, αὐλλ᾽ σουδ τῆς οἰκίας καυτενξηθεί- 

σης, ω ὙῊΜΕΟ παίδων καιταχω,ϑέντων, λα, σιγά τίως χαὶ. .ἡσυχαζενέᾳ (Ὁ ἀϑλητέωυ' 

ὁρῶν᾽ ὅτε ἢ ΧΩ σχωλήχων ἀμέδλυσενη πηγή, χαὶ ̓ σηπύμϑμον τὸ δέρμα χατέρῤρει, Κι, δω- 

πὸμώμϑμαι αἢ αἱ στίρκες Ι ἰχρε πολλῆς γέμοντα δυσωδίας ἐποίοιω, καὶ τηγόδων χα χααίνων χαὶ 

Ι0ὺ πάσης φλϑοὺς ὀδιυυπεϑτερον αὐτὸν κἡὶ Ὁ 5 αἱ αὐθύλου κατόμηλισχς χείρνϑνείου πότος χαλε- 

πώτερν ὀζοτρώρρυσαι “πόρτοθον τσὶ χατεοϑίουσει τὸ σῶμα, χαὶ “ τ ταῦτ τῇ συμιφορᾷ.. πο-- 

λιᾷ φρρλὴς “,φονορ τότε αὐτίωω ̓ ποῦσαγή ἤδη πθωριχέναδῥῳ καὶ χαιτεργαοϑέντ. εἰ ἰ ἡ 

αἴθ τὰ ποφλοίμιϊα, σρεϑσηλ)ι τὴς συμφορᾷς ᾽ δση αὐ ἐκεῖνον ὅρον οὕτως ὀκνενδυει- 

συδίον, ϑσγ, η αὑτὴ τ συμφορο ἔσαν δξογκῶστη οὗ οὕτῳ "καὶ ὁπαραι ῷ λόγω " γιουὶ ὃ ὅτε 

ις αὐτὸν Εἰδι ϑζρα τὸ μκος. τὸ φόνου ϑιγώντα αἰπειλλ γῆς, καὶ Ὠχιϑυμοιώῦτα τὴς ΟὝΨ ἔι- 

πευβϑων λύσεως, σφοδρὼς πτεραζσέργοτα!., ὅτι ὙὉ σφοδρα κρειργα σμένος ἐω » κα 
ἐδὲ αὐαπγῶν λοιπὸν Εἶχον, ἄλλα καὶ Ὡσοϑ δεν ἐπεθύμει, ἀ ἀχουσον ᾧ φησιν᾽ Εἰγὼν δυ- 

ναϊμεΐεω ἐ ἐμαυτὸν χάρωνπιοϑαι ἢ ἢ δεηϑίεϑαι ἐτέρυ, καὶ ποιήσαιμι τϑο. καὶ ἡ) ια μοὶ Ἐ κα- 

κυργέλμ γῆς γοιναιχῶρ, πολ; βύϑέως αξϑοιμιαζεται, τὐσὸ τὸ πλήθους τῷ γεόου" Μέ. ἴυβια. ὃ 

1026. τίνος καρτερήσεις: λέρρυσαι, Εἰ ὃ πολλαχιρὺ τραίματων οὔκ ὅτων λόνρι μόνον 

ἰχώσαιν φυλάξαι, οὐνόησον τότι παν αἱ αὑτὸν Εἰκὸρ ὦ, ΤΩΣ ΠΝ ῥημάτων τϑύτων χαὶ "τὰ 

πραγμάτων ὀδγιυνώντων αὑτὸ, ἐδ δὴ πόρτωι χείρον, ὅΤΙ τὴ γὼων 'ζῶτα λέλϑυσαι ζω, ἡ 
γωσὴ ἀναγπεσῦσει, ἢ ἀπαιγρρδύουσαι, ὁ Δ[9. τῦν ἀπουδοίζουσοι κα ὦ αὑτὸν ἐξ: ἰς Ὀὐπόγνωσιν 

ἐμολιᾷν. πλίω ΩΣ ἵα σειφέφερον ἰδωχϑν ὃ μιηχόρημα ὃ τῷ ἀδα μϑρτίῳ τύτῳ 
2: ππξσοιρῤρϑμον τείχει, κ αὐτἋὋἤΝἝ ἀἰχουσωρϑῳ ἣὌ; ῥημάτων. ζινα δξζυ ζαύτω! ὅς]; "μέρα τί- 

νος καρτερήσεις λέγων, ἰδοὺ αἰανϑῥω γ6 ὁον “τί μιαρὸν προσϑεχόρϑρος τ τίωυ ἐλπίδα, τῆς 
σωτηξίας μα: Ἰλεγξεγδῤ σώ, » Φησί, ὧ βήματα ὁ γένος, μακρότερος ἅ δ γυόνϑρος, λύ- 

σιν ὃ ᾽ σνοδεμίὰν ἐμιφαίνων. ταῦτα ἢ ἰἐλελν, οὐκ Εἰς ἀἰπύγνωσι, αὐτὸν ἐμθαλλουσει μόνον, 

δλλὰ καὶ ἀνειδίζουσαι καὶ Ὁ κωμῳδούσω. ὸ »Ὲ ὀκῴνος «ἰνρχλθῦσειν «εἰ ἱ οὐδαμυθουρϑμορ 
30 καὶ ὁ Αἰ αικρουομδμος τοιαῦτα ἐφϑό ζετο" Δὐα μενον ἔτι μικρόν, ἡ Ὀχίωρι ἔσεται τούτων τὸ τί. 

Ἅϑς. ὀγειδίξουσα τοίνεωυ αὐτοῦ Φησι, μὴ "ὰ γε τὸ  ἀΐ ἐ ἐρεῖς; ;πολὲς γῈ} ἤδὴ γόος πέρας 

με, ὦ τέλος τύτων φενὲν ὀψμεφόϑη. ὦ γα τίω καχφυργέδν. οὐὐσὰ γ» μέμνητω τον 
βοωδ," οὐ ὃν πσϑϑθατών, συ ΝΜ χαρυΐλων (γδε Ν᾿ οὐ σφόδρα αἷἰυτον τύτοις δακνόιω.-. 

νο)) ων ἱ τίω φύσιν βυϑεως ἐρχέται, Ὁ ὺ ἦν παίδων ὐαμεμψησκει. ἐπ᾿ αὐφις Ν᾽. εἷ- 

4ς δὲν αὐτὸν τίω' ἐϑϑῆτα διαρῥηξανῖα » ἴφ! ̓ πίω κόμέων Ἰὐπυκειρφίμῦρον. ὃ οὔκ Θἴπων, 

αἰπωλετὸ συ Ω ποδία, δολὰ σφόδρα, αἴξ, παγώς,» ἡφάυιραί σῳ τὸ μρημόσιευον φἰσὸ τὴς 

γῆς, δὲ ὃ “) τα ἰ παιδία ποῆήνα. εἰ δ καὶ νῦ, αὐαςαίσεως Φόμείσης, εἰγτεῦϑεν 661 τὰ 

παι δια ἐ ἐπέρα Ὄσὺ τῷ τί μμημῶν ἿΨ αἰπολθόντων ὁζντηρᾷ, πολλῷ μᾶλλον Ὅτε. 

δὰ, 99 ἡ Ἢ ἐϑηρα ᾿ὀντόζλω Ἀ πικροτέρρι Ὁ ὡδὶ ἐγϑ ἐ ἐχαὶ ἴο παρα, ἑαθρώμδρος εἶπεν, Ζο)ο-. 

40 ϑρδυλείη, λα ζ μιφημιόσυνον αὖτ οἰπὸ τὴς γῆς ΦΚὶ τοί συ, τα αἱ ϑυγατέρες συ. εἰποῦσα 

δ ὃ μψημόσμευον, κμῷ ᾿ αχριρείας πάλι ἑκατέρας τῆς φύσεως μέμφηται. εἰ δὲ σοί, Φησιν, 

Ἶ τύτων, κἀν δὲ ἐμὸν σχόττᾷ, τὴς ἐμῆς κϑιλίας ὠδινεφ, ἡ πόνοι, οἱ εἰς ὦ κενὸν ἐθπία.- 

σα (δ᾽ μῴϑων. ὁ αὶ λέγ τῶτο ἔςιν ̓  "ὦ πλίο οὐογκούσαι ἠδίκημαι οἱ σὲ, ἡὶ ἦν 

πῦνοῖς αὑπν ἔφην, ἢ καρπῶν αὐπεφέρημαι. χα ὀῤᾳ πῶς οὔτε τίϑησι τίω ζημίω ὝΨ' χϑ:- 

μάτων, 
΄ 
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μώτων, ἅπεσιγα αὐτίω" αὐ δαπεέχει, δλλ᾿ ὡς οὐζω καὶ φἴδιπαϑῶς αὐτίω ἀπαήΐλαι, ὅ.- 

τως ὐνΐῆεται. ὅτὸν γὸ Εἴπ, κάγω πλϑρῆτις ᾧ λούτδις, τόπον ὧκ τύ πε, οἰκίλω δ οἰκίας 
" αἰθιερχουδί, ὃ τίου ζημίαν αἰνίῆσται, ὃ πολλίω πίω ποοϑασαδήλυ διύψεσι. ἢ δ᾽ ὦ αἱ κα, ἫΝ 

λέξεις αὐταὶ ἱχᾳναὶ ἑπαραι τέωυ συμιφορφν, ἔχὶ γὺ (ἑτέρων ὄρϑσ! ϑύρρις, φησίν. σ ὡ 
Ὁ} ασϑϑσευ τῶ μόνον, ἀλλα καὶ σλλναΐμαι, ὁ ϑουλβύω δουλοείλν ξένζωυ ἡ χαρζω, πόμταχοδ ς 
καἰ οιίΐσοι ἃ τὰ συμιολαι τῆς συμφοραῖς αἰδεφθρουσοι, ᾧ πϑυΐζος διδοίσκυσα ζῳ ἐμὰ κα- 
κα ὃ πλώτων ὅξὶν ἐλεφνότερον, ὃ οἰκίαν δ οἰκίας αἰ μείξειν. καὶ οὐ ἐγ ζιῦϑα ἔφη ΝᾺ ,ϑρή.. 
γων, δ᾿ ἐπήγαγα λέγϑυσα " πυδοσδεχορϑμη ἬλιοΙ ποτε δυσει,ἃ ἀναπαύσομαι Ἣ Ἔμό- 

ἅϑωυν μου καὶ ἦΜ αὐδιεχουσῶν (ω ὁδ μιυαΐν αἱ με νιώ ((μυέχοισιν. δ γδὶ τοῖς ἄλλοις δεὴν ἡδύ, 
φησι, ὃ Ὁ ἀκτῖνα ὁρῶν, τῷ» ἐμοὶ βαιρυ᾿ πυθφνον ὃ κα νὺξ ἡ ὁ σχότος. αὑτὴ ζ ῤ με αναπταύᾳ ιΦ 
Κ}} ἱδρώταν μόνη, αὐτή μοὶ τα μυϑία Ἀλή δὴῇιω κακόν" δολ' Εἰἶποντι βῆμα “ϑϑς Κύριον, 

Ἂ τελθύτα Εἶδες κανίφωϑα τίω κακουργίαν; πτῶς συνὴ ὦ αὐτὴ τῇ συμζουλῇ εὐθέως εἰσ-- 

ἡγατι τίω ὀλεθρίαν αγϑδαίνεσιν: αἰλλαὰ διηγησανϑβη σοϑτον ἐλεφαΐς ζε  συμφορᾷς, καὶ ἐκ- 

τενασοι τίω τραγῳδίαν, οὖν βρουχεὶ τίϑησι «οὐδαίνεσιν, ᾧ σγυϊ ἐμφαίνει σαφώς αὐτίω, 
᾿δαὶ συσκιαΐσουσει ἐκαίρζωυ, τίω ἀπθλαγῶν αὐτῶ προτείνει τίω μάλιςα ποθφνζωὼ, ᾧ ἐπα. 154 

πἰλλεἢ) τελφυτίω, ὃ μαίλιςα ἐπεϑύμᾳ. αὶ σχϑπά καγτῳΐλεν ὅ ὀζμξόλν τίω κακϑρηίαν. 
ΤΔΦ γ. ἤϑει Ὁ πύθον δ Ἰωσ ὁ ἰδὲ ὁ Θεὸν, οὐκ ἀφίησι" γωνακᾳ κατηγϑρῆσαι Θεοῦ, ἡνα 
μυὴ ὡς ἐϑρθρ θύγέως Φ)πτοςρα φῇ. ὀζρ ὅτο στὸ ὦ ὑδϑαμῦ μέμνη.) 8 συμρλύτα,λύω καὶ 
κούτω φρέφᾳ, σὺ κ(Σ τυ" Εἰρημδύων, ὅτι γιωὺ ζω ἡ ζῳῦτα συμζουλθύεσα, προϑείδι, 
δεινὸς καζαγϑητ σαι βῆτωρ ἥν μῇ “«οδησέχονζῳς . πνλλοὶ γριωὼ ὼ χωρὶς συμφορών, ΟΣ 

γουναδυ συμζουλῆς χατίυζϑησαν μόνης. Δ δῶ ὁ μακοίθλος (ἶντ, καὶ ἀδαμόμτος ζφεῤρθ- 

τέρος βλέψας Εἰς αὖ τίω πικρὸν, οἰπὸ τὴς δήκως ἢ κο29 τὴς φωνὴς διεκρούσοι»» τὰ μοη- 
χϑνήματα. ὀκείνν ΚΣ »Ὰ» ἀγρόσιδύκησε δοικρύων κινήσειν πηγας᾽" π᾿ κ᾽ λέοντος στρο- 
δρύτερος γόγρνε, ϑυμού σρληρωϑεὶς ἡ ἀἰγαγακτέστως, οὐχ ὑπερ ὧν ἔπαϑαν, δ ρῶν 

ὀχείνη δζμξολικῶς ((μυεξούλίυσε, ὶ τω βλέμματι (δ) ϑυμὸν οἰγδειξαίμϑμος, μαμετφημέ- 1 
1 ζ.9, γίρυ ποιῴται τίω ἔχισίμησιν. καὶ γ αὶ οὐ συμφοραῖς σώφρων ἱωῶ. καὶ τί φησιν; Ινα τί ὥασε 

μία Ὑϑω᾽ ἀἰφοϑνων γωωαγδίν ἐλοόέλησας ; οὐχ οὕτω σε ἐπαίϑυῦσεξ, φησιν, οὐχ οὕτω σε ὃ- 
ερεψα᾿ ὅϑεν σετϑδ' ἐγιγοάσκω τίω ((μωΐοικον τίου ἐμιζιώ. ζῷ 7) βήματα ζωῦτα, λύοντν 
γιωαικὸς, ὁ τὐραπεοιρουσης ἡ συμζουλή, Εἶδες τομιδιὺ σύμμεν, καὶ πληγάω ἰχμζωὼ 

δορθώσαι ὃ νόσημα; ΕἸ, μ(᾽ τίω ξχέ τληΐξιν, ὶ συμιζουλίω Εἰ σοὶγά πάλιν διρχούῦσαν 30 
αὑτίω δα μυϑήσαιαϑαι ᾧὶ πολὺ ὃ δ λοχον ἔχουσαν, λόγον Εἰ ἀγαϑα ἰδγξαίμιϑα 
προ Κυρίν, ζᾷ κακοὶ οὐγ αὐσοίσονϑμ τ μα μγήοϑητι γὙδΡ, φησι͵ ἿΜ προτέρων κείνων, 

λογίζου (ἢ αἡτίον, καὶ οἴσεις ὶ ζωωτα διυναίως. εἶδες μετοιοφροσύνζω λὐδρός; Οὐ Ν᾽ τ 

δ δρεία, ἀστῷ λογίξεται τίω «ἰπυομονζω, δλλαὶ τὴς ΝΠ ποραγμόν αἰκολουθίας αὐ τίω 
ἐὴ φησιν. λύτὶ τίνων γοὺ ἐκῴια ἡμῖν ἔδωκεν ὁ Θεὸς ; πποίδυ ἐκτιννες' αἰμοιδζω! , σσὲμί- 12 
δρ᾿ δλλ᾽ ὃξ αἰγαϑότοτος μόνης. δωρεαὶ γὰρ ἐῶ, (έν αἰμοιθή " ὁ χριεν Οὔκ αἰτίδοσις. 
οὐκοιῶ χα ἤχωτοω φέρωμϑυ “βμναίως. τἶτον ὁ ὀύθρος ᾧ γωνώκες (τ) λθλθν αϑαίγραπῆον 
ἔχωϑυ,ὺ τὰ ῥήματα ζαύτα ἐγκολῴψωδμ τῇ ὀχρνοία, καὶ ζα ύτω πὸ τοὶ τύτων" καὶ τίω 

ἱσοσίδ τυ Ν᾽ πα ϑη μῶν καϑοίπερ εἰκίνα, (χὶ τῆς δζμνοίας αἰσωνγραψὀυτες, τίω ζη- 
μίλν λέγω δΨ “ραν, τίω ἀἰφαίρεσιν Δ παΐδων, τίω πληγάὼ τῷ σώματος, ζᾳ ὀνείδη, 49 

(ὼ χλθυασίας (ως τῆς γιωαικὸς μηχόμαξ, τίω τῷ δχαθόλν Ἐχιζουλίω, πϑύζᾳ απλώς 

ΜΡ ἀκριξείας τὰ παϑϑη τῷ δικαίου, λυϑμία καζοισκδυασωμδι μέγιφον ἡμίν" ἥα, πόρῳ δμ- 
γαίως θυ »δρίςως φέροντες, ἡ ἐν τῷ αὔὼτι βίῳ πᾶσαν ᾿δΦἀ)ποκρουσω ῖθα αϑυμίαν, κὶ (ὅν 
«ἰδὶ τὴς θυφημίας ζαύτης ϑἰπολοζωμν μιαϑοιρ, ΧΡ ἡ φιλόν,ϑοφπίᾳ. ᾿ 

Λογ. 



" αἰα[αλέ' 

μιδα) 

χ μονα. 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΡῺ Τ΄ ΛΟ ΡΓ. κθ. 419. κι. 

Λογικϑι α ΠΕΡῚ ΔῈ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΊΚΩΝ, ΑΔΕΛΦΟΙ, 
οὐϑέλω ὑμας ἀγνοῷ. ν Οἰἴδῶωτε, ὁτι ὅτε ὁ ϑνη ἦτε, ἄσοθς τὰ εἰδωλᾳ 

ἄφωνα, ὡς δῤ ἤγευϑε, ἀἰπαρθιϑροι. 

ὅ Οὐτ ἀπὸν δ χώθλον σφόδρα ἢ αἰσωφές ΠΝ 3 ασαφάαν κα {2} 

"' ποραγμάτων ἀγνοιά τὸ αὶ ἔλλάψις ποιφ, δἷἕ ὅτε  συρμιξαινόγτων, 
γὖν ὃ οὐ γνονϑῥων. ᾧ τίνος ἕνεκεν οὐ τ γεω εἰδου γὰ καὶ ἡ αἰτία πώ- 

λιν ἀσαφείας ἐτόρϑν ἡμῖν ζήτημα ἔτεχεντί δήποτε γὺ τὸτε (ζ ἐγίνε- 

“5, νιὦ ὃ Οὐχέτι ; δλλαὶ τῦτο (ὦ εἰσαῦϑις" ὁθαζαλώξβα, τίως ἢ πὰ 

συιθαγνοντοι τῦτε λέγω ϑρ.τί δέω τότε ((μωέξανεν, ἐΐ τις ἐξατῆϊσα»», 

[λώοσαις βύϑέως ἐλόλει, ἡ ̓ γλώοσαις μόνον, δλλα πολλοὶ Ἂ πδλεφήτευον,  νές Ἀ Χ ἔτέρας 

πλείους δυσί μεις ἐπεδείκψιωυ», χ᾽ 5» πὸ Ὑν Εἰδώλων πσοοσιίντες, συυὲγ Ε ἰδὲ. 

τιςσαφοῖς, συυϊδὲ τας παλαιᾶς οὐτῥαφ ὧτες βίξλοις, βαπ]ιαϑέντες θὐϑέως πγεῦ μαέλαμ- 

15 ανον, τὸ ἢ πνεῦμα ἐχ ἑωρωνᾷζαδρριτον γε ἘδΙν) αἸυϑητὸν ἦνα ἘΛΕΎΖΘΥ ἐδίδου τῆς εγεργείας 
κείνης ἡ ηϑῥις. ᾧ ὁ Δ πῇ Περσῶν, ὁ 3) τῇ Ῥωμαίων, ὁ ὃ πῇ Ινδῶν, ὁ ὃ ἑτέρᾳ τινὶ τοιαύτη 

θ ϑέως ἐφϑεήετο γλώοση, ἡ τῦτο ἐφάνέρϑυ τις ἐξωϑεν,6τί πγευμώ ὅξιν ἐν αὐτῷ ᾧ φϑεγ- : 

ἡϑύϑύῳ. 89 ὁ οὕτως ἀδῷ κόλᾷ λέγων, Εκάφτῳ ὃ ἡ φϑρνέρωσις τῷ πγθύμαιτος δίδοται 

“απο ὸς τὸ συμφέρον, ζὰ αρίσμαζᾳ Φανέρωσιν πγϑύμωτος ὀνομάζων. ὅν γὺ κὁὶ (Ὁ Ὡἰσύφολοι 

20 τῦτο χροϑτον σημεῖον ἐΛφῦον, ἢ (Ὁ πιφοὶ τῦτο ἐλομίξλρμον τὸ Υ" γλωοσῶν, καὶ ἐχὶ αῷτο 
μόνον, ἀλλα αὶ ὅτερᾳ πλείω, ᾧ γδ χα νέκροις ἤγᾷρϑν πολλοὶ, χαὶ δαίμονας ἤλφεωνον, καὶ 
ἀλλα πολλαὶ τοιαῦται ἐϑαυματύργϑιω, ὲ λαρίσματα ἢ Εἶνον, ὦ  ἐλῴῆονα, ὧδ, 
"πλείω, σλέον ὃ πϑμτων τὸ μ᾽ γλωοσῶν ζω πὉ» ἀὐοῖς γοῤισμα, καὶ τῶτο αἥτιον οίσμα.- 
τος ἀδζις ἐΐμετο, ὁὶ ὐοὶ τίω οἰκείαν φύσιν, αἰλλαὶ χρῦορ τέρω αἰγνωμοσιωίω ΦὮ Εἰλης: 

25 Φύτων. οἵ τε Ὁ} ζῳ μείζονα ἔγρνντες ἐπήρόντο τ᾽ γῆν" πὸ ἐλοῆονα κεκγηνθἕων ᾿ οὗτοι σ᾽ 

αὖ πάλιν") ληϑέου,χαὶ τοῖς ταὶ μεΐζονα ἔχουσιν ἐφϑύνοιωυ, [πλέον δὲ πότων, τὸ Ϊἴ᾿ γλωσ- 
σῶν ζω “πο ἐὐζις γϑῥισμα. } χαὶ τῶτο ἀσθϑων δείκνεσιν αὐτὸς ὁ Παῦλος, ἐπεὶ δίζυ εντεῦ.- 
δεν χαιοίλω ἐλάμβανον ω πληγάυ, αἰ σλυομδρης αὐτοῖς “τὴς αἰγαίστης, πολλίω ασουδὲὼ 

ποιῆται, ὥςε αὑτὸ δ᾽ ορϑεῖσαι. ((μωυΐξη (ζ 5.5} τῦτο χαὶ εἰν τῇ Ῥωμῃ, αλλ ἐχ οὕτω, 8[6.- 
40 πτρ καὶ οὐ Τῇ πρδος Ρωμα)ους Ἐχιφολῃ χρᾷ Α αὐτὸ, ([μωεσκιασμένως δὲ κα! τ᾿ βερχῴ, 

λέγων οὕτω" Καϑεύπερ γὺ ὡὖν ἐνὶ σώματι μδὴν πολλὼ ἔχουϑν, τὰ δὲ μϑή5 πϑύτα καὶ τίν αὖ-- Ῥομειβ. δ᾿ 

τίω ἔχ πρνρα ξιν᾽ οὕτως (ὦ πολλοὶ ἐν σῶμα ἐσμεν εἰν Χοις΄ ὦ᾽ ὁ δὲ χαϑεὶς, ἀλλήλων μέ- 

λη. ἔγρντες δὲ «σράσματα κῦ τίω ϑρντίω δοϑείσοιν ἡμῖν Δἰαφορα, Εἴτε συροφηπείαν, 

κτ' τίωυ ἀφαλογίαν τῆς πίφεως" Εἶτε αἰσκνίαν, οὖ τῇ δι ϑ κονία" Ετι ὁ διδωώσκων, ον 
45 τῇ δϑιϑωσκαλία, ὁ1| δὲ χαὶ ὠκῆνοι Εἰς Ὡπόνοιθν εἰντεῦϑεν ογέπισπῆον, Ὁ φϑμος ἡνίξατο 

τϑτο οὕτως Εἰπων' Λέγω ον δὶ τῆς γδῥιτος τὴς δοϑείσινς μι πὶ τὶ ἐ ἐντὶ οὖν ὑμῖν με νωμ, ιζ. γι 
Αὐφφρονῷν τοὶ ὃ δὲῖ φρονφν, αλλὰ Φοϑυῷν εἰς (φφρονῶν, ἐκαφ' ῳ ὡς ὁ (ὑεὸς ἐμέρισε μέ- 

(ξν πίφζεως. ὠκείνοις ὦ δωυ(ςυϑὰ γδρπολὺ τὸ νόσημα ζω ὃ δχμςαίσεως καὶ Στονοί ας) ὕτω 
διεύλεκ᾽) ᾿οὐταῦϑο δὲ κ᾽ πολλῆς τῆς ασουδὴς. χαὶ γὸ στφοδραὶ τῷ παϑτις ζω ἡ τομιή᾽ 

40 χαὶ ΟΥ̓ δὲ τῶτο μόνον αὐςδι ἐθορύ(4, αἰλλὼ χα) μόῥτεις ἥσοιν αὑτῦϑι πολλοὶ ̓ ὧτε ἑλλη- 

μχώτερον τὴς πόλεως ὀγρεκεινϑῥης, χαὶ μ᾽ τῶν ἄλλων ὁ τῦτο αὐζᾶν' «ὑπσΈσκελι- 

ζε αὶ ἐτώρριῆε. 59 καὶ ρχόυδιος, τσόῶτον τὸ μέσον μιαντείας χαὶ ωροφηείας Τ{,ϑησι. 
αἱ 9' τοῦτο χα » ̓φκρίσεις ἐλφίονυ πνθυμοίτων,ὥςε ὀζρκρίνειν οἱ Εἰδέναι, ηἰς ὥ ὁ νεύ-- 

ματι Φϑεγίομϑμος κα ϑευρῷ, ἄἰς δὲ ὁ ἀκαϑαῤτῳ. ΚΝ ὙῈ} αὐτόν οὐκ ζι χρ χοῖν 
ὯΝ 

το 



κὸν 0, 430 ΧΡΥΣΟΣΊΤΙ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Ὃ λεγρμδίίων τέωὶ τἰπόδειξιν {πτϑϑφντοία γα οὐκ οὐ ᾧ καιρῷ, ᾧ λέτε), δλλ᾽ ον ᾧ' καιρῷ 
τὴς ἐκθασιως πϑέχεται τὴς οἰκείας αἰληϑείας (ὃ ἐλεγχον) καὶ Οὐκ ζω βύχολον αὐτίωυ 
δῴαγνώναι, καὶ ἂς μὃρμ ὁ πσοηφητεύων, τίς ὃ ὁ ψ θυδόνϑρμος (καὶ γὺ μμωρὲς ὧν ὁ αἰ ϑθολος 

ἐπεισ τοῖς πσοϑφητϑύοισι, ᾧ δυδυπσολφυζος Εἰσούγων ὡς δεν ζὰ μόλλοντοι ασδολέχϑυ- 
ζω ̓  ἀδοι.) Εἶτα ΚΝ τίως αἰϑύϑωυα ζω ζῷ λεχϑυδνα, ϑπτω τῆν" πηραγμαΐτων ἐκ ομ.. ς 

σῶν πβὶ ὧν πποϑελέγετο, ὃ βαϑίως σϑ;εκρούειο ( ᾧγὸ ψδυδόνϑρον, (ὦ «ἀλυϑεύοντα, 

τὸ τέλος ἤλεγχεν) ἥα μηδὲ αγϑϑ τῷ τέλυς ἀπατῶνται (ὦ ἀκροαταὶ, δίδωσιν ἀὐδθῖς σημᾷον, 
ἽΝ ΡΣ τῆς ὀκῥαΐσεως ἐδείκνυ τϑτον,κακεῖνον ᾿ ὰ οὐ τδῦϑεν λαξων ἀἰκολουϑλν ὴ Φριχζω, 

τω ὼ Εἰς ᾧ εἰ ᾿ϑρισμώτων ὠκῦαννει Ἄθ᾽ϑν, νἀ πἰω φιλονεικί δ δἰ ορϑούται πίω 

ἃ εγτόῦϑον γνουθρώω. πέως μϑὲ' τοι τῷ αἷδέ μαντέων οὐβλάται λόγου ὕτω λέγων᾽ 10 

«ἰδ 70 πγϑυματικϑν νυ ϑύέλω ὑμας αἰγγοίν, ἀδελφοὶ, πνθυματιχαᾷ ζᾳ σημᾷ α καλῶ, 

“Ἶ ζῶώτα ἔργα τὸ πγϑύματος μένου, σὴν λυ, 5οοπίνης ἐπειστρερϑύσης ασουδὴς Εἰς ΩΝ 

χα τοιαῦτα ϑριω μιφιτουργεῖν. τὸ μένλων αἷδὸ αὐ οἱ 9 λέγεοϑαι, πϑότερϑν, ὅπερ ἔφῶωυ, μῃ 

τὴς μαντείας τίω Αἰ φ φόρον ἢ Τῆς πδοφυτείας τίϑησιν, ὅτω λέγων᾽ οἰδουτε ὕτι ὅτε ἐϑγη 

ἥτε, απτρἧς (ᾳ Εἴδωλα τὰ ἀφωνα͵ ὡς αὐ ἥγεοῦε, ἀπαχϑνϑμοι, ὃ λέγη τῦτο ἔςιν' εἰν τ5 

τοῖς" Εἰδώλοις, φησίν, Εἴποτε κατεδάϑη ὡς αἰ ααὸ πνϑύμιατος ἀκαϑερτα ἢ ἐμλμτθυεν, ΓΙ 

ἴσι ἐδιλέμι 
, ὥασερ ἀπαλϑϑρος, ὅτως Εἴλκοτο λίπ τῷ πγϑύματς δεδευδέος, “σὴν Εἰδὼς ὧν λέγ. 

Ἐϊλατ. ἅπολ. 

ἄυχρ, 

τϑτο δ ματεως ἴδον, Ὁ ὀξεςηκέναι, ὃ δϑαϊγκζω αἰ πσονϑμειν, τὸ ὠθείοϑει, τὸ ἑλχεαῖ, 

- σύρεοϑεῳ ὥαπσερ μανόνϑμον. ὁ πϑοφήτης ἐχ ὅτως, δλλα μ᾽ αἰ σνοίας νηφούσης, ὺ 

σωφρφνουσης κατωςείσεως, κ᾿ Εἰδὼς ἃ φθύγζεται φησιν ἀπόμτα. ὧτε ὁ τσοῦ τῆς ὀκζξά.- 20 

σεως καντόυϑεν γνώελζε ᾧ μανπὺν ἡὶ Φ) «σοοφηήτίω, καὶ σκόπει πος ὀμυύποτῆον ποιᾷ τὸν 
λόχϑν᾿ ἀδοιὶ μὔδτυρας καλὰ (βν ἐν τῇ πείρᾳ τῷ παηροίγμματος μουδῥοις. ὅτι γὸ Ὁ ψυύ. 
δὸμα!, φησιν, σὲ ἰπλώς ὀζασύρω ζᾳ εἶν" ἐθναίν, ὡς ἐϑρὸς πλαίῆων, ἀδοὶ ὑμεῖς μοι μὔῦ.-- 
τυρήσατε. ὦ γὰρ οἴδατε ὅτε ἕλλζωυες τι͵ πῶς αὐπτήτεαϑε ἐλκόνϑροι τότε. Εἰ δὲ Τὶς αὶ τύ- 
τοῖς ὡς πιφοις «(πσόωήοις ἐἢ Φαη, φέρε αὶ ἐκ τῦν' ἐξωθεν τη ὑμῖν ποιήσω Φανέρθν. ὡ- 25 

κουσὸν "ϑιῶ Πλατωνος λέγϑντος ὕτως" Ὥχασερ ὡ χρησμῳδοὸὶ "Ὁ ῶ ϑεομιαΐτεις λέρρεσι ,ὴ 

πιλλὰ ἡ καλοὶ, ἴσασι ἢ σχεῖν ὧν λέχϑεσιν. ἀκουσο; σφι "ἡ ἑτέρν “ποιντὸ ζοὶ αὑτὰ οὐδὲι-- 

κρυνϑβου. ΓΡΤῊ ὙῈ} τελεταῖς τισι ὼ μαγίλνείαις κατέδησε δα μοναὶ τίς Εἷς αὐ ϑ,ο πον, “ὴ 

ἐμόμτθύετο ὠκῶνος, ὁ μιαντϑυόμδμος ἐῤῥιῆφτο, ᾧ ἐασαοκῆστο,  εγεγκεῖν χῷ δαίμονος 
τίων ὁρμιζω οὐκ ἠδυωώατο, δολ᾽ ἐνδηεδζασώμδνος ὅτως οἰπόλλυοϑαι τοῖς (οὶ Οιαῦται μα- 39 
δυϑυοισί φυσι᾿ 

Λύσατ λοιπὸν, λνακζᾳ β ο»τὸς Θεὼ σέκέτι χωρφ᾽ 
Κα) πάλιν, ΔΛυσατέ μειςεφδλύοις, χαὶ μῶν πόδως ὕδωτι λθυκῷ 

Ῥωίατε, ἢ γραμμως ἀπαλείψατε, χκα!γε μολοῖμμι. 

Ττῶταγβῷ (ὁ πιαῦτα ( ἡ γᾺ} ὅ91 πολλῷ πλείονα Εἰπεῖν) ἰμφύτερκ ζωῦτα ἡμῶν 35 
οὐδείκφυ), αὶ τιω αὐαίγκίω ἰὼ κουτεχόνϑμοι δουλϑύοισιν (Ὁ δωίμωονες, Ὗ πίω βίαν ἴω 

“ἰασονϑροντες (ὦ) κοϑαταἷ ἑαυαδν, ἐκ δῦντες αὑτοῖς, ἡ δ) κι φύσιν “ξιςώνται φρενῶν. 

ὶ ἡ Πυϑία δὲ ( ύωγχαίξομαι γδοῤ ἡ ἑτέραν αὐν αἰολιμοσιυΐω ὠκπομιγγάῦ σοι γιῶ, ζὦ 
χρυ λον δὴ Ἢ " πρελϑον δὰ τὸ ἡμῖν εἰωρεπὲς 41) ( τοιαύτοι λέγην ̓ ὡςι ἢ σαφέςερϑ᾽ «ὑ-- γ..παγιεδ 

Μ᾽ μαϑεῖν τίωῦ " αἰογουϑίων, ἀναγχαιον Εἰ πεῖν, ἵνα καντεύθεν μαίϑητο τίω ὐϑλνοιδυ,καὶ 49", 
᾿ ἊΝ ὯΡ “ ἢ ! ἡ", σα “ ιΑ.Ἄε ! ; χων 

(Ὁ πολιὼ γέλωτα ὝΨῥ τοῖς μαῤτεσι καγονρϑμων) λέγεϊ) τοίνεου αὕτη ἡ Πυλια γωνη ἧις τω, 
ὅσω ὀχικαϑηοϑαι τῷ τοίποδι ποτε τὸ Απόλλωνος, δύριο 9 ὅσοι ζῷ σκέλη, 675 ἅνω πνῶ- 

μια πονηρϑν κοίτωϑεν αὐᾳδιδὺ μϑμον, καὶ δζα Δ" διμνητικθν αὑτὴς ὀζεϑυόωϑμον μορίων πλη- 
Θϑιὦ τίω γωνώῆκο τῆς μιαψίας, ᾧ ζωτίω (ᾳᾳῷ “οἰχας λύουσειν λοιπὸν ὀκ(ακχεύεοϑαι 

τ 
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τὶ, ὁ ἀφοϑν ἐκ τῷ φόματος ἀφιέναι, ἡ τως οὖν πϑροινία δ μομδμίω τα τῆς μιαφίας φϑεγίεα 
ῥήματα. οἶδα, οτιηδμευύ ϑητε ὦ ἠρυϑιϑλαίσαιτε ζῶτα αἰκούπαντες᾽ δολ᾿ ὀκόνοι χαὶ μέγα 

φοριοῦσι ὶ Δ[ σ᾽ τίωυ αἰορημοσιουΐευ ἡ δὲ τίω υϑνίλν ζω τίω, ζωῦτα δὼ καὶ τὰ τοιχῦ-- 
τῷ ὁ Παῦλος ὥπουτα αἰακινοΐν ὀλεδρ᾿ οἴδατε, ὅτι ὅτε ἔθνη ἦτε, στῆς τὰ ξἴδωλαᾳ τὰ ὦ- 

5 φωνα, ὡς ὀμ' ἤγεοϑε, ἀπαχϑιϑμοί, ἢ Κλ 4) ἀσοϑς Εἰδύζας διελέτετο, ὁ τίθησι ποϑζᾳ μ(τ' 
αἰκριξιίας, μὴ βουλόνϑμος ἀύζῖς γοχλῷν, δλλ᾽ αὐαμμιγήσοις μόνον ὸ εξ ἐς ὀνοιλυ ἀἰπϑρμτων 
αὐοἶν ἀγαγων αἰπαλλαίῆεται (αχίως, πρὸς ὃ πσοϑκείϑμον ἐπειγθνϑρος. ᾧ δὲ ἔβη, αρὸς 

τὰ Εἴδωλᾳ ( ἀφωνα, ὅτοι (ὦ μόμτεις ππτοὺς ὠκᾶνα ἤγϑνοο ἐλκόνδμοι. Εἰ αὑτὰ ἀ-- 
[ἀὐχι φωια, πῶς ἐκείνοις" ὀκέχρητο ὑ τίνος ὃ. ἕνεκεν τοῖς ξοϑμοις αὐςᾶν' πόσιν ὁ δωΐμων ὡς 

ιο αἷχμαλώτυς αὶ δεσμίος ; ὁμοῦ ὃ αὶ τίω πλόυΐω πιθανίω ἐργαξομϑρος, “γα, γδγὶ μή δύξη 

ὁ λίθος ὥφωιος τῇ) ἐασούδοωξον τοῖς Εἰδώλοις πσαϑσολϑιῶ «ὃν αὐ δούπυις, να ζω, αὐνὴδὍἶνὍ 
ὡκείνοις Ἐχιχφάφη)). Δ οὐ τοὶ ἡμότερφι τοιαύτα. αἰλλ᾿ Οὐκ ἔϑηκε τὸ ἡμέτερα, τὰ Τὴν" 

σφ λέγω .ὗ "ὃ δῆλα ἐῶ αὑτοῖς ὥπθωτα ᾿ ᾧ οὖν αὑτοῖς πσδϑεφήτθυον, ὡς αὐτοῖς 

ρέπον ἰοῦ, μι ((έσεως ᾧὶ ἐλθυϑεοίας «πάσης, Ὁ 6, τοι τῦτο αὶ τῷ εἰπεῖν, ᾧ τῷ μὴ 
ι5 εἰπεῖν ἦσαν κύφλοι. αὶ γὰ «ναΐγκῃ κατείχοντο, ΩῚ δξοισία, ἤσαν τετι μιημῆνοι. “19 τῦτο 
ὁ Ἰωνᾶς ἔφυγε, 19) τθτο αὶ Τεξοκιήλ αγόδαίλλοτο, ὀχ τῦτο αὶ Ἱερεμίας χϑρητεῖτο, ὁ 

Θεὸς ἃ μᾷ' ἀνάγκης αὐτᾶν ὠρη,αἰλλαὶ συμξουλ θύων, κοραινών, αἰπειλών, οὐ σκο. Ψ τοὺ 

δζρῥνοιδν. δαίμονος (ζ γὸ ἴθδον, τὸ θόρυζον ὶ μανγίλν ποιᾷν, ἡ πολι (δ ζόφον "Θεοῦ ὃ, 
ὃ φωτίζων, ὁ ὦ ( μωέσεως διδοίσκειν τοὶ δέοα.. πυρϑτη (αὶ δίω φζᾳφοροὶ αὕτη μόυτε- 

2ο ὡς, ασϑοφήτν᾽ δυυτέρᾳ ἢ ἑτέρᾳ, ὦ ἐφεξὸς τίϑησι, λέγων᾽ 
3 Διὸ γνωρίζω ὑμῖν, ὅτι συ δεὶς πγεύματι Θεοῦ λάλών,λὲγά αὐάϑε κα Ἰησοιώ. 

᾿ Εἶπι καὶ ἐτέρ, ἡ Καὶ συύϑδις δεύαται Εἰπεῖν Κύομον Ἰηδοιῶ, Εἰ μι. ὧν πνεύματι 
αἰγίῳ. Οτὸμ ἴδῃς, φησίν, να μὴ φϑεγίμδμον Ὁ ὀγομια αἰὐτνῖ, ἡ ᾧ αναϑε ματίζοντα, 

ἡΝανἵπ Ἐμαῦτις Ὧ1, πάλιν ὑτὸμ ἰφὴης ἕπιρ9ν ΑΖ πϑ ἀνόματος ἐστν' πόρτα φϑεγόυϑμον, νόησον 

25 ΔῊ πρϑυματικός ὅ91. δι δέῶυ, φυσι, αἴθ ἢ κατηχουνϑίων ἀμ Ε ἴποιμδν ΚΕ ἰ γ) Φοὐθεὶς δύ: 
ναται Εἰπιεῖν ΚΚύφλον Ἰησοιὼ, Εἰ μυὴ εἰν πνεύματι «ἁγίῳ, τί λυ ΕἸἰποιιϑν «δι τύτων, ἀο. 

«Ἐ ἰζῖων ὥΖ ἀυτύ τὸ ἡνομία, πγεύμαρος δὶ αἰ πεξερηνῦμωι ; ἀλλ᾽ οὐ αὐἱδὲ τότων ὁ λθηϑς αὐ.-- 

Ἶ μιώ(υ γὰρ ἥδαιν χα τὴ ὑρϑνοι τῦτε) ἀλλα αἰρὶ πιζῶν ὼ αἰπίςων. δώ, ςοεὶς δοιΐ, 

μὼν ὀνομάζει δ Θωὺ; ἐχί (ὦ ξαιμοναΐντες ἔλορν, Οἰδευρδθ σε τίς ΕἾ ὁ εος τὸ Θεοῦ; υἰ-- μαρ ««κδ.. 
3ο (Παύλῳ ὄλε)ϑι, οΟὐ»,ᾧ ἀνιϑορποι δοδλοι γι Θεοῦ τῇ. ὑψίφου Εἰσί; γα μαςιζό. Πραξ. ἐς. ζ. 

μϑιοι, ΩῚ αἸαγχαζόρϑμοι ᾿ἐκόνεφ ὦ μὴ μας ϑυμϑμοὶ,οὐδαὰ μού, ἀξιον ὃ ονταῦϑευ ζν.-- 

στῆσαι, δζοῃ τὶ χαὶ ὁ δαίμων ζαντα ἐφϑέγίοτα, ὦ Παῦλος ἐπετίμησε; (Ὁ διϑασκαλον ἑαυΐ᾽ 

μεμούμδμος " αὶ )Ὁ» ἡ ὁ Χοιτος ἐπετίμησεν. σε ὍΣ» ἐθούυλεῖν γὴν ἐκείνωι Ἐ μδτυ. 
οαν ἔχεν. μας δέ γεκεν, ᾧ ὁ δαί (ον ἐποίει αἴζη», βουλόνϑμος συγχῴ, Τὴν πραγμάτων 

ψαἰτῆ γς πίω ζξιν, ᾧ ὡρπάσαι “ΜΔ ὠποφήλων τὸ ἀξίωμω, "ὁ πεῖσαι πηλλοις ἀπο σεχήν" αὐτῶ" 
ὁπερ Οἰ ἐγελόνι, ῥαδίως μ᾽ ἐντεῦϑην φξιύπιφοι φανέντες (ὦ τὰ 25} ἑαυ" ἐπεισηγαλϑν ἀν, 
ἵν ὄϊζυ μιδ' Ὑὕτὸ Δ ρη1), μηδὲ οχζω ἡ ἀπάτη λϑζη, ο χαὶ αἰληϑὴ λ ἐᾳ»ιΐᾷς Ὀχιφομίζει, ὦφε 

ὡ τοῖς ψεύδεσι μιγδ' ὅλως Ἰναὰ αὑτοῖς πσοοσέχῳν, ̓ ὁδα χαϑύλυ ποὺς τὰ λεγόυϑνα ΤϑΡ 

πόδ. αὐ »ἰποφροίῆειν (ας αἰκρας. ᾿δήλε τοίνιωυ ποιήσοις (δ μιαύτεις, χα «ὦν πσοόφυς 
29 στὸ πτϑ ποδϑτέρϑυ χαὶ τῇ δυυτέρον σημείου, λοιπον ΣΝ ϑαυμαάτων δζαλεκ), ὃχ 

ἁ«πλως Εἰς τῶτον ποϑϑελθων τ᾽ 90, ν, δᾺ, ὥςε οὐ τεῦϑεν διμονδῥδω φζγίςαοιν αγελᾷν, καὶ 

πεῖσαι χαὶ ὥν τ ἔλοιῆον ἔχοις μήώλχεν, χαὶ ὥν' τα μείξογα χεκ)ηψϑδῥους μων ἐπαίρεθν. 

δ 9 χαὶ ὅτως ἤρξα;», 
4 Διαιρέσεις δὲ χσρισμαίτων Εἰσὶ, τὸ δὲ ἀΐρ' πνϑῦμα᾽ Καὶ γπσφιπούει 

ΟΡ τοῦ 



χον (, 

ἐς Τιμ. 4... 

Ῥομιαμγ»-. 

β.Τιμια.-ς- 

Τὰ, Ὁ, ἡ, 
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ῶϑ ἐξτο ῷ τὸ ἐλαῆον ἔγοντα ει ϑῥισμα, χαὶ ἰδ, τῦτο ἀλγϑιῶτα, ὥζγος »δὲ ὁνεκέν, φησι, α- 

ἂν μεῖς: , ὅ7| ΟΥ̓Χ ἐλφθερ Οὔ ἕτερρρ:; ; ΔΑ οὐνδησον ὅτι ἈΝ ιμά “1, καὶ Ὁ οἵκ ὀφελή, ὼ “πα- 

φαμυ,ϑησν τίω ὀδυωζω. ἣν» τὗτο ϑύϑέως Εἶπεν ὑτω" ̓ διαιρέσεις δὲ ἀϑδισματων αἰ" 
δ οέκ Εἰπεσυμείων, οὐδ λιυμάτων, ολά, σμάτων, τῳ νὸ ονομματ! τὴς δωρεαῖς πεί-. 

ων “ἢ μόνον ἀλγεῖν ̓ λα ,, ᾽ Εἰδέναι. κα “τὸ καίχαῖνο λογίξυ, Φησὶν, ὅτι αἱ 4 

ἡ τω μὲ μάσρῳ ἡλθιδωσαι τῷ δοθέντος, πτωΐ 'καταυζιωϑέοδαι λαῷ ὥχει ἴν, ὅλον κὶ 9 ὁ τὸ πλέον 

λαθὼν, τίω ἰσίω ἔχεις τιμέιο. - ἐγ δύπουΐ ἔχιν λυ" Εἰπεῖν, ὅτ ὀκείῳ ἅ το 
πνεῦμα, σοὶ δὲ ἀήελος. καὶ ἼΩΣ ὦ σοὶ κα κείνῳ ζ  πγεύμαι δ,9ὲ ἐπήγαγε,το δὰ ᾿πνιδμα, 

ὧξν εἰ ὺ ὡ τῇ ἢ δόσει οὐ φορυὶ, ἰδ Οὐκ ὧν τῷ διδωκότι δζριφορᾳ. πὸ Ὁ} τὴς αὑτῆς 

πηγῆς κὺ σύ κακείνος ὠρύεοϑς. ῖο 

ς Καὶ ὀζκιρέσεις ἀζακονιον εἰ εἰσιν, ὃ δὲ αὐτὸς Κύριος. Λιπαΐων γὰ β τίω οἶ»- 
μνϑιὸν, ὑφ ἐς {ον ᾧ τὸν πατέρ ἀσοϑφίϑησι, τὼ ὁτορῳ πάλιν ὀνόμασι καλέ (ΟἿ δωριας ζω. 

ὅς σηλίονα καυτεύϑεν τ βαμιυλίαν Ἐχηβων. δὰ ῥούτως εἶπε" Αἰ ρέσεις δὲ Δἰ ϑρονοῖν 
εἰσιν, ὁ δὲ αὑτὸς Κύεμς. ὁ ζ ἡ χόβισμα αἱ οἰκούσσις, ΟΣ ὸ ἔλρῆον λούων, ἴ ἴσως “ ̓αἰλγήσῃ" 

ὁ ἢ ὀζρονίαι, οὐχ ὁμοίως. πον ἡ εὐνδυκτικὸὶ τὸ ράγμα, ἢ ἱδροΐτος. τί τοήμω ἀἐλγᾷς, τ΄ 
φησιν, εἰ ἐτερϑν πλλδίονα, πονῆσου ὀκέλῴσέ, συ Φοισαμϑινος: 

6 Καὶ ὀζοιρέσεις εργημζ εἰ εἰσὶν, ὁ δὲ αὑτὸς Θεὸς ὁ οὐγοργῶν. “πὰ ἐ πϑότα οὖν πώσιν. 
7 Ἐκατῳ δὰ δίδοται ἡ ἡ φλμέρωσις αὖ πνδύματος πσϑϑς τὸσυμιφόρον. Καὶ τἱ 

ὄθῃς οὐέργημια, : τί ὃ ̓χϑβισμα φιοι; ;πἰ δὲ ὁζυκονία ! ὀνομα “αἰ φοραὶ μόνον, ἐπεὶ τράγο 
“ματο τὰ «αὑτὰ. ὃ ὙΡΌΘΙ βέισμα, τῦτο ϑροσνία, τατον ονεργήαν λέγή. Τωνὸ ὅχζο.-- 19 
κονίῳ σῷ, φησι, πἈηφΦόρησον" αν τω δρρωγίων μὰ δξαζω. καὶ , Τιμοϑέῳ γείφων 4Φη- 

σ᾽" Διὼ αὐτίλυ ὀϑαμιμψάσκω σε λϑαζωπυρῇ τὸ λθῥισμα τῇ ᾧ Θεού, ὃ ὕφινον σοί, ὁ Γα- 

λάταις πάλιν ἤχιζώλων ἐλεὴν᾽ ον οὐεργήσεις Πέπῳ εἰ εἰς ὑποτολίω, ογήργησε κἀμοὶ 
εἰς τὰ ἐἔϑν. ὁρᾶς ὅτι ον ον μίαν ἡαφορδ δείκγεσιν οἰ ταῖς δωρεᾶς παροὺ δ ὺ πνθῦμαν- 

τὸς γί; αὶ ζυξ ἰ πουςάσιις σμναλείφων (μὴ δύων) αἰλλὰὶ τῆς ὐίας τίω ὁμοτιμιίαν 25 

ἐμιφαψων. ὁτὸρ .ὁ τὸ πνεῦμα ἃ φϑεἰζε), τὸ ΩΣ τὸ Θεὸ Φνεργᾷ, τῶ» . ὺ ὦ ὁ 9 ὁζρτάτι. 

τ ὁ αϑρέχεν Φησί. καίτοιγε εἰ ἔλο ον [ὦ τῶν ὀκάίου, ἢ ὀκῴοτύτυ, οὐκ αλοῦτως 
ἀὐ τέλεικων, ἐδ ζω πϑρεμυϑησαιτο ῷ «ἰλγϑιώῶτα, ΟΣ δὲ ζώῶτα, ὰ ἑτέρῳ τι 

ὥπῳ αὐτοῦ τἰδλαλῴῷῳ συμφόρεν πεῖτὰ 1 δοθὲν μδξυν, εἰ εἶχα ) ἑλοιῆον ἔῃ. ἀπὼν δ, 
0ΤΙ τὸ ἐΐο πνεύκα, καὶ ὁ αὑτὸς Κύφιος, ἡ ὁ ὐπὸ; Θεῤρ ἡ ζυύτῃ αὐτοὶ ναὐακτησώνθμος,ἐπείγῇ 19 

πάλιν ἑτέραν αὐϑδάνονν, ὅτω λέγων, ἐ ἐρίῳ ὃ ̓ ἱ φλυέρωσι τὸ πγθύματος δἴϑοται πεὶς 
σὺ συμφέρνν. ἵνα, γδν μη ̓λέγῃ ὡς, τἰ γιὰ ὴ ὁ αὐτὸς Κυύσιρο κα τὸ ἰὐρ' πνρῦμα, σὶ ΚΗ ὁ 

αὑτὸς Θεὸς Ἃ αὐλλ᾽ ἐγὼ ὕλαῆο ὀλαῶιν: ; φησὶν, ὅτι οὕτω σμυξφερε. φανέρωσν ) ἡ πνθμια- 
τος, ἴῷ σημεῖα καλῷ, ὦ ἐἰκότως. ἐμοὶ β Ζ γα τω πιςᾧ δέλος ὁ ὁ πνεῦμα ἢ ἐχων ὉσΠ στ βα» 

τιοϑέωώαι τῷ δὲ ἀ ἐπίσῳ οὐδαμόλεν ἔςαι τῦτο καταφανὲς, ἀλλ᾿ ἢ υστὶ «Ὁ σημείων. 43 
ὧφε καὶντεῦϑον πάλιν οὐ μέρα ̓αὔδκμωϑια. " χὰ γα ̓ϑθίσματα ἀζέφορα, ἀλλ κ 
ὕδωξις μία. καάν γὰρ πολυ ἔχης, καὶ ὀλίρον, ὁμοίως εἶ δῆλος. ὅς εἰ εἰ τῦτο ἀπνυδαζει 

ἐπειδείξαιϑει, ὁ στι πνεῦμα ὃ ὀχει, πὐρκούσειν ὄχειφ τίου ἊΝ υὐπεδείξιν, ὅτὸμ στὸμ ὅζω εἰς ο ̓ διδωχῶς 
ἡ, ὁ ϑἔξισμα Τὸ ) δόϑω, καὶ Ὁ ἡ φαι ἐρωσις καὐντεδγον γ ̓ ἡ τῦτο μᾶδλον σΌ! συριφέρῃ, μὰ ἀλ. ἴωΐννι 

γὼ ὡς καταφρϑνηϑείς. ου ̓ γὰρ ἀτιμάζων σῃ ὀ ὄνῳ, οὐοὶ καταδεέφερονέ ἐτέρου ἀἰπφαίνων 49 

ὁποίησεν, ἀλλὰ φειδϑμϑρόρ συ, ὲ τὸ Τὸ λισιπελές σοι! σχφττῶν, τὸγὸΡ ὁ μεῖζον λαῷ ᾧ ον ̓ δυ- 

γαίψϑμον εἰ οὐνογκεῖν," τῶτ "ὸ ἀσύμφορον, ἡ ἡ βλοίξίω ἐ’ ἔχον, ὁ ὁ αλυμίας ἄξιον. 

8 Ωγ φζὼ τῦ πνϑύματος δίδοται λόχος σοφίας, ἄλλῳ ἢ λόγϑε γνώσιως κι ὦ 
εἰὖφ' «νεδμα" 

9 Ἐπύῳ 



ἰ μον 

ΚΟΡΙΝ, ΕἘΠῚΙΣ Τ ΠΡΩΤ. ΛΟΤ, κθ. 41} χνν 
9 Ἑτέρῳ ἢ πίς!ς, εν τὠ αὑτῳ “γϑδ'μαη" ἄλλῳ ἢ χαεϊσμαΐῳ ἰαμόν, ῳ ᾧῷ αὐτωῖ 

σγϑυ μάτι. Ορας πῶς πὸμζωχού ζωυτίω ποιζτω τί “αϑϑαϑηκίου, τῷ ᾧ «υσμ 

σνθύματί λέγων, ᾧ χατα τὸ ἀὐΐφ' πγεὺ μα: οἶδε γὰρ μεγάλίωυ οὖσαν τίω ἐντεῦθεν ἷδλ- 
χλῆσιν. ᾿ 

ς ιὸ Αλλῳϑ οὐνεργήματα δειναίμεων, ἀλλῳϑ πσροφητείαι, ἀλλῳ ὃ δἰ ἀκρίσεις πγϑυ- , 
μάτων, ἑτέρῳ ἢ) μη γλωοσῶν, ἄλλῳ ἢ ἐρμέυνεία γλωοσῶ!, Ἐπειδὴ γδρ ον τς 
τῶ μέγα ἐφοφϑνοιωυ, δχρὰ τῷ «ὐ' ὕξεφον τέθεικε, ᾧ ἐπήγατι᾽ 

11 Πλύτα ἢ ζχωώτω, οὐεργᾷ ἐν ὦ τὸ ἀὐ' πγεύμα. Τὸ φαῤμανν πὸ καϑολικόν. 

τὴς τρραμυθιας, τὸ ἐκ τὴς αὐτῆς ῥίζης, ἐκ Μ αὐ ϑηστευρῶν, ἐκ ν᾽ αὐτὸ δναμόξ 

τὸ πλύΐζας λομθόμειν. δ[δ ἡ σιωεχᾶς ἐπθυτλων ᾧ βήματι τώτῳ τίω δοκούσειν αὐωμόηίαν 

ἐῇ), ὀξισοῖ ὸ τὐραμιυϑεῖται. καὶ δθωτέρω (ὦ ἡ τὸ πρϑύίκα, καὶ τὸν εν, καὶ τὸν πταυτέίρος δείκψυσί 
“ “Ὅν. Ι! . χαϑωι ἣν» Ω, ᾧ ͵ » ἢ ἢ 
χρρϑχριώτα ἴᾳ ἀϑθάσματα ον» (οἷν ὃ τόπνεῦμα ΕἾ πων ἡρχευϑη, ἵνα, μαϑής καντε εν πει-- 

λιν τίωι αὐτίω ἀξίαν οὖσαν: “(δὲ ὕ2 1 Ἀργθς σοφίας: ὃν Εἰχεὶο Παῦλος, ὃν Εἶχον ωλυνης, 

ὁ μὸς τῆς βροντῆς. “5 λόχος γνώσεως ὃν Εἶχον (ὦ) πολλοὶ τὴν" πιςῶν, γνῶσιν (ὦ ἔχοντες, 
15 διδάσκειν ὃ οὕτως οὐ δυωνα μῦροι, σδοῖδ' Εἰς ἕτερον θὐκόλως δξενεγκοῖν, ἐπὸρ ἤδεσαν, ἐτίῥῳ. 
ἢ) πίςίς ᾿ πίσιν οὐ ζρωυτίω λέγων τέρυ ὟΜ' δογμάτων, δλα τίω ὟΨΜ' σημείων, αὐϑ ἧς φησιν, 
Ἐλὺ ἔχετε πίς!ν, ὡς κώοκον σιναίπτεως, ἐρᾷτε ζῷ ὅροι τύτῳ, μετοαίξυϑι, κὶ μερτοι σεται. καὶ (δ, ματὴ κι κ- 
φστύφολοι ἢ αὐθὰ αὐτὴς ἠξίριου λέχϑντες, Γρϑεϑες ἡμὲν πίςιν, αὑτὴ γὃ μὐὐτηρ σημείων Ἄμκιζιο 

ὅν. ἐνεργήματα ἢ διωναι μεωνκεκτηιδο, ἢ ἀϑοίσματα ἰαμῶλ; κέν ἔςι δ. ον. Ι 

10 ἔγων Ἄϑρισμα ἰα (ὦν ἐϑερφπευο μόνον" ὁ8 ὁὐνεργήμματα διυυα μεων κεκτηῤϑμος, ὁ ἐτιμωρᾷτο. 
δγώακις ὙᾺΡ ὅτιν ὦ ἰασαο!ῖ, μόνον, διλα ») ῶ κολάσαι, ὥατερ ὁ Παῦλος ὀπήρωσεν, ὥαυερ . 

ὁΠέζυς αγῴλεν. εἴλλῳ ἢ πσφοφηείαι, ἄλλῳ ἢ δζμκρίσεις πνϑ) μδ. τί 681, ὀζᾳκρίσει πρό. 
ἐκ, εἰδέναι τίς ὁ πνδυματικὸς, ὶ τίς ὁ μὴ πνθυματικόρ᾽ τίς ὁ ροφύτης,ἡ τίς ὁ ἀπά νὼν᾽ δ. ἐγ} αι τις ματι κος, Ὁ Τίς ΟΜ μαστικοφ᾽ τίς οὩβοφητης, Ἧς : 

Θεασωλονικϑῦσιν ἔλεγε, Προφητίας μη ϑξαθενξτε. πόϑτα 5 δοκιμάζοντες, ὦ χαλόνκα- πλδὸ, 
25 τέχετε. κὶ 25» πολλή τῦτο Τ᾽" ψθυδὸ προ φημ ὠὦ "αἰ φοραὶ, ἰῷ ὀζαβόλου φιλογεί-., 

κϑεώτος πϑδυποςῆσει τῇ ἀληϑεία ὡ «εόδυς. ἄλλῳ ἢ θη γλώοσων, ἀλλῳϑ ἐρμάωιυεια, τ 

γλωοσῶν. ὁ ὦ ὙῈΡ ἤδει Ὁ τἰ ἐλελῶμν αὐτὸς, ἑτέρῳ 5 ἑρμιώνεδσαι οὔκ ἠδυωύατο᾽ ὁ ὃ καὶ ἐμ- 
φότερᾳ. ζοωτὰ ἐκέκτητο, ἢ τότων ϑώτερον. ἐδέκά ἢ τῶτο ἡθῥισμα μέγα ἐΠ, Ὁ ἡ ον 
γον αὐτὸ ἔλαίξον ὼ  ἰπύςολοι, καὶ ΟΝ Κορινθίοις ὼ στλέϊοις τῶπο ὠκέκτέων"». ὁ δὲ τῦρν 

10 διδωσκαλίας λόχος, οὐχ οὕτω, δ9 ὀκῷο ὧ πυσῦτον τίϑυσιν, ὕφερον δὲ αῦτο. καὶ 75}. 
χαὶ τῦτο δὲ ὠκῴνο, κα) τα ἀλλα πλύτοω, χαὶ πὐφοφυτείαι, οὐεργήματα διιυαί μεων,καὶ ἥμη" 

γλωοσῶν,ἢ ἐρμζω εἴα, Ὑλωοσῶν. δυ δὲν οδότώτυ ἴσον. δ) ὁ ὁ ὄλελυ,Οἱ καλώς αροϑεςζῶτος αΤιμ. «ζ. 
ωρεσζύτερφι, δισθιὴς τιμῆς αξιοϑωσαν, μαίλιςα (ὦ κογπώνγτες τ λόγω καὶ διδωσκα. 

λία, ὺ τῷ Τιμολίῳ ἐπέφελλε λέγων Πρϑσεχε τῇ αναγφώσει, τῇ αὐοακλήσει, τῇ λδα- «Τιμδοιγι 
49 σκαλίᾳ, μη αἰμδήει τῷ οὖν σοὶ χϑρίσματος. ὁρᾷς “πῶς ἡ, λϑῥισμα ἀφ καλᾷ; Εὐτα ἑὼ ἀ:- 

γωτέρω πέθεικε ρα μυϑιλυ ΕἾ πῶν, ὃ αὑτὸ πνεύια, ζω τίω καὶ εἰρζιῦϑα, δ,ϑησι, λόγων" 

Παυύτα ἢ ζωῦτα οἰερτε ἕν καρ ὃ ὐ' πγεύμα, ὀζριοφεῶ ἰδίᾳ ἑκαςιῳ,καϑας βῥέλεϊ. 
Οὐ οὐ δα μυϑοῖτοι ἢ) μόνον, ὄνλα καὶ ἔχιφομίζᾳ (δ αντιλέχϑντω ονζαύθαι, λέγων, 

δχαι οϑιώ ἰδία ἐκοίφ΄ῳ, κριϑὼς βύλέε. δὲῖ γδ χαὶ Ὀχιφύφᾳν, οὐχὶ ϑορρι ΓΤ 4ν μόνον; ὥασερ 

40 καὶ οὐ τῇ πσϑϑς Ῥωμαίες ποιᾷ, τὸν λέγῃ, Συ ὡς ΕἾ ὁ αγζωποκεοινόμϑυος τῳ Θεῷ ; οὕτω Ῥωμιθέκ, 

καὶ εὐνζα ύϑει, διαιοφιο ἰδία ἑκάςτῳ, καϑῶὼς βύλεῦ "καὶ τ παίζϑς ζω, πῶτο καὶ τῇ 

πνεὺ ματος ἔδειξενοι. ὥασερ Ὁ» «ἰδὲ ἀυτω φησιν, ὁ 8 αὐτὸς Θεὸς ὁ ογεργῶν (ἡ πϑώτα ὧν 
πᾶσιν, οὕτω ὁ αἰξ:τϑ πγθύματος, πόρτα ἢ ζαύτα ὦὠεργει ἑν ὃ ἐὐφ' πρεῦμα. δυλ᾽ 

οὐεραρύνϑμόν, φησιν, “ἰπο τῷ Θεοῦ, δ λ᾽ ὁδωμοῦ πὗτο Εἴρηκο, δυλαὶ σὺ τῦτο πλάτο 
ΟΠ εγίοί, τοτλ.3. Ωο περ. 



ζν, 434 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
“τις. ὁτὸν δ λέν, ὁ οὐεβγόν ᾳ πὺρᾷᾳ ῳ πάσι, ΣΝ ἡ, οσπὼν Ἰῶτο λέγη ̓ ϑδήπου 

μ᾿ Ὁ δ, ϑούπων ἡὶ ὃ πνεῦμα Ὡριθιιῷ, καν μυριάκις ἧς το δαπαίων, καὶ μυσλάκις μα!-- 
νένϑινος. κ) Ὁ» Εἶπε, ΠΝ τὸ πγεύμιαιτος, ἥνα ὃ, δζρυ, τῦτο, μὴ νομίσῃς ἐλοιπώστως τῇ, 

μηδὲ τῷ οεργείοϑαι,ἐπήγα ν᾽ 41| ογεργεῖ ὃ πγεύμα, ούκ οὐγεργεῖται, κὶ ἐνεργεῖ ὡς βού. 
ἴωω, 4. κα, λέται, οὐ χαϑως χελεύεται. καϑαπερ »»» δὲ τὖ παΐξος ὁ ὸς λέγ, Οτ ἐγείρει ὥν 16- 4 

χροιᾷ ἢ ζωοποιᾷ, ὁμοίως αὶ αἰἷϑὸὴ ἑαυ, ότι ὥς ϑυλοι ζωοποιζ οὑτωκὶ αἴϑδὶ τῷ πγεύματος, 

ἵνα», γ.5. αἰλλάχοῦ,  ππι μετ᾽ ὄξοισίας πόμζᾳ ποιῷ, ἡ ὦ κωλύον συ υὲν (ὃ γ).}, Οπου ϑελᾷ γᾷ, Εἰ 
ἡ αἰἴθὶ τὸ λυέμιν ἀρηται, ἢ τότ ἐδ χαζασκένας κον) ὠζαῦϑα ὃ, ὅτι πόρτα ογεργεῖχαϑως 

βύλεῦ. Ὁ ὑτιρωϑενὃ δὴ οὐχί Μ οὐεργέυϑμων ὅν, ἀλλὰ ὙὝΨ οὐνεργϑεώτων, μαϑϑανο. 

«. Κορ. β.ικ. Τίς ροῖδε, Φησι, τὰ τῷ ἀνιϑοϑσν, Εἰ μὴ τὸ πνοῦ μαι τῷ αν,9 69, πουνότω αὶ τὰ τῦ Θεοῦ τὸ 
ουὐδὶς οἶδεν, Εἰ μὴ ὃ πνοῦμα τῷ Θεοῦ, ὅτι δὲ ὦ πγεῦμια τῷ αὐ,ϑοΐπου, τυτέςιν ἡ ψυ-- 

“"ν οὐ δήῖται οὐνεργείας, ἴα Εἰδλὴ (αὶ ἑαυτῆς, πὸμτί που δῆλον, οἴκοι σὐσὲ Ὁ πγεῦ- 
μϑ ὦ ὥγιον, ἵγα Εἰδλη σα τῷ Θεοῦ. οὑτωγὰῤ φησι, Τὰ τῷ Θεοῦ οἶδεν αἰπορρηζᾳ ὁ πρεῦ- 

μα ὃ ὠγιον, ὡς καὶ ψυχητῦ αὐ, ϑούπυ (καὶ ἀπόῤῥητα ζᾳ ἑαυ τὴς. εἰ δὲ Εἰς τῦτο Οέρε οὐνερτεῖται, 

πολλῷ μᾶλλον ὃ Ἐχιςαμδμον τῷ Θεοῦ ζᾳ βαϑη,ὺ οὐκ οὐνορχϑύμϑμον Εἰς ὅτο, Εἰς ὦ δοιῶωι ι5 

ἀϑοίσματα τοῖς ᾿ἀυτοφύλϑις, γεργείας Οζα ἀν ἐδεϑη. γωθίς δὲ τύπων καἰκεῖνο, ὁπτρ ἐμι- 

πσϑϑεὃεν Εἶπον, ἐρεῖ ἄνω, ποῖον δὴ τῦτο; «τί Εἰἐλοιῆον τὸ πνεῦμα ἡ ἑτέρρις θυσίας, συ νὲν 

αὐ ὦγησεν ἡ θα μυϑία, σελ τὸ αἰχοῦστι τὸ ὠΐ' πγευμα. ὁ μϑὴ »ὺ οἷ τῷ βασιλέως 
λᾳύων, κωγίς ἕω ἐν ταύτίων Φδἷη ρα μυϑίαν, ὅτι αὐτὸς αὐτο ἔδωκεν" ὁ δὲ -Ὡϑὰ τῷ δού- 

λϑυ, τότε μᾶλλον ἀλπῖ, ὅτὸμ ὅτο τις αὐτοῦ παδϑσιγέγκῃ. ὡςε καντεῦθεν δόλον, ἐκ οὐ τῆς δὺυ-- 10 

λικῆς, αλλ τῆς βασιλικῆς ὀισίας - πγεύμω τὸ ἄγον. δίόπερ " χαϑούπερ “ἤεμωϑήσατ 

ὐζις Εἰπὼν, δῆ, δζαιρέσιις δχακονιῶν Ε σιν, ὁ δὲ αὐτὸς Κύρλος" ᾧ δχριρέσεις ἐγεργημῶν,. δὲ 
ν Ὁ ιν ,2.ϑ .Ὰ»,ρ ! Ι ,) Δ λει οι. “,»᾿΄ς 

αὐτὸς Θεος᾽ ουτώ ἡ ἀγωτέρω Εἰπὼν ὀζαιρίσεις ,»λδσολσμασων ΕἸσι, τὸ δὰ ἀὐῷ πγευμα 

ὸ ΠΩ ζω, πάλι εἰ πων,πϑμταῦ ζαᾳῦτα ἐνεργεῖ ἐν ἡ τὸ αὑτὸ πνεῦμα  δζριρφεῶ ἰδίᾳ, ἔχᾳ- 

φφ,χαϑὼς βέλ(.). ' 2 
ἨἩΘΙΚΟΝ Μη ΟΣ αἀἰλύωμϑῥ, φυσι, μηδὲ α'λγώμδν λέονντες, ΟΝ χρῷ ἔλαζον, ἈΝ τ οὔχ ἔλα.- 

ζον; μιηδὺ εὐϑιυύας ὑπαιτῶκϑμ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, εἰ νὰ οἴδως, “δι ὐπὸ κηδεμονίας ἐ- 
χαξίσιτ, ὐνοήσας ὅτι πὸ τῆς αὐτῆς κηδεμονίας ᾧ ὃ μέζον ἔδωκε, φέργε, καὶ χρῖρε ἰῷ 
ὡνἐλαῦες" ᾧ μι δυσάραιν ἷπῦ ὧν οὐκ Εἴληφας, δλλαὶ ὶ ὡμολόγ γϑήν, ὅτι μκῇ μεί. 

ζοια ἐλφξες τῆς διυναίμεως τῆς σὺς. Εἰ ὃ ὧν τοῖς πτθυμωαιτικοῖς οὐ χρὴ φἰδεεργάζεοϑαι, 19 
πολλῷ μάλλον ὡ τοῖς (ἀρκικοῖς, δλλ᾽ ἡσυχάζειν, α μὴ αἰλύφν δζρ τί ὁ δεῖνα πλόσιυς, ὁ δεῖ- 
τα ἢ πύης. μάλιζα ὦ γὸ ϑχ ὅκοιφος ἰπὸ Θεοῦ πλνυτά ἀλλα πολλοὶ ἡ δῇ ἀδικίας, ἢ αρ- 
παγῆς, ἡ πλεονεξίας. ὁ γὰρ κελθύσας μυὴ πλουτεῖν, πῶς αὐ ἔδωκεν ὅπερ ὁκώλυσε μὴ λα- 
(ᾧ εἶα 5 ὧκ πλείονος (χιφομίσω τῆς αὐθιοισίας (ἶν αἰαῬ τύτων ὀυδιλέγονζος ἡμῖν, φέρε 
λϑωτέρω (δ λόγϑν ἀγαίγωμδρ, ἑωΐκᾳ πἴϑα τῷ Θεοῦδὸ πλούτος ἐδίδοτο, καὶ ἀἰὐπύκρινα! μοι 15 
ζίιος ἕνεκεν ὁΑ(ρκαΐμε ἐπλούτᾳ͵ ὁ δ]ακω καὶ αῇτε ἐδεγο; οὐχί δίκαιος ἢ “ὅπ ἑω ἃ ἐκᾷ. 

Ἐξοδι γε σο γος; οὐχὶ ὁμοίως αὐδ δ τριῶν φησιν, Ἐγὼ ὁ Θεὸς Αὐρριαὶμ, καὶ Ἰσειακ ᾧ Ιαχωώδ; δζῳ “( 
πίω ὁ ὦ ἐπλύτει, ὁ δὲ ἐϑήτϑυε; μῶλλοι δὲ δὶ [ὁ ὥ Ἡσαῦ ἐπλούτει ἀδικος ὧν ὶ 
δελφοκτόνος, Οὗ δὺ οὐ δουλεία ἐιὶ χρόνον τοσϑτην ; δζρὺ τί πάλιν ὁ (ὦ Ἰσκακ μ᾽ ἀδείας 

Γεν, μζ.8, ἔζησε ᾧπόυτα “χϑόνον, ὁ δέ Ιαχωδ ὦ μόϑοις ἡὶ τωλφιπωόίαις ; δὶ9 ἃ ἔλεπ, Μικρ καὶ χαὶ 49 

“πονηραὶ αἱ ἡμέφφι μυ. δζρὶ (ὁ (Ὁ Δα(ὶ δ προφήτης ὧν χαὶ βασιλά ', χαὶ αὐτὸς “' πὸμ- 
τα χοῦν ἐγ πόνοις ἔδησεν, ὁ δὲ Σολορ δας ἐὸς ὁ τῶτν τιοσου οίκοντο, ἔτη τπλρτων λύ,ϑοϑπτων 

ἀδεέςερον δια, εἰρζωδης ὐπολαύων βαϑείας, δόξης μὲς, ὃ τευφῆς ὦπὸν ἕχτων ΕἾδὸς; 
Φίδποτε ὸ οὖν τοῖς πχοοφήταις ὁ ἅ μαιξόνως, ὁ δὲ ἐλρῆδιως ἐθλίζειο; ὅτί ἐγ ας’ ὅτω συμ- 

Φέρον 

Φφὰμ. ληι ξι 



ΝΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ. ΛΟΓ.ν. 4... χῷν ιβ, 
φέρον ζω δ χαὶ ἐκαίφ'ῳ Ἰπιλέγειν χρὴ, Τακρίμαπέ δ ἀζυοτος πολλή. Εἰ γὰ ὧν μια- ψίγλει δ. 
γάίλοες ὠκείνοις χα! ϑωυ μαςοῖς οὐχ ὁμοϊώς ἐγύμναζον ὁ Θεός, αλλα Τ' Γ μϑρ δζὺ' πενίας," ὃ 

ΠΟ ̓πλ θέτε, καὶ τ οὐ λύέστως, δὲ δ᾽ ϑλίψεως φ,πολλῷ μάλλον γωωῦ ζφωστα «ἰγγοΐν χξν 

κὦ δὲ τῶτι κακῴο λολ ογίζ ἐαϑαν δώ, οι πολλα ι συμραμόντων, οὐ ῷ κτ' τίω αὐτο οὗ γνώ-, 

᾿ μάν αἰλλ᾽ Ὥσο τὴς ἡμετέροις κακίας. μὴ τοίνευ λέγε, ὅζῳᾳ ἐιϑμ πλούσιος Σ φαῦλος 
ὧν, ὁ δὲ στόνης δίκαιος ὧν: ; μάλικα εδόγοῤιαὶ τώτων δ) δοιαὶ λόγϑν, καὶ Εἰπεῖν᾽ οι οὔτε 

ὸ δίκαιος Ὡσὸ ΤῊ ἡτενίας Ε χε! τι βλθίοο, ἀλλὰ καὶ ἱ μείζονα ποδθαϑηκίω δὐδοκημεήστως, καὶ 

ὀχακὸρ ἐφόδιον τιμωείας ῷ πλούτον, ω" Μ" ἡ μεταξαίληται, χέκίηται᾿ ὼ «τ τῆς ,.9- 

λῴσεως ὃ πολλαχις κακδι ἡτίος αὐτῷ γέ γέλνεν ὁ πλοῦτος πολλαύν,κ Εἰς μωρία ἡγαγά βά- 

10 ἐφθραι. ὁ ἢ Θεὸς ἀφίησιν, ὁμοῦ τε δεικψιὰ ᾧ αὐτεξούσιον τῇ! τὴς “ἰξλαιρίσεως ̓ ὁμοῦ τὰ (ὅν 

ἄλλοις παιδυύων μή μαννεοϑαι, μηδὲ λυῆαν αϑὶ ζᾳᾷ χρήματα. τί δέζυ ὁτὸρν πονηρός ὡς 

ὧν σγλουτῇῆ, ἡ μηδὲ ἐν παρ διδὸν, Φησὶ ιαὐ ἃ ὦ γοῤἀγαϑορὸ ὧν πλουτῇ, διχαίως᾽ ἂρ ἢ πονη- 

οϑς, Ἢ ἐρούνϑν; ὁΤί κα τη ἐλεεινόρ, πἈούτος "Ὁ πονηρία παενσγνόμϑρος ̓ πτεῖθει ὧ 

πος. Ν ἀγαλες, ἔφ, αὶ πένεται ; δ, συ εἰν βλοίπῆεται. λα πονηρϑς ὅφη, ὰ πόνε-: 
15 ταῦ; σέο ὃ δικαίως ατ ̓ἀξίλν, μανλον: ὃ ὑχουσίκινς αὑτῷ, δ᾿ ὁ δι4να,, φησι, ἴα 

ασοϑαδτῶν ἐδέξατο πλούτον, κα σχορπίζει τῶτον Εἰς πόργας, ἀ τ θαόιτως, Φὐὐν παι οέ 

δενώ. φης; πορνόνει, αὶ λέγής, Οὐδὲν πάρ δεινόν μεϑύει, καὶ ὴὶ νομίζεις αὐτὸν πυφαν} ; Εἰς 

χὰ συϊδὲν δέον διυπόμα, ὴ ̓ τομίζεις αἱ αὐτὸν ν ζηλωτὸν ἐῇ) ; αὶ σἱ χάρον λθοιτ᾽ ἂν 'τύτυ τῇ τω 

Δ λυμαινομδῥου: :συϑι εἰ κ ὃ σώμα διές ρατῆο ὦ πιεστήρωτο, μυθλων α᾽ αὑτὸν ἔφης 

το ἀξιον ἰὴ δαιχρύων, τίω ὃ ̓ ψυχίω ἐπεὶ πᾶ πασοι πεπηρωμδῥίω δώ, καὶ ἡ μακάρλον γομίζεις; ; 

δὶ, οὐκ αἰοϑαγέται, Φησι, δ᾽ δὲ ἀὐο' ὦ δ πὗτοπάλιν ὀλέένορ, ὡασερ ὦ ὐ Ῥαπαίονγ.. 

τε. ὁ  γδρ οἰδώς, ὁ δ Τί γόσε!, "ὦ ὺ ᾧ ἰαξν Ῥλιξιπήσει πόμτως, ὁ Φαυρμείκων ὀμέξετω " 

ὁ ἢ ᾿ ἀἰγνοών, οὐδ ἀπδραγάδαι δυυυήσεται. τῦτον δεν μαχαείζεις, Εἰπέ μοι; δλλ᾿ σὴν 
θυ μαςον. φιλοσοφίας γ» Ὧ) σὰ εἰοες ὠπειρϑι. “σ᾽ το τίωὐ ἑαοτίω ζίνομδν δίκίωυ, 

2:5 ολαάζόμϑροι, αὶ οὐυδδ ̓ ἀπϑραπόκδροι τῇ Τῆς ἡιμωείας " ὀζρ᾽ τῦτο θυμοὶ, κ' Ἂ αἰγυμίαι, κα ϑέρυ- 

ζοι διϊαυρκῇρ, ὯΔ βίον ἀλυπὸν δείξαντος ἡμῖν τῷ Θεοῦ, (τὶ τὴς Ὡἰφετῆς, ἡμιᾷᾳ ζωτίω «.- 

φώτες, ἐτέραν τέμνονϑῳ ὁδὸν τίου τῷ πλουύτῦ ἡ ὁ τῆν χριμῶν, τίω βίνρίων γέμουσαν και: 
"δ. χα) ̓ζωτὸν ποιούνϑρ, ὧι ὥασερ ἂν Εἰ ἃς σωμώτων οὐκ Εἰδὼς αἱ αιχρίνον καλλορ, διλαὶ 

ὃ πϑῷ τοῖς ἱματίοις ἴϑονθμος κα! ̓ τῶ αἴδεκεινϑμῳ κόσμε, τέ Ὥ ὡραίλν γειυάϊχᾳ καὶ φυ- 

30 σικὸν καλλλὸς κεκϊηρδύυ ἰδὼν αἰ αδράμοι τίω ἣ αἰχφαὶ καῇ δυσειδὴ ὍΝ’ ὃ σῶμα ἀμϑαΐ. 

πΉΘ9ν, καλά ἱμείτια ἔλουσαν ϑεασείμϑνος, γωνωχᾳ α ἐχάθη, ποιούτον ι χα νεῶ «αἷϑδὲ τίω 
τ ἐρετέω, καὶ τίω κακίδν πύίρρεσιν (Ὁ πολλοὶ, τίω ἅ αἰχοὰ φύσει πσόϑσιένδμοι ὅζᾳ ῷ 

ἐξωλον αὐτῆς κόσμον, τί ὃ ὡρίδν καὶ θὑμορῷον ̓ Ὑἰποφρεφόμδιοι δ, ὃ γυμνὰ αὐτὴς 

κάλλος, διδμάλιγα αὐτέω ἐλέοϑαι ἐγοίω, αἰ 9 τῦτο αἰδαιύομαι , ὅτι Εἴ ὕλλησι δὲ 
45 τοῖς λύοήτοις Εἰσὶν ὧφ τοι Φιλόσοφοιωτός, Εἰ καὶ μὴ ραγμασιν ᾽ ὡλώ τῇ γώμψ 

χῶρίμάς. ηϑιῶ τίως, καὶ Εἰδῦτος δ" χόδόντων δχίκηρον" “πὴ ἡμῖν ἔγιοι συσδ' ζῶτα ζλίςανται, 

Η ἀλλὰ καὶ τίω χρίσιν αὐτί διεφϑουρμδέευ ἔχοεσι' καὶ ζχῶτα ὀφὼ καὶ καίτω τῆς γραφῆς 

ὁπᾳδούσυς ἡ ἡμῖν καὶ λεχϑυσης" Ἐξουδένωται οἰ ογνωπιον ἐντϑ “πογηρένονϑμος, ὧν ὃ Φοζουμμ- ΥΝ 

νοις Ὁ Κύρμον δυξαζφ᾽ Φόύος Κυράν ΝΣ πὸρ ας ἢ Ἴὸν Θεὸν φοζοῦ καὶ Φὰ ὠντο- ΣΙ! καδ 
καλ, β, 

409 λας ἀντ φύλαου, ὁ ὅτι στο στ αὐ, ϑοφπος᾽ Μὴ αὐ ϑαζηλε οὖν τοῖς πονηρδυομδμοις ̓  ψλυμη. ξὸ 
Μή φοξου στὸμ γνλουτήσῃ ὀύϑεφπος᾽ Πάσα σεὶρξ θρτος; καὶ πᾶσα δόξα λῤϑεόπου, ὡς Ἡφιμ' 

ὀύϑος χόρτα. τα "ὃ, καὶ ᾳ τοιαῦτα καθ᾿ ἐκοίς αἰκούοντες τίω ἡμέρλυ , ἔτι τ 

φροσηλου θα, καὶ χαϑώπερ παιδία ἀμανη (ωεώς σοιγεία, μαρθείνοντοι, ἐπειδϑ διε: 
λίπε ασαρυϑέως ὄξεταάζητωι αἰξὲ τὴς ὠκέγων ζάξεως, ἕτερφι αἰθ᾽ " ἑτέρων λέγρντα πολιω κᾷ 

Οβεγίοίι. τοι. 3. Οο ᾽2 ῷ 



χν 8. 436 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤΉΝ ΠΡΟΣ 
(ὃ υὐλωτα' οὕτω καὶ ὑμᾶς," ὁτὸν ὠζαῦϑα λ ζ(αξι αὐτὰ κατωλέξωμϑρ, ὁπωσδήποτε χιδτω: 

τ θαικολουϑεῖτε τὸ ἢ ἔξω διεασαριᾶνως ὑ μας ἐρωτήσωμϑρ, ποῖα δὲ προῷτα, ποῖα ὃ πξει ἐὰν 

δύτερο Δὲ" πσραγμάτων ζ(ἐῆειν ἀξιον, καὶ ἄνα κ᾽ ἴνα, οὐκ Εἰδῦτες Εἰπῷ,χατατ. “πῶς 
, λάςοι οἰνξαϑε. ἥου πολλοῦ γέλωτος, εἰπε μ49!, αϑαγώσίλν ποδοσδυκϑίυῶς καὶ ΓΝ ἀγα- 

θρὶ, ἃ οὔτε ὀφϑερλμὸς Εἶδε, οὐτε οὖς ἤκουσεν, οὔτε ἐλὶ καρδὶδν αὐ ϑούπου ὁμέζη, «ἰδὲ ς 

δ" ἐνζῦϑα νϑμέντων φιλονεικᾷν, καὶ ζηλωτὰ αὐτὰ ἣν νομίζᾳ , Εἱ Ὁ» ἔτι ζαῦτα 
,.» ͵ “ »μ»μ'Ἅἕ͵ὅοθ 7 » ες ΒΝ ! ι 92} “ " 

χοείδν ἔχεις μιανθέινειν, οτί Οὐδὲν μέγα πλουτος, οι σκίω τα “πϑλόντα καὶ ογειρ, ὁτ καγου 

δίκζυ αἱ αλύεπι καὶ αφί]αται" ἔξω ΓΜ αϑύτων φῆϑι τέως, οἰ» τοῖς σοόπὸ λαίοις ψϑδῥε. 

οὔτω γοῤ τὴς Εἰσύδου τὴς πσϑϑς ταὶ ὀύω βασίλφα ὠξιος γέγονας, Εἰ γοῤ τίω φύσιν αὐ- 
ὙἾΜῺ] ακρύειν σέχ οἴαϑα τίου ἀφατον χαὶ διινεκῶς βέουσαιν, πῦτο αὐ κἰ αῤβιδιᾷν δυωυϑ- κο 
σῃ» Εἰ5 λέγάς Εἰδέναι, παῦσαι πολυκοτοαγμονοῖν χα αἰϑεεργαζόμϑρος, δἰ δήποτε ὁ διᾷ. 
να στλούσιος, αὶ ὁ διᾷζα πίνυς. ζωύτοι γδρ ποιὲς ζμωῦ τω ἐρωἶν, ὡσανεὶ αἰδιώων ἐπταυ. 
ϑρίνου, Φι δήποτε ὁ δενα λβϑυκὸς χα ὁδεῆα μϑήας: ἢ ὁ δενα γρυπὸς, καὶ ὁ δεῖνα σιμὸς. ὥασερ 

“ὃ συὲν ζαυτα ἡμῶν δια φέρ, ἀνπεούτως, ἀγτε ἐκείνως ὄχή οὕτως Οοδ πένεοϑαι καὶ 

σλουτειν, χα! πολλῷ μᾶλλον, ἢ ὠκόνα" ἀλλα ὃ πὸ ΟΝ ᾧ τὴς “οἡσεὼς τ ζσπν. ι 

καὺ στέγης ἡ, δγώαται μΥ εὐλυμίας ζῆν φιλοσοφώνγ᾽ καὶ πλουσιος ἧς, πὸμτων αϑλιώ. 

προς ΕἾ φεύγων Φρετίω", ζῳ γδ ὀζε φέροντα ἡμῖν ζαῦτα, ζῷ τὴς ἐρετῆς. κἀν ζαῦτα 

μὴ ασϑόσνν, δι ἄλλων σσυδν ὀφελος, οἱ ὁ τῦτο αἱ πυκναὶ αὗται ἐρωτήσεις, ὅτι ζῷ 
αἰδιαιφορφι δζριφέρᾳν αὐΐρις νομίζοισιν (ἢ πολλοὶ, ὟΜἪ Ὁ). δα φερόντων Φϑεἶῖνα, ποιομῶται λό- 

η9ν. Ὁ γδ δα φέρϑν ἡμῖν, “Σγρετὴ  Φιλοσοφίᾳ. "ἐπεὶ δῶν ζαύτης πύῤῥωπτῈ καὶ μακρὰν 10. 
ἐφήκάτε, ὃ τὗτο ϑυρυζος ἣΨ λογισμών, δ τϑτοὰ πολλαὶ κύματα, ΠΟΧΣΏΣΙ ζώλν. 

ὁτὸμν Ν᾽ τῆς ὀύω δόξης ὠκπέσωσι ᾧ τῷ Δ) οὐρφινων ἐρῶωτος, τὴς πὐρούσης ἐφίενται ὸ γϑνον) 
δούλοι ὁ αἰχμωίλωτοι. ἡ πῦϑεν ταύτης ἐφιξ θα φησιν; Σἰσο τῷ μη σφώδα ἐκείνης ἐφί- 
ἔοϑαι!. αὐ ὃ τη» πόθεν συμξαϊνᾷ; δπο ραϑυμίας. ἡ ὃ βαϑυμία ποϑον; το κατωφρ9- 

γήσνως, ἡ ἢ καζαφοφνησις πόθεν; δξ ϑμοίας ἡ τῷ τοῖς γρούσι χσθϑςετηκένγαι, ὁ μη βούλε- ἐς 

«ὃ: “Ὁ ποραιμν ἐβετάξοιν μα ἀκριξείας τίωὐ φύσιν. εὐἶο' καὶ τῶτο πόθεν συμᾷαγᾷ 
παλιν; ὧκ τῷ μήτε γραφῶν α)αγνώσει ασολσεχᾷν, μυΐτε ανδράσι συτίνεαϑα αἰγίοις, ὃ υβν; 
ὟΨὋἝ πονηρῶν συλλόχϑις διώκᾷν. ν᾽ δέῶυ μὴ ἀἰεἰ τϑη5. γίνηται, ἡ κύματα ὡκ κυμοίτων ὑμαξ 

ϑδθϑμα Εἰς τὸ πέλαγϑς ἀπαγῃ ΟΜ κανϑίν ἡ καταπνίξῃ καὶ ἀἰπολέσῃ πόύτη, τως 661 χα!- κι ἀπνῃ 
ο9ς,ανενέίκωμϑυ, ἃ Ὠχὶ τῆς πέτρας ςαύτες, Μ᾽ τῷ Θεού δογμάτων λέγω καὶ λόγων, κα- 20 
τίδωμϑυ (δ σάλον τοῦ χϑδώντος βίου. οὕτω ΡΝ καὶ αὐτοὶ τῶτον ἰοαφθυξοβα, αὶ ἐτέ- 

θεὲς ναναηϑμυΐζᾷς αγιμιηστίνϑμαι, “ἿΜ μϑιηηνόντων Ἐχιτιυξοῦθα, αἰγαϑῶν, χϑύμπι καὶ Φι- 

λανιϑεφπία, 

Δογ.λ' τ. ΚΑΘΑΠῈΡ ΓᾺΡ ΤΟ ΣΩ͂ΜΑ ΕΝ ἘΣΤΙ , ΚΑΙ 
»" ἣ Ι ψῇ ! - Π 4») 4, “ “ 35 

μ8ι}» ἐχή πολλαὶ, πάντα Ὁ Οἱ μδένι τν σώματος πολλα ὀγτω,(ν 661 σώμα." οὕ- 
τῷ αὶ ὁ Χριφύς, 

ΝΜ Δοκχμυϑησαίνϑμος ἐκ τῦ χβισμα τὴ τὸ διδόμϑμον, ἐκ τῷ παζῳ 

ἽΡ ἐγὸς ὦ τῷ ἀὐτν πνθύματος λαῤιδλμειν, ὧκ τῷ ασοῦῆς τὸ συμφέ- » 

69ν δίδοοϑαι, ὧκ τῷ δχὰ Μ᾽ ἐλοῆδνων φόνέρωσιν γίνεοϑαι» ἢ ΜΖ 
τότων  Ὠπιφομίσας ἐκ τῷ δεῖν οὐ Ραχωρεῖν τῇ ἐϊξοισία, τῷ πνϑῦ- 
ματος (παν. Ὑ Ὁ} ζῶπ, φησιν, ἐνεργῷ ὃν καὶ τὸ ἀὐρ' πγεύμα, ϑζμι- 

οι ἰδία, ἐκοίστῳ χαϑὼς βύλεται, δ|9 σοὶ αἰδεργαζε, ϑέμι9) 

ὕ 



ΚΟΡΙΝ, ΕἘΠΙΣΤῪ, ΠΡΩΤ. ΛΌΓ.λ, 437 
χὰ ἐξ ἑτέσφυ Ἄθιπὸν ἀύζις οὐ δα μυϑεῖται κοινὸ ποβαδείγμιατος , ὁ Ὠλι “ἰὼ φύσιν αὐτίω 

καζαφβθύγή, ὁπτερ ἔθος αὐτῇ ποιφ!. ὼ Ὁ» ζωϊκᾳ κὐθὲὶ τὴς κό μοὺς διελέγετο τὴν ὀὐδρών ἡ 

ΤΜ γωνα δὼ, μα (α ἀχλα ὶ ἐντεύθεν ἰὐδοις ἐπαίδυσε, λέγων᾽ Ἡ οὐὐθὲ αὐτὴ ὁ φύσις υ- 

μας διδούσκει, ὅτι αγὴρ (ὦ ἐδρ κομιᾷ, ἀτιαία αὐτῳ 681, γευυὴ δὲ ἑαῤ κομά, δύξα αὐτὰς ὅ61; 

Σ: στε τὐοὶ ΔδμΓ Ε ἰδωλοθύτων ἐλευ, αἰπαγϑρύνων αὐν»νὴνμΤ ἀγήεοϑω, ἃ ἰσὸ δ" ἔξωϑῳν πα- 

δφιδειγμκώτων ἐπεχείρει ᾧ λόγῳ ,"Ολυμιπικϑν τε ἀγώνων μεμνηνϑῥος, ἢ λέγων" Οὐ ὦ 
 ςαδίῳ τρέχοντες, πάντες (ὦ πέχοισιν, ΕἾς δὲ λαμῦλμει τὸ βρᾳῦ ζον᾽ καὶ ὌἜστο ποιρδῥων, χα) 
φρατιωΜΨ, γεωργῶν ζαῦτοι καζοισκθυαίζων, ὃ[9, δὴ ἢ εὐγζωϑα κοινὸν καἰ αυύδειγμα Εἷς 

μέσον φέρει," δ]9 οὐ βιάζεται ᾧ φιλονοικεῖ δεῖξαι σοϑϑνα ἡλοιῆωνϑβον, ὃ χι θαυ βιαφον ἑωὦ 
το φὐοάϑοξον δυωυη ϑζεαι κατασκθυασοι καὶ (ἦν ἀφελεφέρφυς ἰκδυὸν αγακτήσαοϑαι, τὸ τῷ 

σώμκατος λέγω. τὸν » μικρόψυηϑν αὶ ἡλοιωμϑμον Ου δὲν οὕτω τ δαμνϑεῖται χφ' πείθει 

μή αἰλγᾷ,, ὡς τὸ μαϑεῖν ὅτι Ούκ ἡλαήωται. δίόπερ καὶ αὐτὸς κατασκθυαζων ἀὐ, οὕτώ 
φησί " κριϑούστερ »ὰ» ὃ σῶμω ἕν ὅ2:, αὶ μήν ἔχει πολλαί, Εἶδες σιώεσιν ἐκριδωμϑῥίω; ὃ 

ἀρ καὶ ἕν, χαὶ πολλὰ δείκνυσι. 59 καὶ ἐπάγή, μειζόνως ἐπαγωνιζόρϑμος ῷ δόκει υϑμῳ" 

19 πανζα, δὲ ἴῳ μϑύνηι τ σώμάτος τῷ ἐνὸς πολλαὶ ὀνζᾳ, ἐν 21 σώμα. οἕκχ Εἶπε, πιλλα νζᾳ 
τῷ ἐνὸς (81 σώματος, δυνν᾽, ἀὐδ' τὸ σῶμα πολλά Ὧ)1᾽ κακενα ᾧῷ πολλὰ (δὲν, τϑτο ἐς! τὸ 

ὧν. Εἰ τοίνιωυ ᾧ 581 ζῷ πολλα, χαὶ τὸ ἕν πολλαὶ, πούη Δ αΦοροί ; πού τὸ εἰὐβέρν , πού τὸ 

ἐλφῆον; πάνζῳ γ5ῤ, φησιν, ἐν 661, αὶ οὐχ ἀπλώς ἕν; λα κῦὶ ὧ κυθλώτερϑν ὀξεζᾳζόμϑμα, 

κὉ τὸ, σῶμα ἐὴ), δ οίσκεται πανζᾳ ἐν ὄγζα. ὁτὸμ δὲ τὸ καὶ μέρ, τότε ἡ 9 Φορὸ, χϑ ὴὶ 

10 δζμεφοραὶ οὖν πᾶσιν ὁμοίως, ΟΥ̓σὲν γ δ «ὐἷἶἌ χα ϑ᾽ ἑαυτὸ σῶμα διωύαται ποιᾷν, δλλ᾽ ὁμοίως 

ἕκαφον λείπε.) Εἰς ὦ ποιῷ σώμα, καὶ δεῖ τὴς σεώδδευ. ὕτὸμ ὙῈΡ ζᾳ πολλὰ ἐν γένηται, Ὧοτὰ 
8)» ἐν σῶμια. δὲὸ ὴ ὐὖφ' τῶτο αἰνεῆόνθμος, ἔλογό᾽ πϑρτα ζὰ μϑιν τῇ σώματος πολλὰ ὃ)- 
σαὶ, ἕν 31 σῶμα. ᾧ οὐκ Εἶπε, ὰ αἰαὐβέρντα, Ὁ τὰ ἐλαῆσνα͵ δλλὰ, πολλαὶ οτα, ὁ Χϑνον 

πᾶσίν 21. ὁ πῶς δυνατὸν ἐν ᾧ εὅτὰρ τίω Δα φορον κί ων ν᾽ μϑιων,Ὁ σῶμα ὄξε- 

15 ταζῃφ, ὅπερ γ) 0 ὅδ1ν ὀφθόημος, τῦτο ὸ ποὺς, χε τὸ, ἐλ τὴ ὁὶ σῶμα ποιῷ. ον μία 
δ ἰδ οχαφορα, οὐδ᾽ δι ἔχοις Οἰπεῖν, ὁ Ὁ κυ" (διων ποι σώμα καϑ' ἑαυῦ, ὃ 

ἢ αὶ ποιξ. πόμτα γὸ ἰσοίδει εἰν τότῳ, Ὁ αὶ παντα ἕν ἔξ: σῶμα. Εἰπὼν ὃὶ τῶτο, ὶ ἰπο- 
δείξας σειφῶς ὡἰσὸ τῆς κϑινὴς ἀπάγτων ψήφυ,, ὑπήγαωδμω " οὕτω ἢ ὁ Χο σῦς ἡ δὲον ΕἾ- 
πεῖν, οὗτω αὶ καὶ ὀκκλησία {τῷ» γὸ αἰκόλφυϑον ζι)) τῦτο (ζ οὐ φησιν, αγτ᾽ ὠκοίνης ἢ τὸν Χολ- 

20 φὸν ((ϑησιν, Εἰς ὑψος ἀϑαίγων (Ὁ) λόγι, ὁ μειζόνως (ὃ ἀκροατίωυ ὠτρύκων. ὃ 5 λέλει 
τῦτο ἐφιν " οὕτω ἃ τῷ Χοιφοῦ ὃ σῶμα, ὁπ δθ)ν ἡ ὥχκλυσδία. καϑοίπερ ΝῚ ὁ σῶμα κα 

κεφαλὴ Εἰς ἔθην δύ, ϑοφτος, οὕτω τίου ὠκκλοισίαν αὶ (ὃ) Χοιτὸν ὧν ἔφησων ἢ). δ ὁ ἡ (Ὁ 
Χοιςὸν αὐι τῆς ἐκκλησίας τέθεικε, ὃ σῶμα εὐτν" οὕτως ὀνομάζων. ὥασερ δξω, φησιν, ἔν 

τ ὅ8ι ὃ ἡμέτερον σώμα, Εἰ ἡ ἐκ πολλών σύγκει“) " οὕτω ἢ ἐν τῇ ὠκκλησίᾳ ἐν τί πάντες 
ἝΝ ΜΔοι, “ ! Δ σι δ ον 424τσμκεν, ΕἸ ὟΣ κα) ὠκ πολλαΐν αὕτη συγκε! μδιών, λα τὰ πολλὰ υπι ἑν στ βίοι. 

ὀδμακτησοΐ ϑμος τοίνεευ ὦ ὀϑαγαγῶν ᾧ δοχϑιωταν λαιηώΐοϑει ἐἰσπτὸ τῷ κοινοῦ τῶτε ἄρ ρα- 

δείγματος, πάλιν τίου κοινζωυ στουύϑειὸν ἀφίησι, κὶ ἐφ᾽ τερον ἐρχε)κεφαλάιον πνθυμάτικον 
μεΐξογα. φέρον τίου τ βοίκλησιν, ὶ πολλῆς ἰσοτιμιίας εἰνδεικρων, ποῖον δὴ τοτὸ; 

12 Καὶ δ ον ἐνὶ πνϑυματί, φησι, παγτες ἡμεῖς Εἰς ἕν σώμὰ ἐξα άϑηνϑν, Εἴποι ῖν.- 

40 δέῆοι, Εἰτεἕλλίωες, Εἴτε δούροι, Εἴτε ἐλβύϑερῥι. Ο 3 λέν τϑτοίςι" Ὁ χατπε- 

σχίυασὰν ἡ μας ἕν σῶμα ϑμέοϑαι, ἡὶ αὐ ϑωνὴ στιν ἡμαξς, ἕν 81 πγεύμα. οὐ γὸ οὖν ἄλλῳ ὥ 

πῇ, ἐν ἄλλῳ ὃ ὁ ἕτερος ἐδαγῆῇϊ(ϑη πνθύματι, οὐ μόνον αὶ ὃ βαπηϊσων ἡ μιαξ ἐν, δυλὰ ᾧ εἰς 
ὁ ἐξα τἼϊσεν, τα τέςιν, ἐφ᾽ ᾧ ἐξα Ἴισεν, ἐν. οὐ γὃ ἴα δεφοραᾳ ρυται δωμάτα, δλ ἵνα πὸ 

τις τίου ἐγὸς σώματος ἀκρίζειαν πσοὸς δλληλϑὺς αἰ ασωζωμϑν, ἐξα ηϑημδν" γυτέςιν, νά 

ΟὨιγίοι, το], 3. οο3 παντες 

ἀν Ι΄. 

« Κορια. "δι, 

α«Κορ.θ. κῷ, 



χρυ β. 438 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πάντες ἕν σῶμα ὥρϑυ, Εἰς τῶτο ἐξατῆϊοϑημϑν. ὡξοκὶ ὁκατασκθυάσας, ΕἿς, αὶ Εἰς δ κα- 
τεσχθύασιν, ἕν, ᾧ οὐκ Εἶπε, τὸ αὐτο σώματος ἥα ϑμνω ἴθα,δλλ᾽ ἥνω ἐν σῶμα πάντες. «ἐεὶ 
,ὃ φιλονεικεῖ ζᾳᾷὲ ἐμιφαντικωτέρας λέξεις τιϑέναι. ἡ καλεῖς Εἶπε, πώντες ἡμεῖς, ὸ ἑαυ-- 

Ὧν πυϑϑς!ϑείς. Οὐ οι γὸ ἐγὼ ὁ Σἰσποφολός σῷ ἴι πλέον ἔχω κτ' αϑτό, Φησὶ, ὼ ἘΦ σὺ σῶμα, 

ΕἾ, ̓ ϑαπερ ἐγα), χα ἐγώ καιϑούπερ σὺ, ἢ τίω «ὦ τίω ὥπόρτες ἐχοκῦμ κεφαλζω, ὁ Ωξ 7 

αὐζιζἐλύσαμθ ὠδνας. 89 αὶ ὃ ἐδ σώμα ἐσμεν. καὶ “ λέγω, φησὶν, Ἰχδαίους; (ἦν γδξ το- 
σῦτον αφεφηκόζῳ ἡ δ ξλλζωας Εἰς ἑνὸς σώμωτος ἀκρίξειαν ἤγαγε. 819 Εἰ πων, ὑμεῖς παν.- 
τες, Οὐκ ἔτη μέγθα τότν, αλλ᾽ ἐπήγαδμ᾽ Εἴτε Ἰουδοῦοι, Εἶτε ἔλλζωες, Εἴτε δούλοι, Εἴτε 

ἐλϑύθερϑι, Εἰ «τοῦ τότε τοσῶτον αἰφεφηκότες ζωωϑηρϑῳ ᾧὶ ἐλιμοιῖθα ἕν, πολλῷ μᾶλ.-- 
λον (ὃ ϑνέοῖ, ἕν, οὐκ δμ' Εἴημϑν δίκαιοι λυπεῖαζ, ἡ ἀϑυμεῦ. εν γδ ἔχει χόραν τὸ 

ἡ αφορᾳ, Εἰγὰ» ἐλλώσας καὶ ἴνδαίους Τ᾽ αὐνονδμ ἡξίωσι, ὁ δούλους ἡ ἐλξυϑέρϑυς, πῶς 
μῷ Ὁ αξιαῖσαι ϑιίφησιν, ὅτε πλείονα ὡκ τῆς Μ᾽ «ἀρ ισμιαΐτων χορηγίας τῆς ἑνώσεως τίω ἁ.- 
κρίξειαν ἐγαρίσατο; Καὶ πάντες ἕν πγεύμα ἐποτίωϑηϑμ. 

14 Καὶ γὰῤ Ὁ σῶμα (έν ἔςιν ὃ (δῆοσ, αἰλλαὶ πολλαί. 'ῬΤυτές;, ατοῆς ἢ αὐτέων 
ἔλϑομδυ μωςαγωγίδμ, τὴς αὖ τὴς Ὅπτολφύομϑρ “φαπίζης. ὼ δ τί μὴ Εἶπε, τὸ ἀΐῳ σῶ- ις 

μαι τρεφό θα, καὶ Ὁ ἀΐρ' αἶμα πίνονϑι » ὃτι πγεύμα Εἰπων, αἰμιφότερᾳ ἐδάλωσε, χα Ὁ αἷ- 
μῶχαι τίω σαρκα. δὲ αἰμφοτέρων ἕν πγεύμα ποτιζοβθα. ἐμοὶ ἢ δοκεῖ νιῶ ὠκείνζω 

λέγήν τῷ πγϑύματος τίου ζλχιφοίτησιν, τίω εἰπτὸ τῦ βατγῆίσματος και ἀπο τον" μωφκοίων 
ἐγπομδέζωυ ἡμῶν. ἐποτί ϑημϑν 3 ΕἾπυ, ΤῚΝ ἡ μεταφοροὲ τῆς λέξεως σφόδρα αὐρμύδιος 

αὑτῷ «σοὺς τίω σφοκεινδῥίω «᾿ αὐυϑασιν᾽ ὡςὸρ εἰ (χὶ φυμ καὶ αὐ ραδείσου ἐλελν, ὅτι το 
τσ τῆς αὑτῆς πηγῆς παντα (αὶ δένδρα αῤδιται, δι ἐπὶ τῷ ενεν ὕδωτος᾽ οὕτω δὴ ὶ ἐὖν- 
ζώῶϑα, ῷ ἀύθ' πγεύμα (χίομδν ὠπόμτες, τῆς αὐτὴς ἀπηλαύσαμϑρ γοριτὸς, φησιν, ὦ 

σοίνεωυ χαὶ ἐν πνεῦμα ἡμας κατεσκεύασε, χαὶ εἰς ἕν σῶμα ὠπὸνζαήμας σιωήγαγε {τῦτ 
Ὁ» ὅθ᾽ν εἰς ὃν σώμα ἐσα ὩἸϑηρδν) καὶ μέδῳ παϊπεζὸρ ἐγσφίσοιτο, κι τέω αὑτίω' ωρ- 

δείαν ὥπασιν ἔδωκε (τῶτο γὰν ὅ61) εἰς ἐν πγεύμα ἐποϊιεϑημδμ) καὶ τεσούτον διεςώζ ώωσε, ἐς 
καί πολλὰ τότε τνῦ σώμα, στὸν σϑηται ἐν" (ἃ μοι τίω δζεφοραν αἴω χαὶ κούώτω φρό- 

φεις εἰ ὃ λέγης, ὅτι πολλά 721 (Οὐ μϑήνι και δζέφορα, μαῖϑε δι ὠδο' ( δῶ τὐτοςι ὥϑαυ- 
μαφῦν,καὶ τῷ σώμματος Ὁ ἐξαίρετον, τὸν (δ πολλαὶ καὶ δώφορα ἐν ποιῇ. Εἰ ἢ μή ζὦ πολ- 

λα, ὐχ οὕτω ϑαυμαφον «4 τὐδαδοξοι πὸ, ἵν ἐ σώμα ̓ μᾶλλον δὲ ἐσ) δι" ζῶ σώμα" 

᾿Διαὶ τοῦτο (ὦ ὑφερον θίϑησι, τέως δὲ ἐπ᾽ αὑτοὶ τὰ μέλη χωρᾷ, λέγων ὅτως" 20 
15. Ἐλυ' ΕἸἰπηόποις, ὅτι οὐκ Εἰμὶ χεὶρ, οὐκ Εἰμὶ ἐκ τῷ σώματος, αγδι τῶτο 

οὔκ ἔςιν ἐκ τῷ σώματος: 
τό Καὶ ἐαν Εἴπῃ ὃ ,ς, ὅτι οὐκ Εἰμὶ ὀφθαλμὸς, οὐχ Εἰμὶ ἐκ τὸ σώματος, οὐ πα- 

δοὶ τῶτο Οὐκ ἴςν ὧκ τὸ σώμα; Εἰγορτ, ὃ " ἡλωῆοσίαϑτι, ( 2 αἰπρέχήν χα ἰεδια, 

οὐκ ἀφίνσῃ τὴ ὧκ τῷ σώματος, τὸ πὸῦ λμήρηται. μή τοῖν Εἶποις, ὅτι οἦκ Εἰμὶ σῶμα, 35 
ὯΝ ἐλόῆων Εἰμὶ, καὶ γὰρ ὁ ποις τίω ἐλφῴῆρνα τάξιν ἔχει, δλα τῷ σώμια τὸς Ἐ81. τὸ δ 
ὧκ τῦσώματος Τῇ, αὶ μη ἐῇ, οὐκ ἀπὸ τὸ (Ὁ ( οὖν τῶδο τῷ τύπῳ, δ᾽ δὲ ὧν τῶδε 
κεΐοϑαι ( τοῦ γὰρ τόπου ποιᾷ ὀζαφορονν) ἀλλ᾽ ὐπὸ τὸ (ϑῆφϑαι, ἢ αἀἰπέχεοϑαι. τ »ὺ 

τῇ, ἡ μα 6) σῶμα, ἐκ τῦ ἠναίοϑαι ἢ μυὴ ἐωδεΐαϑοι ΓΖ. σὺ δὲ μοι σχόπει τέω (υώεσυ, 
πῶς ὐἷἷθ (αὶ ῥήματα τοῖς μέλεσι αἰθετίϑυσι τεῖς ν μετέρρις, ὥασερ γ5 ἀγωτέρω ἐλέγύ, 49 
Ταῦτα μετεονημιαίτισαι εἰς ἐμφυτὸν ὁ Α΄ πολλαί, ὕτω δι καὶ ἐν θα, ὦσε ανεπαηθὴ ποιῆσαι 
(Ὁ λόχον ἡὶ νωὐδαδικῦν, (ὰ μέλη Εἰσαγή φϑειζμδμα ν ὑτὸν αἰκούσωσι τῆς φύσεως αὖν- 
τοῖς ̓ Στοκρινουϑβῥης, δι πὸ τὴς πείρας αὑτῆς ἐ λεγηαϑροι ἡ τὴς κϑινὴς ψήφου, μηδὲν λοιπὸν 

αγτιλέγην ἔχωσι, κανγὰ  λέγητέ » Φησι, τῶτο ἀὐζ,, καν »»γίσζητι, αὶ δια ον ὀκῦς δὴ 
ἐκ] 
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ἐπ σώματος. ὥασερ γὸ ὁ τὴς Φύδεως νοις, ὕτω νὰ πολλῷ πλέον καὶ τὴς ϑριτος δυώαωις 
φυλαίῆιι πόῤπε ὼ αἰ ατυρᾷ , ὰ ὅρᾳι πωςἐφύλαξε ὦ αἰαϑριῆον, οὐκ Ὀχὶ πόμτων τῶν 

΄ μϑιών (δ λόλον γυμνάζων, δλλ᾽ Ἐλὶ δύο μόνων, καὶ τότων δ ἀχρων. ᾧ γὰρ ὦ πότων 
τιμιώτερον τεθήχε, (ὃ ὀφϑάμμον, χα τὸ πϑϑτων δυτελέςερον, ἂν πυδας. καὶ οὐ ποιᾷ ᾧ 

" πόδα, τω ὀφθαλμῷ δζκλελόκαϑμον, ὅλλαὶ τῇ ὀλίηϑν αἰαξεζηκιία χήοὰ , τίω' δὲ ἀκο- 

ὡυ! τοῖς φϑαλμοῖς. ἔην, Δ οὐ τοῖς σφοδγα. αὐβέλουσιν, ἀλλα τοῖς ὀλίρρον ὀῤαθε- 

(ηκόσι φϑονᾷν Εἰωθα βϑμ, δ σ' τούτο καὶ αὑτὸς ἅτω ποιήται τίω σύγκρισιν. 
17 Εἰ ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμὸς, ποδ ἡ αἰκοή ; εἰ ὅλον αἰκϑν, ποδὴ ὀστῴρησιφ 

Ἐπειδὴ γ» Εἰς τίω “Μ) μελώδ ἐμπεσων Οὐ αΦοροὶν, ὶ Εἰπὼν πόδως ὁ χεῖδρις ἡ ἐ. 

᾽ο φθαλμοις ἡὶ ὦτα, εἰς ὑνοιὰν ἀὐις τὴς ἐλοιωσεως ἢ τῆς ἰσυροχὴς ἡγαθμ, ὅροι σπτοἷς πάλιν 
ἀῤριφ' τοὐδαμυϑεῖται, δεικψεφ', ὅτι οὕτω συμιφέρϑν ζω" ὸ τὸ πολλοις 4ὴ) ἡ δαφόξεφις, ὅῸ 

μάλιςα ποι σῶμα ἐδ). Εἰ 3. ἦσαν (ἢ πλύτες, οὐκ ἦσαν σῶμα, 89 φησιν, Εἰ καὶ ὠὦ (ὰ 
πόρτα ἕν μέλος, ποὺ τὸ σῶμα; αἰλλαὶ τοῦτο  ὕςερον λέγ᾽ ἐγζοϑα δὲ (ι ἡ πλέον δεύωυ-. 
σιν, ὅτ] οὐ μόνον σῶμα τὴ οὐκ ἐγχωρέι, ὄνυν Ουυὴ ἐὴ (ὧν λοιποῖς. Εἰ ὅλον γὰ ζῶ αἰκϑὴ, 

ις ποὺ ἢ ὀστφρησίς, Φησιν ̓ ΕἾτα ΚΝ" ἐπι ἡ ὅτως ἐθορυξοιών, ὁΠῸρ αἰωτέρω ἐπρίησε, κ᾿ γε ὅ- 

το ποιῶ. ὦασερ γὰρ ὀκὼ δζῳ Ἢ συμιφέρρντος αρλοαικοιλέσας, ὕφερον ἡ ἐπεφόμισε στρο-- 
δρως Εἰπων, ζωῦτα 5 πόρτα εἰνεργεῖ δ καὶ τὸ ἀὐ' πνθδ μα δζριρῶν ἰδία. ἐχοίς᾽ῳ χαϑωὼς βεί. 

λεται " ὅτω ἡ ζωϑω λογισμοις εὶς, κα !ϑ' ὃς ἔδειξε συμφέρον ὃν ὅτω δνέσϊ, παντα, πά.- 

λιν (χὶ Ὁ Φ Θεοῦ βυλίω ὀϑαίγᾷ τὸ πὸρ, λέγων " 
19. 18 Νιωὶ "Θεὸ; ἔθετο τὰ μέλῃ, ἕν ἔκοιφον αὐ ν᾽ ὠντῷ σωματι; χαϑῶς ἡϑόλησεν. 

Ὥγασερ αὐἰθὲ τῷ πγθύματος Εἶπε, καϑὼς βουλεῖ), ὅτω χρῷ εὐοοἷν, καϑως ἠθέλησε. 
μιὴ τοίνεω ἐξέζαξε λοιπὸν τίωυ αἰτίδυ, ὅζρα τί οὕτω, ὁ ο. σ᾽ τὶ οὐχ ὅτω. κιὶ γὰγ μυρίους 
λόλϑις ἐχωμδυ Εἰπών, οὐχ οὕτω διιυυησύ θα δόξαι δπικαλώς, ὡς στὸν Εὐπωρϑυ, ὅτι ως 

ὁ φριφοτέχψης ἡϑέλησεν, ὕτω γόνον. ὡς γὸ συμφέρον θήν, ὅτω βούλεται. Εἰ 3 ἐν τω 
ἐς σώμοιτι τούτῳ οὐ αὐδιιργαξοβθα ζῷ μέλη, πολλῷ μάᾶνλον οὖν τῇ ὠκκλησία. καὶ ὅρφι αἷστῷ τὴν 

(μέσῳ. οὐ γὰ τίω πὶ τὸς φύσιως ἤίϑυσι δ. 9 Φοροὶν, ν᾽ ο τίων “στὸ τὴς ὡγεργείας, λ.-- 
᾿λᾷ τίω" ὐπὸ τὴς ϑέσεως “Δ τόπων. γωωὶ .»», φησιν, ὁ Θεὸς ἔθετο ζα μόλη,δν ἔχαφον αὐνῃ}ἷἋν 

ὧν τῶ σώματι, χαϑὼς ἡγόλησε, ἢ καλαῖς Εἶπεν, ἔχᾳ τον, ἔχ πώντων τὸ λεσιτελὲς ἐνδει- 

κφύμϑμος, οὐ γα β δι ἔρις Εἰπεῖν, ὅτι τῦτο Κ᾿ αὐτὸς ἔταίξεν, ὠκῶνο ὃ οὐχέ᾽ αἰλλαὶ ἑκασον 
40 κτ' τοϑέλημα αὐτί, οὕτω κεῖται. ὧξε ὼ ῷ ποδὶ συμφέρω τὸ οὕτω τετάηϑαι, οὐχὶ τῇ χ- 

Φϑλὴ μένον, κἀν αὐταλλάξη τίου ζαξιν,ᾧ, τίω οἰκαίλν χώραν ἀφεὶς, ἐφ᾽ ἑτέροιν ἔλθη, κἂν 
ἐχὶ μείζονα δοκῇ ἐληλυϑέναι, τοασάν ἀπώλεσε καὶ διέφϑήρε. τῆς τε γὸ οἰκείας ἐχπύαῆει, 
τῆς τέρας ΟΥ̓Χ Ἐχιτυγχόνει. 

19. Εἰ δὲ ὦ τὰ παῦτα ἕν μέλος, ποὺ τὸ σώμω , 

432 20 Νιωὶ δὲ πολλαὶ »ϑὲ μέλη, ἕν δὲ σῶμα. Ἐπιφομίσας γὰ» ἀὐζες ἱκανείς οἰπὸ 
πῆς τῷ Θεοῦ οἱ φ τάξεως, παλιν λογισμοὺς ζάϑησι, καὶ τε Ἔτο α οἱ ποιᾷ, ὅτε ὀκῶνο, ὁνν ἐγόλ- 
Ἀρίων ποικίλλει τὸν λόχον. ὃ τε γδρ Ὀλιφοαίζων μόνον, Τ᾽ αἰκροα τέων ϑορυξζ" ὃ τε δὲ ἐθι-: 

ζων αὐτὸν πάντων αἰτίας α΄ποτάν, εἰς Τ᾿ τῆς πίςεως αὖ τον ὐ ρα λέτηει λθηϑν. αἰ φ δὲ τὸ 

ὁ τοῦτο κακεῖνο (μυεχῶς ὁ Παῦλος ποιφ, ἵνα καὶ πιφεύσωσι, ᾧ με ϑορυξωύνται καὶ (ἱ᾽' τὸ ἔχι- 
19 φοιμίσαι πάλιν, ἡ λόχον αὐρέχει . χαὶ σχόπει τέων φιλονεικίαν καὶ τίωῦ αἰθωοισίαν τῆς νίκης. 
ἀφ᾽ ὧν γὰ οὐγόμεζον οὔκ ἐὴ ἰσότιμοι "ζ πολλζω ον ἀΐοις ἐὴ τίω δζμφοραν, δἰπὸ τος 

τῶν δείκψεσιν, ὅτι δὶ ἀὐΐζῳ' »μδρ δέζω τοῦτο ἰσύτι μοι. πῶς, ἐγὼ λέγω. εἰ ἐω τὰ παντα, Φησὶν, 
ἐν μέλος, πϑἣπ σώμω ,δ δι λέγει τϑτο ἐς!ν “εἰ μη ων φησιν, ον ὑμῶν πολλὴ ἡ δαφοροὶ, 

Οὐκ αὐ ἦτε σώμα᾽ σῶμα δὲ οὔκ ὄντες, οέκ ἐν τε ἐν ἐν δὲ Οὐκ όντες, Οὐκ δω ἦτε ἰσότιμωοι. 

ὦξε 

Ι] 

Ι 
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ὧς δῶ εἰ ἰποῤτες ἰσότιμοι ἦτε, θκ δ τ σώμα. ̓οέα ὀγτῆς ὃ σώμα, Οὐκ ὸ ἦτο ὃν δἰκ ὄντες 5. 

ὡν πῶς δ᾽ ἦτε ἰσύτεμοι; γῶν " μϑ τοι την Οὐκ ἐφὲ πόρτες ἕν τι χοῤιομαξ Ἢ τε δζᾳ, ὧν σώ- 
μὰ ἐφε" σῶμα ἣ ὄντες, πόύτες ἐςε ἐν, ἃ οὐϊυδν ϑλήλων ζεφίρετε κι τὸ, σῶμα ὧρ. ὧξε ἡ 

ϑζμφορα αὖτ᾽ μάλιςα ὅν ἡὶ ποιούσα, τίωὶ ἰσοτίμίαν. δ9 καὶ ἐπήγαγε, νιῶ ὃ πολλὰ ὥ 
μέλη, ἣν ὃ σώμα. 

ἩΦΙΚΟΝ Ταύτ᾽ δῶ «ὐνοοιῦτες ὦ ὃ ἡριᾷο πα πᾶσαν βασκὸνίλν ἐκβαίλωμϑμ, ὦ μωῖτο τοῖς 'ς μείζονα λα- 
εἰσματα ἐλοισι φδοναμόν, μῆτε καταφρναδρὸν Ἂ Ο ἐλῳῆονα κεκ)ηρύμων. ὀστῷ Ὁ 
ὁ Θεθρήθέλησε, μὴ τοίνυν λὐτιτιοσω θα. Θ᾽ ὃ ἴπι λερυίῃ, οὐνόησον ὅτι τὸ σὸν ἔρλϑν οὐ 

διυύαται ὀκῷᾷος πολλάκις λύύεν. ὧξε καὺ ἐλοίῆων ἧς, τύτῳ πλεονεκὶ ἧς ̓ κα » μείζων ἐ- 
κεῖνος ἢ ᾿ ἐλαῆούται [ὐ] τό τύτω, ὦ οὕτως ἰσέτορ γ. ἐ »δὰ ὦ τῳ ματι χρη ᾿ζᾳ μι- 

χρῷ οὐ μικρ9) δοκεῖ (ἀωπελᾷν, δλλὰὶ καὶ τοῖς μεγαΐλοιρ λυμψήνεται πολλάκις, ὑτὸμ 
Ὡσπςῇ. τἰ νὰ τερϑι δὐτελέφερον ον τῳ σώματι ; λὰ ζβ ϑτελάς Ὠύζω αἱ ᾿ με. 

λῃς ὈΧΩΣ μὲ ὀφρύων ἡ Ὁ βλεφαρων, ὀλέω ἡἠφλύισας τῆς ὀψνως τίου ὦ οιν, κα ὀφλελ- 

μὸς οὐκέτι ι ὁμοίως Φλμᾶται καλθρ, χαίτοιγε αἰϑὲ τὸ τυρόν θην ἡ ζημία, λ᾿ ὦ ὅμως 
καὶ οὕτω πᾶσα διεφϑοὶ ὑρη ἡ εὐμορφία" οὐχ ἡ θὑμορφία 5 ὃ μένον, ἰλλα ἡ πολὺ τῆς εἴας 

Μ ὀφϑοιλμδ. Ἅ Ἂ μδών ἡμδὰ ἑκατὸν αὶ ἰδίαν οὐ γήαι ἐ ἐχί!, χα Χονζω  χαὶ κάλλος 
ὁμοίως καὶ ἴδκον, χα κοινὸν 66ν εἰν ἡμῖν. και δυκᾷ νϑὲ ϑιηρηοϑαι ζυῦτα, συμπέπλεκς). δὲ 

ἀἰκοιξως, καὶ ειτέρρυ Δ 6 Φϑαιρίνος χαὶ τὸ ἕτερον (ὠμαπόλλυζ). σχόπτει δέ" ἐσώσει 

ὀφθαλμοὶ θῤμεποντες, καὶ ᾿πϑμια μειδιαῖσαι, κα , χεῖλος ἐρυϑρϑν, καὶ ̓ς ἀὐλαῖα, καὶ ὀφρις 

ὀκτεζαμδύη᾽ ἀλλ᾽ ὅμως καὺ ὦ τον ὧκ τύτων ̓λυμδιυς, τω) νῷ πϑρτῶν ἐλυμάψω 

κοίλλει, πόβται κατηφείας μεςαὶ, ὁ ὁ πλώται αἰσχρὰ φλυήται ῳῷ ασε τὸτν καλαί. δῤ γὸ 
ὃ ἀκρονμὸ μόνον τῆς ῥνὸς (ωτειί ζ, πόῤτων πολλίω κοιτὶ ας τίου αἰμορφίαν᾽" κατοιγας 

ἑνὸς μδήοις ὅν ἡ πύρωσις. ἡ ἘΧῚ χφοθοὸ ὁμοίως, δῤ δ ἑνὸς δακίύλυ (δ) ὀγυχα, ὄξέλῃς, ὦ ὦ αὐ 
“ανόμϑμον δ 4. Εἰ5 αὶ (πὶ «νεργείας βουληθείης ὃ αὐθ' συμθαννον ἰδών, αὐῇᾳ ϑεὐυλονῇ ἐ- 

να, ἐ (ὧν λοιποις ὐρο»τέρϑυς ψ, ὁ οὐιότὶ ζᾷ ὐδ πνιοιυυζᾳς ὁμοίως. ἐπεὶ δχυ Χθι-. 

νὸν αἴλοον ἡ τῷ εδύρις ζημία, ἃ κοινόν κάλλος ἡ σωτηράώ, μή  ἐπαυρω ῖϑα, μηδὲ ἐπεριζαί- 
γωϑν τοῖς στλλησίον, δ γὰ ὠκῷνο τὸ μικρὸν τ» μδηο, ἡ αὶ τὸ μέγα ὅφὴ καλϑνξὶ ὠρᾳῖον, ὦ δχοὶ 
Ὁ βλεφαρίδωι ὀφθαλμὸς κ ὀηωπίζεται. ὧφε ἑαυτῳἱ πολεμῇ ὁ τῷ ἀδελφῷ πολο- 
μδμ. ὕ [ τὸ μέχρις, ὀκεήμου φ τὴς βλβθης, δλλα ᾧ αὑτὸς οὐ μικραν «ἰ ασοφήσεται ζη- 

20 " λυμδίᾳ 

μίαν. ὕ δῶ μὴ τί γένηται, ὡς ἑαυ Ψ, οὕτω ὦ ὙἿΜπλυσίον Φευνπιξωρδω, αὶ ζαὐτίων 30 
τὼν Εἰκώα τίω τῷ σώματος ἡ νεωῦ » Κλὶ τὰν ὠκιλοσίαν μεταγαγωρϑῳ, χ Ὁ ππερνοοδνὸν 

ἀπόρτων, ὡς μδχώ οἰκείων. καὶ ἐγδρὺ ὦν τῇ εἰλικλοησία μέλη πολλὰ ἡ ἡίφορα" ὦ πὰ 

μ Κ᾿ θιμιώτερα, τὰ κα ὃ καιταιδιόςερα ἢ ἥ Εἰσι αἴϑέων χορϑὶ, Εἰμὶ ρῶν σύλλονϑι, Εἰοὶ 

Ὁ ὧν γάμῳ σώφρρνι λαμπόντωι φεατείαι, ἢ πολλοὶ τῆς Ὅροτῆς ὧ βαϑμοί" ὐ δὰ 

τῆς ἐλεημοσεωύηρ πάλιν ὁμοίως. ωρυ Ψ τοὶ γγλώτο ̓  ὠκένωσεν, Φ Ἀ)᾽ τὴς αὐταρκείας 35.Χ. εἱ ἃ 

Ἐλιμδιοιώτωι μὲ μόνη, [2 ' σπλιέογ τὴς χρείας σοσὲν ζοτῶσιν, ὦ ὃ ἣ ὠχτὰ αὐδιοσεύματος ἐδω- 

μ᾽ ἀλλ ὁμὼς οὗτοι πὸ τες ὥλήλες κοσμοῦσι, κα νοὐξουλενίσῃι ῷ ἐλφῆρνα ὁ ὁ μείζων, ἐ- 

αὐτὸ πὶ μέγιςα ἔδλαψον. ἥ τε ν αϑϑϑύος αἱ ὑθείσῃ τίου" ̓ἐγίαμον,οὐ ου μιχρὼ ὑσε- 
" -“ 

τέμετο τὸ μιϊαϑοδ' ὃ ὅτι πὸ πρῤτα κενώσας, Ὁ ὀγειδίσν τω μὴ τῶτο πεποιηκότι, πολυ Ἢ 

στὰ πύιων ὀκένωσε, χαὶ τί λέγω πἴρλιοις, οἱ εν τ ̓ αἰκλήμονας λύδρας ; αἱ γ» 

τῶν τρσζϑσομτοντων δυπελέφερον: ὈΣΔΛ ὃ ᾿ ὁμῶς καὶ οὗτοι χρείλν σρληρϑύσι μεγίφ ἕω ὧν ὧκ- 
"σίᾳ, πϑσηλώμϑίοι τῶι ϑύρμις τῷ ναοῦ, καὶ κόσμον πϑρέχοντες μέγιφον, καὶ τιάτων ὦ ὡ- 
γα α;  ἀπδτιϑείη τὸ τὸ πλήρωμα τὴς ὠκκλυνίας. ὅπερ δὰυ 3 (Ὦ ὑπόςολοι (ιωι- 

δύντες ἄξαι χες ἐγομοϑύτησαν, ὥασερ (οὶ ἀλλα, πόρτα, οὕτω χαὶ τὸ χέρας δ᾿ καὶ Ὀσαύ.- 
τίω 

“χὐκένοπα 

»' ἐ χμῳ 

Ἅ' ἐαινδι 
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τίωυ ἐποιήσαντο τὐϑὶ τὸ ξάγμα ασουδέω, ὡς χαὶ ' δ,ρικόγοις αὐτοῖς ὕηζῆσο ἐ]ά. ὥ-. 

ατερ τὸ Ἐχισκοτσυς, χάι ̓ωρεσξυτερρις, καὶ Ι ζοικόνοις, και [πολϑενοις, καὶ ἰ ἐγχρατευομλίοις 

ϑριϑιόζο μέλη πῆς ὠκκλησίαρ καταλέγων, οὕτω γϑολ. οὐ ζω τίω τυχοσειν 

χεθὰρ αὖ πὰ πτληξφύτι. συ δὴ ὃ ὅτε βούλει, τἶϑαγέ γέφρνας᾽ αὗται ὃ ἡ ἡμέραν ἃ νὐκ)α 

ς «“ζάλλοισι, ὲ πὔλοισιν, οὐ οὐ τῆς ἐλεημοσιωης ἕνεκεν μόνη" τῦτο ποιούσει (ἐπεὶ Θέ ΤΩΡ ἐξου- 

ονηο, θξιῶκν ̓ τίω ἀἴγρραν βαδίξῳ, ᾧ οὐ τοῖς φενώποις ἰς απρσαξ]ᾳ) ΔΛ ἢ ἔχουσί [ἢ καὶ ᾿ 8..- 

λᾳζξείας οὐ μμικρϑν. σρφι γϑιώ οὖν ὅσῃ κριμίνῳ πτίας Εἰσὶ, ᾿ βλασφηρισσῶν οἵχ αὐ ποτῷ 

{ι- ταῦν αὐδἂὦἶΜμὠκούσης, σέο ᾿ἰποδυασετόσων, ἃ ἅπερ πολλαὶ μ" πλουτοιώτων ποιούσιν. ᾧ αἱ υϑὺ 

χει Οὐ γμ' 'περούσα ὁ κοι μυη ϑησοιν πολλάκι, αἱ ὃ ἢ διϊωυεκῶς ὑπο τι κρυμι πηγγύνϑμαι 

1ο ὁγρτελοῦαι, καὶ Ἢ ὀρθρ .ῳΨ Δἰχαριειᾳ κ ὶ ϑυξολογίᾳ δ γθισι, καὶ φΟολὸν δῷς, Δ᾽χαφιτοῦσι 

ὠὲ ἐπεύηονται μυοία τω. δεδωκότι " καν μηδὲν δῴς, ου ͵ ϑυλαραίνισι, λα αὶ οὕτως θ029- 

γϑῦτι, ΜΝ αἰγαπώσι τῆς ἐφημιόφρυ {οφῆς πολαυουσείρ. κἀν »Ὁ μὴ βούλωντα ἢ φησιν, 

ἀὐαγκή φέῷ. αυζῃ. ὁ6.: τι, Εἰπε μι: ζῴνος ἕνεκεν τὸ πικρὸν χ8το ἐφλέγξω ῥὲ ρει Ὁ οὐκ 
Εἰσὶ τέχψαι αἰογθα), καὶ τοῖς γεγηφοικόσι κέρδὸς ἐ ἐχόσαι χρὶ ταῖς γεγηρρκάαις ' ; Οὔκ ἡδύ- 

ι νλυτο, Εἶ περ ἐδούλονν τῷ ζῆν ὑχιφκώς αἱ δι, ὠκᾷϑεν “ᾧ πολλῆς Ὀὐ ποτ φεοϑαι τὴς 
αὐξιοισίας. λουχ ὁρᾳς πῦσοι τὴν ὦ ζωτῃ τὴ ἡλικία μαιφροποὶ χα πρξϑαγωγϑι ἐγωύρδροι, τα . 

᾿χῶπι ἐτερϑι τοιαῦτα ἀπῆα ὀζμκονουμδροι, χα) τρέφονται ἋΙ ; πρυφώδσιν ; ; δὸλ, ἐχ οὗτοι͵ ἃ αἷ- 

ὁϑιώται λιμῷ ἐζφϑκίρεοϑαι μάλλον, ἢ κατα ευύαι τω ἑαυ ζωϊζι καὶ τό ϑοιῦαι 

μμῴε τίω σωτηριδμ" χα) ̓χριθέουται δὶ ἡμέρᾳ ὅλης Φαυβμεικὸν σϑι " χαταὐκθυαζοντες σωτηείας. 

ο Ὁ γὸ οἱ οὕτως ἰαξοο χήρα ὀκτεινῶν χη σιδήσλον ἐπάγων, κτέμ σεσηπτα παυμῦν, 
ὡς πίη, δοξιλὺ ὁ κτείνων τ  ἐλφημμοσιούδευ λαιιδμων, αἴξκαιρᾷ }} [παυματων (ὧν μὁ΄- 

οἰμίια λώπας. χαὴ τὸν λαυμαφον, ὅτι χωεὶς αἰλγηδὸνος χαὴ ὀδυωϑης πίω χαλίω ζωτίω" ἐρ- 
γαίζονται ἰατροί " χαὶ ̓ πρδ ἊὌὋ Ἕτῷ λαοῦ ἀερκοϑυμϑύων ! ̓φὐϑαινοιώτωνυ ὑμῖν ῷῳῷ 

συμιφέροντα οὔκ ἐλαήῆον ἥν δἰ σ λέγεται: ὁ τσϑϑ δ ϑυραῖν τῇ τὴς ἐκκλησίας καὶ ϑηῤϑμος 

Ἀς δα τῆς σιγῆς ὦ τῆς ἔψιως. ἃ χὰ ἡμεῖς ζᾳῦτα χο 9) ἐκοίς' ζω ὑμῖν ἡ, ὠπρόνϑυ τίω' ἡμέ- 

ἐρν»λέροντες, μήωῖγα, Φ φρόνει, ὡαν,ϑεφπιε, ὀξύῤροπον κὶ Ὁ Δὐμμεταιόϊωτοι ἿΜ Δὐιϑεϑ᾽πωνὴ 

Φύσις, ἡνεύτης δὲς γῖφρι ἐπείγεται, Φ κάλλος πεῖς αἰμόῤφίὰν, ἢ ἰχὼς τεὴν α᾽αϑένειαν, 

᾿ τιμὴ πρὸς κατα φοϑνησιν, ἡ ὑγεία, πασϑός αἰβῥωσίὸμ μιιτουπίσηει, ἡ ἡ δόξα «σξός ϑυτέλειαν, 

ὁ σεδιούτος “σοὺς πενίαν "μὴ ματὶ σφοδρῷ (μη ἡμέτερα ἔοιδαν δα μοδι ἵκιαϑα) βουλουϑέῳ, 

40 ΔΛ ἐπειγϑυϑύῳ αστοὸς ὦ καίτομτες. ζῷ, αὑτὰ αὶ ὠκεῖνοι: ἡ πλείονα τ ύτων δὲ τῆς ὑψδὼς 

συμριυλεσι, ὁ οὐαὶ τὴς πείφας αὑτῆς, ἥϊις ὁ σαφεφεῤῥενθὴ φἴαίνεσις. πῦσοι λοι 

“μέξω καϑνρϑῥων νι ἤκμισσαν ω νεότητί, οδαεγαῖλαι Εἰργάσαντο; ; πῦσοι ΜΕ δι 

τύτων ὃ ἐχὶ τῇ τῷ σώμκατος ἰρωῖ ἡ ἐχὶ τῇ τῆς ὑψεωρώ ὠρῷ, πολλοὺς ̓ πξλήλασαν:  λω μὴ 

ἄπιςεῖτε, μηϑὲ ἐχλόυναζετν, χα ̓ ) μυρίων γέμει. τοιούτων «ἶσα δλογμώτων ὁ βίος. εἰ 

45 Ὑοῤβασιλῴ; ἐξ βϑυτελών καὶ υ ζαπενών πολλοὶ πολλείχις ἐλνονν, ὡ κυ καςῦν, Εἰ ἐκ με- 

γάλων ὃ οὐδύξων (ᾳ περοὶ κὶ δειλά κρατέφησσιν; ἣν  γὸ ὦ πολλῷ οὐ δαδυξύτερον ὀκφιοέ ἐς" 
τἶτο ὃ τ" ἃ «εἰ ἐ συμβαινόντων. ὧι οὐ γ,05 Δ απιεῖν, εἰ ἦμες τύότων ο ὧ τέχναις καὶ 
Ὁ» φρατείωιρ ἀμ ϑησοιν ἢ εν χρη μι αὐβιοισίαρ, δλλλ αἱ χα ἐλῷ ἀδι (ΩΦ πολλῆς ὃ συμε- 

παϑείαρ καὶ χὑαῦῦ ἑαυ διδοικέναι, μυΐποτε ἡὶ ἀὐοὶ (ὰ «ὑτὰ πάϑωιδν. αἱ γοῤὴ ἡμεῖς 
40 δύ,ϑορποι, ὃ αὐ ποὸ τέων ὀξύῤῥοπον ζαὐτίω κεί θα μεταζολζω. δλλ᾽ ἴσως ῥα αἰγνωμό- 

κὐπαύώῳ γὼϑ Τίξ “) σχωπῆειν Εἰωλότωνὶ υ" Ὡχισαήν ἨΙς Εἴρηνδμοιρ, ὲ κωμωδέσιι πόντως ἡμᾶς 

λέγων, μέλοι τίνος οὐ παύσῃ πύνζῃι «ἀεὶ ὁ πῆωχους ὧν γοῖς Ἄθγρις Εἰσεύγων » ὦ συμῷο- 

δοἰς ἡμῖν πσοοφητεύων, γα! πενίαν ππογλναφωναν, καὶ ΝΣ ῆαροις ποιῆσαι απουδειζων: ὀὺ ὁ 

σῆωχοις ὁ υμας [ απουδοιζων ποιήσοι, ἐλ 69 τε, ζιὅτα λέγω,δυλαὶ τῷ ραν πλοῦτον 
ὑμῶν 



κν (. 44» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ὑμὴν ὀϑοῖξαι ασεύδων. ἐπεὶ αὶ πεῖς ᾧυ ὑγιαίνοντοι ὁ κε αἰῤῥωφοιύτων μεεμγηψδῴος; κα ἡ ὼς 
ὀκείων διηγούνϑμος ὀδγυύας, οὐχ ἴα Ἐλίνοσον ποιῆι, λέγει, ἀλλ᾽ να Ἐχὶ τῆς ὑγείας ὅζ- 

τηρήσῃ, τῷ φόξῳ τὰν" ὠκεΐνοις συμβαινόντων {τ τὔτα ῥαθυμίδν. ἐκκόγηων. Φοξερονυ ὑμὴν 

ἡ πενία, Χ) δοκεῖ, κα φοικῶν ται μέχοι πσξϑσηρροίας αὑτῆς. οἰ 9, γδ τοῦτο πύνητές 

ἐσμεν, ὅτι σεενίλν δεδοίχαιμδν,Ἤ: κα μυθάα, ἐχωμῦν πάλφυτα, υ ἐγ ὁ ὁ μκηδὲν ἔχων, πνηρ,δρλ᾽ ὁ οζ 

“ποίδν φείῆων. ἐποὶ ὼ οὖ ταὶς συμφοραῖς οὐ ̓ ἄν τὰ μεγαΐλαι πο. ον χακο  δαικρύομϑῳ 

ἡ ἀϑλίος ἡγρύρίβα, ἀλλα ὧν 22. Εἰδέζς αὐταὶ φέρον, κῶν μικρᾳ τύχῃ δτο" ὡς {γε 

Φίρᾳν Εἰδὼς, καὶ ἐπαίνων ἀξιοὶ Χ ζεφόύων. ἃ ὅτι τῶτο τῶτον ἔχε φῶς Ἔὐπον,ον τοῖς αἰῶσι 

ᾧγας ἐπαινούμδ, ὥν πολλα τυτίομδύους, καὶ μι ̓ἀλρριώζαε αλλ ὑψηλὸν ( αἱ αὐχένα, ἔγρι- 
ζμ ὥν Ὡποτ᾽ φεΡτρι φεύρρνζᾳς πληγάν; ; ἐχί ὠκείνυς Ζ Χ ὁ τεφλυούμδυ ὡς αἰδρεί- 

ψ 6 Ἀ ὁ δυναίνειτύτυοῦ Ἧ χ) γολῶμδν, ὡς ἀὐλύδρους ἢ δειλοιᾷ, οὕτω τοίνεω χα ἐπὶ γϑυ" τὸ 

βίου “δαγμῦ; ἘΧ ποιωώϑμ. ᾧἥἕ “ ̓ βϑθκόλως ὥπϑυτον Φέροντει φεφανωσωμδὺ, κρθουπτερ ἐ ἐ- 

κεῖνον ᾧ “δυνάον παγκρατιαφήν ̓  τῶτον ὃ δαικρύσωμϑρ ῷ δεδοικότοι καὶ ὺ πρέμωντα τὰ δειναὶ, 

καὶ ωρὶν ἢ ̓δίξαοϑαι πληγάμ Ὡὐποτε νηκότοι τῷ δι4. χα γὸ δὰ Ὁ α ἀγώνων, Εἰ τί, φρὶν ἢ 

χεῖφοις λὐτάραι, ῷ λὐτίπαλον ἰδω, τίω διζωνν' τείνοντα μόνον Ὀἰποφύλϑι, κῷ μη ἐ δέξηται ' 

«- 

! στληγᾶυ, κριφουγέλοιφος ἔςα!, ὡς’ ᾿ἄτοιος υσὶ κσυλακὸς καὶ πόνων ὠπειρ9ς τοιούτων. δὲ καὶ 

Ἐχὶ τύτων συμιξα)ν4 δ" πενίαν δεδοικότων, Ὁ! ἡ ον εδ' πίω πορϑσδοχίδν αὐτῆς «ρεγκεῖν 

δωυάνδίων. δκ αρα ἡμις ποιούμϑμυ ὑμας ἀϑλίερ νὰ ̓ὐὑμᾷς ἑαΐζυζ. πῶς ὃν υ καταπαίζε- 

ταὶ συ λοιπὸν ὁ δζροθολορ, χϑὴ ̓ασοϑ πληγὴ τ ̓ἀπειλίω ὁρῶν δεδδικότα καὶ Ὁ πρέμονζᾳ.: μῶλ- 

λον 3), ὁτὸμ αἰπειλέω τῦτο νομεζης, οὐ οὐ δεήσνται λ9ι πον οΥοὰ πλῆξαι, αλλ ἀφεὶς ὄχ ῷ 
πλούτων, τῇ ἢ ππεησϑυχίᾳ τῆς ἀφαιρίσεως χήθϑυ ὃ πϑωτὸς μαλφιχώτερ9) σε ἐργασεῖ), χα 

γὰῤπεφύκαμδυ, ὦ ως Εἰ πεῖ, ὦπρ δεδοίκαμϑι, μῷ ζ παλεὶν οὐχ οἱ οὕτω νομίζων δὴ Φοξε- 

6Ά, ὥασερ ἐμισσοϑεϑεν αὶ ασοῦ τῆς πείρας. ἵν δξέυ μηδὲ ζωϊτίω κτήσῃ τίω ϑρετίων, ὧ Υ 

αἰκμαΐζοντι σε κατέχεις φίξῳ,τυδ9 τὴς πείροις ᾧ φόξῳ τὴς πενίας, ὦατερ χηθϑν πυεὶ χριτα- 

τήκωνγ. χαὶ γὸ χηρϑὺ πϑυτὺς μϑιλφχώτερης ἢ  Ουιοῦτος, κα ἢ ἀὐτύττῷ Καὶν αἰϑλιώτερϑν βίω ε 

ζώ,, τὐϑ ὡ ὧν πλεονεκτε, δεδοικώς; ΚΝ ἢ ὧν οἶκ ἐχῴ, ἀλγῶν ὴ χαρῶ ὧν ἐχᾳ, πεέ- 
μον πέλιη, ὧτε δραπετέω ἀγνώμονα ιχατέχῶν ἔνδον τὸ τὸν πλούτο, χαὶ ποικίλοις γισὶ ἐχαὶ ατὸ- 

“τοῖς πολιορκούμϑμος πάϑεσι. Καὶ "Ὰ» Ἰηηϑυμία αὐτοπος, καὶ ) φόξος πολυῤδὴρ, αἱ ἀγωνία, 

ΠῪ ̓ Ολμως πϑυταχόλεν ἀθες χἀμείζοισι. χαὶ ἐοίκασι πλοίῳ πϑρτολεν ἐναντίοις αὐέμρις 

δι 

ἐλαινομδίῳ, καὶ πολλαὶς ̓ασορδμοντι Ὁ ς τεικυμίας, καὶ πόσῳ βέλτιον τὸν τοίουτον αἰ-- 30 

πελϑεν, ἡ ̓ λμωυρκῆ φέρειν χειμδυα;; ὁ ἐπεὶ ᾧ ὁ Καὴν λϑοκτότερον ζω ὁ Ὑπολοινᾷν, ἡ ̓ ἀζυ πόμτὸς 

σφέμιᾷν. ἡ δὼ μήκαὶ ἡμῴς ζυτα παάσωϑῳ, χαζαγελάσωμδῳ τῆς τῷ διαζολυ μη χρῆν, 
οἰϑῥῥῥξωμδν αὐ ζᾳᾷ δόινία, δἰσινονδν τὸ ϑ χαλεποῦ ὑ δόρκηος τέων αἰχμέιυ, χαὶ πα- 

στῶν ἐφοδὸν υὐπυτειγίσωμϑμ. Γ γᾺΡ χὸ μ χαταγελόάσῃς, σέο ἐχά που ὑ πληξαι, οὐκ - 

χί! πόλον Ὀληλοίο). τίωυ "ΣΡ δὰ λήίασασαι τἣν' και. ῥίζης ὃ Ὁ Οὐκ οὔσης, οὶ 15 

καρπὸς βλαςήσει πορηρϑς. φῳᾳ λέγωμδῳ εϑῥα! αἰεὶ καὶ λέγϑντες οὐ 'παυώβδα. αἱ δὲ τι 
λέγοντες λϑύομδρ, ἡ ἡ ἡμέρᾳ δείξει ὠκείνη ἡ οὖν πυοὶ ἰ ὐποχαιλυτήομϑῴε, κ δὲ ἐχρίφου ὩΣ δο- 
χιμοῶ ουσει, ἤ ΧΩ λαμπάδοις δεικγύουσαι Ωι λοιμιαραὶς καὶ Οι οὐ τοιαυζᾷς. τότε καὶ ὁ. 

χὼν ὩΧ ἔλαμοι, ὁ μιὴ ἰλῶν δόλος ἔςαι. α)λὰ μηδένα Ἄροιτο τὸ αὖτε ϑύρεϑίωαι Ουτης ἔρημοι 

τῆς ̓Ὡἶθαμωλίας" αἰλλαὰ πὐμᾷῶς δαψιλὴ πίω φιλφνϑερπίδν ἐπειφερονδμῦς, καὶ φα!-- 40 
δρὰς ἐργᾷ ἀκ λαμπάδας, (μογσελϑῷ τῳ] νυμφίῳ. ὡς Ουτδν τὴς Φωνὴ ὠκείνης Φοξε- 
βώτερον καὶ ᾿ ὀδηωωηρϑτερον, ἐὼ 72) χωεὶς ἐλεημοσμηη ϑαψιλοις αἰπιώτες. τῦτε ἀκνίσο τῷ 

Ματϑικάλ δι νυμφίῳ λέλϑντορ, Οὐκοϊδα ὁ ὑμας. αἰλλὰὶ μήποτο της αἰκέσαρμϑῳ τὴ τὴς φωνῆς, ̓δλαν τὴς 
Ματθικειλφ, ἡδίφηρ κείνης κὴ ὃ ποϑεινοτατης, Δῶπ (ὦ δλογημϑροι τῷ παΐζϑςεμν, χληρρνομύστοτε πίωῳ 

ἡτοιμασμέγζω 

"' ἄπιμῷ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩ͂Τ. ΛΟΓΙΓ, λάς 4) κεν 
ἡτοιμασμένζω. ὑμῖν βασιλείδρ Ὡσοκζα θολῆς κὄσμν, ὅτω Ν᾽ ̓ μακάρλον ζησο θα βίον, 

ὁ ΛὙΨ αἰγαϑωδν ἰπολαυσύ ῖθα πόμτων καὶ νοιῶ κπϑόαμόντων δύ ϑεύπινον, ὧν “ἥμοιτο 
“πὐρθεήμας Ἐχιτυχεῖν, θριτι καὶ φιλων,ϑο»»πίω. ; 

5 Λογ. λα. ΣΙ ΟΥ̓ ΔΎΝΑΤΑΙ ΔῈ Ο ΟΦΘΑΛΜΟΣ ΕἸΠΕΙ͂Ν 

τῇ χειρὶ, “φύλων σου Οὔκ ἔχω" ἢ πάλι ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσὶ, “οὐὸρ ὑμδν 

οἰκεῖ. 

Αταςείλαο ῬΨ ἐλαήοιων (δ φϑόιον, καὶ τίωὺῦ αυμίδν αὐ δ" ϑξελων, 
{ὦ Εἰκὸς ἔχειν ἀὐουφ ἐκ τὸ μειζόνων ἐτέρφις κατηξιώᾳϑα) 9805 
σμάτων, ταπεινοῖ ὁ τύτων τὸν τῦφον ΨΜζῳ μείδογα Εἰὐληφύτων χά- 

ΣΟ ρλσματα" ποιήσοι (ζ αὐ καὶ εἰν οἷς πος ὠκείνυς διελέγετο( ὁ ΝΣ λω 
ΦΥ γάν, ὅτι γοβισμά ὅ61, οὐ καιτόρθω μια, ττο ἐμιφαίνοντος ω) νεουὶ 

βα.., ΟΔΥ ἊΝ εἰὐ' ἡ σφοδρότερον πάλιν ποιῷ, Ἰπχὶ τῆς αὐτὰς μϑμων Εἰκόνος. ὐπὸ 
15) τῷ σώματος λοιπὸν καὶ τὰς ἐκ εν ὀνότητος ἐπ᾽ αὐτὶ Ἵ μδηων χωρᾷ τίω σύγκρισιν, ὃ μαὶ.- ᾿ 

λιζα ἐφήτοιρυ ὠκῷϑοι μιαιϑεῖν. ὯΦ οὐχ οὕτως ἰκθμὸν ζω αἱ Οις ὐοαμυϑήτααῖ, ὃ χόϑῶς ! 

ὃν σῶμα ἘὮ, ὡς ὃ μαϑεῖ ὅτι αὶ οὖν ἀὐ!ς, οἷς Εἶηρν, Οὐδὲν μέγα, ἡλουηοιῶτο, καὶ φησιν κα 
δυιυύχ.. 8 οὀφθειλμὸς Εἰπεῖν τῇ χοιθὶ, εἰἷδν σν Οὖρο ἔχω ἡ πάλπη κεφαλὴ τοῖς ποσὶ, ᾿ 
γϑείαν ὑμδμ] οὐκ ἔχω. Εἰ γδρὺ ἐλαῆον ὁ γρρισμα, ἀλλ᾽ λναγχα)ον ὃ ὥασερ σύκ ἔτος ἐ- ὲ 

10 χρίνου πολλαὶ ἐμποδίζε"), οὕτω καὶ τότε χωοὶς χωλεύει δ᾽ φρλήρωμία “τὴς ὀκκλοισίας, καὶ ᾿ 
οὐκ Εἶπε, οὔι ἐρᾷ, ϑνλ᾽, ὁτί αὶ διωα) Εἰπεῦ. ὧςι κῶν ϑύλῃ, καν λέγη, Οοἕκ ὡγδίέα 

χέται, σον ἔχᾳ ὃ οῦγμα [τω] φύσιν. «9 τὔτο λρι ων ἐκοίτεροι ζῳ ἀκρῳ, οὖν αὖν- 

ποῖς γυμνάζει τὸν λόχον, ϑ 9 τον Ζ αὶ χάρθς ὁ ὀφθαλμοί, δοὕτερον ἢ ὩΧῚ κεφαλὺς ἢ 
ποδῶν αὔξων ὃ χγήδαδειγμά. Ὅ{ γὰρ ποδὸς εὐτελέφεφρν, ἢ δι κεφαλῆς διμιώτερον χαὶ αἰ- 

2 ναγΎχφ τερον ; Τῶτο »ὰ» μάλιξα ὅν λ. 369 πος, ἡ κεφαλή . λ ὕμως οὐκ ἔςιν αὑταρω 

κης, Ουὴ ζᾳ, πόμτα αὐτὴ δυυύκιτ' αὐ αὐόει ᾿ ἐπεὶ Εἰ τῶτο ζω; αἰδεῆοΐἷς ἡμὶν (Ὁ πόδες 
τι .ς πγρλσέκαιντο. καὶ σοὶ ἔφη μέχρι τῦτν, ὥλώ ᾧ ἐπέσαν ιἰπυβῥολίω ζητφ' ὅπερ αἰεἰ" ποιῷ, 
ἮΝ ὐ μέχρι τῷ ἴσου φιλονειδίν, αἰλλα αὶ περαιτέρω πσφϑϑαίνων. 89 ἃ ἐπαγᾷ λέγων 

2. Αλλά πολλῷ μάλλον τὰ δοκϑιώτα μέλη τῷ σώματος ἀἰοϑενέξεφοι αὐ ἀρχήν, 

29 γάγ χφ)α 4" 

53. Καὶ ἃ δοχοῦμϑμ ἀτιμότερᾳ τὴ τῷ σώματος, τύτοις “μῶν αἰδιοσοτέφαν" αἰξετί. 
ϑελϑιυ᾽ χαὶ τα αἰογήμονα δὰ ἐυορημωσεωυζωυ αἰϑιοσοτέρα ἔχά᾽ 

᾿ς Πλφυταγοῦ τίω τῷ σώμωτος προϑεϑηκίω εὶς, τη κἀκεῖνον ποραμυϑούνϑρος ἡ 

τἶτον καταςίλλων, αὶ γὰγ τῶτο λέγω, φησίν, ὅτι νὶ μόνον χρείν ἐχέ τὰ μείξονα ΨὋ ἐλφτ- 
35 πόνων, αὐδὴν ὅτι καὶ πολλίω χφείαν ἔχᾷ. Οἵ ἀγὰῤ αἰοϑϑινὲς ον ἡμῶν, ΕἾ ὧς ἄτιμον, τοῦτο καὶ 

μλώγμνς,., λὐαγκϑῦον, ἡ τι μιῆς ἰπολαυει "μείδονος. ὦ χαλώς Εἶπε, (μ᾿ δοχϑιώτα, ὁ, ὦ δυκῦκϑμ, 

δεικψυὺς ὅτι αὶ τῆς φύσεως ΓΖ “πραγμάτων, ἀλλα τῆς Ὑ.᾽ πολλών τ ασενοίας καὶ ψύφος, 
σὐὐσδὲν )Ὲ " οὖν ἡμῶν ἀτίυων᾽ Θεοῦ γδγέρχϑν 681. τί γὰρ Δ μοοίων δῖ δρνντικδί αἰτιμέ.- ᾿ 
τερον ὧν ἡμῖν ἐὴ δοχεῖ; αλλ ὅμως πλείονος ἀἰπολαυει δ μῆς. καὶ (ὦ σφόδρα πύητες, κἂν 

40 ζὸ λριπὸν γυμνὸν ἔχωσι σῶμα, Οὐκ λυ λϑαΐοριντο ὠκέα ζᾳ' μέλη δεῖξαι γυμφα.. καύτοιι 
οὐχί αὑτῇ ἀτίμων ἡ χαξις, λὰ μᾶλλοι ῇΨ λων καταφρονξοϑει ἐδι. κ ΣΎΝ οἰκία, 

ὁἡτίμωμϑῥος οἰκέτης οὐ μόνον Οὔκ ὄὀστολαυει πλείονος θεραπείας, δνλ' συν ἦμ αὐἴ αξιω 
οὗται. ὧςε Εἰ αὶ τῦτο ἄτιμον ζω, οὐ μένον μειξῴων οἰπολαύαν Οὐκ ἔδει, δλλ᾽ Οὐεῖν Μααν. 
Ὁ ᾿ μου ΠῚ πλείογος απολᾷυει τιμῆς ̓ ὼ τύτοτῆς τὸ Θεοῦ σοφίας ἐργασαρδίης. τς δὰ 

ηὴ ἀήϑημεν. 
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"Ὁ οὐ τῇ φύσει ὃ μὴ δεῖ, ἔδωκε ᾿ τοῖς ὃ, Κ᾽ οὖν τῇ φύσει οὐκ ἔδωκεν, ἡμαξ πϑρέχε 
ζωαΐίγκοαισεν. αὐλὰ οὐ δζρὺ τῶτο ἄτιμα. ἐπεὶ ᾧ τοὶ ζαΐα ἐν τῇ φύσει τὸ ὀμενδεὲς ἔχει, χαὶ 
ΜΝ ᾿ ΩΝ ' " ν ς ; ᾿ ΝΠ ΊΨΨ{0ῃ ᾿ 

οὐτο ἱματίων δεῖτοι, οὗ τε αἰ δημούτων, οὐτὰ ὁρϑ Ὁ τὰ πλείονα αὐτἶμ" αλλ οὐ δέου τϑτο 

ἀἰπιμότερον αὐτὴν τὸ σῶμα Ὁ ἡμέτεφον, ὯΦ πόρμτων δεῖται τύτων. ᾿ Ὁ» ΕἾ τις ἄκρι- 

(ὡς ὠξεζεσειε, καὶ αὐτῇ τὴ φύσει τ μια! τε ᾧ αϑαγκο)α ὅθ1ν. δ δὴ ἡ αὐτὸς ἡνίξατο, Οὐ "αἰστὸ 5 
τῆς ἡ μετύροις ἔλι μδηείας ἡ τὸ πλείονος ἀπολρύειν ἡμμῆς, αἰλλαὶ ἢ Ἔσο τὴς γὴν πσρα-- 

Ι ! ,.07)5 ) .-- «, » “ἡ ν ν } ἢ 
μάτων Φύσεως ἀὐφις ψηφισοίψδρος. 89, οτὸν αὶ ἀοϑῶν λεγῇ. " ὦτι μαι, τὰ δοχϑιώτα 

λέγ᾽ ὅτὸν δὲ ααγχα)ώ, Οὐκέτι πσοϑςἴϑησι το δοκοιοῦται , αλλ αὐζος ὡἰποφαίνετω λόγων, 
ὅτι ἀϑωγκαα! ὅ81, τὸ μοίλόι Εἰκότως. ἢ γδὸῤ απθϑς πειδοποιΐαν ᾧ τίωὐ τὰ “ρους ἡμδν" 
ὀζαδοχίω χρήσιμα. δ σ᾽ τῦτο (ὦ νομοθέται Ῥωμαίων οὧν ωῦτο αἰχρωτηφιαζονζας πὸ τὸ 
μδι» ἡ ποιοιζᾳς θὐγόχοις, ̓ χϑλαζϑσι, ὧτε πο κοινῷ μοι. λυμφινομϑῥοις, ὸ αὐτὴ ἐπηρεα;- 

ζω τῇ φύσι. ἀλλ᾿ Ὀπόλοιντο ὦ ἀκόλαςοι, ᾧ τῷ Θεσί τὰ δημεσργήμιατοι ὅχρβάλ- 

λοντίς. ὥασερ.γὸ τῷ οἴνῳ πολλοὶ δ ἄν μεϑυογζῷς κατηθϑὰ ἦτ; ἡ τῇ φύσει ἣν γώα,- 

ὅν αἱ 9. (αὲ μοιχευομδῥας, οὕτω καὶ ῷ μδὲῃ τα αἰρω Τρ οριάαι αἰαὶ ὧδ οὐκ Εἰς 
δέον αὐΐωις γοωρϑβοις" Ὡλλ Οὐκ ἐχοίω, οὐ Ν᾽ τῇ Φύσει τῷ πορργμαζςἡ αἰ μδοτίασυγ- τς 

χακλιήρω"), ἀλλ᾿ ἰπὸ τῆς ποϑαιρέσνως τίκτε.) τῇ τολ μϑέτος Θ᾽ πλημμέλημα. τινὲς δὲ τὰ 

αἰοαϑενέφερφι ᾧ ἄτιμα ᾧ αὐαγκαϊὰ νὰ τιμὴς ᾿δτολαύούτοα πλείονος, αἴθ ἐφϑτιλ αδο νὸ πο. 

δὼν Εἰρδοϑα, τῷ Παύλῳ νομίζουσι; αὶ αὐοϑφνέδερα ὦ ὀϑαιγκα)α ΚΝ ὀφϑωλμώις λέγφν, ὅτ. 

ἐλοημϑροι πῇ διυμωαΐ μωι, στλιεονεκτ αι “ΠῚ “»βείᾳ ̓ πὲδὲ αἀτιμότερῳι, (ἄν' πόδως., ἐ ὃ» ὲ 

οὗτοι πολλὺς ““ἰ πολαύοδαι. πφολνοίὰς. εἶτ ἵνα, μιὰ πώλιν ἀλλίωυ τἰ χυβῥολέω ἐργαίσηταί, 29. 

φησι ἃ " ᾿ κὰν μιν οι 

24 Τα ἢ β οδίμονα ἡ μϑι οὐ γοείδυ ἐΐγει. ἵνα γὰρ μωΐῆις λέγη, ἡ παῖος ἔψέ 
2όγϑς» ὋΣ πιμίωνπατωφρονᾷν, τοῖς "ὶ “ αἰπιμοτέρρις πσφϑσεδρθύοιν » οὐχὶ κουταῷρ9-.- δήμη 
νοίευτος τη ιτοιούμϑῥ, φησιν; δλ. φὴφ αὐζᾷ οὐ δεῖται. "ὦ ὅροι ἡλίκον ἐγκώμιον ἐν βρᾳι-- 

χαφϑεὶς αὐρέδραμα, συβιφερϑντως τῷ καὶ χρίμως ποιών. αὶ στὰ τϑρκεῖται τύτῳ, λα 25 

κ αἰτιλν τ τ, ϑησί, λέψνρ ΠΑΛΑ Θεὸς (μυεκέρᾳσε τὸ σώμα, τῷ ὑφερϑεουτί σι. 

δλοσοτέρριν δοις πἰιμέω."." ΕΞ ᾿ . 

25. ἵνα μι οίσμα ἡ ο» τῳ σοί μα. Εἰ8 (ἀμωεκέραισεν,, οὔκ ἀφυκε Ὁ ὠἀτιμότε- 

οϑν Φαϊνεο,.- ζ9 3» κιρνώμϑρον ἐν οὗ, ἡ οὐ Φαίνοται τί τσϑ3 τύτο ἴω ἐπεὶ οὐδ᾽ ἀρ κε- 
χραοῖι, ἀὐφ' φαίηνϑῳ ὁ ν᾽. καὶ ὅρφς πὼς (μυεγὼς (αὶ ἐλαιηώματα αὐ Ῥοιτρέχει λέγων , τῷ! 19 

ὑφεφφιώτι. ςίκ ΕἼπε,ιτῳ απίμῳ, τα νήμονι, δλιαῦ τ ὑφερφιώῶτι. ὑξερφεώῶτι πὼς; Κ' 
φύσιν, αἰϑεοσοτέραν δου ιμιδι. ὦ δζρ τἰ; ἥα μή οίσμα εὐ τῳ σώμαίι. ἡ γ μιν-- 

οἰας ὐοα μυϑίας ἀπολαύοντες ἤλοριω ὅμως, ὧτε ἐλούήογα λαξύντες, δείκψεσιν οι μᾶλλον 

ἐϊιμηήϑησαν. τῳΐ Ν᾽. ὑφερφιουπΐ, φησι, αἴϑκοσοτέρφιν δοὺς πμάυ, Εἶτα ἡ τὸν λόρρν ἐπά- 

γή, δεικψεᾷ ὅτι συμφερόντως καὶ ὑξερήν ἐποίησε,  μειζόγως ἐτίμυησα, τίς ὃ ὁ λόχϑο; ἵνα μι ἢ 35 
ὁάσμα, Φησὶν, ἐν ᾧ σώματι. [ὑ οὔκ Εἧπεν,οὺν τοῖς μδλεσιν,δνλν ον τῳ σώμιατι ] καὶ »ὰ» 

πολλὴ ἐμϑμεν καὶ πλεονεξία, ἐ!),Εἰ τὰ ᾧ καὶ ὐπὸ τῆς Φύστως ἡ Οἰσὸ τῆς ἡμετέροις ἐθερφιστεύ.: 

ετο πϑϑνοίας, τοὶ ὃ Οὐ οὲ ὁτέρωϑεν " ὦ αἀἰπεοάεϑη αὐ ἀλλήλων, οὐ διαί νϑνω φέρειν Τ' ( ιὠ-. 
δεσμον. Ὁ ποθ οϑέντῶν ἢ πότων, ἡ τοῖς λθιποῖς ὀγίνοτο δ λοίφη. Εἶδες πῶς ἔδειξεν ὀύαγ- 

χᾳίως μείζονα τῷ ὑφορϑιῶτι διδονϑρϑζῶω τιμάυ ; Εἰ "Ὁ μη τϑ γγόγϑιε, κονὴ πϑύπωνθν 40 

ἡ λύμη ἐγελόνει, φησί. ἢ γὼ Εἰ μη “πολλῆς ζωῦτα πο ἡρμδυ αἰπήλαυσς παδλνοίας, ἔπη-: 

ρέα ἰάθη αὖ μυὶ ἔχοντου τίω ὐπὸ τὴς φύσεως βοήϑειθυ " ἐπηρεα εϑέντοι 8, αὐπώλετο αὐ" Ὥπϑ-: 
λορϑνα ἢ, ἔδάσεν δ δ σώμα" Δααϑέντος ἢ αὖ σώματος, ἢ τὰ λοιπα αὐ ἀπώλετο τὰ πολ- 

λῷ μείζονα τότων, ὁρᾷς ὅτι καὶ τῆς ὀκείνων ἀσφϑνοΐας ἔχεται τύτων ἔχιμδίεια ; οὐ »Ὁ} 
οὑτως 



β Ἶ: ̓  

" πιξν 

χήτμι, 
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οὔτως οὐ τὴ οἰκεία, φύσει Ὁ ἐὴ ἔγρεσιν, ὡς -ῳ» τῷ σώματι ) ἐν. “ἰῷ δὶ τῶν», ν᾿ ἀ ὃ σῶ- 

μφ Ὄνστθληται, σϑτεῖδ, ἀἰὐις κέρδος τὴς καϑέκοιφον ὑγείας. δλ᾿ δ τε ὀφϑωλμὸος ν μϑμη, δ 

π ῥιρ Αἱ φτοιρϑύσοι ῶ οἰκεῖον, τῷ (μωϑέσμου λυϑώντος, ὀφέλος συυδὲν ἔςαι λοιπόν ὁ δὲ, 

τότε ὑδϑοντο;, ὀκῴα βλαζῇ, ἡ Αἱ αϑαφαίζεται ἡ ασο5ς ὑγίειαν ἐπόμεισι ζα χέως. δλλ᾽ 
ς ἴσως Εἴποι τις αὐ τ ὦ ὧν τῷ σώματι Ἅδλϑν ἔχει, ὅτι ὦ ὑτερϑῳν αἰϑιοσυτέεοιν ἔλαθε τι-- 

μάυ, Ἐπὶ 3 Ὴ δύ, ϑούπων πτῶς αὐ τῷ Φόρείη , πχὶ ϑμ᾽ λυϑοσπων Δ δῶυ μαάλιςα, 

ἰδοις αὐ τθη συμξαγνον." ὰ ἡ ( αἴϑὲ τίων πνϑδικούτίο ὥραν, κσοῷτοι (ὃ μιοϑὲν ἐλᾳῦον᾽ 

ἡ) ὃ πριλυηθὰν πρλόατον ἔπεισε (() ποινῦμα οὐνενηκόνταεννέα καταλιίσν, αὶ ἐπ’ ἀδρ' 
ϑραμῷ; ᾧ ἀύροθον ἐδαςαζοι», Οὔκ ἠλαύνετο ᾿ ἢ ὁ ἄσωτος υἱὸς σιλείογος τῷ φὐδυχιμιηκότος 

᾽ὸ χῆραι μς πήλανσε᾽ τὸ ὁ Χηφής τϑϑ Ἴ) ὐπονύλων ἐξεφανούτος α)εκηρυῆοτο, ᾧ χὶ 
Ὴ (α λφρυών "τῷ ἰδοις αν όνϑμον, καὶ γὰν ὁ  πύτε ζῴλαντα λαθὼν, καὶ ὁ δυο ΦὮ αὐ. 

Μιρηξιώθνοοιν, οἡ ταῖ ᾧ ζὰ δυο λαῷ, πολλῆς ἀπήλανσε μῶλλον τῆς ασφονοίας. Εἰ) 
(ὡ πέντε ονεχειρί θη, ψμηνδμωρίνϑμος, τῇ πορῶος ἀν ἐξέπεσε" δξανδμος ὃ ἴᾳ δυο, ᾧ ᾧ 

τϑν ἑαυ νηκνρώσας, τῦσ' αὐτὴν" ἠξιώϑη ᾧ τὰ πέντε ἐργασαρϑρῳ; Τσάτῳ στλεονεκ τήσαις, 
15 ὕσῳ αἰπ' ἐλούβοιων πόνων ἢ αὐ»νδ ἐπέτο χε φεφόνων. χῴτοι ᾧ αὐ λύ,9 6» πος ζω, ὥασερ 

ὁζῳ πώπε; ϑλλ᾽ ὅμως φυυδν ἀσοῆς αὐτὸν ὁ δεασότης ἀκριζολογέται, συ ὀὐαγκαζα 
αὐτοὶ " πον ᾿ἕ (ἀωδούλῳ, συυδ λέγη, ὅζρ τί μὴ δυώασαι ζεὶ πῖντε ἐργασαοϑαι " δικαίως 

ἡ αἰ πων". λα ᾧ ὐτγέφεφόμου. ζωτ' δῶ Εἰδῦτες, μι ἐπεμβαίνετε Οἷς ἐλοίήσσιν 

(Ὁ μωϊξου; να μὴ στο ὠκενων ἑαυζοις βλάψητε. ὐποοκζουϑρων ἊΨ αὐ, ὃ πῶ 
20 αὐ αι φϑείροται σῶμα . ὦ Ρ αἰλλο 56] σῶμ(ρι» ἢ Φ. πολλαὶ ἐὴ μέλη; καϑώς ἡ αὐτὸς Φη- 

σιν, ὅτι ὃ σῶμιαι (έν ἔςιν ἕν μιόλος, Ῥδλώ πολλώ. Εἰ τούμυ τῶτο ἐς! σῶμα, φροντίζω. 
μδν τῷ τὰ πολλὼ μϑμειν πολλά. ὡς ἐλυ' μεὴ τούτο ΔΙ ασώζηταὶ, αἷϑί ( καίολα ἡ πληγὴ 
γένεται. 88. χαὶ αὐτὸς οὐ τοῦτο μόνον ἀστοτιῖ, ὃ μεὴ “ϑηνοάζεαϑο ἀλλήλων ἀλλα και ὃ 
σφόδρ (ιωΐφϑαι.- Εἰπῶν γι, ἵναι μ(ὴ κἡὶ αάίσμα, εὖ» τωσώμαιτι, Οἕκ. ἠρκέσϑη τούτῳ, 

ε: αλλ ἐπηήγαμ, Ια ὃ ἀὐδ' αἱ ἀλλήλων μεραμϑαοὶ τα μέλη, 
. Βπέραν χα ζαυτίω αἰδίον πσοοσιθεὶς Οὔ (ῳ ἐλοῆονα γηλείονος ἀπολαύειν διμιῆς. 
οὐγαρίνα μα Ὡιποοάζητῶ “μόνον ἀλλήλων, οὑτως ὠχϑνόμιησεν ὃ Θεός, αλλ ἥα χαί α'γαῖ- 

πη ἢ πολὺ κγ ὁμόνοια. Εἰ.γὸ ἐν τῇ τῷ πλησίον σωτηοία, ὃ ἐπ) ἑκοίς ῳ, μι μοι ὃ ἔλατο 
τῶν ἡ ὃ στλέον" Εἴπης.. ἐνζιῦϑα γὺ οὐχ ἔςι πελόνᾷ ἔλουῆον. μδῴοντος "ὃ τῷ σώματος, 

4 δυνατὸν καὶ Ἔ δα Φορφὶν ἰδεῖν: οἰπολλυμδῥν δ, Οὐκέτι. Υπολζτω 5, δὺ μὴ ὼ ζῳ ἐλόῆονα 
μϑρη. Εἰ τίνι αὶ τὰ μαγάώλᾳ ὡσολάηαι μικρανν. Ὡπορραγτων, ὁμοίως. ὀφείλᾳ ᾳο- 

τα Ὑυ) μικραδν φορντίξειν; ᾧ οὕτως ὡς ἑαυ, ἀτοον τῇ τύτωνίτηφία αὶ Ὁ) μειξόγων 

μϑνόντων. ὥφε καὺ μυριάκις λέγης, ὅῊ ἀτή μον Ὁ μέλος ἐλοιῆον, δλλ᾽ ἐδ μη ὁμοίως. 
κυδϑνοῆς, ὡς ὶ σού τῷ, δλλ' ὡς ἐλσ΄ἤονος ἀμδιῦο, ἡ βλαδη Εἰςσε Αἰ αὔησεται. ὄχ ̓ αὗτο 

44 Οὐκ Εἶπεν, ἵνα αἰ χὺρ αἰλλήλων μόνον μεραμψώδοι ᾳᾷῷ μδύν , αλλαὶ παρ σέϑυχεν, ἵγα τὸ ὠΐῷ' 
χα ἀνήλων μεοιμνεῦσι, τι τέςίν, ὁμδίας ᾧ τὰς αὐτῆς τῳ μεγάλῳ καὶ ὁ μικρὸς ὄπα. 
λϑύη πσϑϑνοίας. μυὺ τοίκμω Εἴπης ὅτι ὁ διξνω ὁ τυχὸν ἔθ1ν, αἰλλ᾽ οὐννόκσον, ὁτι μέλος δθὴν 

. 7) “ΔκΔχ᾽, “-ὦςΚ51 “ “ ν δ“ .«» Ὶ " Πν΄ἴ΄ φ“ὴῆος 
ὥκεινου τῷ σώματος ΤῸ τὸ γτὴμ συγκχρ ουτοιώτος, ἡ ὠατὲρ ο οφθουλμὸς, οὕτω αὸ (στ “πιᾷ - 

σῶμα ἐἢτὸ σώμμιι. ἐγθα Ὁ» αὐ τὸ σῶμα οἰκοδὸμῶται, συοϊεὶς συεῖν τῷ πλησίον ἔχει 

40 πλέον, σον γ τϑ.» ποιᾷ σῶμα, τὸ σὴ τὸ ὦ μεῖζον, τὸ ὃ ἐλαῆον, ἀλλά τὸ πολλὰ ἢ 

ὦ ΔΙ θφορα. ὥαστρ γὸ σὺ, ΩΦ μείξων Εἶ,τὸ σὼωμα (ἀωίςησας, οὕτω ὦ ὧν, ΡΤ ἐ- 

λαῆων. ὧςι ἡ ἐλαήωσις εἰὐτν,, ϑτὸν' δύῃ το σώμα οἰκοδὸμεῖν, ἰσότιμός σοι οἷ ζ Εἰς ῷ χα-. 

ὴν τῦτον ἔρϑινον, τὸ γὸ αὐτὸ σοι δυυύα.)" ᾧ δῆλον ἐκφθ)ον. μισ' ἔξω ἔλαον {ι ὶ μεῖζον μέ-. 

Ἅλος, μηδὲ αἰ μμον χυ αἰτίμότερϑν ᾿ανὶ ἔζω πόρτα ὀφϑωλμός, ἢ πόρτω κεφαλή . Οὐκ σο- 

ΟΠΒιγίωῆ.τοη,, 3. Ρρ λζπῃ 



χὸν (Ο, 446 ΧΡΥΣΟΣΤΊΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

λῴπωη ὃ σῦμα;, πϑωτί πν δῆλον. παίλιν ἐὺ πόρπει ἐλοίῆονα ἡ, τὸ ἀδρ' συμξήσεϊ). ὧξε καὶ 
ζωτη ἰσῆται (α ἐλάηηω. Εἰ 5 δύτι ἡ πλέον Εὐπῷ, ἥὰ μϑίη σῶμα, ἐλοῆων δρὴν ὁ ἐ- 

λοῆων. ὡςε δὶ σέ ὅδιν ἐλούηων, ἥα σὺ νϑῥης μέγας ὧν. ϑζρβ τῦτο καὶ τίω «ὠτίω ὠπεητεῖ 
οὐρὰ πόϑτων πσοϑνοιαν. καὶ Εἰπώννα τὸ ἀφ᾿ καῇ ἀλλήλων μαφαμγοῦδσι ζῷ μέλη, ἐρ- 

μώωυδυειτὸ αὑτὸ τῷτοπάλιν, λέγων" 4 

᾿ ῇ Κα Εἴπ' πάρ ̓  μέλος, συμιπάσᾳ πόϑτα ἃ μέλη "εἶπε διξαζῶ ἐν μέλος, συ. 

χοώρε! πόρτα Ὁ μέλη. Διὲ γδ τῦτό, φησι, ἡ τέων πολνοιαν κοινζεῦ ἐποίησεν, εν το- 

σειύτῃ Δ. φΦορᾷ κριτασκθυάσαις ἕνωσιν, ἴα ὶ εν" ἀσποσαρόντων πολλὴ ἡ χϑινωγία ἡ. Εἰ 
"τῷ πλησίον ασϑλιοια σωτηρία, κοινή ἔβην, αὐαΐγκη χαὶ τίω δύξον καὶ τίω ἀθυμίαν 
ΟΝ τοία τοίμω ὠνώϑω ὠπαιτᾷ᾽ τὸ μν' αἰξεοϑαι, αλλ μοοϑτα κΟ' ἀκρι- τὸ 

(εἰας" τὸ πσοϑυοῷν ὁμοίως ἀλλήλων" τὸ κονεὶ ζῷ συμξαμοντα ἡγείαϑει. χαὶ ἀυωτέρω μϑῥ 
φησιν, ὅτι πόδ κοσοτόρριν ἔδωκε τίμιήν τῶ ὑςξερριῶπι δζῳ τὸ δύαϑιῳ, δυικρεὶ ὅτι αὐτὸ τὸ ἡ- 
λαῆαίοϑαι, μείζονος τιμῆς σχϑλξειον γέχϑνον᾽ εγταύϑε, ἢ ὑκν' (ἢ τῖς πυοονοίας ἐζσοῖ λό- 

29) αὑταὶ τὴς αἰ σο ᾿άλλήλων γηουϑῥης. αἰ 9) τὑτοὺ μίξονος ἐποίησεν ὐπολοιόσαι .- 

μῆφ,φησιν, ἥνω μεὴ ἐλοίῆονος δἰπολαύῃ ππρλνοίας. Οὐκ ἐντεῦθεν 5) μόνον, αλλ ἢὶ ἐκ ΝΜ κα 
συμραινόντων γϑηςῶν ὁ λυπηρῶν αἰλλήλοις (ἀωδδε ἃ μέλη, τὸ γὸ τῇ τῆῤρνη πολλαΐκες 
“«αοεασαγείσης ἀἰχανϑης, ὅλον τὸ σῶμα αἰοαϑανε.),ἃ μωισιμνᾷ" χαὶ νῶνες χαμτῆς.), καὶ γα- 

4 ; Α ͵ ᾿] ! ! ε ! .«.ἢ δ, 
φὴρ ΚῊ μμη0 91 συφίλλον), ΓῚ χάρες, κοι ϑεῦπερ δορυῷϑρ9ι χρὴ ὑπηρέται σϑλίοντες, ανδλκύσι 

τὸ παι, καὶ κεφαλὴ ἔχικύτήει, καὶ ἐφϑόημοὶ κ(ϑ' πολλῆς ὁρῶσι τῆς φροντίδος. ὡςε Εἡ 
καὶ ἔλο’ῆον ἔχει ᾧ καὶ δυυύααϑαι αὐχοῷ ὁποιῤ, αλλὰ ᾧ τίω κεφ "κατεγαγεῖν τὸ 10 Χοιρπίμε 
ἴσον ἕλε, καὶ τὴς αὑτῆς ἀπήλαυσε Πιμῆς, καὶ μαίλιςα ὅτθρ μὴ χσῤιτί χρυτα φέρωσιν αὐτίων 
(ὦ πόδες, αλλ ὀφάλη, ὥς! Εὐ ᾧ ἀμιωτίρᾳ τὴ σπλεονεκτᾷ τ χαὶ τοιαύτη οὕτω ῷ ἐ- 
λῴῆονι τίωΣ τιμιζυ ὀφείλῷ καὶ τέων κηδεμονίαν, καὶ τὸ ὁμοίως [ὠστωτω-ς (ἀμαλεῖν ἰσέ-. 
τήτα διύκεσι πολλίω. “ίγὰν τῆέρννς ϑὐτελέφερφυ:! “8 κεφαλῆς Μιμιώτερον αἰλλαὶ τῶτο 
παϑϑς ἐκῷο βαδιξᾳ ὧ μϑέος, ἃ πλύτα (θ᾽ ἑκυτῆς συγκαᾷ. πείλη αὐ ὀφϑαλμοί ̓ , παῖ- τ᾽ 
ϑώσι, πώτα αἰλγεῖ, ἢ πώτα ον ὐργία᾽ καὶ οὔτε πόδες βαδίζουσιν, ὅτε χάρες ἐργαίξονται, τε 
γαφὴρ ὡσολᾳύει ΜΕ ἰω)ότων᾿ χρύτοι ὃ πάϑος ΔΨ ὀφϑιιλ δ 81. 41 τήκεις τίωὐ γαςί- 
ἐα᾿ τὶ κατέχως (δῷ πόδα, Τἰ δισμιῴς αὶ χῴεορο »ὃτι ὀκείνοις ( μωδέδυπι, ἡ αἰῥήτως ὃ 
πὸῤ πάρη σῶμα. Εἰ γὰρ μὴ (μωυέπαοκι, ἐσγ᾽ δι ἰὠΐλατο κοινωνῷ τῆς ασϑλνοίας. δ͵4. 
περ Εἰπὼ, α ὃ ἐὠδ' «αὶ δλλήλων μεριμνοίσι ζᾷ μέλη, ἐπήγαψμ, Εἴτε ποία ἕν κεά- 3» 
δος, συμιπιϊοή πάντα τὰ μέλη Εἶπε δυξαίξοται ὃν μέλος, συγχαυρά πάντα τὰ μέλη. καὶ 
“πῶς συγχαίρει, φησί; φεφδλυούται κα κεφαλὴ, ὁ ὥπας ὁ δὐ,ϑοζπος δοξάζεται. λέγη ὃ 
φόμα, καὶ γελοίΐσιν ἐφθαλμοὶ χα δὐφροκύνονται χαίτοι οὐ τῷ καίλλοις γϑυ" ὀφϑαλρδ, 

ὡυλὰ τὴς γλωπης ἡ θ)δοχίμιησις. πάλιν ὀφθαλρϑῷ καλοΐν φανομδβων, κἡὶ πᾶσα γυνὴ 
χαλλοπίζετα ᾿ ὥασερ δώ καὶ οὗτοι,χαὶ ρινὸς ϑύϑείας, αὐ αὐνχένος ὀρθοῦ, καὶ ἑτέρων μαλωδ 39 
ἐγκωμιαζονδῥων, γεγήϑεισι χαι φαιδροὶ γίνονται ̓ καὶ δακρύοισι πάλιν μ᾽ πολλῆς τῆς 
δαψιλείας ἐν πῶς ὀδυώαις αὐ καὶ ταῖς συμεφοραῖς, καὶ ἀἰσινᾷς ἰὐοὶ οἱ φνϑβωσι. 

κοιχοὸν Ταῦτ᾽ δῶ ὠπόμτις οὐγοήσαντες, μιμωησώμθα τίω' αἰγαίττίω Μ᾽ μελοδι τῴτων, μιν-- 
τὸραντία, ποιαΐυϑμ,ἐπεμίαἰνοντες τοῖς ὦ πλλησίον χακοῖς, ἡ φϑονοιῶτες τοῖς ὃ σγλησίον α’- 

γαϑοῖφ. μαμουϑῥων γὰρ τῷ, ὁ ἐϊξεςηκότων. ἡ νὰ} ὁ (ὃ ἐφϑαλμὸν δξορύδων, ὐδα- 40 
Φοϑσιωης μέγιφον δίζγμα ἐἰξίιύεγκα᾽ ἡ ὁ τίω' χεῖξρ κατεοϑίων,λαριποοὰς μϑνίας αϑϑέ- 

λυ 9.4» : Ὁ" ΝΠ) , « “ Ι 
χα) ἐλεγχον. Εἰ ὃ Ἰχὶ ἿΜ μελώὼν «ΥὉ5, Ὁ ΚΣ ἀδελφῶν ὁμδίως γῆομϑμον πδα- 

φοφόσιώης κὐδιτϑησι δόξλυ, ἡ βλαξίω οὐ τίω' τυηρόσαν ἐπαγή. ἕως ζ, » ἐμ ἐκᾷ- 
"» γος λφὶ μετ, κὶ ἡ σὴ δμορφία φαϊνε αὶ Ὁλ9᾽ κρλλωπίζει τὸ σῶμα. Οὐὲ »» εἰ; ἐαυ- 

τοὶ 
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τὸν μόνον τὸ καίλλος πὐϑεΐζησω, λα ᾧ σοὶ δίδωσι σεμιγιώεοϑαι. δμ ἢ κατασφέσῃς αὐτὸν, 

ἐλῳ τω Πῷ ματι ΚϑΙγΟν τὸ σχϑτος Εἰργάσω, κ δ᾽ πᾶσι τοῖς μόλεσι τέο σύμφορον ἐπήγαγε 
ὥασερ δΐίωυ ἐαν ̓Α[ τηρῆς λάμποντα, ὀλθηλύρῳ τω] ̓(ὠματι τίω ἃ ὦξαν Δ| τηρεῖ, σγεἰεὶς 
ΝΡ Φησιν, ὅτ κρυλὸς ο ὁ ὀφϑευλμός, ἄλλα ἑχαλήὴ δεῖνα. ν᾽ 5 κὴ αὐτὸς ἐπαινῆται, κ᾽ 

5 τὸ κοι ΟΥ ἐγκώμιον ἐπι νείται,. οὕτω ἢ ὦ» τῇ ὠκκλυισια συμμξ αν. ω ἘΝ ὥσί ἥνες Φ 

θυ δυκιμοεώώτες, τὸ χϑιγὸν καυρπούται τίου βἰφημίαν. ὼ γὰρ ὠθροὶ εἰ δζριρρόσι φ ἐ ἐγκω.- 

μια, λα (μα πήοισι, κα χ) ἡ τις εὖν τω λέγφι λόίμπων, Οὐκ αὐτῶν ἐγκωμμιαζοισι μό- 

νον, δλλα Κ᾽ τέων ὠκκλησίαν ὥπασον. σϑεῖδ Ὁ» φασιν, ὅπῃ δου μκαφὺς ὁ δεῖνα μόνον, Ὡλλὼ 

πὶ ; μιαφὸν ἔν ἐγοῖσι διδωσκαλον Ὧ) γλελσιδυοί" . χϑΙΝΟν τὸ  χἼημα ποιοῦσιν. εἶτα ἕλλξευες 

10 ἣ ̓φυμεῆρισι, σὺ διαιρεῖ, ὶ πολεμεῖς ῷ στοὺτὰ ὁ (ὠματι, ᾿ κι Ὸ οἰκείων ἵρασοι 

μαλῶν ; Οὐκ οἷαθα, ὅτι τῷ» παντα λύατρόπει! ὴ ΝΣ καὶ Ὁ Βασιλεία » Φησὶν, ἐφ᾽ ἑαυτέω μ-- Ματθο βι κα 
ολοδτῖσοα ἕ σα θήσεται. σχεῖν ἢ ὕτω μερλδφὶὶ Ἢ διίφησιν, ὡς φϑυνος ᾧ βασκανία, τὲ χαλε- 

ποὺ τῶν» νόσημα, ὦ παΐσης αἰπεφερημϑήον συγ ὠμινς ᾷ τὴ τὴς ἣΜ καυνδίν βίζης κατὰ ἦι ἸΝ 

πώτερον. ὁ « ἘΣ Φιλάργυρος ζπω|ηδι}), ὑτὸμ αὐτὸς λϑθῃ" ὁ ὁ 5 βάσκανος ζπ ἡδὲ.), ὁτὸμ 

ις ἕτερορ μη λαμ, Χχ ὁτὸν αὐτὸς λαΐῶι. δυεργεσίὰν "Ὁ οἰκείὴν νομίζει Ὁ τ΄ ἐτέρων ἸφΧΟ 

»ἱαν, δ μ᾿ οἰκείὰν Δλημαρίαν, κοινός Ὲ εὐϑρὸς δῷ δὐιϑεϑπων ὐξειργέρδυος φύστως͵ ᾧ (τὸ το 

Χραφοῦ μέλη τύπων, ὃ ὅ τί [ϑροιτ᾽ ω μλυικώτερον. 0 , δαίμων φλονέι Ἢ , Ὅλ ἐν ϑεῦποις, 

δαίμονι ἢ σειν! ̓  σὺ 5. αὐ, ϑοϑπος ὧν, ἐν,ϑοϑποις φϑονεῖς, ὦ πασδὸς τὸ ομόφυλον ἵξα σαι ἡ ὁ- 

μοϑ μές, ὅπερ σγῖὲ ὁ δαίμων ποιέι, αὶ ποίας τεύξῃ συγίν ὥμιηφ: ; ποίας ἢ ὑὐπολογίαν,ὑτὸμ ἴδῃς 
2ο ἀδιλφο δϑημερρειῶτα τξόμων .ν ὁ ὠρριῶν σεφλνϑθε δέοι Χ)  χαυρήν ἐ αἰγαϊλλεοῦ; εἰ εἰ ὃ Ὁ ,ζη- 

λοιώ ἔθολεις, οὐ κωλύω" ζυλώσον, δὰ να ̓ ατ ̓ὄόκῴοω ἡμη ὦ θυ δοχιμοιώῶται " μ᾽ ἵνα αὐ- ι 
σὸν καταξιξαῖσῃς, ὌΝ ἴα τεὸς τίω αὐτὼ φλύσυ. 'κὸ υφίω, ἡά τίω αὐτίωι ϑῤρετίωυ ᾿ 

Ἐχιδείξη τῦτο ζῆλος καλός, μεβαξοθϑι κα Ὁ μὴ ᾿ πολεμεῖν ῶ μὴ ἀλγεῖν ἘΧῚ τοῖς ε' ἑτέρων ἀγα- 

ὁ0ῖς, δλα δοίκγεοϑιι ἘχῚ τοῖς οἰκείοις κοικοῖρ, οὐ ὦ ρδμήίον ὁ ὃ Φλίνος ποι. τ νον οἰκεί- ᾿ 

25 ὧν κακϑ α ὧν, Ἐλὶ τοῖς δλλοτόίοις τήκεται χαλϑίς, ἀ "ΣΡ ὁπύης οὐχ οὕτω πὴ οἰκεία, 
ϑοικνε) πενίᾳ, ὡς τὸ τῇ πλησίον εὐπορίᾳ, ς τί δνοπ' ἀν χαλεπώτερρνιεδις γδρχῷ π' τῷ, 

εὅπερ ἔφιϑέωυ Εἶπων, κὶ Ὁ, τῷ πλεονέκτου ίρων. ὁ δ δὸ ὁτὸμ αὐτὸς τί λϑζῃ, χαλρει᾿ ἐν, 

ὑτὸμ ἕ τορος μυὴ λρέη, τότε εὐφρν. ἤκ.). δ[3 τἴθακιαλο τίωω πονηφφὶν ζωτίω ἐξα ὁδὸν, 

κ) μεταξζαλόνζας πεὺς ζηλον χαλϑν (αι ΡΝ ὅς σφοδρὸν: χαὶ πυρϑο πϑμτὸς λῤμὸ προν ὁ 

30 ζῆλος Ο  ζοιούτο) μεγασ' οὐ τεύθον καρπωσαον, ἀγαϑα. οὕτω Ἂ Παῦλος ὧν Ὅσϑ Τν Ιν- 

δαίω ν ἔχι τίω πίςιν ἐχάοογωγέ, λίγον" Εἴπως αἰ θαζολώσω μιὰ τίω σαίρκϑι, τὸ σώσω Ῥωμιια, δ. 
τινας δξ αὐνἶν, .0 ὁ γ οὐ οὕτω ζυλων, ὦ ως ὠκένος ἐξουλε», οὐ ου ΄τήχετου ὑτὸμ ᾧ: ἔρον εὐδὸκι- 

᾿μοιώτοι ἰσὴη, δΔᾺ ̓στὸμ ἑαὺ τὸν Σἰπολιμεπομόμϑμον. δ ἡ φϑονερϑς ὄχ οὕτως, αἰλλ᾽ ὑτὸ ἐ- 

τερον εὐ ἡ ππρκῆωντα ἰδ" ὦ καθούπερ κηφζοῦ τίς 621 τοῖς αἰλλοτίοις λυμφινόνϑμορ. πόνοις, 

23 ὼ αὑτὸς “ ζ' οὐηνέποτε λύαςζωαι απουδαίξων, δακρύων ἣ ̓ ὅτὸμ ἐ ἕτερον Δἀὐαφαντα ἰδη,ὶ ΣᾺ πὸῤ- ; 

σα ποιων ὥςε αὑτὸ καζαξαλῶ,. τἶνι δζζυ αὖ, τίς τῶτο οἴϑαθαλοι Ὁ πάθος ; ὅμοιον 4) μθὶ 

δοκεῖ: τῦτο, δἷ δή αἢ αὐ Εἰνωϑθὴς ὄνος ἡ πολυσειρχίᾳ βεξαρηνδμοοὺ ἵσγσπτῳ τήζωνῷ (μωεζϑυίμδμος, 

μήτε αὑτὸς Αἰ αυΐςαεϑαι βούλοιο», Ὁ ὠκῶνον τῳ ̓βαβειτδμ! Θρᾶν καλέλκειν χίχει- ; 
63". γὴ ὁγρὲ ὧν, ὅπως ζ' κ αὖτις ὠπαλλατείη τὸ ἐβαλευς ὦ ὕπγου τύτυ, συὐδὲν οὔτε εὐνγοῖ,, 

40 δυτε ἀὐσουδείξει" πόρτα 3 ὃ “ποιδὶ ὡςε ῷ Εἰς Ὁ ὀυρφινὸν ἱπῆαιϑμον “(ασο σκελίσαι, ἡ κοτα- ὐ 

ξαλεϊ, αχριοὴς τὺ α διφθολυ ζηλωτής γινόνϑμος, ν ὀκείνος ὁρωῖν τὸν λὐιϑεφπον ὡ 

τ αδείσῳ, Οὔκ αὐτὸς ἐασούδαζε μεταξαλέοϑαι,αλλ, ὠκχέινον ὀκθαλεῖν τυ , αὐαδείσου. 

ὺ πάλιν ἰδὼν αὐτὸν ον ὀυρφινῷ " χαιϑήρϑρον, ἡ ὧν ἀλλυς ἐπειγθρϑίους κει, τῆφα ὑτὴς ἔχε) 

μελέτης, (ὥν' ὠκεῖ ασευδυνζᾳς αἰποοσκελίζων, καὶ Ἂ σλείονα εἰγτεῦϑεν ἑαυτῶ σωρευων τίου 

(ἐεγίοί. [ΟΠ], 3. Ρρε κα μαίνον, 
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κού μινον. ὸὶ γ5} αἰπὐνταχοῦ τῶῦτο συμζαγιι. ὁνδὲ Ἂ φλονουϑινορ, αἰγήφῃ, λαμσοὶ- 

τερος ο“ ̓ ὁ5 βασκαμων, πλείονα ἑαυτω (μωάγήκακα. τῶ ἡ ὁ Ἰωσήφ ἔμεν λαμπσολρ' 
ὀυτω Ααρων ὁ ἷς 4. ἡ γὸ ἣν φϑονοιούτων ἐχιξζουλὴ, ἃ ὡπαξ ὲ δὲς Μηφίσαοϑαι αὐτὸν 1: ,. τῷ 

Θεὺν ἐποίησε, χα] τίω ῥαξδὸν βλαςῆσαι ηϑρεσκθύασιν. οὕτως ὁἸακωξ τῆς πολλῆς εὐποϑίας 
ἀπήλαφυσι, κὶ ΟὙὝὴ ἄλλων ἀπόϑτων. οὕτως (ὦ) βασκαίνοντες μυφίοις ἑαύζφις' αὐἰδκέπειροιν κα 
κακοῖς. ᾧπερ Εἶδοτες ὥπϑμτα, φύγωϑμ (() τοιούγον ζῆλον, ἥίνος γδυ ἐνέκεν, Εἰπέ μοι, 
φϑονᾷς; ὅτι ὸν ὄλᾳξε πγῶυ ματικίω ὁ ἀδελφ ἐς αὶ αρδο αὶ τίνος ἔλαξεν, Εἰπέ μοι; πα- 
οοὶ τῷ Θεοῦ ; σζκοιω πσδς ὠχένον τίω ἀἰπίηϑειαν λϑαδέχη Κ διδωκότα τίω δωρεὸ. ΕἾ. 

δὲς ποῖ ὦ χακὸν ἕρπει ἡ δῷ κολοφώνα ὟῬΨ αρδότι δ ἐπάγᾳ, ὸ ὅσον λυορυῆει βάρᾳ- 

εὔρον ἡιμωρίας; φϑύγω νὃμ τοίγιωυ, αἰγαπητοὶ, ὼ μήτε φϑεναύμων, ὲ φϑυονοιωύτων αἰχύβδυ- 1ὸ 

χῶ θα, ᾧ πλῥτα ποιοῖμϑι, ὧςι αὐ Ὁ κατασζξέσει Ὁ παϑος᾿ λα μὴ τὰ ῬΜϑγὀμούτων πά- 
Ἄωκϑδρ, δὶ, βουλόνϑρμοι δίκζωυ ἀδους ἀπαιτῆσαι, πϑώότα ποιοῦσιν ὦςε αὐννδῶὝὄ ὀρϑαά «αι τίω 

φλόγα. δλλὰ μὴ ἡμ{ροὗτως, δλλα δωκρύωρδρ δου αὶ ϑϑρίωναΐνϑμ. ἀὐθὶ γν Εἰσιν 
(ὦ ἡδικηυδβοι, σκώληκα ἐχόντες διουέκδι δζρατφώχϑντω αὐ τίω καρδίαν, αὶ πηγάω ἰοῦ 

(ἰωάλοντες παίσης χολὴς πικροτέρφιν, κροφικϑιλαΐρϑῳ τοίνου (γ)ὴ φιλοίν,ϑοφ πον Θεὸν καὶ τς 
ἐκείνοις ὃ πάθος μεταξαλῴν, ἡ ἡμας μήποτε ἐμπεσεῖν τωϊγοσίματι, ἢ γὰρ ὠξατος ὁ 
οὐρφινὸς τω ζιὐτίωυ ἔγντι τί τηχκεδὺνα" ὦ “σοῦ τῷ οὐρφινοι ὃ, καὶ ὁ πόδων βίος ἀξίωῃς. 
᾿σοεῖὲ "5 οὕτω ξύλο) τὸ ἔδλον σὴς ἐγχῴϑηρϑμος ᾧ σκώληξ ἀζρετοωγάν Εἰωθων, ὡς ὁ τῆς βα-- 

σκϑμίας πυρετὸς αὐτοὶ κα τεοϑίει τὰ ὀςὰ ὙὙυ βασκουνόγτων, ὶ τῆς ψυχῆς τίωὐ σωφροσύγίω 

λυμαμεῖ). ἵν δίῶυ κὴ ἑαυτοῖς, κ ἑτέρφυς Τ᾽ μυρίων αἰπαλλάξωμϑν κακδύ, πελέσωμϑρ 20 

τὸν πονήρϑν τῦτον ἐξ ἡ μδμ" πυρετὸν, τὸν πάσης τηκεδῦνος χαλεπωτερον᾽ ἵνα πγθυμιατικζωὼ αἰ.- 

να λαίογτες ἰφωω τὸν χϑρόγτα δχρνυσωμὸν αἰγώνω, ὁ ΨΜ' μϑιόντων ἐχιτύχωρδν φυφαύων, ὧν 

μοι» πανί ἡμας Ἐχιτυχεῖν, ἀσῥπι ὴ φιλον.ϑοφπία. 

Λογ. λό, 2 ΥΜΕΙ͂Σ ΔῈ ἘΣΤΒ ΣΩ͂ΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ͂, ΚΑῚ: 
μϑένι ἐκ μέρφερ. ἮΝ 

ΚΝ α γοῤμεήτις λέγῃ, τί πσϑὺς ἡμας τῷ σώματος ὃ αὑπύδειγμα; ἐ- 
} ν κεῖνο (ὦ γὺ φύσει δουλδύει, τὰ ὃ ἡμότερφι πσδοαιρέσεώς ὅπ χατορ- 

δ ὁ ὅγι τοσαύ τέω στὸ γνώμωης ὀφείλουϑρ ἔχειν ὁμόνοιδιν, ὅσην “αὐτὸ Φύ.- 
ν αν ΜΙ ς !» “» ΔΛ ἋἊ 4 

ἡ σεως ὥκεινα,, φησιν, ὑμιᾷς δὲ ἐφε σῶμα Χοιφού. Εἰ ὅ Ὁ ἡμέτερον 

δ ον δ δὰ δὶ φασιαΐδειν σῶμα, πολλῷ μάᾶλλοι ὃ τὸ Χοιςοῦ, χαὺ τοσύτω 

μᾶλλον, ὅσῳ Φύσεως χσῤὶς διυνατωτέρφι. καὶ μϑήν ἐκ μέρφις. οὐ γορϑὴ ζὠμα μόνον, φη- 
Ν ἐν ᾽ " ᾽ ᾿ , 

σίν͵ δλλα ὸ μϑίν ἐσμέν. «ἰδὲ γὰ ἀμφοτέρων τύτων ὀμωτέρω διελέξηθη, (ν᾽ πολλοις Εἰς :ς 
«ἡ . ε “ ,1 ε 

ἐν" (μάγων, χαὶ δεικνιρ' ἀτλμζς ἐν τικτ' τίω τῇ (ὠμαρς Εἰκόνα γιορϑμοις, καὶ ὃ ἐν χιαμμ: 
ἼΨῬΡ δ Ὦ Ἕπολλών (ἀωιςαΐψϑμον, αὶ οὐ τοῖς πΌλλοις ὁγ, ἢ πὸ πολλαὶ ἐκ τῶτῃ (ἰωεχόμϑμα γ»η 

ἢ διώα νϑμα τῇ πολλά. τἰ δέ (61, τὸ ἐκ μέρϑις »τόγε ΟΣ ἰςύμας ἧκον, ὁ ὅσον εἰκὸς ὅΖ 
.- ν΄, " ᾿Ὶ ἣΝ “᾿ ᾿ - Ἶ » « 

ὑμιδν οἰκοδὸ μηϑίενω μέρος. Τη) γὸ Εἶπε, σῶμα, τὸ ὃ πᾶν (μα ἑωΐ͵ οὐχὶ αὶ χρηροὶ Κο-- 
! ᾳ »  νε “» ᾽ Ι  κ». »] , ι . ! 

δνλοις ὠκκλησια, δὰ ἡ πθμτωχοῦ τῆς οἰκουψϑρης, δζῳ τῦτο ἐΦησεν, ον μερφὶς ᾿ τουτεςν, 40 
[ ΓΝ ! ε ε-ν ͵ " » ᾿ , γ᾿ Ν᾿ 

οΤΙ ἡ ΟΧΧΛήσια, ἡ ΠΝ υὑμ μάρος δα] τῆς πόυχαχοῦ κειμϑβης ὠκκλυσίας, Χ, τα (ζώμκατος τὸ 
! ; ωὈ Ι ἣἫ , ὠ, ." ,, γι ῳ, ! , 1 Ὶ 

οἰσ πασῶν ((μυιςα μϑρὰ "δϊῥμ ἐκκριισιών" ὡςι εἰχί σός ὀυλήλυς μόνον, ἀλλα χαὶ αὐδός 

πα Ῥκν τίου οἰκουνϑῥζου ἐκκροισίν Εἰρζυόυεν δὼ Εἴτε δίκαι, εἴγε πϑωτὸς ἐςε μέλη τῷ 
(ματος. 

:8 Καὶ 

᾿ ϑώματα, " ασϑϑαγων οἰ τοῖς χα ϑ᾽ ἡμας πράγμασι, ἢ δεικρεᾷ 20 1ν ραν 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ ΠΡΩ͂Τ Δοτιλ᾽ ῳῳ᾽.. ἐτὰ 
28 Καὶ ὃς ( ἔθεν ὁ Θεὸς εἰν τῇ ἐκκλυισία, ποοϑϑτον δἰποσόλυς, δεύτερον το φηήζᾳς, 

τοίγοην διδουτκαίλύς, ἔπειτα δευυώμεις, ἔπειτα, αϑράηματα ἰαμῶν, αὐτιλήνψης, κυξερνήσεις, 

πη γλωοσῶι. Οπερ "ΣΡ ἔφϑώυ Εἰπὼν, τὸν καὶ τῶ ποιφ" Ὁ μέγα ἐφοβνοιω 

Ἐχ! ταῖς γλωῆαις, ἔσχατον αὐζ' τίϑησι πϑυταχοὺ. τὸ Ὁ Ρ τον ὡρζϑα καὶ δυὕτερον 

ἢ οὐχ ἀπλαΐς Εἴηκεν, αἰλλαὶ πσϑϑζατων τὸ πϑϑτιμότερον, καὶ τὸ και ποιδιεέςερον δερονεᾳ, δ 9 

, ἤῃ ἡ (δ᾽ υὑὐποτόλοις πυϑουϑηχεν, δ) πάντοι οὖν ἑαυτοῖς Εἶχον Ο;“οίσματα ὦ δύ Εἴπω, ὃς 

(ὦ ἔδκ ὁ Θεὸς τῇ ἐκκλησίᾳ ὡὸ-ποσόλυς απλαίς ἡ ποοφήζο,, ἀλλὰ ἀοόϑτ τῷ δυῦτε- . 

ΡΟΝ χαὶ τιράτον τί ϑησι, τὸ αὑτὸ τϑη», ὁπτρ Εἶπον, ἐμφαίνων. δούτερον πυοοφήζι. πυδϑεφή- 

“τόνον "ὃ, ὡς αἱ ϑυγατέρες Φιλίστου, ὡς ὁ Αγαῦος, ὡς αὐτοὶ οὐζοι ὦ οὐϑαὶ Κορ ϑίοις, αἴθ 

ιο ὧν φησι, ΠΠροφῆται ἢ δύο ἢ τρῶς λφλείτωσαν᾽ καὶ Τιμοθέῳ ὃ γράφων ἐλεγε, Μὴ αἰμέλει “Κορ. ,δικθο 
“ΡΛ ͵ ἃ »αἱ ' , ἢ » ! ι πρῆνϑι «(Τικ. 4. δ, 

τῷ οὖν σοὶ χορ ηκάτος, ἐδῦϑη σοι δζρι ἀσοφητείας. καὶ πολλῷ πλείος τότε ἡφ ἡ ἘΧὶ ὃ πα- 
λαιᾶς." γὸ εἰς δέχᾳ χαὶ Εἴκοσι καὶ πεντήκοντα κα! ἑκατὸν αἰθ εἰςήκει ὃ γϑισμα, δλλ᾽ ὅξε- 
χᾷτ δωψιλώς ᾿ ΡΡις αὐτὴ, ἐχοίφη ὠκκλοσῖα, πολλοις' Εἶχε (ἄν; πσοὐφητεύονζι Εἰ δέ 

φησιν οΧρατὸς, ὅτι Ο νόμος καὶ (Ὁ παφοφῆται ἕως Ἰωαδνου,αἰδὶ ὠκείνων φησὶ ΤῊΝ προόφη- ψμιατϑιικιν. 
᾿ς ϑΥ̓Κ τίω παρφισίαν αἰτῦὶ ποδϑαναφωνησείντων. τοΥτον διδαισκαὶ λϑφ;, ὃ νϑρ Ν «θ9-. 

φητθύων, πόμτω πὸ τὸ πνϑθύμιατος φϑεγίετώ" ὁ 8 διδιαίσκων, δ ἦν ὅπου ὼ “ξ δἰ κίας ἃ δ- 

γοίας αἰαλέγῷ. 519 ὁ ἐλεὴν, Ὁ ἑκαλώς ἡνδϑεςῶτες τὡρεσξύτερϑι διπλῆς ἡμὰς αξι- αετιμιεηζ. 
ψοϑώσαν, μάλιςα ὃ (ὦ »ὁπιώντες εὖν λόγῳ ἡ διδωσκαλίᾳ᾽ ὁ ὃ πγθύματι πόρτα φϑειό- 
ιϑνος, ἡ κοπιώ. ΟΝ δ σὗτο ἢ μα ᾧῷ ποοφήτίωυ, αὐντὸῦ τέθϑήκεν᾽ ὅτί ὦ ὅλον 51,42 

10 ἔλσμα, Ὁ ὃν, ἡ διὺ, ϑοϑίντινος πῦνος. ᾧ γὸ χαὶ οἴοϑεν πολλαὶ φϑοζετάι, συμιδαίνοντα νϑῤτοὶ 
πεῖς ϑαίαις γραφαῖς. ἔπειτα διιωυάμεις, ἔπειτα ἀϑρίσματα κα μοτων. ὁρῶς “παΐς χείλη δὲν 
αἰρᾷ τα [αἰ ματα ὐπὸ τῆς δειυαἰμαως, ὅπερ ἡ ἐμιιασδϑαϑεν ἐποίηστν: ἢ γδ δυυύα μις πλέον 
τὴς ἰάσιως. ὁ ὦ νὴ} διώαμιν ἔχων, ᾧ κολοίζει, ἢ ἰάται "ὁ ἢ Ὑϑῥισμα ἰαμάτων, 3.5 
φριπτάζει μόνον. καὶ ὅροι πῶς ρίφῃ κόχνϑηται τὴ ταίξει, τίοὐ ασϑφητοίλν Ὑν᾽ διυυναίμεων 

: ἡ Υὔν" ἰαμώτων πρόϑτιϑείς. ὡϑωτέρω ἄγ᾽, ἔνθου ἔλολν, ὅτι τω δ 5,ὲ τῇ πυθύματὸς 
δίδοται λόγϑς σοφίας, καὶ ἄνλῳ λόχϑς γνώσεως, εἰχτ' τάξη τιϑεὶς ἐλελω, δλ᾽ ἀλλ) αφῷ. 
ρως᾿ ἐν ζαῦϑα μϑῤτοι αυϑοτίϑησι, ἢ οἰ πσοτίήμ, ἥζνος δίχυ ἔγεχεν τίω πᾷ δοφητείλν ἀπ69.: 

τίϑησιν ὅτι ᾧ οὐ τῇ παλαιώ μιυτίω ἔχει ὃ πράγμα τίω τάξιν! ὁτεονιώ ὁ Ἡσαΐας 
«τοϑς Ἰουδοιοις διελέγετο, ᾧ τῆς τῷ Θεούδιιυα μεὼς παρήχεν “Σοθδεξη, ἃ τῆς δΨ δὰ. 

ἡπρμὴν 10 μόνων δὐτελείας (ὃ ἐλεγχον πορηὴν Εἰς μέσον, ἡ τῷ» τῆς θειότητος αὐτῶ ἔφησεν δὴ δῖ. 
μαι μγιφον, ὃ λέγην τὰ μέλλονται, ἡ ὁ Χολφὸς ὃ Ὅσαῶτα συμᾷα ποιήσας, οὐ μίκρὸν τῇτὸ 
φησιν αἰστψ τὴς ϑήότητος ἐῃ σημῴον᾽ ἡ ̓ὴπλέγι((ωεγῶς, Ταῦτα 8 Εἴρνκα ὑμῖν, ἣν, ὁτὸῤ “ἐνιγωδι 

ἔρηται, πις΄ θύσητε οΤί ἐγώ Εἶμι. »λὰ πσϑηφητείας ὦ Εἰκότως ῷῳ χαρλσμάτα Ἷ ἰα.- 

μώτων δεύτεραι. δζῳ τί δὲ αὶ διδασκαλίας »δτὶ Οὐκ ἐςσιν ἶσον, λόγον χὠ τωγίλλεν χηρύχμα.-: 
3} τος, ᾧ αστίρειν τίω θὐσέξειαν αὐ αἰκουόντων ψυχαξ, ὼ διυωωάϊμεις ποιφν" ἐπεὶ καὶ αὗ- 

γι, ται δὲ" ὠκεῖνον γίνονῖ). ὁτὸμ δξζχυ τις ὼ λόγω παιδυύηῃ ὼ βίῳ, “πόμτων δα] μείζων. διδα-- 

᾿σκώλυς γδρτῦτος φησὶ, (να τοῖς ἔρηϑις διδοίσχονζς, ἢ τῷ λόγῳ παιδούονζᾳς. “διὸ 
φρίεῶ ὼ (ἄν ϑἰσποςύλους, τ ἰποσύλες τὴ ἐποίησι. καάκεῖνα δ᾿ ὦ ἔτερφί ἦνες οὐ πολλὺν ὦξιοι 

ΓΝ τίω Ὡἀἰργίω Εἰλήφασιν, ὡς ἐκῴνοι ὦ) Εἰρηκότες, Κυῤμο,ἐχὶ ᾧ σῷ ὀγόματι πσῶϑε- μετῦ.ζ. κῦ; 

49 Φητουσωκῶν, ὁ δεωάϊμεις πολλὰς ἐποιήσαμϑμ ; χα) μ᾽ ζαύτα ἀκούσαντες, Οξ ποτε ἔ- 
»ψωνυμᾶς" πορεύεοϑς αἀἰσ' ἐμοῦ ὦ ἐργαζουϑροι τίω ὀμομίόυ. ᾧ ὃ τὴς διδωσκαλίας 

λόγον (ἢ διπλοιω ὅτον, τὸν δζῳ τ» ἔργων Ἃ λϑγων, οὖκ δμ' λῥαδέξαιτο ποτε πονήρϑς 
αὐ ϑοφπος, Εἰ 3 ὥν: “πποοφύήζς καθ τιϑήσι, μυὴ ϑαυμαίσῃς. 5 "δ α'πλως “ϑλφύζα 

λέγει, λα ὧν ϑζῳ τῆς ασδοφητείας ἡ διδιυσχόνζῳς, ὁ Εἰς τὸ ΚοΙγὴ συμφέροι ὥπϑυτα 

Ομ εγίοιι, τομ,, 3. ΡΡ3 ᾿λέώϑνζων 



χνβ. 419 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
λέρονζω, ὁπερ (ΠΟ Τὼ σοι φέφερον ἡμῖν ποιᾷ. αὐτιλήκνψᾳς, κυξερνήσεις. { ὅθν, ἀγτιλή- 
{4.1 ὡφο λύτέχεοϑαι Μ αἰαὐενον, τούτο δῶν λσρίσμα, Εἰπέ μοι! μιώλιςτο μϑὲ κα τούτο 
τὴς τῇ Θεοῦ δωρεώς, τὸ πσϑλςα τιχὸν 4ἢ), τὸ πυροίγματα οἰκονομαξν πγϑυματικοί᾽ ἄγλως 

τοὶ πολλαὶ ἃ Μη μετέρων κκαορθω μῶν, λϑρίσματα καλῷ Οὐκ ὀμαπίπηεν ἡμᾶς βουλό.. 
αϑρος, αἰλλα' δεροψυς τι πϑρτωχοῦ τῆς τὸ Θεούδιό θα βοηϑείας, ἡ τοὐοασκθυαίΐδων ἐυχα.- ς 

οἰςους ὁἢ, ἢ προοϑυμωτέφους ζαύτη ποιοΐν διεγείρων αὖννμ τὰ φρονήματα, δ μη γλωσ- 

σῶν Εἶδες πού τέθφκε τυ τὶ τὸ γχόβισμα, χαὶ πῶς πλυταχοὺ τίωυ ἐοκώτίου αὐτοῦ νέμιᾳ τὠξιν ; 
Εἴτα Κη, πάλιν ἐκ τῷ χαταλόλρυ τῶτν πολλίω ἔδειξε Δ] 9. Φοροὶν, ἢ τὸ νόσημᾳ ὠκῷᾷο 
διήχειρε τὸ ΤῊ ἐλοίῆονα ἐχόντων »αρίσματα, λοιπὸν μ᾽ πολλὺς ὠύοις ἔχιπηδιὰ τὴς σφο-- 

δρότητος, ᾿πὸ πολλὰς ἀύθις ον ζ τὐσυδείξεις τῷ μὴ σφόδρα ἐλᾳήουσϑαι αὖ-ὄ το 

τούς. χτ μῷ Εἰκὸς ὦ ζαῦτα ἀὐούσανζω «ὑῶν λέγεν, χαὶ δὰ τί μη πϑύτες σῦφο-. 

λοι ἐλ μόμθα » αἰωτέρω μδ αὐακλητικωτέρῳ λόγῳ χέγρυπαιι, Αἱ φ' πτολλῶν ἰποδεικγὺς 
αἰαιγχαίως “«τῶτο γινόμϑμον, ἡ οὸ τὴς τῷ σώμᾳτες Εἰκόνς ( Τὸ Ὁ» σῶμά, φησιν, ΟἕΧ 
ἔςιν ἕν μέλος" χα πάλιν, Εἰ 5 δ Οἱ πόρτα ᾿ν μέλος, πϑ τὸ Θ μα Ὁ) ὁ υὐσο τῷ συμφερόν- 
τῶς διδῦοϑαι ( Ἐχάςτῳ ν, φησιν, κὶ Φανέρωσις τϑηνεύματος δίδοτα χσοῦς τὸ συμφέρον ) ις 

ὰ υἱοὶ τὸ πϑϑζς πὸ τῷ πγθύματος Φρύειϑαι τῷ ἐὐτιὶ ἡ ὠἰσὸτν γϑέισμα ἢ ὃ διδὺ- 
μϑρον, δλλὰ με ὀφειλίω (Διαιρέσεις γδύ, φησι, Δϑφισμώτων Εἰσὶ, Ὁ ὃ, ἐδο' πνϑῦμαν) ὦ 
"1 δ ! . “ἢ . } ; ͵ γ 4 ἢ 

πὸ ΤῸ Φαμέρωσι ὁμοίως γέθοϑιι ὅζοο παυτῶν τῷ πγθύμωτος ( Εχκασῳ γὸ ἢ φλνέρωσίς, 
φησι, δίδοται δζρα τῷ πνεὐύμωτορ)ὶ ὑπὸ τῦ κτὶ τὸ δυχφιῶ ὦ πγϑύματι καὶ ᾧ Θεῷ ζωῦτα τε- 
τυπώοϑοι ( Πλύτα γὰ» (α ὗτά, φησιν, ογεργεῖ εν καὶ τὸ ὠδ' πγεύμα,, διαιοφεωῶ ἰδίᾳ ἐκοίφτῳ, το. 
καϑως βούλεϊ)᾽ καὶ, ὄϑυτο ὁ Θεὸς ζῷ μέλη ἐν ἔκαιον αὐνῃΠἣΜἌἌ ὠφ σώματι, καϑώς ἡϑέλη- 
σι ) ὦ ἀἰὐτὸ τϑ ὀμαγκαα ἐΠ) Ο ἐλϑῆοιαί Τὰ ν᾽ δοκοιωῦτα, Φησιν, ὐαϑενέφερος αὐ αρ- 

χῷν, ὁῥαγκχῳ ὦ ὅθιν ) Σἰπὸ τῷ ὁμοίως αὐαγχοία 20), οὖν τῷ ὁμοίως τὸ σῶμο, κατασχθυάζειν 
σοῖς μαίξοσι (Τὸ γὸ σώμαί, φησιν,Οὐκ ἐν ὧν μέλος, δλλα πολλα } ὐπὸ τῷ αὶ τὰ μείδονα Μ΄ 

ἐλαῆσιων δέίοϑαι (Οὐ δυμαπα γϑῦ, φησιν, Εἰπεῦ ἡ κεφαλὴ τοῖς ποσὶ, θεν ὑμδν" οὔκ κι 
ἔχω) ὐπὸ τῷ  “τλείονος ταύτα υ σολαύειν Φ μιῆς (Τῷ Ν᾽ ὑφξεροιιτί, φυσι, «αἰϑεοσυτέραν 
ἔδωκε τιμέμ} πο τ κοινω αὐ ἿΜ 4 τίω φροντίδω αὶ ἴσζω ( Τὸ γὺ «αὑτὸ (αῷ δυλή- 
λῶν μεφιμγώσι πα μᾳ μϑάη)} κὶ ἀπὸ τῷ μίλυ ἘΠ) τίω δύξαν ὶ πίων αἰλγηδῦνα, αὐννὴ ἐ:- 
πάντων ( Εἰτεγὸ πάρ, φησίν, ἐν μδέος, συμποίο πανταὰ τὰ μἐλη, Εἴτε δυξαζεται ὃ μδέος, 

συγχούρει πάγτα μι») αϑιωυτέρω δὼ χἰϑεκαίλεσι ὅζῳ τύτων ᾿ ὠζαάδο καταφορ,- 10 

χὼς ᾧ ἔχητιμιητικῶς κέγφη.) τῷ λέγῳν λοιπόν. ὅπερ γὰ  ἔφώυ, ὅτε αἰεὶ χορ Ῥακαλέῖν οὔτε 
Ἰχιφομίξεν εἰ) γ,οή. Αἱ φ' Ὁ,» ᾧ αὐτές, γ)Υν δζαὶ πολλοῖν «κῶν ηδεκάλεσε, σφοδρωῖς 
λοιπὸν ὑχιτίϑοται λέγον᾽" ΝΞ 

29 Μηπαντες ᾿ἰπέφολρι; μιὰ πάντες πγδόφῆται » μη πάντες ἀρίσματα ἔχουσιν ἰα- 
ματων; Καὶ ὑχἵξαπω μέτρα τῷ ἀροῦτ καὶ τῷ δυῦ τέρν γρρίσματος, λα μᾶχρας 15 
ἑαώτων ασοόεισιι, ἢ τῶι λέγων, ὅτι οὐ διυυατὸν παγζῷς 4ὴ πώντα ( ὥασερ ὀκεῖ φησιν, Εἰ ὦ 
ζῳ πέντα ὧν μέλος, ποῦ τὸ σῶμα 1) ἢ ὦ ἕτερόν ἦι κ᾽ τύτων κατασκθυάξων Εἷς οὐθα- 
μυϑίας λθγϑν πάλιν, ποῖον δὺ ττο ; τὸ δείξω! ἡ τὰ ἐλοίῆονα ὁμοίως τοῖς μείζοσι αἰϑεμώ- 
χὐτα ὧκ τῷ μηδὲ ζαῦτα ἐἰπὰ οἷς πᾶσι δεδύαϑαι. Ὁ}, φησιν, ἰλγεῖς, τὶ Οἵκ ἔχεις 
γδρισμαΐῳ ἰαμώτων ε οὐνόηφον ὅτι ὁπερέχάς σὺ, κα ἐλφιῆον ἡ, πολλαΐίκις ὁπὸ μεῖζον ἔχω "» 40 

οὐκ ἔχει᾽ δζρ τῦτο Φησι, ᾿ 
30 Μὴπώτες γλώοσαις λφλοῦσι; μιὰ παΐτες διερμιζωυϑύοισῳ;; 
Ὡασρ γὺ (ῷ μεγάλα ὦ πᾶσιν ἐχορίσατε ὁ Θεὲς πάντα, αἰλλαὶ τοῖς μϑὲ τϑηο, τοῖς ὃ ἐ- 

κέγο,ϑτῳ ᾧ ὨχῚ Ὁ ἐλφῆσιων ἐποίησεν, οννὶ ζαῦτα πᾶσι χρολϑείς. ἐποίησε τοὔγο,πολ- 
: λζυ 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠῚΣ Τ. ΠΡΩΤ. ΛΟΤΓΙΙλβ. δε νὰ 
λίὼ ἐκ τύτου τίω συμιφωνίδλν ἡ τίω ἀγάτοίω οἰκοδὸ δὰ! ἵνα ἕκατος τῦ πλησίον δεόκο-: 
νος (μευ “γη ταὶ το: { ἀδελφόν. τϑη αὶ ἐν ταῖς τέχναις φκϑυόικησε, τῦτο καὶ οὖν Οἷς φοι- 
δις, τῦτο ἡ οὖν τοῖς φυτοῖς, καὶ ἐν τοῖς μέλεσι τοῖς ημιετέρφις͵ ᾧ παπιν ἀπλώς. ΕἾτα ἐπάγά 
λϑιπὸν τίω κυορλωζῳ τίω τὐὐρριμυθίδι, καὶ ἱκανζω ἰΐφις ὁμακτήσω οἷ κὶ ὀϑαπταῦσαι τίω ὁ-- 

, διωυωρδβμίω 4υ χίω. τίς ὃ αὕτη 681; 
31 Ζηλούτέ, φησι, τὰ λσθάσματα τὠκρεΐῆονα. ἔτι κοι θ᾽ αἰ πβοολίω ὁδὸν δείκψυ- 

μὶ ὑμῖν. Τούτ ὃ. Εἰπωννρέμα ἡνίξατο αἰἴίοις ὅγζς τὸ ζᾳ ἐλοίῆονα λαμθόνειν, ὃ 

κυρίους, Εἰ βούλοιο, τῷ ζῳ μείϑονα λαίξᾷν. ὃτὸν γὺ Εἴπη, ζηλούτε, τίω αν ὠκείγων 
ασουδδὺ ἀπατᾷ ὁ τίω Ὠχιϑυμίαν τίω αὐἰϑζῳ πνϑυματιχά, ὦ Οὐκ Εἰπιὰ μωίξονα, 

το αἰλλαὶ, τὰ κρείἤονα, τὰ τές, πὸ χοησιιΦτερα, τὰ συμφέρϑετω. ὃ ὃ λέγη τῦτο ἐςι᾿ νϑῥετὲ 
Ἐχιϑυμοιώτες “ σμαΐτων. καὶ δείκψυμι " ὁδὸν ϑοισμαίτων ὑμῖν. σὰ ΜΝ Εἶπε, χα- 

ν»..5 4 ψ ιν ώὴΠμ »ν ἡ ! ὦν δὰ να] Ι! 
ἀιηκα, αὐνλ᾿, οδὸν, ἵνα μφιζόγως ἐπαρη τῦτο, 9 μελλᾷ λέγήν. Θεοὶ γὺ ἕν, ἡ δύο, ᾧ τοία χα- 

εἰσμαΐζᾳ δεΐψυμε ὑμῖν, νν ὁδὸν μἰλν τίω ἐχὶ πόμζᾳ ζοζᾳ Φέρουρριν᾽ ᾧ οὐχ απ“ λώς 

ὁδὸν, αἰλλα καὶ θ᾽ αὐπῇοολῆς, κὶ κοινὴ πᾶσι πσδοκεινϑβζω. οὐ )ὸ ὥασερ τὰ «ϑρίσμαΐζῳ Οἷς 
7 δὰ ζυύΐζᾳ, Οἷς ἢ ὠκῴνα, αἰλλ᾽ οὐ πᾶσι πόμΐᾳ δεδ..), οὕτω χαὶ τυ», αἰλλα κρϑολικὸν δωρϑη 

ζι, δ) πανζς Εἰς τῶν καλᾷ. ζηλοῦτε γδῤ, φήσι,ταὰ ὡϑοίσμαζᾳ πὲ χρείῆρογα. καὶ ἔτι 
καϑ' ὑποολζω ὁδὸν δείκνυμι ὑμὶν,τίω «γοπῶν λέγων τίωὐ πσοἧς (δ πλησίον. Εἶτα 

μέλλων ἐμιαμνῷ εἰς () αἰϑὲ αὖ τὸς λόγον αὶ ὃ ὑγχώυμον τῷ καζορθωμαζς τὐτυ, ποϑ- " 
το καθορᾷ ζωῶτα τῇ πσϑϑς ὀκοίνίωυ συγκρίσει, συν ὄντα δεικγυὶ ἤχωτης γωοὶς, σφόδρα 

το (μωετῶς. Εἰ 5» φϑέως ἰδὲ αἰγάπης διελέρϑη, αὶ Εἰποωὶν, ὁδὸν ὑμῶν δείκψυμι, ὁπήγαγω, " 

αὐτη δέσθην ἡ ἀγώπη, ᾧ μή κτὶ σύγκρισιν () λόχον ασϑλήγαγε, κα ἐμωκτήφασείν τινες ὃ ᾿ 
λᾳϑὺν, οὐκ Εἰδότες σωφως τῷ τϑήγλατς τίω ἰχωω, δ΄ ἔτι “ϑϑς ζωῶτα καχηνότες. 

δίόπερ οὐκ δύϑηως «ὦ τίω αἰαχαλύγῆει, δλλαὶ οσϑτον τῇ ἐπαγίελίᾳ (Ὁ «ἀἰκροατίω ἐπά.. : 
«» ἢ εἰπὼν, κα ϑ'᾽ αὐπυιβοολδω ὁδὸν δείνψυμε ὑμῖν, αὶ εἰς ὑχιθυμίαν αὐτὸν αἰγαιγων, οὐσ ᾿ 

25 οὗτως θύϑέως εἰς αὐτίω ἐμιξαίνει, δλλ᾽ αὐξων ἔτι αὶ ᾿ἡπιτείνων αὐ ὙΨ πίω Ὠχιϑυμίων, αἴθ τύ. ᾿ 
τῶι αὐτὖμχΤ οἰαλέν τοϑϑτον, ὦ δείκψισιν ὠκείνης Οὐκ οὐσης συνϑνογτα, Εἰς μεγίξην αὖνο ; 

(ἥν ααϊγκίω τῷ φιλᾷν δλήλοις καϑισαίς. Ὁ καὶ ἐκ τῷ ζωτίω ἡμδηβοϑαι, ἡ αἰτία, 
ὟὮ κακϑῷ ἀπόμτωνζω. ὡς καὶ χτὶ τϑ εἰκότως δύ μεγαίλη φαροίη, Εἶνε ἃ 25ο.- 

σματα, οὐ μόνον αὐ οὐ [μωήγαῦν, αἰλλα καὶ ὠυωμϑῥους διέξησεν, αὕτη ὃ «βν' δὲ ἐκ οίνων 
40 αἰ ατανζ δὲ ἑαυτῆς μέλλοι ((μωυαγήν αὶ ποιᾷν σῶμωι ἕν. αἷλλ᾽ οὐ λέγφ τϑο θγϑφως, αἰλλ᾽ ὃ 

μώλιςα, ἐπόϑοιω, τῶτο πϑησιν Ν δ δ 7] βῥιγμα ὃ ποραγά ὅ61 καὶ » ̓σθισμάταν ἀἰπόρ-- 

τῶν ὁδὸς κἴϑ᾽ χἰσύῥοολης. ὥςε εἰ αὶ μὴ ὁζρβ Ὁ" ὀφείλων βύλει (ὃ ἀδελφὸν αἰγατσᾶν, δὰ 
ὁ κρείῆονος ̓θπλαμθαμεαῖ, συμείε "ἢ χαρίσματος δωψιλοις χαταδῦξαι πίω αἰγάπέωυ. ὼ 
ὁρο πο)λῖν ρχεται, πρϑῦῬτον Ὥστ τὸ ϑαυμαςοί δοκϑιώῶτος ἐὴ “Ὁ ἀρῆς αὶ μεγάλου δ 

295 γλωοσῶν. ἢ αἰ γαγῶὼν εἰς μέσον λϑρισμα, αὐ τοσῶτον τί, ϑησιν, σον Εἴμν, αἰλλαὰ πολλῷ ᾿ 

σον. ΟΥπἰὶ γὃ εἶπεν, ἐλυ' γλώοσαις λῳλώ, ἀλλ᾽, 
1 Ἑα ταὶς γλώοσοις ΜιἠιῷΦἕ λυ, ϑούπων λαλώ. ΤΊ 61, ἿὟΜ λυ ϑοόύπων; παν- Δ Ιγὰ 

τῶν πϑρζωχού τὴς οἰκουμϑρὴς ἐθγωΐ. ὼ σοὺ ζτη ἠρκέοϑη τῇ αἰαιροιλῇ, ἀλλὰ καὶ. , τ 

ἑτέραν πολλῷ μείϑονα. τίϑησιν, ἐπαίγων καὶ λέγων, Καὶ ΟΜ ἐὐόλων, ἀγώπίω ἢ μι , 

49 ἔχω, γέχϑνα χὀηκὸς ἠχῶν, καὶ κυ μμίδϑηον αἰλφλοίζον. Εἶδες πού τὸ γδέισμα ἐπαίφοις, Σ 
Ἂν ποῦ καϑεῖλεν ἀύρ' ὁ" κατέβῥιψιν; συνὲ γὰ} ἀπλαύς εἶπεν, ὅτι συ᾽ονν εἰμι, αἰλλ᾽ ὅτι γέγονα; 
" χαλκὸς ἡχῶν, δα αϑητὸν Ὧι καὶ ἄψυην. “πῶς ὃ χαλκὸς ὑχῶν; φωνί (ὦ αἰφιεὶς, εἰκῇ ὃ ὶ μά-: 

τίω, ἡ εἰς συν δέον. πσοθς γδΡ τω μηδὲν αὐϑειν, ὸ πϑρενοχλῷν δοκῶ, φορτικὸς τις δὴ : 

| ἢ ἐπα ϑης Οἷς πολλοῖς. ὁρῶς “πτῶς ὁ αἰγώπης ἀπεζερημδμος τοῖς αὐψύχοις τρολσέοικε σ᾽ «- 
γα οϑηήτοις ἢ 

μη 

τιν 
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Ῥομιιδιια, 

Μωυϑ. ο 

γα αϑήτοις; Ὑλ ἱῆδυ ἢ ἀπέλων ὠ θα Φησιν, οὐχί σώμκᾳ αὐἰξπετιϑεὶς αἰγίέλοις, ΕΝ ὃ λέ- 

““", Οιούτν ὅ61" καὶ οὕτω φϑέτω μαι, ὡς αἰγίέλοις γόμιος -σοϑς αἀἰλλήλοις δζαλέσεσν, ζως-. 

τὴς ὀῤθυ σϑενν εἰμι, διὰ ὶ ἐππιηθὴσ ὃ Φορτικόρ, οὗτο γϑειῦ χα! διαχού ὁτὸμ λέγῃ,δτι Αὐ. 
τῷ χάμαῳᾳ πὸρ γϑιυ ἐπουερνίων χα Ἐχιγείων χαὶ χαταηθονίων » οὐ ορνώτα χα! ὁςὰ πἰθέτι- 

ϑεὶ; τοῖς απέλοις ζῶτα λέγη (παν) ᾿ὅγα, τίου ἐχιτετουμδῥζω πυδόσκιώησιν δὶ τ ΟΣ ς 
ἡμὶν οὐήμιουτος ανίξαοϑαι βυλεδ. οὕτω καὶ ζῶ γλοίοσὸν ἐκαίλεσεν, οὐ (ὐρκὸς ὄργανον 

δηλών, δα τίω “δὸς ̓ὀμήλϑες αὐ ΕΜ ὁμιλίδν τῳ γνωοίμῳ πϑ ὑμῶν ἔϑπῳ" αἰνίξαοϑαι 
βελόμδνος. Εἴζῳ ὥςι δ αρορίδυκτον “νέωϑα ὦ λόγϑυ, οὐ μᾷλρα ὙΜΟἝτγλωοσῶν ἵσαται, 
᾽ ἀραὶ καὶ ἐλᾷ λοιπὰ θϑεισι ϑοίσματα, ὸ πὸζᾳ τὴ αὖ τῆς Φστοισία, χαϑελὼν, τότε «ὖ-- 

“ἧς “ἰπυνχφαφει τίω εἰκόνα. καὶ Ὁ) Ὁ αὐξησιν ποιῆσοιι πσδϑήρηται τῷ λόγϑυ, “υσὸ Ὁ ἐ- τὸ 
λοῆοιων ορχόμϑρμος αὔεισιν ἐχὶ (ῷ μείζω. ὅπερ γὰ , ζιθίκα. τίω τάξιν αὐννῃδὖ᾽ ὠνέφζωον, 

ὑξερϑι τίϑεικε τὸ ἦν γλωοσῶν, τϑη» ποτὸν φριομᾷ γι, χτ' μικρὸν, ὅπερ ἔφέω, Ἄχ 

μείδοια, αἰαξαίνων. Εἰπὼν γλ οἶδέ μ᾽ γλωοσῶν, Ἐχὴ τίωὐ πσφοφητείον θύγέως ἐκ- 
ζμγνει, καὶ Φησί, 

᾽ Καὶ ἐλύϑχω συρϑφητείλυ᾽ Καὶ ζωτίω πάλιν μεϑ᾽ αἰ πυρθολῆς. ὥᾳσερ 15 
} ὀκφού γλώσσας ἔϑηχεν, ὅγα ἐς πῤτων Μ δύ, ϑεύπων γλώοσας, καὶ πσδοϊων (ς 
““Μαπέλωιν, καἰ τότε ἔδειξεν σδ᾽εῖδν ὃν τὸ οδῥισμα ἀγάπης χωοίφ᾽ οὕτω καὶ ὠὰ οὐ τιὼω 
πϑλφητείαν τίϑησι μόνον, ᾿δνιλαὶ καὶ τίωὐ υψηλοτάτίου πεοηφητείλν, Εἰπὼν γὸ, ἐαλ ἔγω 
ποδοφυτείλυ, ἐπήγαγε, Καὶ Εἰλώ τὰ μυςήρια, πλύτα,ὰ πᾶσαν τίω γναῦῖσιν, 
Μέ᾽ ὑλιζασεως τιϑεὶς καὶ τῦτο ὃ γδβισμω. Εἶτω (τ τῦτο αὶ Ἐλὶ ταὶ λοιπὰ ««οἰσμαζα 10 

πολομᾷ. καὶ ἥα μὴ καιϑόκκφον αν δ λέγων δυκῇ πάλν ὠοχλῶν » τίωυ' μιτέρφι χαὶ 

πηγὰν ἀπάντων ἥίϑησι, αὐτίω πάλι (ἴθ᾽ ὑχιροολῆς, οὕτω λέγων" 
πᾶσαν τέων πίςην. Καὶ Οὐδ᾽ ἠρκέοϑοη τϑτω,ἀλλαχαὶ, ὅπερ ὡς μέ.- 

'ἐνεξα 

τὐποϑοίγω, αἰλλαὶ ἢ τῦτο (ἴθ᾽ «ἰὑπῥθολῆς. (ὃ) γὰρ πάντων χαλεπώτερον ϑανατον εὶς, τὸ 
ζωντα. 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙῚΣ ΤῸ ΠΡΩ Τ. ΛΟΥΙ. λῦ. 443 κεν !γ. 
ζώνακαζακαΐωα,, ἡ τῶτον χωρὶς αἰγαίπης Οὐεὶν μόγα ἔφησιν {1η. ἐπήγατε χϑεῶ, Φυὐοϊὲν 
ὠφελούμοι. ν᾿ σύθέπω τίω πᾶσαν αὐ ροολίω ἐδειξα, ἕως αὖ τῷ Χοιςούῦ ζὰ εἶϑτυ.- 

εἰας  αἴὸὶ ἐλεημοσιώης ᾧ ϑανάτυ Εἰρηρθῥας Εἰς μέσον αἰγαίγω. ἥνες δῶν Ε ἰσιν αὐ 

εδοτυρίω ν ᾧ πλοισίῳ φησὶν, ΕἸ ϑελάς τέλφος 61), πωλήσόν συ τὸ οὐ ῤρνζα, καὶ δὺς γμμνϑ. θυ. 
2 «ὔω"ρίς, ὼ δύρ9 αἰκολουθᾳ μι. ᾧ «ἰδὲ αἰγάπης ἢ δζρελεγόμϑμος τῆς Εἰς ῷῶ πλη- 

σίον φυσὶ 'Μάξονα ζτης αἰγάάπίω σε εὶς ἔχφ,ννα τς Ὁ ψυχίω αὐτὸ 9η τῷ δ φί.. 

λων αὐτῷ, ὅ)εν δέον, ὅτι ἡ Ὠχὶ τῷ Θεού τῇ» πάντων μέγιφόν ὅαίν. αἶλλ᾿ ἐγὼ λέγω, φη- 

σὶγ ὁ Παῦλος, κἀν απ τῷ Θεου ϑώμϑν αὖ τίων, αὶ μυνδὲ ἀπλώςϑῶμϑν, ἀλλ᾽ ὥςε ἡὶ ἐμ- 
τρηοϑίιαιτῦτο γ»  ὅβιν, ἐλ τ Ῥαϑδῶ τὸ (ὡμώ μὰ ἵνα καυϑήσω μα!) εὐ μέγα ἔςαι κέρδος 

1ο ἡμῖν Ἵ πλησίον ἐκ ἀγαπύσι, τὸ ἅ δζῶυ λὸφ τοὶ «ἀράσμαῦο, Οὐδν μέγα ὠφελ εἰν αἰγαίστης 

οὐπούσης θυ μαςὸν Οὐ ν᾽ ἐπεὶ ἡ τὸ βίου δυύτερφι ὅ61 ζ ᾿᾿λϑορίσμαΐζῳ. πολλοὶ ο»ιὦῶ χαρίσ-: 

ματαϊχιδειξαί νϑροι, ἡ Ὁ φαῦλοι γερόνασιν, ὁκολοίαϑηζ, ὡς ὠκένοι (ὦ ᾧ ὀγόμιαιτι ἐἰντῷ ᾿ 

πολ φητεύσαντες καὶ δαιμόνια, πολλαὶ ὐκ(α λόντες ἢ διυυαΐμεις πολλαὶς 'πποιήσοιντες, ὡς 18- 

ϑὰς ὁ παροδυτης᾽ ἕτερϑι ἢ βίον ,ρὔδαορνδνοι πιφοὶ χα ϑωρόν, Θϑοϊνὸς ἐδεήθησαν ἑτέρου 
ις αὐοϑς ὦ σωϑίωαι. Ὁ Α δα ϑοίσματα, ὅπτερ ἐφίω,δείαϑω ζρώτης, ϑαυμαςὸν Οὐ ονὲν ̓  

ἴφαν. 18.. 

ὁ 5 ὶ βίον ἠκριξωμϑμον μηδὲν ἰαύεν της ὀῥυ, ττο ἐς! ὦ τίωυ αἰ χυβῥοολίω ἐμιφανιον ἢ 

πονλξω ποιοιοῦ πίων δὀἰποολὰν, ᾧ μώλιςα οτὸψ ὁ Χοιφὸς αἰμιφοτέρφις τύτοις ζῷ μεγαΐλαᾳ 
φαήνηται ψηφιζόνϑρορ, τῇ τε αἰκτημοσιύῃ λέγω τοῖς τί μδίντυοίου κινδιωύίοις, ἢ γὰρ ὦ, 
“πλοισίῳ φυσίν, ὅπτερ ἐφιϑίω Εἰπὼν, Εἰ ϑέλεις τέλειος ἐἢ), πώλησον σὰ κἰπσῆγετα, , 

2, κι νωκ,. » Ι “ιν ἃ » ᾿ ! Ι " Μαγῇ, ,δικα, ; 
20 Ἂ δὸς τήωρις, Χὴ δύρο ἀὐκολουϑα μοι" καὶ τοῖς μαίϑηταις «ἶϑὶ υδοτυοίου ἰφλεορνϑνος ἐπ λθο.. λβ, ' 

λέϑυ, Ος αὐ ἀπολέσῃ τίω ψυχέω αὐτῷ ἕνεκεν ἐμού, βυρήσει αὐτέων" ἡ Ος ἐαν ὁμολογή-: 
σῃ μα ἔμ ασοϑεϑεν Ὑυ" δύ, ϑοΐπων, ὁμολογήσω κα γώ αὑτὸν ἐμιπσδϑοϑεν τῇ παΐξος μὺ τῷ 
εὐ τοῖς οὐρανοῖς. ἡ 7) πολὲς ὁ τῷ κατορθώματος τῦτε πύνος  αὐτίω λαδὸν ὐπβθαι-- 
γῶν τέωω φύσιν, τῷ ἴσασιν (Ὁ κα ταϊξιωθώτες δ" φεφόμων τύτων καλαίς. λόγϑε γὸ 

25 ον εὶς ἐἰὐ' αὐ κτῆσαι διωήσεται. οὕτω “μωναίας ὃ πρᾶγμά ὅξι ψυχῆς, ὼ μ᾽ ὑαρ- ι 

(ολῆρϑαυμαςῦν. δλλ᾽ ὅμως Ὁ ϑαυματὸν τῶτο συν μέγα ἔφησεν ὠφολῷ ἀγάπης χω- ' 
εἰς ὁ αῦλος, κἀν τίω ἀκτημοσιωίω ((μυεζβυγμιένδευ ἔχῃ. αἶνος δέζυ ὅγεκεν οὕτως Εἴ- ἰ 

“ ν . ἢ “ ) ᾿ ͵, “ει ε ! ἱ 
χορὸηρ.͵.͵ ΡἾΚΧΕ ; τῶτο ἤδν δὲῖζαι ποιρφίσομα!, ασϑϑτερον ὀχ ᾧο ζητήστις᾽, πώς (αὶ ὑπ ῤηντα 

ψωμίζων πόρτα δυυύαται μὴ ἐχέν αἰγαπτίω. ῷ Ζ »ὸ ἕτοιμον ὀγτου καζώῶαι ὼ ῷῳ ασρί- : 

40 σμάτα ἔχονται ἐγχωρᾷ ἴσως ἢ μη ἰγαπῆσαι " ὁ ἢ μὴ μόνον δου ζᾳὶ «ὑπ ρχοντα, δυνια ἢ 

ψωμίζων, πῶς οὐκ ἀγαπτὰ  ι ζω ὅδιν Εἰπῷν; ἢ δτί Ὁ Οὐκ δι, ὡς δγ'αν ἐθ 419. ὅπτρ α:-- 
εἰ φιλῇ ποιᾷ,, ὅτὸμ κἰπἰοολίω το δοιφῆσοι βουληθη᾽ ὡς ὅτὸμ Γαλοίταις γράφων λέγη, 

Ἑδυἡμῴς, ἡ ἀΐξελος ἐξ οὐρανοῦ δὐαγίελίξηται ὑμῖν τ ὁ “ρελάθδετε, ὁρμαϑε μα ἕξω, χαί-- ΤῊ, ἀνα. 

Ὧι οὔτε αὐτὸς, οὔτε ἀπελος ἐμδνε τῦτο ποιφν᾿ ἀλλ᾽ ἴα δείξῃ τέων αἰ πρξολίω τὸ ασραγμα- 
44 τοῦ, ἃ τὸ μιγση᾽ ὁλως ἐσόμϑμον τθέκε. ὁ παλιν ὅτὰν Ῥωμοήοις Ὀχιςέλλῃ,ὁ λέῃ, Οὐτεάγο- 

γελοι, οὔτε Φὴρχα, τε δυυνώμεις δυυυήσονται ἡμιας χωοίσαι "Σἰπὸ τὴς αἰγανπης τῷ Θεοῦ, 
σοι Ν᾿ τοῦτο ἔμϑινον ποιῷ ἀτίελοι, δλλὰ κανζιῦϑοι τὸ μὴ δν εἰ τυοτίϑαται, ὥασερ δδυ καὶ ᾿ 

τὸ ἑξῆς λέγων, ὅτε κίίσις ἑτέρφοι " καίτοιγε ἐτέροι Οὐκ ἐςι κίσις. πᾶσαν ὃ αὐτίω «θέ. 
λαξε,ὸ Ὁ αἴω  ζύ κατ [πϑρζᾳ] Εἰπὼν. αλλ ὅμως κανζιῦθα τὸ μὴ δ καϑ'᾽ σσθ- 

40 3εσιν “(ϑησιν, ὡςε δεῖξωι (ὃ Αϑ᾽ κἰπρξολῆς ἀὐτν πόθον. ὃ δὲ ᾧ ἐγζωώϑξα ποιῶ λέγων͵ ὁτὶ ͵ 
κῶν πάγτο τις δῷ, αἰ γα πτίω ὃ μὴ ἔχῃ, δεῤϑδὲν ὠφῇφται. ἢ τῦτο δξῶν 581ν Εἰ πεῖν, ἡ ὅτι βυ,- ᾿ 
λεται ὧν πϑρέχονζς ἢ συγκεκολλῆοϑαι τοῖς λοιμ( λυοίσὶ, ἢ μη] ἀσιλλαῖς διδόναι αἰσυμε- 

παϑώς, αὐ ἐλευ, ᾧ καταχαμιϊονδροις, Ἰχκλώμδίοις ἡ (᾿μυαλ᾽γϑιώζῳς τοῖς ᾿ 

διομδμοις. 

χχυρ, 

Δια 
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ἤθικον δΔιάτῶη Ν᾿ ὧν ἐλεημοσιούη οἶϑα τι " Θεοῦ ἱνοιομολέτη.). ὃ Ἂ" ἡἠδεα» ὧν αὐνζις 

ΚΣ τρέφῳν ὁ Θερς καὶ χ᾽ χωοὶς τύτυ, ἀλλα ἥμας ; Εἰς τίω ἀγάπίω (μμυῦνσν, ἡώ τ- 

ϑερμαμνω θα δὸς αλλήλυς, ΤῊΣ ἠδ αὐτὸν ὁ ὀκέλθυσι πρέφεοϑαι. [9 τ τϑτο ὶ ἀλ- 

γὰρ. (ν ἐφν λοηρῦ Φησι" Κρείασῶων Ἅ5γϑ ἀἰγαλο, ἡ δὺσις᾽ ὡ ἰδυὺ λόγος ἵν. δόμα αγαῦός. Χ αὐτὸς 

μόναι, Φησιν, Ἐλέον δίλω, ῦ εἰ Θισίδῳ. γ᾽ » ἔθος" τεῖς τι δυεργετουμϑῥοις φιλεῖ, τύς τι 6 4. χιτίρηὰ 

πυ “ζω, παϑὸς (ὃν φὐερτετοιουζας οἰκειοτερον τ, ϑκεϊοϑτάι, (ἰώδεσμον φιλίας ποιών, τῦτο φΆτηάη 

ῳο μολέτησει. αἰλλα τὸ  ζητέμϑιον ὁ ὠκῶνὸ ὅθ1, πὼς, τῷ 5 Χοιφού α αμῷ ὀτορρι ζωῶτα πιλειό- αδωος 

τῆτος ἐὴ) Φυσαντος, ἐπ χρεὶς γάπης ἄπτελὴ 4) Φνν : ; Οὐκ λὐσιφϑογί νϑμος λἔϑαι, " 

αὐτῳ(μ ϑϑοιοὴ ἀλλα χαὶ σφόδρα «υτῷ (μωᾳϑων. καὶ Ὁ» ἔχι τῷ πλοισίου οὐχ, «- 

πλως Εἶπε, πυλησόγου ζὰ χὑαν αρχονα, ὁ δὸς π]ωρρῖς, αλλ ἐπήγαγε, κοῦ ; δεὸοο ακ’- 1ο 

λουῦκι μοι. ἡ ἢ  ἀκϑλϑύ ϑησις ἀυτω" φὐνῖνα οὕτω μαιϑητέω  σοδείκψεσι τῷ α Χριοῦ, ὡς ὦ γεν 

1ν γε γικα. δλληλοις ἀγασῶν. Εν γϑτότῳ γνώσονται πόρτες, Φησὶν, ὅτι μιϑιϑηταί μοδέ ἐςε, ῥαὴ ἀγα- 

νιατϑι.λθ. πᾶτε δλληλοες. ; τὸν ὃ λέγῃ, Ος ἐν Ὡστολέσιν τίω ψυχίω εἰστύ ἑγεκὲν ἐμ, δὐρήσει αὖ .-- 

“λ΄, πίω" ᾧ, Ος ἐν ὁμολφγήσῃ (8 ἐμμιατξϑεϑεν" ἣν αἰὐνϑεθήπτων, ὁμολογήσω καἰγω αὐτὸν ἐμασξ:- 

οὖν τὸ ῷ παΐζος χίωσι τὸ ὧν τοῖς οὐρφινοῖφ, ν᾽ τὐτὸ Φησιν, ὅτι δ δὲ ἀγώπέωυ, δλα πὸ μίοϑυν τὸν 15 

πυχείρϑρον τοῖς ποιοῖς τούτοις δηλοῖ. ἐποὶ ὁ7| κῷ τῷ εδοτυρίου καὶ ὦ τϑ ζητεῖ, ϑλαχοῦ 

Ματῆ κι κγὶ σφόδρα αὕτὸ  ἡγίξα», ὅ ὅτως Εἰπών᾽ Τὸ ἅ δὴ ποτήριοι μΟ πιίεοϑερὺ τὸ ̓βάπϊιομα, δὲ ὁέγω βα- 

τῆίζομαι,βαπῆκϑήσεοϑε, τυτέρι, μδϑτυρήσετι, σφα γήσεεϑε ταῦ ἐμού" δ; ἣ  κϑυϑίσου ὀκδε- 

ξιῶν, ἡ ΞΖ δϑωνύμων, οὐχ ὡς τίγων χαγηρδων ᾧ ἐκ διεξιών καὶ ὡ δὲ βωνύμων, ἀλλὰ τίωυ αγωτώτω 

λέγων πϑϑεδρίὸν τε ὑπιμάω, οὐκ ἔςιν ἐμὸν δοιῶαι, Φησιν, δλ οἷς ἡτοίμαςαι, Εἶζᾳ δει- τὸ 

Ματῦ,κιχρ,. χγις τίσιν ἡτοίμαςαι, χα λέσας ἀδοις φησιγ᾽ Ορὲ ἐωῳω ̓ϑολη ονὑμῆ ἢ) ὡρώργς, ἔξω πόῤτων 

υμδί ὄζρκονος, ζα πειοφεοσύνξω δοηλών ἡ αἰγάπίω. ἀγάτέω: 5 ̓ἔθειτεταμϑμίω α αἰπαιτεῖ. 
δὶ δά τῶι σγεῖν' 52 τῦτο ἔφην ἀμ ᾿ἐπήγα μ᾽ Ὡαττρ ὁ ἡὸς τῦ ῳ αν,ϑοῦσια Οζα ἡλὴς ὅῳ- 
κονηνλέεσαι, ἀλλ ὑχρακονήσου καὶ ̓ δοιώωι Ἢ ᾿ψυχίω εἰστυὶ λύξονώ ἄντί ὶ πολλώωδν,δεικγες ὃ τί ὅτω 

δεῖ φιλεῖν, ὡς καὶ ̓ σφα πε, ΝᾺ ἥ αἰγαπωρδϑων. τῶτο μαλίφα αὐτὸν 661 Φιλέι, δ|9 19 
ἴφὰν κά ον χαὶ το Πέτρῳ φησὶν, ἘΪ φιλεῖς μεγποίμφινε τὰ  αεϑθαταὶ μϑ. ἢ ἵνα ι μαιϑητε ὅσον δ] τὸ χᾳ- 

"Δ (ἶν σ) 
τίρθώμια, ἰαργρανωμϑι αὐ τῷ λϑίῳ, Τὴ) ἢ τοῖς πϑργμασιν αὖν ὐχ ὁρωδμδν ́ πα Φαμο- 

λϑιμευ κα οὐνοήσωρϑι,ως εἰ ἰπϑρταηγοῦ κί ϑωψιλε εἰας ζω αὑτη, πέσοι ἐν ἐλρεν αγαϑει ὅτε 
(πὶ γόμων, οὔτε δικασηλων ἐδὲ!, οὐ κρλφβίσεων, ὧν ϑιμφειοῖ, οὔκ ἀδλλουϑ" τοιούτων σενὶ- 

να. Εἰγὰῤ ὠπϑυτερ ἡ ἠγάπων, καὶ ἡγαπώντο, ̓οὐοὶν ἂν ἠδίκησε οὐθεὶς, διλλὰ καὶ Ὁ Φόιοι, 59 ᾿ 

χα μαχαι, τ ̓πόλεμωι, και φάσεις, καὶ αὐρπειγαὶ, Χρὴ πλεονεξίαι, χα πόρτα ἐν ὥκπο-. 

δὼν ἐ ἐγεγϑνει τὰ πογηοὶ, και μεθ ὀνόματος δὼ ἡγνοήϑη ἡ κακία. ζῷ ὑϑύτοι σημιήα οὔκ αἢ 

τῦτοξ ἰργάσατο, ἀγλὰ “σ᾿ Εἰς χεοδοξίαυἐ ἐπαίρει ὥν' χΩ “«σολσέχονζῳς χαὶ ἀσανν 

καὶ τ δ λαυμαφὸὶ τὴς ἀγαίπης, ὅτι τὰ ὦ ἄνλα ἀγαϑειε ἐχι πἰροζώγιδνα [π| κακαί" δ 

ὁ ἀκτύμων Φυσῶται πολλάκις ὀρ το" ὃ ̓λέγῳν Εἰδὼς, καὶ δοξομιανίαν νοσεῖ" ο ζω πεινό- "9 
Φρών, δὲ αὐτὸ τῶῦτο πολλάκις κν δ τὸ ὁ (ἐμυειδὸς μέγα φρο" ἡ ἡ2 ἀγάπη πάσης τὴς τοιαύτης 

ἐἰπηλλακι) λύμης. Κν Ψ τῷ δ ἀραπομέω οὔ. αὐ τις ἐϑνϑείη ποτί. καὶ μοὶ μϑι ϑης 

ἕνα αγαπώνζα, ἀλλὰ παγίρμ ὁ ὁμοίως, καὶ τότε αὐ τὴς δ} 4 τίω ϑροτίω. μάλλον δε ἰβύ. 
λα, “ϑεῖτω ἕνα αἰγαπώιδνοι καὶ ἔγα φιλοόϊτα αἴ 4᾽ Φιλϑιοῦτα μδύ τοι, ὡς φιλεῖ ἀξιο. 
τίω γὰ γἀὐ οὕτως ὡς οὐ οὐρανὸν οἰκήσει, πορζοιρού; γαλίωης Φ)πολαύων, καὶ μυρίας ἐ- αὐ 

αὐτῷ". σλέκων φιφλύας. 9 ὁ γὸ τοῖβτος καὶ ἰφίδνου, καὶ ὀργή, καὶ ; βάσκ μίας, καὶ Ὀὐπονοίαρ, 

καὶ κεγοδὸ ξίας, καὶ πονήρφις δχιθυμίας, καὶ πϑυτὸρ ἔρωτος ἀτόπου, και ἐπλυτὸς νοσήματος 

καιϑαιρεύουσειν Δ ατηρήσει τίω ἐ μαυῳ ζ΄ ψυχίω χζω. ατερ γῈ» ᾿ ἑαυτὸν οὔκ δὼ σις ἐργάσουτο α “ μυπὶ 

κακὸν, ἕυτως Οὐ ὥν πλησίον ζ. ιοζις ἣ ὧν, μοτ ̓ἰντυ ςἡ φήσυται «τῷ Γαζοιὶλ Ὠῆ τῆς 

σάλα 

γῆς 
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γη9 βαδίζων. καὶ ἃ αγά 'πῶν ἢ χων, ζυιούτορ᾽ ὁ ὁ5 σημεῖα ποιοῖ, καὶ ἡγνωδπνε ἐχὼν ἀπηρο 

τισμινζωυ ἴρ ζμυτης αὔδυ, καν μινείας ἐπίρῃ γρρους, σο᾿οἱὲν μέγα ὅνήσει, παγτῶν αἰαὐρρηγιῦμος, 

καὶ ̓φλν ἽΝ (ἰωυδεύλων αὐαμιγνειύαι ἑαυτὸν αἰεγαυῦμος. “ἰδ δ τῶν» καὶ ὁΧεισὸ τῆς 

Εἰς αὐτὸν ἀκριξούς αἱ ἀγάπης σημεῖον ἔφησεν ἐ,ὃ ᾧ πλησίον φιλῷν. Εἰγὰῤφιλῖς μὲ, 

5 ῴησι, ὦ ἡ Πέτρε, τύτων πλέον, ποίμανε πὶ ασοϊξατά μι... Εἶδις πωςὺ ὁ ὠτίλο παλιν ἧ- 

νἱξαν, ὅτε εδρτυείου μεῖξον τῦτο: καὶ ̓ γὰ Εἰ παΐδα τίς Εἶχω αἰγαπητὸ, Ω αὐπῷ οὔ καὶ 
τίω 40. χω ὸν ἐπέδωκεν, ΕἾ τά τίς Φἥ μΖ πατέρα ἐφίλει, τῶ ἢ ὃ παιδὲ' μηδ᾽ ὀλως παξοσεῖ- 

. σφόδρα ὸν ̓πλωξιως τ' πατέραγὑ Οὐκ αϑήεϑετο τῆς οἰκείας αἰγαίπης ΓΝ τίω τῇ πτ- 

δὸς χαϑοψω. Εἰὴ Ἰὰὶ παϑεᾧ παιδὸς τῆτο συμᾷαρει, πολλῷ μάλλὸν Ἰχὶ Θεοῦ κα 
10 αὐ ϑεήπων. ᾧ ν πατέρων ἀπιλότων τ] Φιλοσορηϑτέρη ὁΘεύς, 5. δ τῦτο Εἰπὼν, 

Πρώτη καὶ Ὗ μεγάλη Οτολή, ἰγαπήσειρ Κύειον Ἐ Θεὸν συ, ἐπήγατι, δα τέρα ὃ, ὶ ὺ εἰκ ἐσίγησεν, Ματϑκξ.λῇ: 
χετρ ὥλλῳ ̓πρσέϑηκεν, ὁμοία" αὐ, ,αἰγαπήσειρ τὸν πλησίον σῳ ὡς ἑαυτὸν. εὐ ὅρᾳ πῶς κ᾽ αν 

χϑδὸ αὐβθοληρα ἀπτατι ᾷ ζωτίω. εἰὶ ἅ ὃ ὕ ϑΘοδ φησι, οἰ ὃ θλης καρδίας συ οὶ 

καὶ τῷ σλονίον συ, ὡς ἑαυτὸν, ὁπερ ἴσον ὅ91 ΝΣ ἐξ ὃ ὁλης τῆς κρυρδίας σν ἡ δὲ εἰ μζ. Τ᾽ ἐἰχριδείας 
ις τῦτο ἰφυλόῆετο,οὐ δούλος,υὐκ ἐλθύορος ἥν ,δὐκ αῤχον,ὐκ Ῥρλόμϑμορ, υ σλλουσιος,οὐ πένης, 

οὐ μικρὸς, οὐ μέγα, “ ; ἀζρίξολος “ ᾿ ἐγγωιϑη΄ ποτὶ" ου λέγω, ὧν, αλλ ̓ Εἰὺ Κη ἕτερος Οιοί 

,»ς, μᾶλλον ὃ εἰ αὶ ἐχατὸ, " μυφίοι τοιού ἤσουν, ω οὐ ἴλωσαν ὀκείρις οὔσης. μᾶλλον 

"» ἰγδρτος ἤνεγκε πύρϑς ἐπαγωγάώ ἢ ἢ φλόγα ἀγάπες ὃ ὁ Δ ϑθολρρ, αὐτὴ τίγρις ἰχυ- 
χέηι ἐστιοαναυτη ἀδϑείμιαντος σεῤῥοτέραι "καὺ ἐτέραν ζαύτηςὶ ἰχωφοτέρφν, ̓Εἴποις ὕλξωυ, “πϑρ. 

20 γὰ αὐαβθαλλο τῇ τῆς αἰγάπης ἡ φεῤῥότηρ. Οὐ τίως οὐ σγλούγος, οὐ πανία νικᾷ ̓μαλλοι ὃ Ὥ 

Ν ὦ πενία, οέκ ἀμετεία σλούτν, Εἰ ἰγαίπη ζω, λώ Ω δ ὲ ἑκατέρων αἰγαϑεὶ Μόνον. 
ὑγϑῤ πίων ἐξ ὸ ὠχεύνου ἀφϑονίλν ἐκανρπωσοὶ ἶϑα. "ὦ, ἢ τίω ὡκ ζωτις ἃ ἀμωεφιμψίαν" σ᾽ 

ἥκς τῳ πλούτυ φὶ Φρυντίδιις, δ ὅτε τῆς πενίας ὃ δίος αἑανεμεναμϑυ α᾽. Ὁ τί λέγω "πὰ 
δ αὑτῆς κέρδν εὐζ' γὸ καϑ 9᾽ ἑαύρ' ὃ φιλᾷ οὐνόησον ἡλίκον ὅ4], ποσην φέρει τίω 8)φ.»- 

45 σιυΐζω, ὦ πῦσῃ καϑίσησι χάφατι τίω ψυχώω 0 μάλιςει αὑτῆς ὅφ1ν ὀξξαίρετον. ᾳ εδόγοῤ 

ἄλλα τὴς ρετῆς μέρη (ἀωιζθυγμφονὶ ἔχοι ̓ πόνον, δὶ δ γηςοία, (φφευσιωη, αἰλφυπνία, βα- ; 

. σκὀρίδμ, Ἰχιϑυμίαν, αὐτροψίαν᾽ ἡ ΓΙ “γαπν μῷ τὸ ν κέρδους πολλζωὺ ἔχει ἡ τί! ἡδονῶω, ᾿ 
ὑπ πόνον σι, κα καιϑεύπερ μέλιῆα ἀγαϑ, (ᾷ πόρτα 5). (άγυσα ἀγαθαὶ, Εἰς τίω 
τὸ φιλρεοῦτορ καιτατίϑε,) χέω. κἂν δουλδυη τις, ΓΑ τὴς ἐλθϑεείας ἀπο ανει τέω 

30 δουλείαν. ὁ "γὸ φιλαδν ὐχὶ ΚΝ ἔχιτάῆων, ὡς Ἰδεητανῆόμδρος λαίρει καί τοιγεῖ ζ Ἐιπέῆφ, : 
ἡδύ" υλὰ μετατίϑησιν αὐτὴ τ ποξαγματων τίω φύσιν, πλύτα ὧν χερσὶν ἔχουσαι πα- ΕἸ 
οαγνε) ἃ αὶ αγαϑεὶ, πάσης μαξνο ἠπιωτίρα, πασης βασιλίδος δὑπορωτέφα, τ ᾳ. ὕλίποια, ; 
χούφα ᾧ ρα βξτα ποι, τίω μϑὲ Φρετίωυ ὄλωλεν, τίω ὃ κακίαν πικροτείτέευ ἡμῖν ἀπυφαίηι- 

σα, σχϑπει δὲ᾽ τὸ ὁ δαιπτλμάν, λυπηρὸν 4) δι δοκῇ, ὶ ποιή εὐ αὑτὴ ἡδύ τὶ ; λαιμδλμειν ζᾳ ὁ- 

ΕΣῚ τέρων, ἡδὺ, "Ὄς οὔκ αἰφίησιν αὐ φαίνεοϑαι Ἄν, δλά φϑύγειν ὡς μρϑηφὸν αὐ δασιθιάξε, ἱ 

πάλιν τὸ καχώς λέγει, γλυκὺ πᾶσιν ἐδ 6 δοκεῖ" «ὑτη τῦτ νϑρ πικρὸν Ὁ σοΦαγει" τὸ ὃ κα- 

λαῖΐς λέπιν, ἡδύ, συυὶν Ὁ» ὕὅτως, ὦ ὡρτὸ τὸ φΦιλούρϑμον ἐγκωμιαζεν, ἡμῶν ἡδύ. πείλν ἢ 

ϑυμὸς ἰχά φυα ηδονίω, λ᾽ οὐ ῦϑα οὐκέη, ἀλλα πόρτα αἰτεῖ ᾳ νεός “ύήρηται. καὺ Ι 
λυπήσῃ Τ' Φιλθεῦτα ὃ  ἀγαπώμδυος, ϑυμὸς ἐδ ὑδαμοῦ φαΐεται" ϑδαχρυα ὃ ᾧ «ἶ- Ϊ 

49 χλυῖσεις, ὁ ἱκοτηρίαι ̓ ὥσστον ἀπεχὴ τῷ παροξεουνλέοοη ᾿ κανὶ ἰδ αἰοδοτόμοντω, πείϑα! ὺ ᾿ 
ὀδωυάται. λὰ καὶ ἡ ὀδυωη αὕτη ἡδονξε φέρει. τῆς Ὁ» ἀγάπης ὦ ὶ δακρνακὶ ὶ ἡλύ- 
πῦ, γέλωτε πϑυτὸς ἡδέω Ὁ χαφας. οὐχ οὕτω γϑωώ λιαπαύονται 2) πλαΐνγτες, ὦ ὡς(  ὑ- ] 
πίρ φίλων κλαίοντες. κα απιφῆς, ἴχίοας αὐ ῷᾳᾷ διίκρυα, κὶ ὡς δϑήκεςα παϑλόντερ, 

οὕτω δυσαρριίνοισιν. ΝΥΝ ἡδογέι ἐχή, φησίν, ἰτοπον Ἴ  φιλῷ. ὦ ἀπαγε ὁ ἐυφή μι, ιϑερπν, 

͵ 
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Τιρλθίν. 

- 

οὐνὶν ὁ ἅτως ἡδογῆς καϑουρεύει Οιαύτης, ὦ ὡς ἀγάπη γνησία. μή ̓ ΟΡ μοι ταὐτέωυ Εἰπης 

“ίω δοραίδην αὶ ἀοροαίον, ἃ νύσον μάλλονῆ αἰγώπίω οὖσαν, 'κῳ ζαύτίω ζω ὁ Πα ὔλος ἐ ἐ-- 

πιζητᾷ τί" τὸ συμιφέσρι τὴν ' εἰγαπώρμϑῴων σχφπούσαιν, κα ΕΠ ὅτι πατέρων, οὗτοι φιλο- 

στρ ῤτερρι; τὴ ὥασερ Φ γφήματα. Φιλοιῶτες σέκ δμἔλοινοον δα πρῆσαι χρήματα, Ω 

ὅδιον ἐμ ον ξενοχωξίᾳ "ϑνέοϑαι, ἢ " ὁκῶνα ἰδὲν ἐλονῆούνϑνα,, οὕτω χαὶ ὁ' πρθϑς ἦα ὑδύως 5. Χχι λέν, 
ἔχων, μνεία ἐμ Ἕλριτο παλεὶν," ἡ τὸν ν αἰγὶ μᾶνον κἀγαλαπηομθμον δεῖν. ἡτῶοὶ ὅξχυ, Φλσις 

Δ Ιωσὲφ ἡ ̓Αἰγναῆα Φιλούσρυ, καϑυξείσαι ἤβέλησιν; εδη ζαυζίω ἐ ἐφίλει τίο ἄ γοίπέω Ὁ 

Ὡξαθολικίω. ο ὁ μϑέτοι Ἰωσὴφ. οὐ ̓ ζαὐτέω, αλλ ἐμ: ὀϊπαῦλος ζγμη οὐννόησον " δέχ ἵ ὑσηι9 ἄρ Ἅ. γα 
γάπης αὐτῷ ζὰ ἢ βήματα ὠω;, καὶ τὸ πράγματά ὡ ὄχείη ἔλεμ. ᾿καϑύξε)σὸν Ἅμες χη φᾷ 

πείοσον μοιγαλίϑαι, ωΣ ὦ ὀλύδρα: αἰδικησον, καὶ πίω οἰκίλν λὐάηγαψεν ἀπ «πτῖσαι, ἫΝ ἷο 

ἢ σατο τὴς πρῶ ΦΘεὺ ἐκθαλε αἰ ῥνίαρ" εἴτι οὐ μόνον ὀκείνον, ΣλΑ σελ ἑαυτίου 

φίλουσης ζω).. που ΩΝ γνησίως ἐφίλει, τούτων πόρτων αὐνῆνε. καὶ θα ψιαίϑήο, 

ὁπ αὐτῆς ὠκήδετο, ὡκ τῆς ἰθανέστως. ̓ ἀϊο' κατάχαϑε. οὺ ᾿ αἰπώσοτο μόνον αὖς ον 

τίω, ἀλλα τ ̓αὐἰϑαύον Εἰσήγατε: δουυαμδμίων ὀξέσαι. πᾶσαν. πυρφν. Εἰ γ ὁ θ᾽ κύριος Ἐ" 

μεὺ, Φησιν, ὀὺ γιώσκει δι ἐμὲ οὐδὲν ἥν) ὁ οὖν ταῦ οἴκῳ αὐτε, ὠθέως: αὐτίω λθέμννσε, τῷ αν: 

δρόρ,γνας Θὐτρέψῃ. χα) Θ᾽ Εἶπεν, ὁ Δ» σου, αν, ὁκύρλός μυγὸ μᾶλλον ἱκανὸν αὐτίωῦ 

καωταλαῖν, ὃ πεῖσαι οὐγοῆσαι τίς ὅσοι, γος ἐ ἐρῶ, ὅτ᾽ δέααποινα δσνεν δούλῃ. εἰ γοῤ ὠκῶνος 

κύριος, ὁ σὺ κυδία. εἰχειύσοτι. τοΐγεωυ. τίω. τῷδ᾽: ᾧ δουύλον ὁ ὁμελία, ὺ οὔνσισον ἥιος οὖς 

σα γωυή, “ἐν βούλεϊ συμιπᾺ ἀκίωαι, ὁ τοβξτίνα ἐζϑξισος γήηι υ ἀγνώμων, χα ὅτι ἐγὼ ἋΣ 
πλείονα αὐπῳ ὡὠπονέκς. δὐγοιω;. ὀϑεκ πώς ε ἐπαίρει αἰὐτυὶ ΧΩ Δϑεβγεσίας. ὯΝ νὸ οὐὺ 20 

δέλυψελών οὐτοῆσοι ἡδλωθαη ἢ Ἰβαρόωρος ς ὀκοῖνη ὁ ἀκολαφο, Ἔσο « λυ, ϑοφπίνων 

αὐτίω) οὐτρέπει λέγων, οὐ γνώσκει δὲ ἐ ἐμὲ συ νὃν, πε τέςιν, “θλεμιτᾷ με μιεγοίλα,, ὲ οὐ ,δύ.- κοδαρία: 
γώ (8. ᾧ κα’ ςα τίου εὐ τοῖς και ὀίοις πλῆξαι. ἐμὲ ἰ δεύτερον ἐ ἐποίησε δεαπύτέω τῆς οἰκί- μιᾶι 4γ' 

«4, ὁὶ σε δὶς. "ὑπο ἐξήρνται μϑ,πλίωσν. ὠζωϑα ἐπαίρει εὑπτὴς ὃ Φεϑημα, Ἷ καὶ οὐ- 

ἰωρ αἰαεωϑίαναι «ἰϑασκβνάσῃ, ᾧ δείξη μεγαίλέωυ ρύσαιν τίου τιμιδω. ὸ Ου᾽οδδ' μίχοι το-- 2) 
15 ἔση, ἀλλα ο ὺ ὑπήγαδν ὃ οθμᾳ ἱκανὸν αὐτίου καιτα νεῖν »λέγων᾽ ὀζότο σέ γείναιχαι αὐτο 

ἐδ) ἡ πῶς “ποιήσω ἴδ ὁ ῥπαᾳ ὃ πονηρὸν τῦτο; ϑλὼῷ ὯΝ λέγεις; ; ὅτι οὐ ; πϑτεσιν ὁ ὃ ΔμῊρ ,Οὐνὸ 

οἶδω Ὁ αἰφικεῖται ἀλλ δ᾽ Θεος ἐπόψεται. δλλ᾽ ούι. ἐκέρδαμεν Ου᾽ εἰν ἰσι τὴς συμξυλῦς 
ἀλώνη, δ ἐπιασασα-τό αὑτῶν. τίω ΝῚ οἰκείων μαψίαν πληροΐσον βουλομϑῥη, ου ) φιλού- 

σω ὦ Ἰωσὴφ, ὦτα ἐπυραῆε, ὶ δᾶλον δξ ὧν κῷ. ̓ ζαᾳὅτα ἐποίησε. ἢ ΣΡ δικαφήθλον κρ- 30 

ζει, ἀ τρτηρροίαν Θἰσαγει, ὦ αὐ ων κατα μϑρτυρᾷ, ̓  ,ὀκ δίδωσι ἡνείῳ ( ουὐννἡ-- ἵν, φημί 

δικηκότα, κα ἡ Εἰς δισμωπήξιον ἐμφαίλλει᾽ μᾶλλον ὃ; τὸγε αὐτὴς μέρος, Ὁ ἀνάλο, ὅτω Ὁ δι- 
χκας ζω ἰαϑώπλισι, ᾿ 1 δζυ; ἀ »ἀφᾳ Ἢ Ἰωσηῷ “οἰοῦτος ποροϑαντίον ἐζ ἥξω ὠπὸν. ὅτε »» 

αὐ τῖπεν, οὔτε κρτηϑρησε τῆς γειναμαώς. ἠπίφηῦη "Ὁ λυ", φησι, μέ σφίδρα ἐφιλῷν, 
ὁ δάλον Οὐκ, αὐτὸ τῆς Ὄρχις μόνον, ἀλλα. ὁ ϑἰποτῦ τέλυς. Εἰ νχὸ μὴ σφίδρα, αὐτὸν ὁ 15 

βαβξαρο ὀκῴος ἐφίλει, κἀν αἰπέκ]εινε σιγῶντα αὶ συοϊαν λὐτιλέγοντα, δ᾿ ὸ γὺ Αἰγύτπῆιος 
ζω", ἡ αὔχων, Ὁ βυγίω ἐδκηυϑβῥος, ὡς οὐομιζε, κα ὺ ΓΝ οἰκέτυ, ἃ οἰκότε ναῦται 

ἀϑεργετηλόπης. ΕΝ οὐίκησε ζωῦτα πϑῤτα ὁ ὁ πόλος αὶ ὼ κυ Ἑ Ω δὼ ὁ Θεὸς ἰυτοῖ χατύχεε. 

μῷ' ὃ τὴς ούτοιὶ ̓ τὴς αἰγάπης ζωυτης αὶ ὺ τικμήθια οἴχω, οὐ μικραὶ, Εἰ ἰ δικαιολογεῖοῦ, 
ἐσρύλετο, αὐταὶ τὸ ἱμωπια. Εἰ )» αὐτὴ ̓μῶν βιαιϑεῖσα, τὸ χιτῶνα αὖ τὴς τὐἰξεῤρθαι “0 

ἔδει, τίου ἀν κετεαστιρκοϑη, οὐ τὰ κείνου κατέχῳν ἱμάτια. ὥνλ᾽ ἤκουσέ, Φησιν, ὅτι ὑ- 

ψωσα τέων Φωνίω, ὼ καταλιπῶν πὶ ἱμαίτια' "αὐτῷ, ἀὐπηλῇν. γος δέζυ ἕνεκεν . ἐπέδυ.- 

σοῖς ; τὴ γὸ παϑουσῃ βίλν ἀἰὐγασίητὸν ἰὼ Ὁ ἀπαλλαγάσαι τῷ «ὐοχιλοιῶτος. ἐγὼ ὃ Οὐκ οὗ- 
τῶν μον ἡ ἐκ Μ᾽ μα ζῶτω δέξαι δυωυήσομσι αἰνεῷ τίου δ γοιὸν ᾧ τίω' αἰγά.. 
τ σίω. 

τ; 

2) ὧδε! 
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πᾶ, ἢ γδΡότε Εἰς λυώγκξωω οὐέπεσε τῷ τίω αἰπίδῳ Εἰπεῖν τῷ δισμώτηολου καὶ τὴς ὀκῇ 

Δι ϑτειθῆο, ὅσο τότε ὀζᾷηε ὃ ὅγώκα. αἰλλὰ τί Φησι; Καὶ ἐ ἐγὼ Οὐκ ἐποίησα, Οὐνῆν᾽ Τιμιιας 

ἀλλα κλοπῇ τ, λοίπτίω ὧν γι ΕΘραίων,ᾧ οὐδαμού μὲ μέμψηται τῆς μοιχαλίδος, ονοὶ 'κάν- 

λωπίζε}) (χὰ ῷ Ὡγαγματι, ὁπᾶς τις αὐ ἔπαϑαν, Εἰ χαὶ μεὴ φιλοτιμίας ἱνόκεν, αἰλλ᾽ ὡ- 
5 μα δύξαι “πονηθφιφ ὑνεκαν αἰτίας Εἰς Ὁ οἰκνι "μα ἐμφεθληοϑαι ὀκῴο. ει ἰγϑλ ὶ αἱ τας 

γοντές δν,ϑοφτοι, ΟΥ̓ δὲ Ἑυτως «πέλονται τὸ ζώτα ἐγκαλῷᾷ, υύτοιγς αἰχωυζω τὸ τξα- 

γμαῖος φέροντος, πῶς Οὐκ ὠξιον λειμαι σοι, ὠκεινον, διὸ λαοθὸ ὠνοέκ Εἶπε τὸν ἔρωτα 

τὴς γεωναρκῶς, σ οὶ ὀξεπομπτά)σε τίω ̓αεὗρτίαν,. ΟΣεῖν ζω κα ὙΧῚ 7: Ὁ ϑεόνον ὀϑερῃκὶὶ ὑτῆς 

Αἰγύπου παίσης ὀλνεν βασιλάᾳ, ἐμνησικϑικῆσε τῇ γουυοικὶ, γα αἰ πήτησε δικῶν; Εἶδες 

τὸ πῶς αὐτὸς (ζ ἐχήδειο, ὠκείν 5 σέχ ἐφίλω, ὄλλ᾽ ἐμαί! οὐ γὸ δ ͵ ωσὴφ ἐφίλει, δλα 

τω αἰκολρσίαν σλυραΐσαῳ ἐξουλέτο, καὶ Ὁ αὐτὰ ἢ τὰ ῥήματα Εἴ τις δξετασειον αἀκριζώς, μ 

δυμοδὰ ἡὶ πολλοῦ Φοου, τι (δ Φησιν; Εἰσίγατις παῖδα Εδεαίον ἐμιπαίζειν ἡμῖν, ὁνειδίζουσει Τινιλϑ. 22 

τίωυ ἐυεργεσίαν ῷ » αγὸ ρί ̓ᾧ πὶ μάτια, ἐπεδείκνυ, γμαίου πόντος αἰγριωτέρᾳι ϑμουδκη" ΕΝ 

οὔκ ὠκεδίνορ οὕτω. ζ τι [λέγω ̓ ̓Ὡρὸς ζαυτίω ἐμωυοιὸν, ὅπου Ἢ “ποὺς (ἄν λθελοίθι ἀδελ- 

15 Φοὺς τοιϑηος ζω, καὶ ̓ συδὲ ὐδὰ ἐκείγων οὐθὲν ποτε ΕἾπε δυλαρές, οὔκ ὑδον, οὐκ ἐξ ἐζω: ; δβ 

τὔτο ὁ [Ἰαῦλος τω μητέρ δὴν ἀγαθῶν ἀπύμτων ζωτίω 0) φυσι, χρῇ σημόίων ὦ ΤΝ 

ἀλλωὼν φϑεισμάτων παόλτίϑησιν. αι ΣΡ χευσῶν ὦ ἡμαΐιων ὄτωι ὃ ιπσοδημῆν, διό- " 

θα ᾧ «τέρου θινὸς ὐδύματος, ὡφι τοῦ βασιλέα μαϑεῖν᾿ ἀν ὃ τέων σἰλουργίδαι ἰδωδμὰὶ Ὁ ῶ ᾿ 

δζρδημα,ς οὐδὲν ὦ ἔτρον ὑλιζυτῶμθῳ τῇ τῆς βασιλείας ἰδεῖν σημεῖον δυτω δὴ καὶ ἐγζωθα. ὑτὸμ 

Ι 

ὰ προ 

ο Ὁ το τὴς αἰγάπης ὑπιίκειται δἰ ϑδημα, Ξρρκεῖδεὶ [δεῖξαι τὺ » Χοισοῦ τὸ ΤΠ ἀκειθῆ μα ϑητίωο, δχ 

ἡμῖν μόνον, ὐλλαὶ Ὁ κὺ ΤΟΙζ οὐπίσοιρ. Εὐτώτω ̓γϑῦ, Φησι, γνώσονται πύψτες, ὅτι μαΐηταί μοΐ Τϑαν ἐγιλε. 

ἐςε, ἐαν α'ἰγαπάᾶτε αἰλλήλυς. ὦσε Ό σημεῖον τῦτο σημείων ἀπόμτων μεῖζον, Εἰγε ῳ» 

γνωφίζεται ὁ ἢ μια ϑητής, καὶ ».» μυρία, ποιεξσί ὦγές σημεῖαιγκαισιαίζωσι ὃ ὃ «εὶς ἀλλήλοις, [.͵ 

κατα γέλα οι τοῖς αἰπίροις ἐσονται ὡασερ" κα μηδὲν ποιῶσι σημεῖον, αἰγαιπῶσι ἢ αλλήλοις α- 

25 κρχξώς, καὶ αἰδέσιμιοι κα Ἂ οἰχείρωτοι πᾶσιν ὑντες αἰθυδίοισιν. ἐπεὶ χα Παῦλον δζρι τϑτ λω- 

μαξομϑμ, ου , ὄρ τοις νέχροις οἷς ; ἡγήρεν, σον ΟΥΕῪ τοὺς λειδϑις οι ̓ ὀκαλαίφισιν, ανλ᾽ 

Ὧδε ἐλέγο, Τίρ αὐϑρέι, κρυὶ Οὐδ αἰδϑενῶ; τίς σχὀρυϑαλίζε:), καὶ ορι ἐγὼ ̓πυρρόμιαι: καὶ δ Κοροια, κθ. 

Ὁ μυρίαι “ϑϑς ζῦτα ϑης συμείαι, συσὲν ἦσο ἐρεῖς, ἐπεὶ χαὶ αὑτὸς μειαϑϑον τ υἰποκεῖαϑαι . 

μαγὸρ ἔφησεν αὑτῷ, σύκ Ὧ2,ῷ σημιιαι ἐποίει, αἰλλ᾿ 2,4 τοῖς αἰοϑενούσι γε)ϑνεν ὡς αἰαϑενής. ἱ 
30 ΤΊς γᾺ» μοῦ Ὠ4, φησιν, ὁ μιαϑῦς ; γα ἐυαγίε λιζόνϑμος, αἰδούπόιον ϑησὼ ὃ εὐατϊέλιον. αἱ ««Κο).0.η. ᾿ 

ὅτὸν “δι᾿ ὡποςύλων ἑαυ πέρτιϑῇ, οὐ ̓ λέγή, «ὐξεοσύτεροι αὐ σημεῖα. ἐποίησα " ἀλλα, 

Περμοσοτερρν ὐἿΜ ὁκοπίασα, χαὶ "λιμῷ: ἢ ᾿ τῶτο ἐζούλετο Ὡὐποϑονῷ,  ) τίω σζω- ᾳι Κορ. 9.4, 

τηείαν Ὁ μαϑἦμ. Καλὸ γὰ μο] μάνλόι, Φησῃ, τὐπυϑανῷ,, ἡ ὃ καύχημα μῦ ἵνα τίς “δι, 
μενωσῃ" ΟΥ̓Χ (4 ̓ὁκαυχάρ αὐτὸς, ἢ να μη δυξῃ ὀγειδίξειν αὔζις. οὐδωμοῖ »» οἷ δι 

35 35 καυχάοϑαι Ἐχὶ τοῖς αὐτῶ κατορθώμασι, μή καιλϑιώτος καιεδ' δλλα κάν ϑμαγκαοϑοὴ, ὦ ἐς. Ϊ 

Φρϑνα ἑαυ καλῴ. Εἰ δέ πίτε καυχᾶται, οὖν αἰαϑενείαις, ὕρεσν, ἐν τω σφοδρωῖς ες 

(μμαλγεῖν τοῖς ἐπηρεαζορϑμοις" ὥασερ δΐχυ " εὐ ϑα φησι, τίς αἰοϑενέ, ὺ οὔκ ἀδενώ, ἢ 

ζὠταὶ ᾧὶ χυδυώύων μείζω τὰ ῥήματα. δδ καὶ ὕξερον αὐνῷὰ τίγησιν, αὐξωντ Τ λθορν. ὅμος δῶ 
«) Εἴηνϑν ξιοι ἡμᾷ «δὸς κῶνον ὀἰϊζετωιζὀμϑμοι, (ὦ μιῆτε χρημάτα ὡν κρυζοι Φρονοιετες δὲ 

49 ἡμας ; ἀδδις, μήτι τὰ  αἰξεῆα πσοϑιέμϑροι 741 “τῶν; } Ὡ Οὐκ ὠκῶνος οὕτως, αλλὰ [} Ὧν 

ψυμω αὶ Ὁ σῶμα ἐπεδίδου, ἵνα, λιϑασαιντες αἱ αὐτὸν ὼ ῥαπίσαντες βασιλείας ὕλιτύχωσι, 
ὀυτω Ὁ μέ φησιν αἰ γαιατᾷν ἐδίδοιξων ο Χοινος, ὁ τίω κοωνίω ἐγτολίω "αζαλιπὼ Ὁ δὶ 

οἰγάπην, ὑ ὦ αὐτὸς αἰ θὰ ἐργῶν ἐπλάρώον. αὶ γὺ βασιλάς' κ ὁλῶν  τυγχόμων, ὁ τῆς } 

μακκχρίας ὧκείνης Φύσεως ὧν, ἐν, ϑοθ'ποις, ὅς ἐξ οὔκ ὄντων ἐποίησν, κ ἧς μυρία θυηργέ- 

ΟΒεγίοι, τοι, 3 Ω 4 τῆσε, 



ἊΝ Ὕ. 

Δυκο κγ. λα. 

Παρ. .δ. λα; 
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τήσε, ττυς ὑδείζονζας Ὁ ̓ ὀχατ]ϑονζας οὔκ ἀπεφραφυ,αἰλλαὶ 'ᾷ ὀϑιϑερπος ἐλευ δὲ αὖ- 
ὧν, ) (μμλνεεράφι πθρναμς ἡ τελώιαις, ὺ (ὧν δαιμιοναζᾳς ἰάσα"», ὸ ῷ νὐρρινὸν ἐπηγ- 
»εἴλφηο. ἢ κζ ̓(ωῶτα παγτὰ λαίθεγτες αὐτοῦ ἐῤῥαπισαν, ἔδησαν, ὁ ἐματν στιν, κατεγε- 

Δλάσει!, τέλορε ἐφαωύρωσοιν. ὼ σὲ οὑτως ἀπεφρέφεν, αλλὰ ν δύω ὧν ὧν ὃ φαυρῷ,φὴσι 

Πάτερ, ἀφες ἰύζις τίου αδπλυ, 8 ὃ π᾿ τῦτν κατηρρρφεῶτα Ἀῃφὴν ν᾿ ὁ Εἰς φἴϑα- ΠῚ 

δὲισθι Εἰσίγατι, ὠΦ ᾧ διωκΊωυ ΓΙ «(λον εἰ πέφολον ἐποίησι, καὶ (ὃν οἰκείους «ὧς «το ἃ «'- 

νακαινδέοις αὐτῳ μαϑυζῳὶ Εἰς ϑείνατον ἐξεδίδου ΠΝ ζδυ' φαιυραδοινζᾳς αὐτοῦ ἴουδοίοις. 

ζωῶτ δῖ πόρτα οἷ ἑαύζις συλλέγοντες ἴω τοῦ Θεοῦ, ᾳ ΥΨΡ αὐ, ϑοθίπων, ζυλώσωμδν 
ζτο, ᾳᾷ κατορϑώματώ, ὐ τίω' ϑοισμῷ ΤΧ ἀπόντων αἰνωτέραν ΚἸησωμυθα, αἰγάττέωυ, ἵνα, 

Ζ μὰ πὐδότων χα ΤΜ μϑιόντων ΑΝ ἀγαϑωδν, ὧν ϑμοιτο πάγζ ἡμᾶς Ἐχιτυχεῖν, τὸ 
ἡρριτ καὶ φιλον,ϑο5»πία. 

Δογιλγ. 4Η ΑΓΑΠΗ ΜΑΚΡΟΘΥΜΕΙ͂, ΧΡΗΣΤΕΥΕΤΑΙ, 
αὶ ζηλοῖ, δ πἴρπερεύεται, κὶ φισιούται. 

] 

Ξ ᾿ 8 τφὶ »Ψ ραν δά τ ἜΣ Χ πε» φητείας, 

ν φει δ. καίλλος αὐτῆς Ὁ ἀμηχόνοι, γα υαγαι Ὡυὶ γθώμασι, σοῖς αὲ- 

9 Ὁ ρέσι τῆς Φιρυτῆς τέων Εἰκόνα «ὑτὴς χαταχοσμα, ἡ ιϑί» αὐτῆς 20 
ΦῪ ΑΖ, ὡς (ἰωπιλεὶς μα αχρίθειας ἀπόυτα. λὰ μὴ «ὔδαϑραμηε, αγα- 

πητέ;, ῳ λοϑαῦμα, Δλλ᾽ ἕκαφον αὐτὖμ γυ πολλῆς ἐξέταζε τὰ τῆς ἐχιμδιείας , αὶ τὸ 
“οφάγματος Θέδῃς ᾧ ϑυσαυονν, ὁ τὸ ζωγράφου τίωυ' τέχνζωυ. ̓ σχόπτᾷ γϑιω πῦϑεν 

ἐύθόως ἤρξαν ,κὶ ἡ εἰ τίθήκε πσεβτον. ὃ πϑρτων αἴτιον τυ! ἀγαϑων. τί ὃ χἕτο ἔςι; ἐσχρο- 

ϑυμία. αὐτὴ τῆς φιλοσοφίας ἡ ; βίδα πάσης. δϑ αἱ ὅς σοφὸς ἔλετ " Μακρόλυμος “θὴρ, 25 

πολι .-ῳΨ φευννήσει " ὁ ἣ ̓ὀληϑψυρθς, Ἰχωραδρά ἀφρών. ὸ πόλει ἢ ᾿ οἰθκθαλὼ, αὖ ΡΟΝ 

ρᾷ, ἀσφαλεξέραν αὐτίωυ' ἔφησιν κείνης 61). "αἱ γο ὁ ὅπλον ὅδὴγ ἀ ἀμαϑν, ὼ πύργϑ. ὡς 
αβραγής, “ὧἜ“ϑντα α ὀζραρουουδμη ῥᾳδίως (αὶ λυπηρα. Ὁ ὁ καϑαπερ Εἰς ἀξυοον ασινϑηρ ἐμ- 

πεσὼν ὀχεἰνώωυ δυεῖν ἐολανψιν, αὐτὸς ’ ὃ  ἐσθέὃν ῥαδίως" οὕτως Εἰς ,μαχρόδυμον 4υ- 
χω: ὁπερ ὸν ἐμπέσῃ Ὁ ἀδοκήτων, τῦτο ( ζ ἀφόρίξετω ῥαδίως, κείνων: ἣν ἰαραῆμ. δο 

ὑγὸ πότων φεῤῥότερον μανκιφϑ)υμίᾳ, καν φρατόπεδου Εἴπης, καν χρήματι, καὶ ἦπ- 

σῦς, καὶ τείλο, κῷ ὄπλα, καὶ οτιοιώ, δϑὐονν ἦσο μακρφϑυμίας ρει ὁ 0 « ̓ γ ὀχῴα “τό- 

εἰδεβλημδήος, αὐσυοϑυμοῦ κρᾳτηϑεὶς πολλάχιρ, καϑαίπερ μειραίκιον εὐτελές, ὐθετρέπε.- 
ταὶ, ὁ παντα φρύδου πλληρϑ! αὶ ζάλης Οξ ὃ ὥαυτρ ο᾽ λιρδοι ταϑήμδυος, βαϑείας Ὄντος 

λᾳυφγαλίωης. καν ν ζναίᾳ «ἰξιξάλῃν, οὔκ ὀκίνησοις τίωυ πέτολν, κἀν ὑξρλνὲ ὑπαγαῖγῃ, 35 

οὐκ ἔσιισαις (Ὁ πύργον, καὺ πληγας ςσεοητρίψῃς, σέκ ὀπληξας ᾧ ἀϑεάμάμται. ὃ )» 
μακρόθυμος ὄζρᾳ τον λέγεται, ΩΦ μακράν ἵνα μεγαλίω ἔχᾳ ψυχίω . δ ἡ" μα- 

κφρν, χαὶ μέγα λέγε. δλλα τῷτο τὸ καλὴ Ὅσο τῆς αἰ γαήτης ΛΕ καὶ τοῖς κεκηρδύοις 
αὶ τοῖς ̓τὐτολαυοίσι πολλίω  αϑνέχον τίω ὠφέλειδμ. μ᾿ γ» μοι ὧν α αἰπεγνωσμένους Εἰ- 

πης, δὲ ποιοιεῦτες καικώρρῷ μὴ παφρντες καχῶς, χείφρις γδον,). ὠζῦϑα ν ἌΝ 49 
πίω μαικρϑϑυμίδν τυτυ,αλλὰ Ὁ ὠκείγοις (ζῶν Οζι Εἰς δέον αὐτῇ Ἱ χρωμδίοις τὴν συμ- 

(αννει. μὴ τοίνιου μοι τότυς Εἴπῃε, δνλ αἱ «ὦν, ὑπειφαςέρες, οἱ οἱ μιαγαῖλᾳ! οὐτεύθεν κερδὰ-- 

γοῖσιν. ὁτὸμ γὰρ κα χῶς ποιήσαντες μι! πόθωσι κακῶς, πίω ππραύτητα τ ᾧ παϑύντος γαυ-- 

μὰ 'σαντες, μεγίφ' ζω ντεύϑενκαρποιῦττα φιλοσοφίας δ ἰδρυσκόλίαν. αὐτὸς ὃ συ μέχθα 
ποτ 



εἰωπὺ» 

20 πολλάκις θύκολος τ, αλλα αὶ τῦτο αὐτὴ δ ορθούται, ἡ αἰγαίπη γοῤ, φησιν οὐ «ὅρπερθυεῖ), 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩ͂Τ. ΛΟΙ, λγὶ ἡδΦ καὶ ιγὶ 
αὐτὸ ἵζαται, διλλα ἡ ἴᾳ ἄνα «τῆς ἐπαγ κατορθώματα, λέγων " “γρηφεύέται. ὩΦ 
ὙῈ» ἐνές Εἰσιν, οἱ τῇ μακροθυμίᾳ οὐκ Εἰς τίω οἰκείλν κέἐχρέωται φιλοσοφίαν, δλλ᾿ Εἰς 

τίω ἀμωυνὸν δὰ “ϑροξιωδμτων αἰ αῤῥηγνιώτες " εὐτες, φησιν ὅτι σύ δ τῷτο ἔχει ὼ Ἐς. 

λῴηωμα. 515 κὶ ἐπήγατε,γρηφεῦε.). Ογϑϊὲ νὴ ὕλὶ τῳ τίω φλόγα λύα' ψαι δ)ὦῇ κασὸ ὃ 
5 ὀργῆς ὠκκαιουδῥων ἡϑικώτερϑι ἀὐζοις κέχφίω), ἀλλ ἔχὶ τῷ χαταποραὕναι ἢ κατασξέ- 
στ, ὦ μόνον τῳ φέρειν “βωναίως, δνλιὰὶ καὶ τω ϑεραστίειν ἡ ποὐρακαλῴ, Ὁ ἕλκος ἰων᾿), 

Χ) ὦ σραῦμᾳ ϑεραητάσουσι τῷ γυμού. οὐ ζηλοῖ. ἐς! ΡΨ ὴ μακρθθυμον μα ἐἢ) ἡ) βά- 

σκαον,  τύτῳ ἐκᾷνο οἱ «φϑείρεν Ω κατορθώμα. Φλλ᾽ αὕτη νὴ αῦτο διέζυν. οὐ πῆρ. 

περθ)6.). τυτέσιν, ὲ πσοϑπετεύε.). ὦ Ὁ» ((ἰωετὸν ἐργαζε) (Ὁ ἀγαπῶντα; αὶ βαριω, 
19 βεζηκότα. γὴν ὧ᾽ Ν᾽ αἰογραῖς φιλϑωύτων ἴδιον Ὁ ἐλάηωμα τῶτο. ὁ ἢ ζω τίω Εἰδὼς 

τίω ἀγώπίωυ, τέτων μάλιςα πόμτων ὡπήλλακζαι. ὅτὸμ γοῤ ϑυμὸς ἔγδὸν μὴ ἡ, ὶ “πθ9- 
᾿πήτεια πᾶσοι αὐήρη"),ὺ ὕσοις, καὶ γον καϑα τῇ Ἧις αβίζος γεωργϑε ἐνδὸν ἐἴκα, δημόμη τῇ ψυς 
χῆν αἰγάπη,Οίς ἀφίησιν δυεῆν τύτων βλόφησαι Γ} αἰχαψϑών.οὐ Φισιούτωι. ξ )Ὰ» ὁραΐϑυ 

πολλοῖς ἐπ᾽ εἰὔζις τύτοις τοῖς χατορϑώ μασι μέγα. φρϑνοιζῳς, δῇ ὁτί μὴ ὅ41 βασκόνος, μη. 
14 δὲ πονηρ96, μηδὲ ὀλιγρψυχος, μηδὲ πσδόπετής. σις ἡ} πλούτῳ ὼ ποία “υφέ- 

φἩΚδ ῷ χακο ζῶτα μόνον, ἄλλα ἐ ἀὐύζις πὶς φύσει χαλοῖς. ἀλλ᾿ ἡ αἰ γοίπη μζ' αἰκριξείας 

κ καϑαίρει πϑρτοι. σχόπει δέ ̓ ὁ μακρόθυμος, οὐ πλύτως ἢ χρηφῦς. ἀῤ ὃ μῆ καὶ γοηφοφ, 
πονηρία Ὁ πράγμα τύ, ἡὶ κινδυυυθυ4 Εἰς μφησικοικίθν ἐμπεσεῖν. δχρ' Τ8 9 αὕτη ὃ φαῤ. ἵ 

μαϑων δύσει, τίων δέν λέγω, καιϑοιροὶν δζριτηρᾷ τίωὐ ρετίω. πάλιν ὁ χρησὺς ᾿ 

υὶ φισιούται. ὁ “ονφος ἃ μακρϑθυμος αἰλαζονθυε) πολλάκις. αἰλλα αὶ ζωυτίευ ὀμωρᾷ 
τίω χακίδν. χαὶ ϑίω πῶς αὑτίω' οὐκ ἀφ' ὧν ἔχᾳ μόνον, ἀλλαὶ καὶ ἐφ᾽ ὧν οὐκ ὑχᾷ, κοι: " 
σμᾷ. καὶ γὰρ δρετίω ἐπσαίγφν, αὶ κακίαν ἐκκοτῆῳ φησί, μᾶλλον ἢ) συῖνν' αἰφίησι φυναι ᾿ 
τίωυ τὐφχίωύ, σγεδ' γὰ Εἶπε, ζοιλοῖ ὅ,, αἰδούνεῖ) 5 ττῦ φϑηνου" ὠφγ᾽ ὁτί αἰ πονοξται " 

25 χολοίξ4 3 Ὁ πάθος, αλλ' ὅτι αὶ ζηλοῖ, οὐ αἴ περθύοται, νὶ φεσιρῥται, ὃ δὴ μείλιςαὶ 581 ϑεωω-: Ι 
μας, ὅτι καὶ χα οὶς πόνων κατορθοῖ πὰ ἀγαϑε, καὶ χρεὶς πολέμε χα πο Ῥατάξεως ζ (4. 

σταμονΐφησιν. καὶ Ν᾽ ἀφίησιν ἱδραΐσαι (ὁ ἐχονζα, κρλ ὀὕτω ( φίφλιυον λας; αλν᾿ ἐπονητὲ ἰ 

κομιζᾳ ὃ βρχῦζον αὐτω. θυ γὺ Οὐκ ἐςῖν ἀγτί πα λὸν παϑος ζῷ σώφρονι λογισμῷ, τίς ἐὼ 

ἴοιτὸ πῦγος ; 4 Οὐκ ἀραμονᾷ, . τί »ὺ λέγα, φησὶν, ὃτιιοὐ φισιθύπᾳ αὶ 

35 ὁπουτε τοσῦτον ἀἰπέχειτῷ παϑοις, ὅτι ᾧ ἔσχατα παϑούσα αἱ σ᾽ ᾧ ἀγαπώνϑυον, οὐδὲ ] 
αἰσγημοσιωζω ὃ πράγμα γομίξαει. Οὐκ Εἰπεπάλιν, Ἢ αἀορμονᾷ ὥ, φέρει ὃ τίω «). 

«ἰδίῳ δλυναίως ΚΟΥ ὅτι συ σδ' αἰαϑησίν ἄνα, λαμ(λιᾳ τὴς αἰακἐμης. εἰ» ὦ φι- ι 

λοηφή ματοι πόμτα «ἰπσονῦβοντες πὶ ἐπονείδιςο, τῆς καπηλείας ἕνεκεν ὠκεΐηφ, οὐ μεῦγον 

οὔκ ἐγκαλύτ]ογται, δλλαὶ καὶ αἰγαλλον) , πολλῷ μαλλὸν ὁ πίω ἐπαᾳρέτίν ζω- ᾿" 

35 τίω ἔχων ἀγάσζιυ, αἰαὺβ τὴς “ΜΔ φιλουμδῥων ἀσφαλείας Ογυὶν ὁτιοιὰ; αὐτόσε: 
ται, δολ᾿ οι πάσχων. αἰήφυνφγαι. ἀλλ᾽ ἥα μὴ πὸ πονηρϑῦ πρόλματς ὦ Ὡραω- ' 

δμα φέρωμϑι, δξεταάσωμϑῳν Ἰχὶ τοῦ Χοιςφοῦ τὺ τὸ ἀδῳ', ἡ τἕτε ὀψϑ θα ἐν λείϑεντοῦ 

Ἐ διωαμιν. ὁ γ Κυρλοφή μὲ Ιησῶς Χ ολεὸς καὶ ἐγεπῆνεν», κὶ ῤῥαπίζενο αὐτοὶ ἀμ δραπύδων 
οἰκτραν᾽ αὶ οὐ μόνον σέκ ἐνόμιζεν" αἰοριμονξρδυλα καὶ ἡγοαίλλοτο ἡ ϑοξὸν τὸ πρράγμα ἐχῴ- 

40 λει ᾿ ὡ ληςίω ὁ αἰϑφοφ οι Αϑ' εαυῦ κυ Τὴν" ἄλλων Εἰς ΠΡ ΥΙ ΕἸσῸΥ ΘΕ ἰσείγων, χοὶ ε 

πόρνη α] 6λε νϑμος, καὶ ζαυτα ΦΨ' αὐθιιςζώτων αἰπόρτωινἐγκαλοιώτων, Οὐχ ὐόμισε τὸ ᾿ 

περ μα Τῇ εἰκφὸ, δυλ καὶ φιλῇ τῇ εδὺ πάω πϑιήγᾳ «δ ἑωζ᾽, ἀβ έχει τὶ δᾶ: , 
μα τοῖς δείκρυσι, χαὶ ̓Σιπομκαίοσειν ταῖς εδγιξί" καὶ ταῦτα εἰν μέσ φ' ϑεα τῳ ΟΜ, ἐϑρων ὁ πι- " 
λεμίων. ἡ γὸ ἀγάπη οὐκ αἰοριμωνεῖ, ,...9' τῦτο ἡ πατέρες, κἀν αἰπόρτων ὦσι φιλοδθ.: 

ΘΟ υγίοῖ, τοῦ 3. Ω4: φώτιρϑι 



β Φ᾿ οἱ 40 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Φωτερρι ὼ ῥηπορικώτεροι, οὔν αἱ Ὥνται. τοῖς γγδασι ἐ συμ ψαλλίξοντερ" ἡ σεις ἐγκαλεῖ 

δο ὀφϑντῶν, Σιν οὕτω χαλὸν δὴ Ὁ τάγμα, δυκᾷ, ὡς καὶ ὄχι ἀξιογ' τῆ. καὶ πονηροὶ 
δύωνται πάλι, οὗτοι μϑροισι διορθοιωώτερ,, 'ἐχιμελόνϑμοι, συφέλλοντες αὐτὴν ζο, ἀεἰδο, χα χιύπωι 

Οἵκ αἰγγουύονται. ἡ γ δ αἀγαπὴ Οὐκ αἰογημονεῖ, δυλχαὶ καϑοπερ έξυσαις σι τῆφυξι συ. (μι 

χαλύπῆοι πόρτα ζᾳ αεϑρτήματα Ὁ αγαπωρϑύων. ὅτω ὦ ῷ Δακιἰσὴ ὁ ἰωναϑλυ ἐφί- ; 
«.Βασικιχϑ, λέ, ῦ ἀχρύων τυ ̓ παΐος λέγϑντορ, Υἱὲ οποίων, ̓καντομιο φυσῶν, γαυαμοπφαφές, Οὐκ κχιαπ ἀν 

ἡἠδοιρνο, καίτοιγε πολλὺς αἰαγφότητος τοὶ ῥήματα γέμει, δγλβλέγη τῶν ἔςιν᾿ Νὰ πορνιδ-. λουΐτων, 
ὡϊ ὑππμφινουδϑων λὐδρωσιν, ὕλιτρέχοντων τῖς παριούσιν, ὠκνενθυδλσμένε, μαλᾳκὲ, χα 

μηδὲν ἐχῶν ὀυδρός, δλλ ἐπ’ αἰλαυύῃ σῷ χαὶ τῆς τεκούσης σε μηΐξος ζώ,. ἀ δῶ; ἡλγηήσιν 

ἴχὶ τότοις καὶ Ὄ ὀγεχαλύψατο, καὶ ἀπέπι τὰ Κ φιλουρϑῥου; ; τοιού θντίον Ζ δῶ ὦπὸν, χ ὀκαλ- ιο 

λωπίζετο τῷ! φίλτεῳ᾽ καίτοιγε ᾿βασιλάς ζω ἢ τότε, βασιλέως καὶ ψος οἸωναθαιν, ὁ ὁ δὲ 

φυγάς ὼ ἀλήτης ὁΔαζίη), λλ᾽ οὐδὸν ὅτως ᾧ ἠάώυετο αἰντῶ τὴ τῇ φιλία, ἡ. "Δ. ἀγάπη 

οὐκ αἰοριμονᾷ, καὶ ΡΎΤΟ 5 ϑαυμασὸν αὑτῆς τὔν ἔςιν, ὅτ| ᾧ ὑδριξόμϑμον. τὶ μόνον Οὔκ ἐ- 

φίμαν ἀλγεῖν οὐθὶ δούκρεοϑαι, δ λὰ ἃ χούρεν χα ϑασκθυάζει. αἱ δὴ αὐτοὶ ὀχ νος 
αᾧ ὗτα πόρτα, ὥασερ δὴ φέφλνον. «ἰξικείοδιος, ὕτως ἀπελϑων τἰξιεχύϑη τῷ δα- "4 

(ζ, ου ̓ ) οἷδε τί [ ποτέ ἔην αἱ αἰχοιύη ἡ «γαπε, ὅζῳ τῶτο ὦ φιλοτιμεῖται , ἐφ᾽ οἷς ἕτερος 

ἐγκαλύπῆε). αἰογέυη Ὁ» δ. μὴ ̓ Εἰδ ναι φιλῷ, οὐ ὃ Φιλοιῦται κινδγουθύειν κα ὦ πὸντα, 

ἰασουϑμειν καρ Τ φιλυμϑἕων. πώτα ἢ ὁτὸμ Εἴπω, "μ νομίσῃς ἡ τὰ Ὀππςλαῦη λέγειν, 

δ, Εἶτις λέχϑινέῳ συμαρραῆεν Εἰς ὁρωμϑῴίωυ, ἢ Εἰ ἀις τερον ᾧ, Ἐχιθλα(ὲς ἀξιοῖ Α16.- 
γύειν. ὁ νὰ ζιοῦτος ου ἰφιλᾷ, καὶ Χ) τῶτο ὐϑίω υμιν ἣν ἔδειξα τἰσπϑ τῆς Αἰγυτῆϊας γευναμκός. ᾧ 19 

οὐδὲ κεῖνος μόνος β)νὸ 0 φιλών, δ ζἀσυμφέρρτα Ομ τῳ φιλουμδῥῳ ὦ ως Οὐ δς τῶτο μὴ 

ϑηρθύοι ὃ καλὴ, καν νμιυξίακι λέγη φιλᾷν, ἐϑραν ὅς πολεμιώτερος παγτων. οὕτω κα! 

ἢ ̓Ρεθέκκα ποτὶ, Ὡ' σφόδρα, ἐξήρτητο τῷ ποδὸς, καὶ τ᾽ χλιοστίω Θἰργαζεν, κἡ αὶ οὐκ ἠαάεύε- 

τὸ μὴ αὐλῷ, σσεῖδ' ἐδεδοίκει (και ̓)δῥσὶ Σ χένδυυνος ζω οὐχ ὁ τυχὸν ) ὄϑλα καὶ ὑτν ὁ πτιδὸς «- 

Τεννχζ, "γ. ἐνονων ως αὐτίω, Ἐπ’ ἐμά  ἡκαζορα συν τέκψον, ἐλεγν. Εἶδες ἡ ὦ γαυαιχὶ : 
- ψυχῶν Ὡτοσολικίω; χαϑεύπερ Ν᾽ ὁ1Π]αὐλος Εἴλετο, ὡς δὺ Εἰ μεγάλῳ ὡς μικρὸν " αρα- 

ξζαλϑι, να Ἰουδαίων αἰάϑεμα ϑυέοϑαιν. ὅτω καὶ αὕτη, ἵγα ὁ παῖς ἐυλογηϑῃ χα! χατα- 

δαϑίοαι Εἵλετο. Χ ἦν ἃ “ ̓ ἀγαϑὼνὼ ὀκείνῳ χϑρεχώρει ( οὐ ̓ γὸ, δὰ, ὠετ᾽ ὠκχείνου ἐυλοτεῖο 

ἔμϑῳε ἢ πῦϑ χακα αὐτὴ μένη πἰρεσκβιάζετο αἰ αυύυθβοιν᾿ δλλ' ὅμως ἔχαιρε, καὶ ἡπείγετο, 
χαὶ ᾿ Οὑταζοσάτν κινδυωου αγολκειμδμου,αὶ τῇ μϑιγήσει σι ἦι πδαγμάτων ἰδυαάέραινο. χαὶ 3» 
ΡΨ ἐδεδοίκει μὴ πορόλαζὼν Ἡσαῶ αταιὸν αὐτὴς πυιέσῃ των σοφίου. δ αὶ (ἀωτί.- 

μγει τα βήματα, αι ἐπείγει νελμίσχον, αἱ ἰφεῖσο, ὀύτεισπτεῖν πυρὸς τὰ ; Εἰρηνδύα, λο- 

γσμὲν χαν ὃ στεῖσαι αὐτὸν λέγει. Οὐ γϑ Εἶπεν, Εἰκή ζεῶτω λέγεις, καὶ ̓ ματίων δίδοι- 

χα, τ Ὁ παίξϑεσυ γεγηξακότος χα [ πρλυὸν τῆς αἰσθήσεως αἰφηρηνδίου, δλὰ ὦ; ἐπ᾽ ἐμὲ 

ἡ καταῖρα συ, τήκρον. μόνον σὺ ΜΗ ̓Αἰαφλείρῃς ὃ δράμια, μηδὲ Ὡθλέσῃς τὸ δήρρμα, 15 

μηδὲ ᾧΦῷ ϑυσαυρὴ ΩΣ αὑτὸς ἢ ὧχέ ὁ Ιακως ἐχί ἐϑητέυνε οἶνα τῶ συγίενᾷ δὲς 

ἔτη " ἐπα. οὐχὶ κᾧ' τὴς δουλείας χρη ̓ γέλωτα ὦφλον ΝΥ τὴ «ἀπάτης ὠκείνης; Ὅἱ δὲ δίωυ; 

αὐβαἤοϑετο τῷ γέλωτι ; αὐϑὰ αἰαημονᾷν ονόμιξεν, οτι ἐλεὺ )νορεὰ ὧν, ται "ξ ὀλθυλέρων, χα 

παφεὶς ἐνλρμώς, χα ἐΜ διύλων ὡέμενε «ρὰὶ τὶς κσρησιχϑεσιν } (ὃ 0 μιάζλιςα, ϑεύκνεν 

Θἠωλειὸ "οτὸμ ΟΝ τὸς γνωρίμοις τίς τὰ ἐπονείδιςα, παὶ γᾳ ) ὅδακκός. τὸ ἢ) αἰτίον ἡ «ἰγαίπη, 10 

Σινεκϑ κ᾿ ἣ χα ᾧ χοῦν πολι ὀγται ὀλίρϑν αἰπέφίων. Ἡσαν γὰ, Φησιν, οὐωπίον αὐτὸ ὦ ὡσεὶ γμέ- 

δα! ὀλίγαι. τοσῶπτον ἀπχο τῷ δαύκρφαϑειι χφὴ ̓ἐρυαϑριᾷν Ἐπὶ τῇ ἢ δυλείᾳ (τι, Εἰκ- 
τῶς δΐωυ ἐλεν ὁ 0 μαχῴθλος Παύλοριν αἱ α γαίπη οὔκ αἰ διμονᾷ᾽ Οὐ ζυτᾷτὸ τὸ ἑαυτῆς," 

αἰροξεεται Εἰπων γογ,δὅτι οὐρο αἰοσιμονή, δαίκρεσειαι Φ Ὅτ, δὲ ὃγ Οζι Ἂ 
ΜΟΥ 



᾿ β 

μωνᾷ, ὃς ἢ ὁ ὄρπος; ὅτι οὐ ζυντῷ ὃ ἑαυτῆς. (4) γ5 ἀγαπώρϑυον, πώντα ἐΠνομίζει, ὃ 
Ὅτε αἰοσημονᾷ, ὁτὸμ μὴ δεηθῇ ἀπαλλάξαι ὠκάγον ἀφριμρνούιτα" ὡς ἐδὺ ὀξῃ δίῳ τῆς ἐ- 

αι μασύγης τῆς ἑαυ τὸν αγαπώμϑμον ὠφέλῃσοι, συ σὲ ὠοριμοσυνωυ δ αϑάγμα δὴ "5 
μίξει. ἐκῴος)ρ συτὸς 661 λοιπὸν. “τῷτο .}» ὅς 1 φιλία, μηκέτι ἐὴ τ φιλφόντα κ᾿ ( 

4. Φιλολυϑμον δύο διηρηρθβμους, αἰλλ᾿ να ἀνα αὐ, ϑ6 9» πον᾿ ὅπερ δα μοῦϑεν, αἰλλ᾽ ᾿ Ἀπὸ τῆς ἀ- 

- ἁπῆς “νύ. μή τοίνιου ζήτει τὸ σὸν, ἵνα ϑύρης τὸ σόν. ὁ γδὰβ ΖΜ τὸ ἑαυῷ, ὅχ θ)-- 
οἰσκει Ὁ ἑαυ δὰ καὶ ὁ ΠΠαύλος ἔλεγε, Μηδεὶς τὸ ἑαυ ζητείτω, αἰλλαὶ τὸ Ῥ στλη- αἰκορωνκι 

σίον ἐκαιφος. τὸ Ὁ» οἰχείον συμφέρον ὧν τῶ τῷ πλησίον συμφέροντι κεῖται, ἢ τὸ ἐ- 

χείνου ἐν τύτω. ὥασερ δὼ Εἴ τις “γεισῖον ἰδιον οὖν τῇ οἰκία, τῇ τῷ πλησίον κατωρυγμλένον 
ἢ οὐ μιν κι ον! »,ν »Ζιν δ Χνν,»» Ὁ -“ 

ιο Εἰ πὐδαιτοιτοέλθων ὠκά ζντεῖν ὶ αἰορύῆφν, οὐ ειέποτε οἰὐ' οψοταν" οὕτω ὁ εν ζυῦϑα ὁ 
μι βουλόνθμος οὖν τῇ τῷ πλησίον ὠφῇείᾳ τὸ οἰκῴον συμφέρον ζητῷ,, οὐκ. Ἐλχιτεύξεται 

ΝΜ αῷ τότε φεφώων. ἡὶ γοῤὸ Θεὸς δ 9 τῶν ὅτως ἐδο' χα τέθηκεν, ἵνα ὠνϑρ ἀλ.-- 
λήλοις ((μυδεδέμϑμοι. ὥσπερ Ως ποι δῖον κου λϑν διεγείρων ῷ ἀδελφῷ κα τοῖχο λϑ- 

ϑεῖν, ὅτλμ οἴϊκοϑεν μι βουλοιτο, τὸ ὅχηϑυμητον αὐτῳ ὺ ἐπῆϑαςον ἐγχειοιζ ῷ ἀδελφῷ, 

15 ἡα ἐλιϑυμία τῷ λαοᾷν κατα διώκη Τ' κατόχοντα, ὃ δὴ ὼ Ἄλῶ οὗτω καὶ ἐν ζυῦϑα τὸ ἑκάίς 

συμφέρον ὡ αλυσίον ἐδωχεν, να ἀλλήλων οὐ τεύθεν χατατρέχωμνϑρ,ὼ μὴ ὥνϑρ διεασωσμένοι. 

ἢ Εἰ βούλει, τῶτο καὶ ἐφ᾽ ἐμὸν ἰδὲ Δ'ὗ' λερόντων. τὸ Ὁ» ἐμοὶ συμφέρον εἰν σοὶ κεῖται, 

αὶ τό σοι λισιτελϑιώ οὖν ἐμοί. ἡ γδ σοι συμιφέρᾳ τὸ διδούσκεοϑαι ταὶ ᾧ Θεῷ δυκοΐντα, 
αἰλλα τῦτο Ὠχιςευϑίω ἐγὼ, γα ὴν ἐμϑ σύ ἀδφ' λοίξης͵ καὶ δὲ τῶῦτο λϑαγκκοϑῆς δρα- 

20 ἐμεῖν ἐπ ἐμε' αὶ ἐμοὶ συμιφέρᾳ, τὸ σε βελτίω "βμέοϑεῳ. μιοϑὺν γοῤ τότ λήψομαι πο- 
λιω,, εἰλλαὶ τϑτο πάλιν κεῖται ὧν σοί, ἢ Δ) τῦτο ααγκαζομα! σε κατωδιώκῳ, ἵνα 

σύ ἧς βελτίων, χα! τὸ ἐμοὶ συμφέρον δα σῷ λαμόλῥω. δ αὶ Παύλος ἔλεγε, Τίς ))}} «(θεω.(.., 
μϑ ἔφινὴ ἐλπίς "ἢ οὐχί χαὶ ὑμεῖς Ἢ χα παλιν, Ἡ ἐλπίς μδ, χαὶ ἡ γορά Μ, χαὶ ὁ ςέφα- 

γος Τῆς καυχήσεως μό. ὡςε καὶ Παύλυ χϑρα; (ἢ μαϑηταὶ ἤσαν, χα τίω" ἐκείνου χοραν 

14 ὠκένοι Εἶχον. δα τὅτοχαι ἐδακρυεν, Εἴποτε Εἶδεν ἐἰπολλυμδιοις. πάλν τὸ κείνων συμ.- 

Φερϑν ῳ ῷ Παύλῳ ζω... δϑελελν, Υ ὃ ἐλπίδος Ὁ Ἰσροιὴλ Ἢ ἀλισιν ζωτίω αὐϑδι4. Τρ ξικη. κ᾿ 

«ἰκυὺ πάλιν, Τ αὖται πίσω δζρα ὧν ἐκλεκτες, ἥα ζωῆς αἰωνίου τύχωσι. Ἧτο χα! Ἐχὶ 
βιωτικϑίυ ἴδὸι τις δ. Ἡ ΣΡ γονή, ᾧησι, τῷ ἰδ σώματος οὔκ ἐϊξοισιάξει , σεν ὁ λυὴρ, 

ΔΛ ἡ γωσὴ τῷ λύδρος,κὶ ὁ σἰγὴρ τὴς γωναμίώς, οὕτώ ᾧ ἡμεῖς ὁτὸν ἴνας (ἀωδῆσαι ϑελήσω-- 

29 μϑι, τῦν» ποιώνϑμ. σεϊδγα ἑαυ κύφλον α'ἰφίεμϑμ, διλαὶ μέσζων ἄλυσιν κτείνοντες, τῶ τον 

αὐσ᾽ ὀκεὺν καὶ ὠχῴον κἰ πσὸ τύτο κρατοίοϑαι αὐ Ῥασκθυαξομϑυ. βούλει Ἐχιδ Ὡ- 
Δϑυτὼν ΤῈ ἰδὲῖνν ὁ δικάδωιν οὐχ ἑασπτ χα ϑητὰι κρίνων, δ ρλα ὦ τῷ πλησίον συμφέ 69] ζη- 

. ὦ ὡρηβιδιοι πώλιν Ὁ τω ὠῤχοντι συμφέρον ζητούσι δχρὸ τὴς ϑερρυπείας, δχρα τῆς 
οἱ ακχονίας, δζρὶ ΔῊ ἀλιων αἰπϑρτων. (ὦ) φρατιώται αἰπὺ ἡμδἅ! ὅπλα “.ν)" δ ἡμας 

493 Ὁ» χινδυῳ βδοισιν᾽ ἡμεῖς ΠΩ ὁκείνωνζα λαιπωρού θα. “ν᾽ ἡμδν »Ὲ»Ἥ» αἀὐδῶις αἱ Ὁ .- 

Φφα!. Εἰ 5" λίρεις, ὅτι Ὁ οἰκεῖον ζυνμ έκασος τϑη» ποιῷ, τϑ ὦ ἐγὼ λέγω, δλλ᾽ Ὁ ΤΙ δχρὺ τὸ 

ἐἰλλογοίου Ὁ οἰκεῖον δύοισκεῖ. ὃ τῇ ὌΨ φράτιωτης ̓  ἐαν μὴ πολεμήσῃ τῷ Πη] πρεφον-: ' 

ΪΓ-τωΤἵι, Οὔκ ἔχά ᾧ Εἰς τῷ» δχοικονού »ϑμνον" αὐτός τὸ ὧν παλι, ἐδλυ μὴ εϑρέψῃ ᾧ φρατι-- ᾿ 

ὠτίων, σέχ, ἔχει ( ιαβαασίδοντα. Εἶδες τίω ἀἰγαίπτξωυ πὸρζῳ χοῦ δζατετοωμϑρζω καὶ 
49 πϑύται οἰκονομούσοαν ; αἰλλαὶ μμ ποκα μιης, ἕως αὐ ὁλόκληρϑν πίω χουσίω ζᾳυτίω σει- 

δὼ χαταμάϑης. Εἰπὼν ΥᾺ, οὐ ζητεῖ Ὁ ἑαυτῇ, λέγη πάλι ζᾳ ἐκ τότυ ἥκτονϑνα «- 

γαϑωώ, ἥΐνα δὲ ζωυτὰ ὅθεν; Οὐ χϑροξεώεται, οὐ λογίξ 1) ὃ κακὸν. Ὁδᾳ πά- 
λινοῦ κρατοῦσαν τὴς χαχίας μόνον, αἰλλ συ εἶδ αἰ Φιάσαιν αὖ τέων φῆναι τέων Ὡρχζω. οὐ γ ᾿ 
Εἶπε, αϑροξιώεται “ κὐδεγένε δὲ αἰλλ᾽ συ τῖδ' πϑροξιώεται. ὁ οὔκ Εἶπεν, σύ ἐργάξε- 

Εἰ γνίοιι, το], 3. 443 γαὶ 
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τω ὃ κακὸν, ᾿δὴ σοϑὲ λογίξεῖ). δυεῖν ΣΡ πονηδϑν οὐ μόνον οὐ χαζᾳσκθυάξει, ΩῚ συνδ' 

αὐπυτῆδει τὶ τῷ φιλουυϑῥον. “πῶς δξώυ ἐν ἐργάσαι»», ἢ πτῶς δ χροξιω)είη ἡ μηδὲ ὑ.- 
πϑνοι λυ πονηρὰν" δέξαοϑαι ὁμεχομδμη » ὅθεν κἡὶ πηγὴ τῆς φυργῆς. 

6 Οὐ χαίρει Ὡπ τῇ ἀδικία" Τετίςιν, οὔκ ἐφηδεἢ) Οἷς χαχῶὼς πάοοίσιν, καὶ οὐ 

τῦτο μόνον, αἰλλαὶ ἀν Ὁ πολλῷ μεῖζον ὅς, Συγχαρει τῇ ἀἰληϑεία. Σωυήδετα!, 9 

Ῥωμ. ἐδ. 4. Φησι, τοῖς δύδοκι μούσιν τὸ λέγη Παῦλος, Χαίρειν κᾧ χαιοϑντῶν, κλαγειν μα κλαι ὄντων. 

εὐ»τεύθεν οὐ ζηλοῖ, ἐντεύθον οὐ φυσιοῦπα. ᾧ "ὃ οἰκεῖα ζῳ αἰλλότοια νομίξει "καλά, Εἰ- 
δὲς πὼς κτ' μικρὸν ἀγίελον ποιᾷ ᾧ αὐπὴς ζφιμον ᾿ αἰ γοΐπη ; ὑτὸρμ 50 αἰὐργῆτος ἡ, καὶ 

βασκλυίας χαϑαρϑς, καὶ πϑρωτὸς τυρφιννικ»] παϑυὲς ἐλβύϑερος, εἰννόμσον Τί καὶ τὴς δ, δ69-- 
πύης Φύσεως ἀπηλλαγη λοιπὸν, ὶ πσδὸς αὐτίω “ἥΜαγίέλων τίω ἀπάϑειαν᾽ μεθωρμίσα-- το 
το. ᾿δν, ὁμῶς Οὐκ ὥρκήται τύτοις, 'δα ἔχει Ἢ ᾧ πλφοντώτων Εἰπεῖν, Τὰ) ἰχωρότερα 
ὑφζερον ἡ ϑησι. 85 Φησι, 

7 Τιμαὐτα ςίγή, Απὸ τῆς μαχροϑυμίας, δἰπὸ τὴς γολουτητος, Ἑ καν ὑζρεις, 
καν πληγαι, καν θιώνατος, καν ὁτιοίω. Ὁ τὸν παλιν ὅσὸστϑ' μακαρίου Δαξίδι σμυιϊδεῖν 

δυωατὸν. “ἰ γᾺ Φορδικωτερον τϑ ἐὸν ἰδὲῖν ἐπτλμιςτίυϑμον, ὁ τυραννίδος ἐφιένϑμον, ἡ ἀγμια-- 15 
τος ϑιψώνζι πατέῴου ,αλλα αὶ τῶ ἐςεν ὁ μαχῴελος ἐκῴιος, καὶ σενὲ οὕτως ἐμείχετο πι- 
χρὸν ρῆμφι ὁκζαλῷ, κτ' τῷ πατραλοίου, αἶλλαὶ ᾧ τοῖς ςρατηγϑῖς πόρτα ζα ἄλλα ἀφεὶς, 

αὐπῷ τῆς ὀκείνου σωτηρίας ἐπέσκητῆεν. ἰουξοὶ γὰρ ἐῶ καὶ τὴς ἀγάπης κρηπίς, δ9 καὶ πόμζᾳι 
φ'γει, ὁ τίω  διώδων αὑτῆς ἐντεύθεν αἰνίηεται, τίω δὲ αἰγαϑυτηΐζᾳ ὁζο. Ψμ εξης. 

Πού νὺ ἐλπίξει, φυσὶ, πόρζᾳ πιζεύει, παγζα αἰ πτϑρει. ΤΏΙ, πάνζᾳ ἐλ- το 

πίζει; πανζᾳ τὰ “χϑυςα, φησιν. οὔκ ἀἰπογινώσκᾳ τὸ ἀὐγαπωμϑῥου, ἀλλά κἀν φαῦλος ἡ, 

«οραιδμει δϑρ)ουνδίη, ασδηνοῦσα, Ἐχιμδιουλύν. πανζᾳ. πιςεύει. οὐ Ὁ πλὼώς ἐλ- 

πίζει, φησὶν, αἰλλαὶ καὶ πιξεύει ἐκ τῷ σφόδρα Φιλᾷν. καὶ μὴ ὠκθαμη χτ' τίω' ἐλπίδα 
ζᾳ χουςαὶ ζυυΐᾳ, δ ἔπι Φορδιωτερος ἐκ φις ἡ κῃ ζαυᾷᾳ φῴρει. πυνζῳ, γᾺ}, Φυσιν, 

εἰσρυϑρει, ἮΝ 

8 Ἡ αἰγάπη σγΐποτε ὠκπίτηει. Εἶδες τίου κορωνίδωυ πότε ἐϑηκέ, ἡ ὃ μοί- 

λιςα ὅν δξαίρετο τότυ τῷ δώφϑυ ; τί γὰρ ὅθ1ν, οὐκ ἐκ πίπηει. οὐ ϑζκότ]εῖ), οὐ ἰαλύε- 

ταὶ τῶ φέρεν. φέρ) δ πωΐζᾳ. ὁ γὺ φιλών σϑέποτε μισῆσαι δυωώα), καὺ ὁτιοιῶ μη. 

Ῥωμεια. δ. τῷ )ὺ αὑτῆς Ὁ ψιόγιτον αἰγαϑὲν. τοιούτος ἐμῶν Ἡαὖλος. 89 χαὶ ἐλελμν, Εὔπως φἴραζη- 

β.1τιμιβικῷ. λωσῷ μι τίω σοῖρκα, ᾧ ἐλϑρει ἐλπίζων, ἡ Τιμοθέῳ πέλήνει λέγωγ᾽ Δούλον δὲ Κυρίου οὐ 10 

δεῖ μάχεοϑαι, ἀλλ᾿ ἡπιον 4) πσσὸς πάνζῳμ, εἶν ποραύτητι παιδυύονζῳ (ὧν. λγιδζαηιϑεμέ- 
γοῖς, μη ποτε διῶ «ἀΐζοις ὁ Θεὸς δχίγγωσιν αἰληϑείας, Ὧ{ δίων, φησιν͵ θω" ἐϑροὶ ὡσι ᾧ ἕλλζωοες, 
οὐ δεῖ μισεῖν ν μισεῖν (, οἕκ ἐκείνους δὲ, αἰλλὰ ὃ δῦγμα, οὐ τὸν δὐ,ϑοφπον, ἀλλαὶ τίω πο- 
νηδ αν πρᾶξιν, τίω διεφϑειρμϑρῶν "γωμέω.  ὴ ὦ αἱ ϑιοονπος ἔρον (εού, ἡ δὲ πλλῥη 

ἔρλϑυ τὸ οἰ αὐύλου. μμὴὴ τοίνιω ἀψα μίξης τὰ τῷ Θεού, ᾧ τὰ τῷ ὀζκξολου. ἐπεὶ αὶ Ἰν ϑοῦοι αὶ γ5 

βλάσφημοι ἦσαι, χα διωύκζαι, χα! ὑξριςαὶ, χαὶ μυοία Χραςον ἔλΕ.9» κακό. ἀρ δὼ 

ἐμίσει ἰδοις Παῦλος, ὁ μοίλιςα πλώτων τὸν Χραφον φιλών, οὐδα μᾷς, δλλα κ᾿) ἐφίλει, χαὶ 
Ι . , " .ο ἢ κ" ᾿ «Δ 1] Ι "εν ; 

ρωμ. ὦ ἢ, πόῤτα Α ῸΡ αὐτο" ὑπυραῆς᾽ καὶ νιῶ νϑβ φησιν, Η (ζ ϑὐδυκίε καὶ καὶ δίησὶς μὰ πσδὸς ὃ 

Θεὸν ἈΠῸ αὐ»ὖωμΤ ἐῶν εἰς σωτηρίαν" γι δὲ, Ηυρμάωυ λύαϑεμα {ἢ Ὁσπὸ τϑ Χριφοῦ 

τέζεκιϑεν, “ἰῷ αὐδῶ, οὕτω χαὶ ὁ Ιεζοκιήλ ὁρῶν ἀδρις στραζορϑβοις ἔλονν ᾿ Οἴμοι, Κύδλε,ἐξα.- 49 

βξοδ' λό. λα. λείφεις σὺ (ἦν; καταλοίποις τῷ Ἰσρφήλ, καὶ ὁ Μωύσης, Εἰ ζ Φῆς αὑτοῖς τίωυ' αἰμδοτίδυ, 

Ή ΉΝ ἀφες. τί ζῶ φησιν ὁ Δαξὶ δι, Ἰοις μισοιζζι σε, Κύεμε, ἐμίσησει, καὶ ὉΧῚ τοῖς ϑροῖς σὺ 
δξοτηκόμζιν, τέλειον μᾶσος ἐμιίσοιων ἀὐδοιᾷ, μάλιξα ὥ' οὐ πόρτα τὰ ἐν τοῖς «ζαλμοῖς 

αἰ αυὺ τῷ Δα(ὶλ Εἰρηνϑβα, ὡν πσουσώπε τῷ Δαρὶδ Εἰρη.). ᾧ γὰβ αὑτὸς οὗτος φυσι, 
Κατισκζύωσα, 
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Κατεσκίύωσα ιῷ ν σχξυωμῆ Κυδαρ᾽ Καὶ ὅχὶ Ἷ ποτα μδ Βαζυλώδος ὀκῆς ὦκα- ψμ μῆ,». 
θένα μῶν, καὶ Ὄ ὠκλαύτοιιϑμ ̓  οὔτε δὲ Βαζυλώνα Εἶδιν, οὔτε ζὰ σκζωωω ματα Κηδὰρ. ἀλλὼς ρμλε. 

δὲ ὁ πλείονα νι α' γχγοατού ἅθα Φιλοσοφίαι. δ 9 αὶ δ μον αξιοιώτων καιτοφηθύωαι 

πῶ, ὡς (χὶ Ηλι, Οὐκ οἰδατέ, φησιν ὁ Χρατῦς, ποίου πνϑυμιατὸς ἐ ἐφε, τότ (ἃ γ ρουχί «Ανκεθ,νε: 

τίωυ αἰσέθειδλι μόνον, αἰλλα χαὶ «ἂν: αἰσεξοιευΐᾳς ἀδξιξ μισεῖν ὀκέλθυοντο, “α μὴ φιλία 

αἰ φΦορμν γμν.) οὐ θαινοιείας ἡζδις, ὅγο' τῷ καὶ ΤΣ συγίενείας διέκοψε, ἡ ζχἐ ὑπημιξίας, 
ᾧ πάντοθεν ύθις ἀπετείχεζε. γως δὲ Ὧ σσεῆς μείζονα ν ἡμας ἤγαγε φιλοσοφίαν, τα 

ὑψηλοτέροις ΤῊ τῆς βλαῦυς ἐν ἐνης ἐποίησε » ἡ πσελοίιοϑαι ν «Ῥαιαλῴ χελθθει. οὐ Ψ 

ἡ μιν δ ὠκείνων βλφη, ] κείνοις ἐξ ἡμδν ὠφέλεια. γ. φ δὰ σωϑ Φησιν ; ; οὐ δεῖ Ϊ μισιν, 

ιο αλλ ἐλεῷ. α᾽ ὙΣ «ισήτῃς, “πῶς ̓ Ἐπρρένψη ῥᾳδίως τὸν πλλυνώρμϑμον, πτῶς βὺξῃ ὑαῇ 
τῷ αἰπίτου ; ὅτί γδρχειϑαι δεῖ, ἀχρυσον τί φησιν ὁ Παῦλος ̓  Παρκκαλα δὲ δι φέβτο «. Τιμ.β,α 

πάντων ποιφοϑαὶ δεήσεις, «πο»σευχαὶ, ο»τεύξεις, θ ,ϑελσίας αἰ παυτῶν αὐ,ιϑούπων. ὅτι 

ὃ πάντες τῦτε Οὐκ ἦσαν πισοὶ, πθωτί που δῆλον. παλιν, αὐτο βασιλέων, ἢ Υ ὡ ΚΑΥΝ 
ὄν τῶν, ὁτί δὲ οὗτοι αἱἰσιξεῖς ἥσειν ὁ «ἴθανομωι, ὁ το δῆλον ὁμοίως, Εἶτα ΚΙ ̓ τίω αἱ 

ιξ λέγων τὴς ἄχ, ἐπυ γ᾽ τὔτογορχαλό, ᾧ πυτοδεκτον οὐνώπιον τῷ σωτῆρφς ἡμδῇ, ϑμά 

ὃς παγίς ὀύ,ϑεύποις θέλει σωϑίωαι, Ὰ ̓ Εἰς Ὠγγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν. δέ τϑν' ἕω "ὦ 

ἐλλίωϊϑα) γειυάρκαι δῥρη ((μωοικούσαιν πις΄ῷ, οὐ  δμζβγγεισι ᾧ γάμον. κα τοιτῃ τί οἰκειότε. 

ον Δὐδρὺς γεωυαικί: ; ἔσονται οὐ ἃ (Δ: δύο Εἰς σαίριαι μίδω, ὃ πολυ ὦ φίλ ὁ ὠχφ ὁ ϑερμὸς Τὰν 8. κϑ, 

ὁ πόθος. Εἰ δὲ ἐμέλλοιυϑῳ αἰσιβες μεἰσεῖν χα , τυ θανομοιιζίαα, τσοὶ Ἰόντες τα ̓αἰμδντωλοις 

2ο μι σήσομϑν, ̓  οὕτως ὁδιῷ τρλθαψων ὼ ἫΜαἶδὲ λφῶν δὐποῤῥαγησῃ, ἿΜ πλειόνων, μάλλον ἃ Ἁ 

πλύτων. οὐ γὰῦ ὅθι, οὐκ ἐν συνθεὶς ἀεὗρτιας χωρίς. Εἰ Ἂ» δὲὶ «ἂν ε ἐϑροις τὸ δ Θεοῦ μ4- 
σεν, δ  ἀἰστξ ὡς δὲῖ μισεῖν μιόνον, Ἀλὰ Χ αἰ εϑρωλειρ" . οὕτως ἐσθάῦθα ̓ ϑυρίων χείοϑες, 

πὐύζς υὐποφρεφόρϑνοι, ζ ὑπονοίᾳ, ̓Φυσώμϑμοι, κρυϑεύπτερ ὁ ἢ ὀφαφισαίος ἐκχένος. ἀλλ᾽ οὐχ, ὁ 

Παῦλος οὕτως ἐκελδυσεν, αἰλλαὰ πῶς ΕἸ σϑετοῖτε -ὅν: αἰτάκτοις, «ὐϑαμυλείῶς αἶψ ὁλι- «, Θεὸν «ἰδ. 

ὃς γϑψύχοιρ, αἰπέχειϑε μα ̓ ϑεναῖ, μιακρο)υ εἶτα χσδῆς ποὸρζωμ. τί δζχυ Φησι, στὴν λέγη, 

Εὔἴπιςἐχ χὑπταχσύο ῷ Ὁ λόγῳ ἡ ΔΘΑ, ὃζοο τῆς Ἐχιςολὴς τῦτοι σημιαόοϑε,κὶ ὦ μὴ ̓(ὑμναιαμί- β.Θι.».γ.δ. 
γυοδε αὐτῷ; μίλια κα “ αδὲ αἰδελφών τϑτο Εἴρνται». πλέω φυτὰ τη απλώς, αἰλλα ὺ 

αὗτο κζ' ἡμερότητος. μ᾽) ϑὰ «ἰξουψηοτὰ εξῆς, ἀλλὰ ὸ τὰ ι(ῷ τα ασϑϑείλει. καὶ 
ν Εἰπὼ, μη ̓(ιυλυαμίγνυνϑε, ἐ ἐπήγατε, ἡ μη ὡς ἐπθρὸν ἡγείοϑε, αλλα να τείτε ὦ ὡς ἀδελ- 

40 46. ὁρᾶς πῶς ΟΥ̓, ἐρλϑυ αἰσειν ἣν ὦ φαῦλον, ὐ οὐ Ὧν ὁν, 569. πον ἐκέλ(υσειὴ γέ ἐρλϑντὰ ν δζμξολν 

Ὁ αἰ σασᾶν ἡμας απ- ̓αγλήλων, ᾧ σφόδρα ἐσπούδακεν αἠελῶ τέων ἀἰγάστέωυ ἢ ἵνα ἐκκόψῃ 

γῆς διορθώσεως, τίω ὁδὸν, χα κατασχη ἐκεῖνον εὐ πλαϑη, σε ὃ ὖ  ἀἰπερϑείᾳ, Ε7ο᾽ οὕτως 

Ὡἰσοτειχίσῃ τῆς ἐκαίγου σωτηρίας τί ὁδὸν. ὑτὸρ "δὰ ᾿ δας μισῇ τ κα νοντα ᾧ Φαϑγῃ,ὺ 
ὀχαίμνων τ ἰαθον Ἰὐτοφρέφηται, πότε ὀμαςήσεται ὁ γοσῶν, ὑτὸν μήτε ἐκϑίνος αὐτὸν καλῇ, 

33 μήτε ΑΥΣ “Ὁ: αὑτὸν αἰπίη: ; ζνος 8 ὁνεχέν, Εἰπέ μι, ἀ Ἡὐποςρέφη Ὄ ὁ φϑυγής αὐτὸν ; ὅτι αἰ- 

σιδης ὅθι: ;Ογκοιρ δ τῦτο δὲ [ παφησιεοῖ κα ν λαραπτάσεν, ἢ ἱνᾷ ὀϑαφήσῃς νοσῶγται. Εἰ ἀ- 

νίατα νοστί, αλλα σὺ τὸ σαυτῷ ποιὸν ἐκελεύαϑης. ἐπεὶ ̓0 Πάδας δείατοι ὦρόστι, κ᾿) 9 διέλι- 
πεν ὁ Θεὸς αὐτὸν λεραπτέσων. μὴ τούνεευ, μηδὲ σὺ Ὡἰποχάης. κἀν 2).δ)}} πολλω ἀπου- 

δασας μὴ ' ἀπαλλαξες τὴς ἀσιξείας αὑτὸν, καὶ τὸ ἀπαλλάξοντος λήψῃ ᾧ) μιοϑὺν, καὶ 

49 πὐβασκθυαῦεις αὐτὸν λαιυμαίζειν σύ τίων ἡρερότηται, χα οὕτως Εἰς ῷ Θεὸν ἡδέξα 
ὦπασοι [αὔτ φχαθήσεται. καν γδβϑαύματα ποιῇς, κάννεκροις ἐγείρης, κἀν ὁποιοῦ ὑργαῖσῃ, 

Οϑεδποτέ σο ὑτω ϑαυμαίτον ἔλλζωες,ὡς στὸν ἴδωσι πρᾷον, ὶ ἡμμερφν,κα [λυκιὼ πϑ δεχόμε- 

γ0) ὅρπον. οὐ μικρὸ ἢ ἡ τῦτο κα τίρθου κοι. πολλοὶ ἐγ καὶ Ὁ τέλεον ἀπειλλαγήσονται τῷ χακο6), 

σχεδὸν γὸ οὗ οὕτως ἔχιασαὶ ποιοῦ, δυυύαται ως αἰγάπη ὀττ᾽ ἐκείγοις ἐς σῷ ζυλοτυπήσυσι, 

τοῖς 
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τοῖς σημείοις λέγω θαύμασιν, ἔχὶ τύτῳ 5 καὶ λαυμασον,) χφ ἡ Φιλησοισι᾽ Φιλοιώῦτες ὃ Ἧ 

ἡ Τὴς ἀληθείας Ῥιλήνον) ὁδῷ «πϑϑθαήνοντι,. Εἰ ἢ Οὐκ βϑλκως γύ πισός, μη ̓λαμα.- 

ζε, μηδὲ ἐπείρου, μηδὲ πόρτα ὁμοῦ ζήτει, δ ̓ἴασον αὐτὸν τέως ὀπαρᾶν, φιλεῖν, και Εἰς 

τῦτο ὁδῷ πρρϑιων ἥξει. ν) ἵνα, μαϑης ς σαυφοῖς ἡλίκον τῦτο εν, ἀλσυσον πῶς ὃ Παῦλος 

πραξιατ,ς, σαν πυϑϑς δικαιφὴν Εἰσιων ἀπιςον αἰπολϑγεῖηο. Μακαέμον γδῥ, Φησιν, ἤγη μ(4| ἐμαυτὸν, μέλλων ς 
(χὶ" σοῦ κρίνεοϑαι. ζὐταῦ ἐλεν, υ κολάκθυων αὐτὸν ,ὔπατε, ἀλλα ὅζᾳι τῆς ἡμερφτήτος 

τ να βουλόμδνος. ὺ κ μέρφορ ὠκέρδλμε, ᾧ ὃ δικαίου Εἷλεν ὁ πέως κριταδικος ἐ 

νομειζομϑυος, ἡ Τ Ὑ νίκδω αὐτὸς ὁ χε ὡϑθεὶς ὁμολογεῖ. λαμῶρᾷ τῇ Φώνή ἢ πϑροντων αἰ πόῥτων λέ- 

Πραξίχοι καὶ γῶν Εν ὀλίγῳ με πείθεις ρλσίανον λυέϑαι “ἰδ ἥζυ ὁ Παὗλος; Ὠππλίο ἀπλοῖτίω σαγή- 
νευ, κα Φησιν' ἐυξα!μιζωυ αὐ ἔγανγε μὴ μόνον σὲ δυλ αἱ αὶ ἂν αἰρόνς ἁπόυΐῳ υτῶτο δινέαϊ το 
ὑπερ ἐγώ, λυθυ δεσμῶν τότον. ἀ λέγης,  Παῦλε; ἀὐΐυ .}} δεσμοῦ καὶ ; ἡ ποία, σοι λοι-. 

πὸ “τρία, Εἰζωῶτα αἰρχαιύη Ὡ φεύγ, δ᾽ ζωῶτα Ἐκὶ δημιν τοσούτε; ἰ πλρμτοῦχο ἦ ΟΜ 

Ἰλπτολαῖν πὶ τῶ ὐρΆγματι τύτῳ καυχᾶσαι » ᾧὶ δέσμιον σεαυτὸν καλά! ; ἡν ὡλισιν 

(υτίω ἥμεῖν δὠπὶ δ᾽ ἀδάματος πόρταν «ὐξιφέρε: ; ἰ τοίνεω γέρρνε μοῦ, οι ἀπέχῃ 
σα δεσμά; οκ αὐτὸς ἀἰγγάνηρμοί, Φησιν, συ δ᾽ αἰχουύομαι,ἐνν ἐκείνων τῇ αἰοϑενεία συγ-Ὶ ξ 

καΐοξαννν οὔπω δ. χωρϑύσι διξαωι, ὃ καύχημα ὃ ἐ ἐμὸν ̓ ἔμμονον: ἣ ΧΩ τὰ ν δεασῦτυ 

μιῇ ἔχιξάλλειν Ἰλιθλημαβ ἰῥακοις ἀγνάφυ Ὡπὶ ματίῳ παλαιφ᾽ ὅρῳ τῶν ὅτως εἶπον. ὃ 

Ω  ἀαιθιολιμῇ τόως αὐθϑς τὸ ὁ δόγμα τὸ ἡ ἡμέτερον, ῥωρὸρ Τ' ζαυρϑν ἀπιρβώρ, έἐ ἔγοῦσιν, αὐ᾽ 
τοίνων χαὶ ᾳ δισμὰ φφερϑὼ, μεῖζον τὸ πὸ μέσος“ ον, ΕΝ πντο ανεϊλον 5 ζω του, ἵνω ἐκεῖνο εὐ-- 

Οὐ αδεκτον Ὑ.). χαὶ ̓γδ ἐπονείδεςον ἀδζις ω) δυκεῖ Ὁ δεδέονι, ἐπεὶ ὶ μηδέπω ᾧ ΓΝ ἡμῖν ἴο 

ἐγάλσαντο δόξης. ϑὲ! τοίνμεν συγκαΐζαξαμεν. ὁτὸμ γὰρ μάϑωσι φιλοσοφεῖν, ὅπ τΕἴσον) 
χαὶ τῷ ὁ σιδέορυ τώτι ζοτσῦλορ, χαὶ τίωὶ οἰφὶ δΨ δισμών «ἰξιφανφλυ. ἄλλοις ἡρεῶ ὅλε- 

2ϑεϑμορ, Ὁ! ᾿ χϑέν Ὁ οράγμακόῇ λέγον, ὰ ἐδόϑην ἡμῶν στο Θεοῦ αὶ μόγον Ὁ Εἷς αὐῷον 

᾿ πιτιύειν, ἀλλα κα Ὁ Ν αἰτεῖ παοίν. ὃ πίως, αἰγαπηΐζον τὺ (δ ςαυρὼν (ὧν αἰού- 

“(αι μὲὴ ἐπουσχευυϑίοσαι, τὸ τῶτ ὁδῷ γαοίφσιν. σϑεῖὰ "ὃ Εἰς βασίλφα ὡς Εἰσείγων Ὡς 

τἰναὶ ὡρὴ δα «τοϑπύλαια δκάσαοϑαι ἔξω κα ἑξῶτα, εναγκοίζει κἀποτηεύεν ζαὶ ἔνδον. ὅτω 

γ Ὁ Ὁ ὃ γασμιαςει Φανήται, δι μά σις ἔνδογ “ἀνόμϑμος, ἀπόντα ᾿αΐαμαλνι. οὕτω τοίνεν 

χαὶ ἡμεῖς τοῖς ἑλλίωων πευσι 1 απολσξαὐλομδυ, κῷ ̓συγχαζαξασιως, μΙ' ἀγάπης. μεγα- 
λη Ὁ αὕτη διδυίσκαδος, κὶ [ἢ ἰχλυή ὁ σλαΐνης ἀπαγαγεῖν, ἡ ὅσπον μετα ῥυθαίσαι,ῷ πσοϑς 

φιλεσοφίάν χειρρεγωγῦσαιι, χαὶ ᾿ ἀπὸ λίων αὐ ϑεύποις ! [ργάσειοϑαι. ᾿ Εἰ βούλει μαϑκῖν 

αὐτῆς τίωυ διυύαμων, ἀνε μοι αὔδρά διιλὸν ὰ ὁ ψοφοδεῖ κα Ὁ δ σκιὰς πφέμοντα, ἡ ὀργίλον τ 

“φαχιυ Ὁ ϑνείοι "μᾶλλον, ἢ ᾿ αὐϑεϑπον, ᾧ λεΐγνον να] ἀσελγὴ πᾶσοιν ἔχονται καχίαν, χαὶ 

αἰθάδος αὑτὸν ταῖς τῆς ἀγάπης χερσὶ, χα Εἰς γυμναίσιον Εἰσα γατε τῦτο σι ᾿ψ4 ζ.- 

χἰοεῷ δειλόν ὀκᾷον καὶ . ἀτολ μον, αὐ δρῴον καὶ μεγαλόψυχον γενόνϑμον ἡὶ πλύτα τολρδέτα 
ῥαδίως. καὶ τὸ ὃ ἡκυματὸν, ὅτι ον τῆς Φύσιως αὐτῷ μεταδληλείσος ζωυτα οὶ οἱ, ΔΛ ὦ αὐ- 35 

τῇ τὴ δειλὴ ἼΜΟΧΗΤ Ἢ ἑαυτῆς! ̓ ὠδείανεσι διυύαμο ἡ ἀἰγαπτη᾽ “αι ζω τὸν “ἶ, δ ὦ ἐν Εἰ τις χ' ὑδιυῇ 
μώχαιραν μολιοδέηζωυ, οὐ σιδηρίν ποιήσας, αὐλαὶ φϑρουσειν ἐχὶ τῆς τὸ ἡ μολίξϑου Φύσεωρ, 

(άσιδίρνυ ἐργαίζεοϑαι τ δασκδυείσρ, σχόπει δὲ "ὁ Ἰακως ἀπλάτος ἰω, οἰδῖν οἰκί.- 

αν, καὶ πύνων αἱ ἔτητος χαῦ ΧΙ μνδγαίων,αἰνειμδον φγα βίον ζων καὶ ἐλδϑϑερον, χαὶ καϑο περ 

ἄἴβῦοος “ὦ θα λάμῳ,ὕτω ἡ ὥν, ὁ ὑδὸγ χα ϑήωϑμος,τὰ πλείονα οἰχϑυρᾷν ἀμϑαβαίζετο,αἰγϑοϑῖς 40 

«ὁ βὲ ὦκ' τὴς αγϑοθς ϑυρύξων ἡ πότων ἣἿὮ τοιούτων ἀπηλλαγμῦμος, ὁζαεπόμτος ὃ οὗ 
αδείῳ καὶ ἡσυχίᾳ μόνωι. “ἰδῶ; ; Ὡΐ' αὐτὸν ὁ πυρσὺς πῆς ἀγάπαε ἀνῆψε, (ὃ ὠπλαφον 
τϑτον καὶ οἰχκϑιώτω οἱ ἰχίδυ ὅρα πῶς ἐποίησε καρτερικὸν καὶ Φιλϑπονον. ἡ ζωτα μη ; Δ 

Τελλά λον ἐμεῦ, δα ΟΣ τω ὦ ἀκϑυε Τῷ παιτοιαῤχϑ. ἐϊκδγών "Ὁ ῷ κηδιςῆ, φησι," ζῶτα μοι ἔἴκοσιν χι πη 
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ἔτι ἐγὼ ̓Εἰω κ“ῷ "σοῦ. ᾧ πώς τὰ ἐ ἴασιν ὦ {Τῇ ἐλνου, καὶ "δ ν Ὁ τῶν ππϑϑῖϑει, σύγκχαι- 

ἐμϑρος τῷ] καυ ματι τῆς ἡμέραις, καὶ ̓ τῳ παγετῳ πὰ τὰ γυκτῦς, καὶ ἀφίςα ὁ ὕπγος Ὄσὸ 

ἦν ἐφλαιλ μι μα. ζω» αο ̓ ἀπλατο, καὶ οἰκϑίυ οἰκίλμ και ὦ ἀϑειμδῥον (ἴον ξών. δ.3 

κα ̓δειλθοίω, ,δαλον ξ ὧν τῶν Ησαῦ πτρϑσϑοκδν ὀψιοϑαι, ἐτεϑνῆχει τῷ δέει. ἀλλ᾽ ἫΝ 

ς πάλιν, τα οἷς «ὅπη, ὁ δειλθς, λέοντος 3 οφισύτερϑς κ᾿ χυϑ τὴς αγαττης γέγ9ν.. χαϑαπερ »ὰ 

ἵμα ὍΦ: ἐθολϑι ἑαυζν ΤΜ άλλων ἄξας ἀπόρτωι, ὅτοιμιος εὐ ὧν ἰγφιον ὀκῴο καὶ 

φόνου πνέοντα, χαϑῶὼς ῴετο, δεέξαοϑε «ρετος, καὶ ω τῶ οἰκείῳ σώματι ταὶς γαυαιξὶ 

τίω ἀσφάλειαν καζᾳσκβυάσαι ἢ καὶ ον ἐδιδοίκει καὶ ἔφειῆς, Ὄόϑτος ἰδεῖν ὅχι τῆς 

οὐθαταξεως ἐπεϑύμεοι, τῷ ὅν φόζου τύτο διυνατώτερος ἰω ὁ Τὴν γωυαγϑίν πῦλος, Εἴ. 
1ὸ δ πῶς “ηφλος ὧν, τολ μιητῆς γέλϑνον ἀἰ,ϑοϑον, εἰ τίω ἐξν μαιταξαλὼ, ΡΥ αὑαυ τὴς «- 

γα της ̓κεχτεωυλες: ; ὅτι Ὁ Ρ Φ μῷ ̓ ώπ δειλός »Ἢ δδλον ἐξ ὦ ὧν τόγτυς ἐκ τύπων αἰ μεί- 

(ει λαὰ μηδεὶς νομιζέτω κατηγϑοἰὴρ ἐρ τῷ διισίου ᾳ Εἶρηνδμα. Υ ὌΝ ῶ δειλῶν 

ὭΣ ἐγκλημω ( ττο Ὁ» Φύσεωρ) διλλαὰ ὃ ΟΡ δειλίαν τι “ποιᾷν ἣν μη παο συκόντων. 

καὶ δειλϑν ὄντα τῇ Φύσει, λὐδρῴον ϑνέοϑαι αἰ σποῦ τὴς δλαζιίας. αἰ ϑ ὃ ὃ  Μωυσιριοὐ.- 

12 ᾿ ῥα Αἰγύβιν φοξηϑεὶς ἢ ἐφυγε, ὦ τεῦς τίω. αὐαϑροριλν μετέφη; δλ ἀμρῃ ὁ φυγάς δέ, 
ᾧ ὁ ἕνος Δὐδρὸς αἰπειλίω σέκ οὐογχων, ΓΡΤΝ ἐγάύσατο τῷ μέλι τῆς ἀγάπης, καλώς χαὶ χαὶ 

μηδενὸς κατόμαγκαζοντος (ὑμαπολεοϑαι τοῖς ἀγαπουϑροις ἡ ἡπείτετο Ἑἰᾶ γὸ ὥφης αὖ-- Ἐξοδιλβιλα, 

ταῖς αἰω ἀρδρτιανν φησὶν͵ ἃ ἀφες᾿ εἰ ὴ μηριάμν "ἐξάλειψον ὧκ τῆς βίωλου συ, ἧς ἔγραψας. 

ὅπ ὃ ὴ ῷ ϑράσιω ἔππεικῆ, δτ ̓ ἀσελγῆ σωφρϑνα ποιεῖ τὸ φιλᾷ, Οὐδ οἰ δαδεγμάτων 

20 ἡ ἡ ογζωθα γεεία λϑιπῦν, πάσι γδυῤ τούτο δῆλϑν, κἀν Ἅηόου πϑμτὸς ἧς αἰ γδιώτερης 

ἤ, πῶθατο πορτὸς ἡμερώτερος Ὡἰπὸ τὺ  Φιλῷ ὙΥ. τ ,ὙᾺΡ τῷ Σαοὐλα; ἀγριώτερον ἐμ 

ὶ μϑμικώτερον: αἰλλ᾽ ἡνίκα, τἀ θρὸ ἀπέλυσεν ἡ ϑυγαΐτηρ, Οὐδ βῆμα, πσοῦς αὐτίω 'ζξεδα.- 

λέ πικρὸν. αὶ ̓ ὥυ ἑερέας αῤδὲν ἁπόρίᾷς κριτῇ σφαξας δα τ Τ' Δαῦίδι, τίω ϑυγατέρφι 
ὁρῶν ἐ ἐκ τῆς οἰκίας αὐτὸν αφῆσαν, σον μάγοι λόγνυ πσοός αὐτίωυ ἡγθμαχίησε ἡ τα 

25 ἀπάτης τοστιύτας ἐπ᾽ αὔντον ν((μωτελείσος. διιυατωτέρῳ γὺ χαλνᾷ τὴς ἀγάπης κατεί- 
εν. ὡασερ ὃ ̓Ὡπεικεῖς, ὃ ὅτωχαὶ σώφρονας οἶδεν αὕτη ποιή. κῷς τίω ἑαυ νς ἀγαπᾷ 
γεν αΐκοι ὑτωρ,ω αἀἰγασπτᾶν διά, κἀν μιωρλάκι ἀσελγὴς ἡ, οὐκ αϑεξεται ἐ ἐτεραν ἰδεῖν 
ῷ πε ὠκείνζων πυθον. Κ ἔλταια, γ Φησιν, ὡς 9είνατος, ὶ “γάπη. ὡςε ἦδαμοϑον᾽ ΟΝ Λσμο ἡ. δ. 

λέει τὸ ἀσεληγχαλειν τ, ἢ ὧκ τῷ μὴ φιλῷ. ἐπεὶ δίζυ δοεμιουργϑς Ὡρετῆς απασης ἡ 
10 εἰγαπη, κῷ Τ᾽ ἀἰκριθείας αἱ αἰπάσης οὖν ταὺς ἐαυτδι κατα φυτεύσωρϑν αὑτίωυ ψυχὸς , ἡ υ- 

μἷν πολλα' κομείσνι ζα' αἰγαϑα, καὶ βρύωντα. «ὑτὴς διμνεχὼς ἕ κωρπὸν ἔχωκϑι, Ὁ ἀεὶ τεϑη- 
λότα, ἡ Φυὐϊέπον αϑρωνόμϑιον. ὅτω γὼ ἡ ΟὟῬΜ αἰωνίων Ὠχιτθυξό θα α κω, ὦ ὧν γμοιτο 
πϑρίᾳς ἡμας θχυτυχεῖν, Ὑ ρα αὶ φιλαν,ϑο»πία, 

μμηδίῃ 

ἸςΔογιλδι ΕἸΤΕ ΔῈ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΣΟΝ. 'ι 
ταὶ, ΕἼτε γλώΐοσαι πευύσονται, Εἦτι γεῦσις χαταργη ϑήσεται. εἰ 

Ἐ}Ο 5 Είξας τὴν τῆς αἰγαίπης τίω χὑπυβογίω ὧκ τὸ ὃ τα φαρίσματα Ὁ ὃ ταὶ ἢ 
ἐξ εφο τὸ βίου κατορθώματα αὖ τῆς δείαϑαι, ὀκτϑ αἱ ρε αὖ τῆς 

Ὁ ΞΩ Φριθμῦσαι πάσαις, κα Φιλοσοφίας ἀχριξοις ἐυύϑοσιν οὐποφίωυαι, ' , 

᾿ ἀξετέρϑυ παλιν τόζτῳ κεφαλαμ δείκνυσιν αὑτὴς τίω ἀξίλο. ὼ 

β ᾿ς ζαῦτα ποιᾷ οις τ ἡλαηώοϑαι δυκνυωυΐζῳς πεῖσαι ϑέόλων, ὅτι εξ. 
᾿ δδῃ ἀὐζις τὸ κεφάλαιον ἿΜΨ σημείων ἔχεν, ο . συν ἐλφῆον ἕξοισι 

ρὲ ἐχόντων τὰ ἰ χαράσματα, Εἰ ζυτίω ε ἔψιον, αλλα' κ᾽ πολλῷ πλέον, ὦ ὁ ἄν: ὑχζα πὰ 
Α (γαλᾷ 



ΩΣ 

αἰ Κορ)» 18. 

466 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
μεγάλᾳ χαρίσματα παλιν ὼ οντεύθεν ἐπτοονῦβοις, ζα πεινωσαι " ατουδάξων, χα δειξῶι 

μηδὲν ἐγρνᾷ, αν μὴ ζιυτίω ἔχωσιν. οὕτω γὰρ ἔμϑηον τὸ ἀλλήλοις αγαφᾶι, βασκων- 
«ς τι ᾧ υὐπονοίας ον τεύϑην ὀμαιρφυρϑμης, αἰγαπῶντίς τε πάλιν πυῤῥωτέρῳ ζῴώται ϑξώριζον 
πα παάϑη. καὶ γὰῥ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, οὐ Φυσιούται. ὧςο πϑμταχολεν τεῖχος ἀύζις αρραγίὲς 

παἰδέζαλε, ἡ πολύπλοκον ὁμόγοιὸν ἀβαιρφύσαν τε τὰ νοσήματα ἀπόμζᾳ, καὶ ἐντεῦθεν πα.- 
λιν ἰουρφτέραιν νορϑμίω. ΓΝ τϑῦν» χαὶ μυφίους ὀχίνησε λογισμοις ςξᾶν' δεινά δβοις αὺ.. 

 ὐἰϑαμυϑήσα νι, τίω ἀϑυμίαν. χαὶ Ὁ» τὸ ἀὐδ' πγδμιᾳ, δίδωσί, φησι, ᾧ ποὺς ὃ 

συμφέρϑν δίδωσι, ᾧ ὡς βούλεται οἱ ομρεῖ, ἃ ἀσφαξζορϑμον οὔκ ὀφεῖλοι διαιρεῖ. καὶ μικρὸν 
λοίδης, ὁμοίως Εἰς τὸ σῶμα τελᾷς, ἢ πολλὺς ὁ ὕτως Ὀἰπολαύεις ἡμῆς. χαὶ ὁ τὸ μεῖζον 
ἔχων, σῷ τῷ τὸ δλφιῆον ἔχοντος δεῖται. καὶ ὅτι τὸ μέγιφον γδῥισμα ἢ ἡκχαϑ' αἰ πϑοολζωυ' ὁ- το 

δὺς δθτνὴ ἀγάπη. ζωταῦ ἔλεγε, ϑιπλῇ αὐθεσφίήων ἀρ ιυς ἀλλήλοις, τῳ τε μιν τομί.- 
ξενηήλαήαζοαϑαι ζυύτης αϑρούσος, ἡ τῳ ἐχιδραμόνζῳς αὐτὴ ὁ ἑλόζῷο, μηδὲν παν λοι- 
πὸν ἐμ, ϑοϑπινον, χαὶ ὡς τίω βίξαν ἔχονζως Ὁ ϑοισμάτων, τ ὡς Οὐκέτι διωυαρϑβῥοιυς, 
οὐδ Εἰ μηδὲν Εἶχον, Φιλονεικαῖν. ὁ) λους ἁπαξι πὸ τῆς αἰγαΐπης, φιλονεικίας 

εἰπήλλακϊαι. δ καὶ δεικρεὶ ἀζις, ὅσες εἰγτεύθεν καρπασον") ζᾳ ἀγαϑα, ἄν καρποῖς αὺ-- κ2 

“ὴς ἐπσέγραφε, “19 Ψ ἐγκωμίων αὐτὴς (αὶ ὠκείνων νοσήματα χα ταςέλλων, χα γὸ 
ὟΜἜ Εἰρνρϑμων ἕκασον, φαυβμιακον ἱκανὸν ζω τοῖς ὠκοίνων τραύμασιν ὀρκέσαι. 819 ἢ ἐλε- 
γε, μακροϑυμῷ, πνοῆς (ἦν ᾿Φήλοις Φιλονεικοωυζα᾽ χϑηφεύθται, παοὸς δὶ διεςώζι, καὶ 

αἰαοούλους οὐ ζηλοῖ, προς ὦν" βασκαλνονζοις τοῖς αἰ χυβέχουσιν᾽ οὐ περπερθυε.), τόϑς 
ὧν δἰ αασαιϑένζας "οὐ φισιούται, τασϑϑς (ὧν κατωλαζονθυορϑίους αὐἕὃ8»ΘΒΟθ" οὔκ ἀοριμονᾷ, 20 

΄ϑδ'ς ὧν" οὐκ ἐφείλονζις συγκαταξαίνειν" οὐ ζυτᾷ δ ἑαυτῆς, “σοὺς τὸς αὐ παϑορών- 

ζε Ὁ» λοιπτῶν᾽ οὐ πϑλοξιώεται, ου λογίδεται ὃ κακὸν, πσοϑς τὸς ὑξοιζομδίοις "οὐ χαβει 

"χὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαύρει ὃ τῇ ἀληϑεία, ωρὸς τιὺς βασκαϊνονζᾳς πάλιν πόρτα φυγή ,ωρὲς 
ποιῷ" Ὠπζουλονϑμοις᾿ πόῤτα ἐλπίζει, πρὸς τὰς ὡἰπογονωσχονζῳ, ᾿ πόρτα αἰασορδῥει, 
Οὐ υϊδποτε ἐκ πίπηει, ορὸς τις θύκόλως δεὶςαυϑίους. ἐπεὶ δῶν πὸντοιηθϑεν αὐτί μεγα.- 1 

λέω ἔδυξε ἴθ᾽ αἰσαβοολῆς πάσης, πάλιν ἐξ ἑτέρα καφόγαίου μεγίφου τῷτο ποιῷ, κτ' σύγ- 

κρίσιν ἑτέρὸν ἐπαίρων «ὑτῆς ὃ ἀξίωμα, λέγων οὕτως Εἶτε ὃ, πσφϑφητείαι καταργη- 

ϑήσονται ̓  Εὐτε γλαΐοσαι παύσονται. Εἰ γ} ὠμιφότερρι ζῴώτα τῆς πίφεως ἐνοκεν Εσ-: 
ενζεύεκ]αι, ζωύτης πϑρτωχοῦ δι 9 ασαρείσης -αἰϑι ἢν τύ των κα χρεία λοιπόν. δρλ᾽ οὐ τὸ αἰ- 

γαστᾶν ἀλλήλους παὺϑήσέϊαι, αἰλλα' ἡὶ ἐχιδώστι μειζόνως, ᾧ ὠνζιύϑα. ᾧ κι τὸ μέλλον, 10 
ἡ τότε μᾶλλον ἡ, οὐ ζῦϑα (ὦ »λν πολλαὶ ἀθιννοιῶτοι τίω ἀγάπίω, γρήματα, 
ποϑλγματα, παίϑη σωμί, νοσήματα ψυχὰς᾽ ἐκᾷ ὃ συνὲν τύτων. ἀἰλλὼ τὸ ἃ πσϑ9- 
Φητείας χά]ωρ γείαϑαι ᾧ Ὑλώοσας,ϑωυ ματὸν Τυοδὸγ᾿ τὸ αὶ γναῖσιν καυτουργεΐοϑαι, τῶτο ἐς! 
4 τίωὐ ὠὀποολαν ποιοκύ., καὶ γὰ ἢ τῶτο ατολσέϑηκεν Εἰπὼν, Εἴτε γναῖσις καταργηϑή- 
σεῖ. τί δῶ τ ὧν αἰγνωσίᾳ, μέλλορϑμ ζῇν τότε; ἄπαγε. χαὶ γᾺ} τότε μάλιςα Ὠπταιδη- 19 
ναὶ Εἰκὸς τίω γνωῖσιν, δ δὶ χαὶ ἔλογο, Τότε ἔχιγνώσομαι, καϑὼς αὶ ἐπεγνωοϑίω. αἱό 
τοι τῦτο, ἴα μὲ ὁμοίως τὴ παοϑφητεία ταῖς γλώοσαις, ὁ ζω τίω χα ταρτείοϑαι νομμί- 
σε, Εἰπωὼν, Εἴτε γνοίσις καταργηϑήσε) οὐκ ἐσίγησεν, αἰλλ᾽ ἐπήγαγε (ὃ “δ πον τὴς κα- 
ταργήστως, ζωυχέως ασϑλοϑυς τ, Ὁ 
φ Ἐκ μέφφυς γηώσχορϑμ, ἐκ μέρϑες αυδηφητεύομϑρ. 49 
10 Οτὸν ὃ ἐλϑη τὸ τόλειον, τότε τὸ κ μέρφις χα ταργηϑήστῦ). 
Οὐκ αραὴ γνῶσις κουταργεῖται, θῶ πὸ μερακὴ 0) γναῖσις. σξκέτι 55) τοστοῦτω 

Εἰσοιῦθα μόνον, ἀραὶ καὶ πολλῷ πλείονα. ἴα ὃ ὁ Ὠὶ αἰ προδοίγματος ἀφ, ποιήσω φα- 

"εφϑν, νοῦ ἴσμῶν ὅτι πϑωταιχού Ἐθην ὁ Θεός, ̓όλαὶ πῶς, φύκ ἴξιν. δ ἐξ οὐκ ὦτῶν (ὅντα 
ἐποίηστι, 

ΣΝ 

ἵσι ἐδλη 

ἴς ὑπίι 

οὐδε, 
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ἐπνίησεν͵ ἴσμεν" ᾧ" ) 9 κὸν ἀγνουύιδν. ὅτι ὧν αϑρλέου Κ ὀιρθη, πᾶς ἢ μὶ οὐρεζτι. τότε ἢ 

Εἰσόνιϑε ὦ πλέον ἡ σωφέζερϑι οὐδὲ τότων. Εἶτα δείκψισι κὶ τὸ μέσον ὅσον, τὸ ὅτι 9 μικρὸν 

τὸ λάπουϑμον, λέν ων, 

ι Οτε ἡμέων εἠπιος, ὡςγήπιος ἐλοῤλθευ,ῶς νήπιὺς ἐφρύνουν, ὡς νήπτος ἐλογιζόμδυν᾽ ὅτε 

ς ὃ γέρρα λὐπρ,ζὰ τοῦ γησχίου κου ΤΆ ρ γη ϑι. Καὶ δὲ ἑτέρου ὃ πο λιδείγμλατος τὸ ἀδ' 

πάλιν δοιλϑῖ λέγων, 
1. Βλέποχϑυ γδ ἀρτι δὲ ἐσυτῆρου. Εἶτα 92 τὸ ἐσογῆ ον γριξησι τὸ ὁρώ- 

Ἀμδιον ὁπωσδήποτε, ἐπήγανγν, 

Ἐν αἰνίγματι, Μεϑ᾽ αἰ πυβρολὴς δεύζες μερικωτά τέωυ πίω χϑξούσαν γνάξσιν. 
ιο Τότε ἣ πτείσωπον πσϑὸς πτδήσωτοι. Οὐχ ὡς παϑόσωπον ἔχοντος τὰ . Θεύύ, 

δὰ ἵνα Εἰπῃ σαφέσερο κὴ ὃ τρλυτερον. ὁρῶς κατ᾽ ἐχίδοσιν πλύτα μιαγθοίνονζας : 

Αρτὶ γινώσκω ἐκ μιεφοις, τῦτε 3 ὑχιγνώσομαι κάϑῶ κα ὐ ἐπεγνωοϑέω. 
Ἑΐδις παῖς διπλὴ δ φύσημα «ὐἷἶῪἌ κουπίασασεν; ὅτι ὑμερική ἡ ̓ γναζσις, ἡ ὃ ΕΙΣ ζω- 

τίω οἰκοϑεν ἐλοῦσιν. ̓ οὐγοὺ ἐγὼ αὑτὸν ἔγνων, δ λ αὐτὸς με ἐγνωεισέ, φησιν. ὠάσῳ δωυ αὐ. 
"5 τὸς με ἔγνω «αξότεθ»ς γεῶυ, ὡ αὐτὸς μοι ἐπέδραμϑι, οὕτως , ἐγὼ αὐτῷ ἐιδραμούμαι τὸτὸ 

πολλῷ μεζόνως, ἢ ἥγιω. ᾿ὡ ΝΣ οΌ» σχϑτῳ καιϑηκϑρος, ἔ ἕως ὦ οὐμὴ βλέπῃ Ἑ  λίον, έν αὖ-- 

τὸρ Ὀλειπξέχει τ) καλλὲι τῆς ἀκτινος, δΛλ ἐκείνη δείκψυσιγ ἑαυτίω,, , ἐπειδὴ λθμμ᾽ ὁτὸμ 

3 αὐτῆς δέξηται τίω αὐγάω, Ὁ τε αὐζος λωπὸν διώκει ὃ φώς. αἶτο δέω ἐξ δικαϑῶς ᾿ 

ἐπεγνωοϑίωυ. ὁ οὐχ ὅτ οὕτως αὐζῷν Εἰσύϊᾶῆθα, καϑώς αὑτὸς ἡμὰς, δ᾽ ὃ τι ὥασερ «αὑτὸς 

λο ἡμῶν ἐπέδραμὲ γιοῦ, οὕτῶ ̓  ὺὴ ἡμμᾷς λύθεξοῦθα ἐὐτι τε, καὶ πολλὰ δ γιῶ Ὑσυῤρήτων Εἰ- 

σόα, ὲ τὴς μαχᾳισλωτατης ἐκείνης Ὀἀπολαυσορϑρ ὁμιλίας καὶ Χ συφίας. “Εἰγορὸ τοσαῦ τοὺ 

Εἰδὼς Παῦλος νήπιος, οὐνόησον ἡλίκα ἐκεῖνα, Εἰ τα ἐσοκῆρον κα "Ὁ ἄζιγμα, λογίζου μοι 

πάλιν ὠτῶλιν ὃ “σοέσωπον ἡλύσι 8. ἵνα δὲ στι γμῖρὸ τι αὐ Ῥανοίξω τῆς ἀζεφορᾷς 

της ἡ ἀκτίνα! τινα ἀμυδρὸρ τϑνοήμαιτος ὠαφωῖ σφυ τὴ ὕψυχῇ τῶτυ, λϑαμψηαϑηπί Δι 

1:5 ἦΜ ον τω ὁ "όμῳ νδγ νίκα ἡ ἥ Χο ἔλαμνα. χα ̓γὺ ἐκᾷνα “πο τὴς χούιος μεγώλφᾳ τινα; καὶ 

κνν γι 

λευμαιφὰ ἐφαίνε᾽ ἀλλ᾿ ὁμῶς ἄκουσον τὶ ἰ φησι αἴξὶ αὐνὴω μ'' τίω , χϑβὴ ὁ Παῦλος" Οτι κὶ . Κορ.γ» 
διδοξαφαιῖ ῳ δεδοξα σμμέγον ἐν τύτῳ τῶ μέρει ἔγεκεν τῆς αἰ χιφοαλλύσης δόξης. ἵνα ὃ ὺ σα- 
Φέςερον, ὁ λέγω ώσαι, ἐ ἐφ᾽ ἐνὸς τίνος ἢ ζ τε πιλουνϑρων 1: λόηϑι μετα χαειείσωμϑμ, αὶ ὦ τότε 

ψ4 0 μέσον ὅσον. δ» εἰ ἰβύλε, Ὁ πα Εἰ μέσον ἰγαγωμϑ ἐ ὑχέίνο ἡ τῦτο,ὁὶ Ὅτε ἐσῃ τίω 
46 κἰαϑογίω ἐποτέλϑεωυ ( ἡδὺ »“ Ἰουδαῖοι, ἐπετέλφεωυ: ἢ οὕτως, ὡς τὺ ἐσύτρῳ, καὶ ἐν «ἰνήγμα.- 

τ. (5 ὀὐπββηται ζωῶτα μυφήρια Οὐδὲ Εἰς νοιῶ ποτε ἐλαξον, σσοῖδ' φψα ζω, ἀ' ἐκεῖνα 

πεϑανεφωμ᾽ λα -τοόζαροε ἐ ἑώρων ὀφαήορϑμον, κὶ ὕ αἷμα αἰλόγου, ἡ θύρφις φριμδῥαι 

τέτῳ. ο..8 ὃ ὁ 4ὸς τὸ Θεου ΓΟ ρκωϑεὶς σφ γήσεται, τὴ τί οἰκουνδμέωυ ἐλθυγερώσοι πᾶσοιν; ἃ 

δωσεικαὶ ἑλλήσι καὶ [βαρζάροις τῷ αἵματος ̓σογάίσαοϑαι τῦτυ, καὶ (ὃ ϑἰσφινὸ λύοι ξᾷ 
24 πᾶσι, ἢ ἀἰκεῖ πολ ϑησει τῳ κω ἀὐνιϑεύπων ει, καὶ τίω αἱμαρθεῖσαν σαρκα λᾷρων 

τ ῷ εἰροινὸν καὶ (Ὁ οὐρανὸ τῷ οὐρανοῦ καὶ πάσας ἀσίλαίς ζμ! δὔω ἣΜ ἀγ- 
γέλων καὶ ᾿ Ξρχαγίέ λὼν καὶ Υ̓Μ' ἀδδλων δυωναίμεων φρατιας ̓ἀναξίθασει, καὶ ἐπ ̓ἀὐυϊιῖ 

τῷ εϑελου τὸ βασιλικοδ ὁ ω ϑυζια τὸ ᾽ παζος αὐτίω Ἰλᾷ δόξη Ἀδιβεπουσοιν αῤρήτῳ, 

ζαύτα δὲ οὔτα ἐκείνων τιροῦτε ΤΜὔλλὼν συτείεὶς ἀἹ, ϑοπωι οὔτε ἀέρέγν, οὔτε Εἶρὶ γοιοῦ 

40 ἡδυωχϑη βαλέαϑα, ποτέ, 2γα Φ φασι (ὦ πόρτα τολ μηρϑ ; Ὁ ἀρ γνώσκω ἐκ μέρσρ, 

αϑὶ οἰκονομεῖν Εήρηοϑαν" τίω ἡ. αἰθὸὶ τῷ Θεοδγνώσιν αἰπηρτισμένυ αὖ τὸν ἔχεν. χά] 
πὼς νήπιοι ἑαυτὸν καλᾷ, πῶς δὶ ἐσθ αῆ ρου βλέπει, πῶς ἐ Ε αἰίγιλα, ἐ ὃ πϑῇ λέ ᾧ γνωσα- 

ὡρ: τί ἢ ὡαδερ “ξαιρενον αἰατίϑησιν, ἀΐῳ' τῳ πγϑύματι, κ οἰβμίᾳ ὠλλῃ διυύάμει “Τῆς 

κτίστως, λέγων᾽ Τίς γβοῖδε τὰ τὸ ἐνιϑόφπου, Εἰ μή ζ. πνῶμα τὸ αἰ, ϑοϑτου Ὁ οὗ, Κορ. β. τκο 
αὐταῖ 
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σὑτῳδ, οὕτω ᾧ τὰ τῷ Θεού συοδιὲὴς οἶδεν, Εἰ μὴ δ᾽ πγοῦμα τῷ Θεοῦ. ἢ ὀΧοιτος πάλι ἐ- 
αὐλν᾿ μόνου πο τὴ φησιν, οὕτω λέγων Οὐχ ὅτι (δ πατέρα τις ἑώρακεν, Εἰ μὴ ὁ ὧν χὰ 
αὐ Θεού͵ ὧν ἐώρρικά ᾧ πατέσα, ὀρρισιν τίω γγώσιν λέγων τίω σα φεςαιτίω ᾧ αὕπτηρτι-- 

σμένδω, “πῶς ὃ ὁ τίω ὀεσίλν Εἰδὼς, ζᾳς οἰκονομίας αἰγγοήσει » ὠκείγη Ν᾽ μείζων Καύτης ἡ 

»ναἷσις. αἰγνοοῦ μϑῳ δξυ, ᾧνσι, () Θεόν; ὠπαγε,δλλ᾽ οτι υϑρ ὅθην,ἴσμκεν,τί ποτε δὲ 91 τίω 
δισίδν, Οὐκέτι. ἡὸ ἥα γνῷς ὅτι υὶ αὐδ ν᾽ οἰκονομιων Εἴρηκε ὃ, ὠὐβτι γνώσκω ἐκ μέ-. 
ὁεἰς, ἄκουσον “Ἷ) ἑξῆς. ἐπήγα δ δζών᾿ τύτε α' Ὠχειγνωσομαι,καιως ὸ ἐπεγνωοϑέω. δ... 
ποὺ ὃ «αἰ ασὸ “ οἰχϑνομιών ἐπεγνώιϑη, δλλ αἰασο τῷ Θεοῦ, μιηδεὶφ τοίγι μέχρ φν, μϑδὲ 
ἀἰπλίω νομιζέτω “ἢ ζω τίω τίωυ πο βανομίδ, λὰ κ᾿) διπλίω ὦ τοιπλίω ᾧ ποῦ)λα- 

πλασίονα. νἰγὸ δὴ τῦτο μόνον ὅβὴ τὸ ὠτο΄πον, ὅπ ζαῦτα αἰλαζονϑύονται Εἰδίναι, ὦ τῷ πγϑ,- 

ματος 561 μόνου, ᾧ τῷ μονοϑμοις ἡοῦ τῷ Θεοῦ, δ λ᾿ ὅτι ἡ Παύλου Ονεῖδ' τὸ μεδακὸν τῶτο τὴς 

γνώσεως αὔϑυ τὴς αἴωϑεν ὡἰποχαλυεως διωνηϑάνηος μαϑεῖν, ἰδ ὃ πὸῤ ἐκ ἢ οἰκείων λο-- 

“σμιώδν κατειληφέναι φασίν. (ενὶ δ ἔχοισιν ἐδαι μοῦ τίω γραφίω αὐξέττων ἡμῖν δε4- 

λεγμϑμίω δέξω. λα Νὴ τίου μιδυίλν αὐνὖΖΜ᾽ ἀφέντες, ΨὌ ἐξης ἐχωῦθα «ἰδὲ τὴς αὐγαάπος 
λόγων. αὶ γὃ τέτοις ἠρχέοϑη, ΧΩ ἐπαγά πάλιν λέγων᾽ 

13 Νιωὶ ἢ αϑβει πίςις, ἐλπὶς, ἰγαπη, τὰ τϑία ζωώτα" μιείδων ἢ τύτων ἡ ἀγάπη. 
Η ( οὃ πίςις αὶ ἡ ἐλπὶς, "Ὑ πιςευθέγτων ἡ Τ᾽ ἐλπιαϑέντων οἱ Ἀνομδμῶν ἀγα- 

σῶν, παύεται. ἡ τῦτο διλων ὁ Παῦλος ἐλέν᾽ Ελπὶς )ὺ βλεπορδίύη, οὔκ ἔςιν ἐληπίφ. ὃ 

-γὸ βλέπει τις, τ ᾧ ἐλπίζει; πάλιν, Ἐς! πίςις ἐλτειζονϑῥων ἰπύφασις, πο αἰ ἐλεῖ. 
χοεὺ βλεπομϑῥων. ὥχε αὑτῷ ἅ παύογ") φλνύτων ἰκείνων᾽ ν ἢ ἀγάπῳυτοτε μώλιςα αἰρε.) 
ὲ οἷ στφοϑροτί σφι ἕτερον πάλιν ἐγχώμιοι τῆς αἰ γαγτης. Οὐ εἰὶ γὸ φρχεῖται τοῖς ἐμιασθϑοϑεν, 
᾿Φαὶ ἢ ἀλλο φιλονεικῴπαλιν θύρᾷν. σκόπει δὲ " πεν αὐ γδέισμα τὴ μέγα ᾧ ὁδὸν τότων 
καϑ' ιἰπϑροολίω, Εἶπε χωοὶς «ὑτῆς μηδὲν μέγα ὠφελῷ τὰ λϑδάσματα, ὑσσέγρααν 

αὐτῆς αἰ 9 πολλών Ὁ εἰκόνα" ζούλεπω πάλιν "ἡ ἑτέρως εὑτίω ἐπᾶραι αὶ δέζαι μεγαλίῳ οὐ- 

σαν ἐκ τὸ αἱ αιϑβει. δο ἃ ἔλεγε, νιωὶ 5. νϑρ πίςις, ἐλπὶς, αγείπη, αὶ πτοία ζω τα᾿ 

μείζων ὃ τύτων, κὶ αγαπη. πὼς δξζυ μείδων ἡ αἰγαπη: ᾧ ὀκῴια φζκυήνάν. εἰ τοίνεωυ τοστιύ- 
τῇ ἡ ἰορὺς τῆς αὐγώπης, Εἰκότως ἐπαϊγή λέγων, Διώκετο τίω αἰγαστίω. 

ἩΘΙΧΟΝ Καὶ γϑὺ διωξεως γεια αὶ δρομιν νὸς σφοδροῦ ἐπ᾿ αὑτίωθ. οὕτως ἡμδ ἀπέπη, χαὶ 

Τὸν φικῶ, 

τοσαῦτα (αἰ πυσκβ ζονζᾳ () ὠκεῖσε δρόμον. δ[9 χαὶ πιλλῆς ἡμίν αἰ τῆς σφοδγρότη- 
σπς δεῖ, ὥςι αυτίω καζαλᾳ(ῶν. το εὐδερψύμϑμος ὁ ΓΙύλος οὐκ Εἶπεν, αἰκϑλουϑεῖτι 

τῇ ἀγάπη, ὀγγα' διώκετε αὖ τίω, διεγείρων ἡμιαξ ἡ λὐατῆων ατοὺς τίω ὠκείνης αὐτίλη- 
ἀψυν καὶ γὰ ὁ Θεὸς ἐξαργχὰς μυεία αἰ τοῦ ζμυτίων ἡμῖν ἐμφυτείῖσαι ἐμιν χδμήσα.- 
“το. χαὶ γὰρ μίλυ ὥπασιν ἔδωκε χεφαλίω, (ὃ Αδαμε. 9. τί γοῤ μοὶ ἐκ γὴς γινόμεϑου 
πύμτις! 216 τἱ μὴ τόλοιοι, ὡς ὠκένος; ἥα, χὼ (ὦ) τόκϑι, χα αἱ σαιδοδοφίαι, χαὶ τὸ ἐἷζ 

αἰλλύλων Φύεξαϑαι, ((μυδήσωσι ωρὸς ̓ φιηηλϑες ἡμαξ. ὁζ τῶτο συν τίων γαωυαά κα ἐ- 

ποίνσιν ὐπὸ γῆς. ΤΩΝ, δὴ οὐκ ἡρκᾷ δυσωντῆσαι πσϑὸς ὁμόνοιαν ἡμιοις ὁμοίως, τὸ τὴς αὖ- 
τὴς ἐἰσίας ἢ, Θὲ μὴ καὶ (δ αὑτὸν ἐγ μὸν ρόχϑυον, (9 τῶτο χατεσκθύασι, Εὐγοῤνώ 
τόποις διεφηχότες μόνοις, δλλοτοίοις εΠ)νομίζομϑυ ἑαυςξτ' δλλήλων, Εἰ δύο Ὁ μος ἡ. 
εδ ἔσαν ὀρχας, πολλῷ μᾶλλον δμ' τῇ» ἔζμετο. δ|9. δὲ τῶν», ὥασερ υὑπο' ἦνος μιαξ κα- 
φϑιῆς, ὃ πὸρ ἔδησε σῶμᾳ τῷ ὙΠ αν ϑεύπων ὅμοις. ᾧ ἐπειδιείπερ ὠξωρχὰς δύο Ἰυὲς 
ἐδόχϑεω τὴ, ὅρᾳ πὼς ἀὐφικ' συγκολλώπαλῃ ἡ Εἰς ἐν ((ωα γέ ΓΝ τῷ γάμε . Αντὶ τύ. 

τ΄ "Σ» καταλεία η, φησίν, δῤ,ϑοφ πος ᾧ πατέρ αἰστϑ τὰ “τίου μιντέσᾳ, ἡ πσϑϑσχθλλη- 

ϑήσεται σσοἧς τίω γεωῶχᾳ αὐτν;, κὶ ἐσονττι ὼ δυοε ὶς σείρκρ, μίλω. ὦ ζέκ Εἶπεν, ἡ 

γιωὴ, ΘᾺ οὐ αὐ, ϑόϑ»πορ, ὴ  ὸ μείζων ἡ Ἐχιθυμία ὦ ἐκῳ. ᾧ )ὺ χαὶ μιεἴξογα, αὐτί 

Ὧ 

ο 

3) 
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δζῳ τῦτο ἐποίησεν, ἵνα ὁ ηἰπῤῥέχον κοιτεικοίμεψῃ τῇ τυρλυνίδι τύτυ τῷ ἔρωτος, ἡ κἰποτείζῃ 
τω αἰοϑενέζερῳ. ΓΡῸΝΝ ἢ νὸ γάμον ἔδει Εἰσαλθίωαι, ᾧῷ δε γέγϑνε, τῦτον ὀύδρα ἐποίησε 

τῇ γωψαχκί, πόρτα γὺ αἰγαίπης τῳ Θεῷ δεύτερα. Εἰ γὰρ ὅτο ϑμορϑβων ὁ προβς 6). 
ϑέως ὅτως ἐμιαῤη, . τοσπυ τίου μώγζω ὁ δζῳξολος ἡ, βασκόνίαν ὡγέαστιρε, φ οὐχ ὦ Εἰρ- 

5 γαίσαιτο, Εἰ μυὴ δἰπὸ μιαξ ρίζης ἐδ λρίφησοιν ; Εἴπινα ὃ ἈψασοταΉη1),τὸ ἢ ωρχυ(τὸ δ 

ὁμότιμον οἶδε πολλάκις μά γῴω Εἰ σαύγειν ) Οὐκ ἀφῆκε δὴ μωκρ υτίὰν δὴ), δλα βασιλείδω, 

ὼ, καϑυύπερ οὖν φρατοπέδιῳ, ζω τίου αὐ ἐις ἴδοι τω δῴμτωῖϊξν χα ϑ᾽ ἐγαάφιζω οἰκίδν. ἔξϊ 

,ϑιὼ τ τάξει ὦ βασιλέως, ὁ ὀϑήρ᾽ ον ζάξει ὃ αρχε καὶ γωωὴ καὶ ςφρατηχϑδ' καὶ ὦ 
παῖδες ὃ Φογίω χενλήρων) τεἰτίω. Εἶτα τ᾽ ζῶτα ἰργὴτυτώρτη, ἡ Ὑδν οἰκο δ. 

10 ἡ ὙΔγ} ὁ ὅτοι κρατῶσι γὴν" ἐλαηὐων, ὁ ΕἾἷς Δις' πολλάκις τοῖς πᾶσιν: ἐφέφηκε, τἰω τῷ δὲ- 

; 

ατότὸ ἴα ξιν αἰ ατηρον, πλίω ὡς οἰκέτης. μ('. ζωυτης ἑτεβρι πάλι Φρχ᾽, ἔ ὦ ὠδὶς 
τοῖς παισὶ πάλιν ἑτέρᾳ κι τίω ἡλικίθῳ ὼ κιὶ τίω φύσιν. οὐ “δ οὐ τοῖς παλδιοις ὁμοίως 

τὸ ϑῆλυ κρυτᾷ, ἡ πόρταχού δὶ ὀλίγα πυκγας ἐποίησε ΝΣ ϑρχας ὁ Θεός, γα πλώτα ὦ 
χὑπὲν ὁμονοίᾳ, μϑύῃ ὁ “ ὠταξία πολλῇ “ δ τῦτο ὸ ὡρὶν Εἰς πλῆθος ὀξεκηδέμαι τὸ ὅρος, δύο 

12 μόνων ὀγτῶν ΤΨΜ' “σοθτων, τῶ] ὥ αὔχειν, τῇ ὃ αῤχεοδαι ὀκέλοσε, " κ᾽ ἡὰ μὴ ὠφίλατ- 

τονὸς χαταφρϑιῇ πάλῃ καὶ ὄ-ποοάζηται, ὅρφιπτοῖς ἀἰντίωα ἐτί μὴ αὐ τὸ αὶ ἥνωσε ἢ πσδϑ.ν δο- 
μιουργίας. Ποιήσωμϑν γὃ αὐτῳ, φησι, βονϑον,δωικψες ὅτι Εἰς γρθίων ὐτῦ γέχϑιε; ἢ ζω. τιν δ, Π 

τὸ (μανῶν αὐτὸν αὐϑῆς τέων δὲ αὑτὸν γολμηνθῥέων. αὶ Ὑγ. } αυϑϑὲ ζῶτα οἰλειότερν δ: ἢ) |] 
κοί θα τὰ διήμας πο βαρϑίντα, ἥν ὃ. μοὶ ἐπαίρητω παΐλη ὀκείνη, ὡς Εἰς βοήθοιλν αὐξ ]} 

40 δυϑείσο, ἢ (δ) δισμον δισοῤρηξη τού, απὸ τῆς πλϑυρὰς αὐτίων ποιᾷ, δεικρες ὅτι μέρος ὦ ] 

πόντος 8 αὐτὴ σώματος. ἕ'α ὃ. μιηδὲ ὁ ὀμὴρ ον τεῦθαν ἐπαίβηπω, Οὐχ ἐτι αἰφήηην ὁ μό- | 
γου, ὃ μόνου τὸ τϑότεθον ἐμέν, λα τοιδυτίον ὑποίησε τὔτω, τίου “ποιδυπειίαν Εἰσαγα: ἡ 

“ὧν, κα “ντῷ “ότι μάσας [ ᾧῷ αἴδρα, οὐ μέάὼώ πὸ πὸ ἀφεὶς τῷ αὐτν. Εἦδες πος ϑ 

σους (μυδίέσμοις ἀγάπης ὁ Θεὶς Εἰργάσατο; δλλὲ ἔκωτα ζ ὐπθιτῆς φύσιως χα τέϑηκε ᾿ 
25 τὴ ὁμονοία ζὰ γέχυρι. ὼ γ)ρῸ τῆς αὐτῆς οισίας 4), Εἰξι τὴ ἀπὶ (τὸν ΣΨ ζαΐον { 

ἀγαπᾷ τὸ ὅμοιον αὐτῷ ) ᾧ τὸ δ ὀυδρὰς τίω γκμαῆλᾳ ἐ]),ὸ τὸ ρα ρμιφοφέρων πολι δὰ ἰ 

πῶδας. ὅϑεν ἢ πολλοὶ φύονται οἰ θέσεως τοι, Φἥ γα ρος πατέδοι ἀγαπώμδρ,ῖ- ᾿ 
ἢ) ὡς πάστατον᾽ ἢ τίω (ὦ ὡς μιντέρρι, τίν ὡς ῳιϑίωνδγν" ᾧ ὁ ὦ ὡς ψοὶ αὶ ἔγίονον ἡ δξ ἐγ- | 
οὐνων πάλιν, τίω ἢ ὡς ϑυγατέρφι Ὗ ϑυγατοαδέωυ! ἋΣ ὥ ὡς ἀδᾷφο, πρὶ ἢ ὡς ἀδελφιο 

30 δοιαῦ᾽ καὶ τέ μδῤ ὡς ασγγφέωυ), τέο" ὃ ὡς ἀλφιδεωώ, καὶ τ) δε πϑϑτω αταλέγον γα. 
στῆς συγ[ενείας ὀνόματα ; ἐπενόησε ὃ ὸ ὁτέδφιν αἰ σϑέσεως “ἰ χυυϑχὸν,, πὰλυρδσας "9 ἢ 

ὧν ὉἿΜ συγίενων γάμες, ἐπ᾽ δλλοτείοις ἡμαξ ἐξήγατε͵ καικεήοις πέλλιν «ὠὐρὺς ἡμιας Υἱλ.- 
Κυση, Ὧν δ ὐπὸ τῆς Φισικῆς ζαύτης συγίβγοίας Οὐκ ἰώ ὀκιβοῖς ἡμὴ γε ιωαφ ϑιώω,, 
πὸ τὸ γα πάλιν (υῆαψεν, ὀλοκλήρφες οἰκίας ὁ, α' τῆς κιαξ νὐμφὴς ( ὠϑάγων, χϑ 

45 Ἄρη Ἄρεσι ὅλᾳ ὀμωμιγγιφ, Μὴ γαΐμκει γα Ρ, φησι, τέων αἰδῇ φιοωὺ τίωὐ σὸν μιυ»δὲ τίω ἁ.- λέϊπιπο, ᾿ 
διλφζιὺ τῷ παίξς, μηδὲ ἀλλίω κόρέω ζιωύτίων συτἤζιειαν πος σὲ κεζἸηυϑμζωυ, ἡ ἰϑκω- ᾿ Ἰ 

λύω τὸν γάμον, ὀνόματι ϑεὶς “Ἷ“ΨΜ τοιούτων συγίενών ζᾳ ΕἾδν. φρκεῖ σοὶ πῦϑός τίω ἐκεί. Ἰ 

γῶν ὀζγίϑασιν τὸ λύσει ζω αὐζριᾳ ὠδένας, τὸ ἑτέρως σοι πνοϑσίκεν (ες ἄλλας, Φ φενογωρεῖς, ] 
τῆς αγάπης τὸ πλότος; τί αἰθδοῆοἰς οὐ πούθεσιν ἀμαλίσκεις Εἰς αὐτίω φιλίας, δὶ ἧς δυγα.-: ' 

40 σοῦ καὶ ἐτέρὰν ποράσαοϑαι φιλίας ἀφορμάν', ἔξωϑεν γκεωαϊκ. ἀγαγών, χὰ! δὲ ἐκείνης" 
συζενων ὀρμίψϑ0ν, ὼ μητέρι, ἡ πατίρα ̓ χαὶ ὐἰδελφοις', καὶ ὧν τύτων ἔχττηδείαος; 67:; 

δὲς πῦσοις ῥφποις ἡμας ( ἐωέδησεν; δλλ᾽ ὅμως συ ζαύτα αὐτὰ ἥρκεσιν, δὰ χὰ ἀλ-᾿ ἱ 

Ἧσπα, λήλων χοήζεν " πϑρεσκθύασεν, ἥα καὶ ὅτως ἡμᾶς (μα γαγ, Ἰηφ' μάλιςα ἕὼ φιλίας 

αἱ χοείαι ποιούσι. “λ] οἱ δὴ τού» συ πόρτα αἰφῆκε πϑυταχοῦ γίγεοϑει ἴνα. καντῦϑεν ! 
Οἰιιγίοιϊ τομ], 3- Ἀε αἰλλήλριρ 



χρζιγ, 470 ΧΡΥΣΟΣΎ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δλλήλοις αα μίγφυοϑαι ααγκασῃ. χαταφήσοις ὃ ἡμᾶς οὖν χούᾳ δλλήλων, ὀύκολον πάλιν 

αἰωὶ ἐλτμιξίαν ἐποίησεν. ἐπεὶ Εἰ μεὴ τῦη» ζω, Εἰς ἐτέρριν αὐδίαν ὃ πράγμα αἰδείςατο 
ἡ δυαβρειὰν. Εἰ "ὸ ἰαξ 90 δεόνϑνον, ἢ τέζονος, ἡ ἑτέρου δημιουργϑ μκαχε αν ἔσγει φέλ- 
λέοϑαι »οδυμίλῳ ἢ ὃ σὸν ἀπολώλει. . δῷ δὴ τῶν» ἡ πόλειςκατεσκϑύασε, ὼ πϑρῷς 

ὁμοῦ (μυήγαδν. ἕἵα δε τοῖς πόῤῥωθεν ῥαδίως ἐχιχωοιαζωρϑμ, θυίλαῆλυ Εἰς μέσον ς 
ἥσλωσε, ᾧ ὀῥίμων ῳχυτῆτα ἔδωκ, ρα διας εὐντεῦϑεν ζιὶ ϑἰσοδημίας ποιών. ΧῚ 
ϑργίω Ὁ ον ἐνὶ πόρζῳ ((μυήγατε χωείᾳῳ, ἃ οὐ πσο3 τῇρ9ν διέαστιρεν, ἕως Εἰς κακὸν ἐχοῦ- 

σαντο τῇ ὁμωνοία, (ὦ) τοῦτοι λαξόντες ὃ δῶφον᾽ δλλα πϑῤτοϑεν ἡμῶς (Ἰωήγαγε,καὶ Ὥστ 
φύσεως, καὶ ὑπο συγενείας, ἡ ἰπὸ γλώῆης, ᾧ δἰσὲ τόπου. ᾿ὶ ὥασερ Οὐκ ἐζουλετο ὠκ- 
πεσεῖν ἡμῶς τῷ καρ) οαἰδείσου ( Εἰ ))5} ἐξούλενο, ἐσ), αὐ ἐκ κατέθενο ὃν ἐποίησεν δν,369-- 19 

πον τίω ὡϑοχίω) ΔΛ ὁ Ῥαικούσας αἼτίος, ὅτως Οὐ εδ' δλογ λώοσους ἐπ) ήϑέλησεν᾽ ἐ- 

πεὶ καὺ ἐξ ὐρχις τῶτο ἐποίησε. νμῶ ὃ πᾶσαι κὶ γὴ χᾷλος ἕν ζω, καὶ φωνὴ μίω πᾶσι. δζρ' δὲ 
στο συν ζυΐκᾳ τίο γάῶ ἀφαμιαϑέωαι ἔδει, συ αὖτε ἡμᾶς ὅξ ἄλλης ἐποίησεν ὕλης, οὐ- 

δὲ μοτάϑηκε ῷ δίκφηον, δλλ᾽ ἀφεὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ τῶ᾽ κλυδωνίῳ, ὥασερ φιναὶ ἀσινιϑῆρακ τῆς 

οἰκϑυνϑῥης, αὐηῆψο παλιν ἡμδμ ἃ μος ἐκ ϑεν ἀἰποὶ τῦ μοικαδίου Νώε. ὦ δξωρχος « 

Μὸν ἐποίησεν ξἰργέω, ἢ αἴξρα ἴχιςήσαις τῇ γωναικί, τη" ὃ Εἰς πολλέω ὄξωκειλον ἁ- 
ταξίλυ Ὁ νος ἡρδῷ, καὶ ἑτέρας κατέςησε, ζιὶ “ΨΜ διασου)", ζὲ Ὁ} Φρχοντῶν ᾿ὼ τῶτο ὃ 

δ αγάπίω. Τ᾿ Ὁ ἡ κακία ξῴκλυτικὸν αὶ ἀϑαιρετικὸν ἡ δ τῷ μους, ὥασερ ἥινας' ἰαίζ ες 
ὧν μέσους ταῖς πόλεσιν ὠκαϑισε (ἦνὶ δικοίζονζις, ἵν ὥασερ ἕνα, λοιμὸν τὴς αγάπης τίω 
καχίαν ἀπελαύνοντες, πὸ ρίῷς Εἰς ἕν (μαίψωσι, ἵνα ὃ) μυνὴ μόνον εἶν ταὶς πόλεσιν, διλ ἃ καὶ το 

ἐν ἑκαίςῃ οἰκίᾳ πολλὴ καὶ ὁμόνοια ἢν τ  αἴϑρα τὴ αῤχὴ ἡ τῇ ὑπϑροχῇ δι μή σεις, Ὁ 5 γωυῶκᾳ 
τῇ Ἐχιϑυμίᾳ καϑοστλλίστως, αὶ τὸ τῆς ππαιδοποιΐας ἢ δῶρον Εἰς μέσον αἰλφοτέορις χατοι- 
ϑεὶν, καὶ ἕτεροι μ( τ τύτωι (ἀωώγωγα' τῆς ἀγάπης κατεσκθύασεν. οὔτε γ, 5) πλύτω ἐπέ- 
πεψε τῷ λὐδγὶ, θυτε πϑτα τῇ γωψαμκί" δα ὦ ζῦτα διξλο ἐχάς-ῳ, τῇ Αἱ τιωὶ οἰκίων, 

τῷ ἢ Ὁ ασρεϑὶν ἐγχωείσοςς, ἢ τῷ Κ τὸ τρίφεν( γεωργεῖ γ..2} τῇ ὃ κὐἰθε(ξαίλλειν. ἱφὸς ἐς 
ὙΣ ἡ Ἰλσυοίτη, τῆς γοιμαικς. αὐτὸς γὰβέδωκε γωναχκὰὶ ὑφαίσματος σοφίλν. ᾿δην ὠσό- 
λριτοὴ φιλφργνεία, οὐκ ἀφιξσα ζαὐτίων φαίνεεϑαι τίω Αἱ δίψφισιν. ἡ) βλακεία Μ᾽ 
πολλώδ αὶ (ὄν ὀῤδρας Εἰς (ὦν ἱφόυὶ ἐπεισήγαγε, ἃ ̓κερκίδως ἀδοῖς ἐγεχείοισε, ᾧ κρόκέω, 
ὶὶ φήμονας. ΚῚ ὅμως ὺ ὀυτὼ αἱ αλόμπει τῆς ϑείας οἰκονομίας ἡ ποϑιοια. χαὶ "»» ὁ τῆς 

γωσαικὸς τν ἄλλοις ἰαγκαωιοτέροις σφόδρα δεόβῖθα, καὶ Ὦ ἐλοι ὀνων οὖν τοῖς (ἰωέρισι τὸν 20 

βίονημδὼ χούζοιδυ. αὶ ποσουύτη τὴς γρείας ὅθ} ἡ λύαίγκη, ὅτι κἀν πόϑτων ἐν, οϑέπων 

πλοισιώτερος ἡ τις, Οὐδὲ οὕτω ταύτης απήλλακ᾽) τὴς {μωα φείας, αὶ τῷ δείαϑτοι τῷ και- 
ζαδιιςέρον. οὐ »δ δὲ δ" πλοισίων (ἢ) πένητες δέονται μόνον, αλλά ὁ (Ὁ πλούσιοι δ 
περΐτων᾽ καὶ ὅτοι μᾶλλον ἐκείνων, ἢ ἐκᾷνοι τύτων. ἡ ἵνα τῷτο σωφέφερον ἴδιος, ποιήσωνϑρ, Εἰ 
δοκεῖ, δύο πόλεις, τίω" (ὦ πλουσίων μόνον, τω καὶ πενήτων᾽ ἡ μιΐτε ον τῇ τὴν" σλου- 45 

4 

ποι ύτων ὕξω τις πένης, μήτε ἐν τῇ ΤῊ) πενήτων ἔφω τις πλούσιος λύλρ, δνλ᾽ ἐκκαϑαρω- 

μϑ αἰκριδωῖς ὀκκτέσμο, ἡ ἰδωμδν ποία μάλλον “δρχκέσαι ἑαυτῇ διινήσε᾽). ἑαὶ ̓ὸ βύρωμϑν 

τί γ᾽ πονότων δυυνανϑμζωυ, βῦϑηιλον ὅτι (Ὁ πλουσιοι τῴτων μιῶλλον δεήσονται. Οζκοιῶ 
ὠς ἐκείνη τῇ δ βυπόρων Οὐδεὶς ἔςαι δημινρηϑ6, οὔκ οἰκοδόμος, οὐ τέκτων, οὐχ αἰανο-- 

δοματοῤῥαφος, οὔκ “οτοποιος, οὐ γεωρλϑί, οὐ χαλκχοτύπος, ν ΦΟΝοςρύΦος, οὐχ ἀλλοῦ 49 

πιούτων συνὴν. Ὥς Ν᾽ λὺ ἐλριη» δὮὋ σγλλουτομώτων ζωῦτα μετιέναι ποτὲ, δπουγε ὰ ὠξὶ ὦ 

ταῦτα μεταχειφίζοντες, στὸμ θὑπορήσωσινοῦκ αὐέηονται τῆς οἰπὸ Τ᾽ ἔργων τύτων ταλαι- 
πωρλας ; “τῶς δξωυ ἡμὴ ἡ πόλις φήσυται αὕτη , δόντες, φησίν, ργύθλον (ὦ πλουτοιῶτες, 
τα ὠχήσονται αὐδὴν" πενήτων. Οὐκοιῶ οἷος ϑλοκέσοισιν ἑαυΐυῖς, Εἶχε ἐκείνων δὲον- 

ιν πω, 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣ Τ, ΠΡΩΤ. ᾿ΛΌΓ.λλ, δ΄ 47ι: χιδιγ. 
τ. πῶ; οἰκίας οἰκοδὸ μη σον.) ἢ ᾧ τῶτο ὠνήσονται; δλλ᾽ Οὐκ δὼ γι! τῶτο φύσιν. Οξκούν 
λύαγκη τοῖς πχνίζς ἐκεῖ κα λέν, ὁ αἰ 4. Ὁ)είρειν ᾧ νόμον, ὃν ἐϑηκαμϑρ ξωργὰς τίω πῦλιι 

οἰκέζοντες, μέμγηοϑε γὺ, ὅτι ἐλέχϑυϑμ, μηδεὶς ἔφω πνης ἐἰδὸν. δλλ ἰδὸὺ ἡ γρεια, 4! μὴ 

βουλονϑρων ἡ μϑν) ἐκοίλεσεν ἀύζις ἡ Εἰσήγαδν. ὅν δῆλον, ὡς ἀαδυωατον χώρας πενήτων 

4. σύφῆναι πολιν. Εἰ γδρϑμοι ἡ πόλις μυὴ δύνα αὐ δαδεχομϑμη τϑτων, Οὐκέτι ἔςαι πόλις, 
λ  σολόται, Οὐκοωῦ Οὔκ ηρχέσει ἑαυτῇ, Εἰ μι καϑοίαἷν ζμας (᾿ τῆξφις τοὺς πιόνηΐζοις 

᾿ Ἷ ΔῈ ἑαυ τῇ (᾿ωα γάγϑι. ἴδω νϑρ" καὶ ᾧ τίω δὝῥμ πενήτων πόλιν, Εἰ καὶ αὕτη ὁμοίως ονδεαῖς 
αἱ ϑκείσεται ΥΜ πλουτοιώτων ἐφερηνϑρῆ. κὐ πρϑλτερον Δἰακαϑορωνδυ τῶ λόγω ῷ 

σρλούτον, ὁ δείξωυδυ αὐτὸν σαφώςς. ( ποτ᾽ δξὼν 641 πλούτος: γουσὸς ἢ ἀὔγνρϑς, ὁ λίγοι 

τό δίμμοι, καὶ ἱμόώτια σηρακοὶ ἢ αἱ λουργα' ἡ δζάχουσα,. ἐπεὶ δξζυ ἐφωνη τί ποτέ ἐξιν ὁ πιλούτος, 
αἀἰπελοίσωμϑμ αὐτοῦ τὴς ΤΥ πενήτων πύλεως. Εἰ μέλλοινϑν χαϑαρώς πόλιν πενήτων ποιῷ», 

μηδὲ ὄνου ἐκφξ φαμέοϑω χοισίον, μηδὲ ἱμάτια τοιαῦτα᾿ εἰ βούλει, μηδὲ ἀὐῥγνρ99, μηδὲ 

χὐέητω ζ( “ξὀργύρρυ σκβυη, ᾧι δώ ; ποῦϑα τῦτο οὐδιωΐς " ζήσυτωι τὰ τῆς πόλεως ζώτης,Εἰπέ 
μοι; ΘΥ εἶν. Δὐ' τε γὸ οἰκοδὺ μεῖν δέοι, οὐ γουσοῦ ἢ :ὀργύρυ δεῖ αὶ μδογα οι ὯΨ, ὄνλια: πέ- 

15 χρής, ὃ χειρών, χαιρωδν δ οὐχ ἀπλιώς, δολά τετυλωμϑμων, ἡ δακτύλων ἀπεσκλυκότων, 
τὸ ἰσχύος πολλῆς, ἡ ξύλων ᾧ λίθων᾽ αὖ τε ὑφαίνειν πείλιν ἱμάτιον, οὐ γουσοΐ παλιν πων δὲ, 
᾿ Ὡργύρφυ, λα χερῶν πάλη, ᾧ τέχνης, ὁ γασαχκϑδίυ ἐργαζομϑμων. “ὃ ἐλὺ γεωργεῖν δέῃ, 

ἢ σκατῆειν τίω γί, πλιοτοιώτων, ἡ πενονϑβων γρεία ; πὸρμτί που δῆλον, ὅτι πενήτων, χσὴ 

σίδηρον ἢ ὁτὸμ δίῃ χαλκθυων, ᾿ὴ ὦλλο τί Μ᾽ τοιούτων ποιφν, τῷ δήμου τύτν μάλιξα ἡμῖν 

20 δεῖ. ποῦ δίωυ διησὸ θα τυ" πλουτοιώτων λοιπὸν; πλίω Εἰ μὴ καϑελᾷν δέοι τόρ πόλιν 

ζωτίω"εἰ γὰρ ἐπτεισελϑόντων κείνων Εἰς τίω τῷ γοισίο καὶ τίω ὝΨ ιωδογαο, ΙΓ ἐμπέσοιεν 
Ὠχϑυμίλυ,ϑτοι (ὦ φιλϑσοφοιζφιλοσύφοις γὸρ ἐγωχαλαΐ ἂν οὐ εν ὐδι ῆον Ἐχιξζητοιωῶ. 

4) Φργία ϑῦντες ἑαοτοις' ᾧ τρυφῇ, πϑύτα, ἀἰσολούσι λοιπον. αὶ Εἰ μὴ γϑήσιμος οπλϑ- 

τὸς, φησι, τίγος ἔγεκεν δέδοται διαὶ τῷ Θεοῦ; ἢ πόϑεν δῆλον, ὅτι τ καὶ τν Θεοῦ ὃ πλου- 
25 ΤΡ ΠῚ “ῥαφή Φησιν, Ἐμὸν Ο ϑογύφλον, "ὸ ἐμὸν χ “,ισιον, ἐ ᾧ ἐδὼ βούλομαι, δωσω ἀὐῷ', Αγ». 8.0 

ὠζαῦϑα Εἰ μὴ πράγμα ἐὁποίοιυ αἰογρὸν, καὺ ἐγέλφσοι νι πλατεοῦ χέλωτω, - 

χὰ λεχϑντῶν κατα γηών, οι καθωπερ παιδία μίκρ᾽ παπέζες δσυλαύοντα βασιλικῆς, 
μετ᾽ ὀκείνης τῆς ξοφῆς ὃ παϑϑφυγν ἑπὸν ἐπεμξαϊλλοισι τῶ φόματι ὅτ καὶ οὗτοι, μα’ 
τ ϑείων γραφών, καὶ τὸ αϑΡ ἑαυ ((ωυεισοίχϑισι. ὃ ὦ γὸ, ἐμὸν ὃ -οἰογύσμον, καὶ ἐμὸν ὃ ᾿ 

3. χοίσίον, οἶδ Εἰρηρϑίον τῷ “σοοφήτῃ "ὃ ἢ ᾧ ἐδ ϑέλω,δωσω ἀὐ οὐκέτι -αϑοσκεί ψϑμον, Ἷ 

δλὰ οὶ .} συρφε  ῸΜ) τύτων ἐστεισινζουεγυϑῥον. υ ὠκφο ἢ τίνος ἕνεκεν Εἴρητω, ἐρώ. "ὃ ᾿ 

ὃ πσολφήτης Αγίαιος ἔζη δ᾽ ς ὠυέχῶς ἐπυγξλλεῖο τοῖς ̓ νδαίοις μῶν πίω ἐπϑμοδὸν τίω ἐλ ᾿ 

Βαζυλαύΐνος (ξδναον δείξων ἐχὶ τῷ ορίμαος τῷ απ τέρφυρὸ ἡπίφοιου ῷ λεχϑυϑέῳ τινὲς ' 
λάδὸν αἰδεωώαον ἐὴ ὠνόμαζον, εἰ «Φ Ἔ τέφρων ἃ τίων κόνιν τοιῦτος πάλιν Φδωάται ὁ οἶκος (,-. ᾿ 

45 κεῖνος, ὀκλύων αὐ μτίω ἀπιρίλν, ἐκ πσδόσωπν τῷ Θεοῦ ζαῦτα λέγή, ὡς δῤ Εἰ ἐλογο' ἱ 

τί δεδοίκατε! τί ὃ αἰπιτεῖτε ; ἐμὸν Ὁ πδογυσλον, ἐμὸν Ὁ χουσίον͵ καὶ αὶ δέομκαι ἑτέρων δα-- 
ἡάσούυϑρος, οὕτω καλλωπίσωι ((ὸ οἶκον. ἡ ὅτι τῇτο ἔςιν, ἐπήγαγε, Καὶ ἐςα ἡ δυξα τῷ οἰἴεν ληγ. ἔπ: 

τῦτυ ν᾿ ἐαώτη αἰ τίω “πορϑτίων. μὴ τοίνιω ὀραχνών ὑφασματα ἐπεισοιγωνδν τῶ Ι Ι 

πέπλῳ ᾧ βασιλικῷ . ΕΥ̓ΥΩΡ, οὖν αἰλουργίδὲ ΕἸ τις αἰ λοίη κρόκζωυ χρηρασημον ἐμιγτλ έκων, ᾿ 

45 τίω ἐλαίτίω δώσει δίκζωυ, πολλῷ μᾶλλον ζχ τὴν" πνϑυματικᾶν. ουνὶ γι β ὃ τυγλ ὡ»- ᾿ 
“ ι ͵ Ν ᾿ 

τον αἰμδδτημα οἷ. ὁ τί λέγω οἰϑδὰ πϑοαϑήκζοωυ ἢ αἰ Φαιρεσιν; οἷδὰ ς!γμέω μο- 

γέρω, ἢ “ρα αὐὐυῦκρισιν μόνζου ἀϑὐγγώσεως, πολλαὶ πολλάκις ἀτοτα ἐτήῃϑη γοήμφτοι. πό-: ᾿ 

ὃν δῶ (ὦ π᾿ λουτοιώτές, φησι; ᾧ γὸ Εἴρη), π'λοῦτος καὶ πονία τῳ Κυρίου, ἐρω θα ὧν ! 
ὄν (αὗτα ἡμῶν λύθυ ποφέρονζῳς, ἴοι τς πολϑηος, ᾧ πᾶσα ποία καὶ Κυείν; ᾧ τίς αἵ 

Οἰμιεγίοι. ἕοπν,.3. Ἀν: τῦτο 



χοῦ '“γ. ἡ7: ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

αὖτο Εἴποι; ὁ γερόραδωϑν, Ὁ ἐξ αὐῤπαγῆφ, χα Ὡσ τὴς αὐθὰ ζάφυς καικαργίας, χα Ὡἰπὸ 

«ϑητείας, χϑὶ ὅΖ ἑτέρων τοιότων πσοϑηφάσεων πουλιοῦ πελλοῖς (μωαχϑυϑρον στλοῦτον, χα! ἄν 

ἐχονῷς συοδ' ζὴν ἀξίοις οζμ. τί δζωυ, Εἰπὸ μοΙ, τϑτο κοῦρῳ τῷ Θεοῦ ῷ πλϑρν {) 

Φφαρϑυ , ὥπατε. δλλα' πῦϑεν; ἐξ αἰρδούίας. ὲ ). ἡ πύρνη Ὁ σώμα εἰγυξοίσα σοι σλστει, 

χα δὐμορῷος νέος πολλάκις τίω ὥραν τ σποδορϑνος μετ᾽ αἰορ᾽μοσύνης χέκ ΤῊ.) «γρυσίον, Ἷ ὁ 3 
τυμζξωρύχος (ῶῷν τώφυς ἀναῤῥήξας ( μωήγατε πλ Βτον ἀϑέκον, αὶ ληφὴς τοὺς τοίχοις δ[9- 
ρύξας. Οὐχοιὼ τσὶ τῷ Θεοῦ ὦπας ὁ πλϑτος; Τἰ δζίυ, φησιν, ἐρφύνδιν πσδὸς τίωὐ ρῆσιν ταύς-- 

σίω ; μαῖϑε ποόϑτον χαὶ πενίαν Οὐκ Ὄἰπὸ Θεὲ γνονϑμίω, χα) τότε χα δχὶ τίωὶ βῆσιν αὐτίω 
βαϑιύῖθα. ὑτὸν γδῤτις ἄσωτος ὠννέος," εἰς πόρνας δυδγώσῃ () πλϑτον, ἢ Εἰς γϑηζας, ἢ 
εἰς ἐτέφοις τιναῖς τοιαύζας Ἐχιθυμίας, χαὶ “»"}) πένης, ἀν θύδηλον, σι Οὐκ Ὁιστὸ Ὁ Θεῦ ἐσ τὸ 

4306 ὅτο, δια, στὸ οἰκείας αἰσωγίας: παλιν ἐ τις αἰ ασὸ Ῥγίας Ἄμοιτο στένης εἰ τίς αἰ πὸ α- 

νοίας εἰς τ]ωγείλυ κατενερϑείη, εἴ τις ἐηχεκινδυωύοις κα αργδανόμοις ἐχεχειρων τραύμασιν, θκ, 
βὔδηλον πόρπως, ὅτι Τεοἷδ τύτων τίς ἡ Ὑὴ0 τοιούτων Εἰς τέων π]ωχείλιν αὐ τίου στὸ Θεού 
κα ΤηνΕηη ; ψδύδεται δζχυ ἡ γραφή ; μδ' Ἅδμοιη», Δλλ᾽ αὐοητανοισιν (Ὡ) μι κ᾽ τὴς 4 ση- 

κϑύσης ἀκριζιίας δξεταξοντες ζᾷ γεγραμμένα ὥπόυτα. Εἰ)» ἡ τῦτο ὡμολόγηται, ὅτι 15 
ΓΑΣΤ γραφή, ἡ τη αἰπεδείηθη, ὅτι αὶ στᾶς πλοῦτος -δὰ Θεοῦ, τὴς τοῦ" αἰαξο.- 

σκέτηως ἀναγνωσχϑγτων Ὦ αἰοϑενείας ἡ Ὥστοοία, ἔδει ῶ ἡμαξ ἀφᾷαι ον τώτῳ ἀπαλ- 
λαξανζς τίων »ϑαφεωὺ ἐγχλημῖν, να ζωυτίω ἡμῖν δίκίω δῶτε τὴς αὐθὲ ζας γ9α-- 

φας' ῥαϑυμίας᾽ ὄλλ᾽ ὍΝ φείδομαι σφόδρα ὑμδιι αὶ αὶ διώα μαι δλχιπλιέον δρρυξουμένεις 
ἰδεῖν ᾧ ὁ φταρρῆονδῥους, φέρε ἡ τέω λύσιν ἐπαγαίγωκϑμ, ποδότερον (ὃ Εἰρηκότα 19 
Ν ὟΝ " Ὶ ΝΥ ΙΔ, ΜΈΝ ᾿ 

Εἰπόντος, χαὶ πύτε ξἴρηται, καὶ πτθϑς τίνας, Οὐσὲ γὸ ὁμοίως ὦπασιν ὁ Θεὸς Ὁ] 4ᾳ:- 
λές), ὥασερ σενὲ ἡμιᾷς πευδίοις, καὶ ὀὐδράσιν ὁμοίως κϑγρή ῖθα, πῦτε δίωυ Εἰἶρη.) ,ἴα) 
«ἰαυὸ τίνος, ἡ πσοὲς τίνας ; “ἰασὸ τῷ Σολορθυτος ἐχὶ τὴς παλαιὰς πσϑὸς ὥν' Ιουδοους 

ἦν συυὶν ἕτερον Εἰδύζι,, ἢ τὰ αἰεϑητὰ, ὸ οἰπὸ τύτων τῷ Θεοῦ δοκι μαζονζῷς τί ἰχιω . 
λαμ. οὗ κϑν οὗτοι γὸ (ὦ) λέορντές Εἰσι, Μὴ ὶ αὐὐτον διυύεἷ δοιῶαι ν ᾧ, Τί σημεῖον δεικψύεις ἡμῖν» Οἱ 15 
Ματθ,εβ.λη, πατέρες ἡ μδν ἔφαν ὃ μιαῤνα οὖν τῇ ἐρήμῳ "Ὧν ὁ Θεὸς ἡὶ κοιλία, ἐπεὶ δέζυ Εἰπὲ τύτων αὐ-- 
ἀρ φυλῶν τὸν ἐδυχίμαζον, λέγή ὠρὸς ἀὐξις, δυωνατὸν αὶ τῦτο τῳ Θεῷ, καὶ πλοισίους ποιῆσαι καὶ πένητας. 
Ναιμ. γ δ, οὐχ ὅτι πόμτως αὐτὸς ποίᾳ, λλ᾿ ὅτί διωα) ̓ στὸρ ϑέλή, ὥασερ στὸν λέγη, Ο ἀπειλων 

τῇ ϑιυλάοση, ἡὸ ξηραίνων αὐτίω,, κἡὶ πόρτας τὰς ποταμοις δξερημδῆδ᾽ καύτοι τὅτο συνῦποτε 
γέγϑνε. “πὼς ὅζζυ ἀὐν, ὁ πσοόφήτης Φησίν ; οὐχ ὡς “νόνϑμον αἰεὶ, ὅλ᾿ ὡς διιυατὸν ἀὐυτῳ 20 

ποίησαι. ποίδρν δξζυ πτενίλν δίδωσι, τὸ ποῖον πλοῦτον ; ὀψαιμνήοϑητι τῷ πατοιαρχου, ᾧ Εἴ- 
σῃ ῷ αἴϑα τῷ Θεοῦ διδὺνϑρμον σιλούτον. ὶ γὺ (ὃ Αὔρααμ αὖ τὸς πλούσιον ἐποίησε, 

1ωδ. 8, μτ' ὠκῴϑνον ᾧ1ως, καϑως καὶ αὑτίς φησιν" Εἰ τὰ ἃ αγαϑε ἐ ᾿ (ὥρα δα Κυρίου, 

τς ᾧ δ κακὰ οὐχ ασοίσονδϑρ; ἡ ὁ Ἑ]ακως πλούτος ἐκξϑεν τίω ὐρχίω Εἶχον. ἐςι ἃ 
Ματϑ, ϑικα. πενία, ΕΝ ἀντ ἡ ἐπτεωνετὴ, οἵαν αγοϑεξίνει ὅτε τῷ πλοισίῳ ἐκείνῳ λέγων" Εἰϑέλεις τέ- 35 

λῴος ἐΐ), “πωλησῇν σὺ τοὶ σσάρντα, ὰ δὺς πῆωρρῖς, αὶ δυῦο» αἀκολουθᾷ μοι᾿ ᾧ τοῖς μα- 

λίατθ. “.θ. ϑηταῖς πάλιν νομοῦ ᾧ λέγων, Μὴ κ)ηήσηοϑε χευσὸν, μήδε αὐῤγυρϑν, μηδὲ δυο χιτῶ- 

γας. μη τοίνμω λέγε ὅτι πάντα σλούτον αὐτὸς δίδωσι. καὶ)» ἐδείβη ᾧ Ὡἰσὸ Φόγων, 
ὼ Ὡἰπὸ αὐπαγῆς, ὁ Ὥστ μυρίων ἑτέρων πσφϑφάσεων συλλεχϑιῦρος ἔχ. αἰλλαὶ παί- 
λιν Εἰς ὃ ρότερϑν ἐμεῖν ἢ λθηϑς «δες ζύτημα. Εἰ δ᾽ μηδὲν ἡμῖν ἡσιμι Ὧ) πλϑ- 49 

πὥντες, δι τί γελμζωται; τι διῶ ὁμ Εἴποινδν ; ὅτι οὗτοι να χ,Θῆσιμοι κὶ ἑαυτοὺς οὕτω 
ποιοιεῦτες σηλλοισίους ᾿ ὡς οἷτε χροοὶ τῷ Θεοδεβμόμϑρμοι, ᾧ σφέδρα “γφήσιμκοι, αὶ τῇ το π᾿ 
αὐ ΜΉ" Ὁ ὀκείνων"" γοορδύων μαΐϑάνε, ἡ γὸῤ ὁ Αὐρφαμ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δεονϑμοις 
ὥπασι (δ) πλοῦτον ὠκείκτηγο. ὁ γὸ τιαἷν προ μομδέων,ως οὐόμειζεν, ἐν, ϑοϑπων μόορν μὰ 

θύσοις, 

» 



ΚΟΡΙΝ. ΒΠΙΣΤ, ΠΡΩ͂Τ. Λόγ. λε; 473. χον ἰὸς 
οὐ σας, ὁ τοία μέτρα σεμιϑαίλέως φυροίσαις, καὶ τσό9ς τῇ ϑύσα χα ϑήυϑμος οὖν χαιρῷ μιεσημ.- 
(ρίας, εὐννόησον κἶθ᾽ ὅσης δωιλείας καὶ πσδϑλγυμίας ζῳ, αὐτῷ πᾶσιν «Τήλισκε, μῷ Τὴν χ,0η- 
μῦν καὶ τιω τῷ σώματος πρεχόμϑμος αὐποηρεσίλυ, ᾧ ζζωῦτα ον γήρα τοσώτῳ, νὰ λιμάν' 

δ ξένων τ» χρείαις καϑετηκότων ὠν,ὼ συν ἴδιον κεκτηνϑῥος, συϑδ' αὐτὸν (ὃ ὑν. 
5 Ὁ» τῷ Θεοδκελδύσαντος, κἡὶ τῶτον ἐστέδωωκε᾽ ὃ τῷ υἱοί ἡ ἑαν τὸν ἐπέδωκε νὰ τίω οἰ-- 

κίον ὥπασαν, ζωυΐκα, ᾧ ἀδελφιδοιώ ἀξαρπάσαι ἔασευδε᾿ ὦ ζῶτα οὐ γχοημῖν ἐ- 

γεκέν ἐποίει, δλλα φιλαν,ϑοφπίας μόνης. ὃτε ηϑιὦ ΤΩ λαφύρων αὐτὸν ἐποίοιυυ κύρλον (ὦ Ὶ 

δὲ αὐτὰ σωϑέντες, μέγα ατσαρτίου ὦ σφαιρωτῆρος πόρτα διεκρούσατο. τοιούτος ν ὁ μα-- , 

κάολος ἐ]ώΟ, Καὶ γοὺ ἡ ϑύρρι μού, φησι, πτϑρτὶ ἐλϑόντι ἑωὠέῳκ’»᾽ ἐγαὶ ἡμέων ὀφϑαλ- χὸς χα. ΤᾺ | 
19 μὸς τυφλοΐν, πιὶς χωλῶν "ἐγὼ ἡμέζω πατὴρ ἀδιυυάτων. ἔξω ὃ οὐκ ἠυλίζοι» ξένος, ' 

αἰδιυύατι δὲ, ὦ ποτε γφείλν Εἶχον, οὐκ ἀπέτυχον, Οὐδ ΕἼασο, ζξῥ9ενν αδεωΐατον τίω 
ϑύρριν μ κόλτίῳ κενῷ. ἡ πολλῷ σλλίονα Ὁ τύτων, ἵνα μὴ πϑύτα χαταλέγωμδμνιώ, δὲξ.: 

τέλει ποραήων, Εἰς τὺς διουϑῥους πτόμτα (ὃ πλοῦτον κατομδαίσκων. βούλει αὶ τς κα 

Ὥρα Θεοῦ γρορνϑῥους πλοεσίοις ἰδεῖν, να μαϑης πῶς κέγρξυται τῷ! πλούτῳ ; ὀρφι ᾧῷ 

15 ζχι τῷ Λαξωῤου, (ὃ σευν τ" ψιχίων μεταδιδόντω. ὅροι ᾧ) Αχαας (δ αὶ τὸν αἰκιπε.- 
λώνα αὐῇποξοντω. φρφιτὸ Γ εζν, δροι τὸς τοιουτῶς ἀπθωτας. ἢ γᾺ»» δικαίως χε. 

κἼηυϑιοι, ἅτε οθα τῷ Θεοῦ λαθόντες, Εἰς αὶ τῷ Θεοῦ πρϑςαάγματα λυδλίσχθισιν " ᾧ 
ἢ ὧν τ κίᾷοϑαι πυφλσκρούσαντες τω Θεῷ, καὶ -ν τῷ δαπὸναν Ὁ αὐΐ," ποιοῦσιν, Εἰς 
πύρνας χα) αὐ Ῥασίτυς ἀὐληίσχϑντες, ἢ κατορυήοντες χαὶ Φτοκλείοντες, Εἰς πῆωγνἢ σσϑὲν } 

20 δαπόμώντες. καὶ ἥτος δνεχέν, Φησίν, ὁ Θεὸς αἰφίησι “πλουτῷν τοὺς ποιούτοιᾳ : ὅτι μακρόϑυ- 

εἰνιηα μές δφην, ὁτι βούλεται Εἰς μετόμοιλυ ἡμας " ἀγατεῖν, ὅτι γέεινλν ἡτοίμασεν, ὅτί ἔζησεν ἡ-- 
ὡ μέραν, ἐν ἢ μέλλει κρίνειν τίω οἰκουμϑμίω. Εἰ 3) ϑϑϑέως τοὺς π’λουτοιῶτας χαχῶς ὀκχά- Ἶ Ι 

λαδεν,οὐν ἐὺ ὁ Ζακ χαιος ἔοε ποροϑεσμίλν ματϑμοίας, ὥςε ὦ τετραττ λα σίογα. διστοδοιωῦαι, ": 

ὥπερ ἥρπασε, χαὶ τῶ ἡμίση πρϑϑόϑεναι ἮὝΨ' ἑαυ Οὐχ ἐν ὁ Μαΐϑανος μεταξἐλέοϑαι καὶ ᾿ 

15 “δμέοϑαι ἀὺἰπέσολος, πσδϑλναρπαγεὶς τοῦ «φόσήκοντος καιροῦ ΟὯ; ὁ ἕτερφι πολλοὶ Ἰ 
τοιοῦτοι, δζᾳ ζωῦτα λϑέχο.) Εἰς ματθμοιὸν χαλών ἄπόμτας. Εἰ μὴ βούλοινηο,δλλω , 

τοῖς ἀὐις ὩὨχηνϑμοιεν, αἰκουσον) Ἔ ΠΙαύΐλι λέοντος, Οτι κτὶ πίω σκληρϑτηζῳ αὖ ὙᾺ καὶ Ῥωμ ὁ. . " 
αἰμοτδμόητου καρδίαν ϑησωωυρζοισιν ἑαυτοῖς ὀργά ὧν ἡμέρα, ὀργῆς χαὶ υὐποκαλύψεως χαὶ 

γΝδϑὴμνδν διχεοκολσίας ' Θεοῦ ᾿ ζιυ να ὀργξδ γα φυύγωμϑιυ, πλουτῶμϑμ Μ᾽ Φ οὐρκιοῦ πλοῦτον ἃ 
.» ᾿ ! Ἷ Π ᾿Ν ͵ ᾽ , ᾽ » χὰ δ᾿, 

4Φ τέων ὁπαιμετίωυ διωκωμδμ πενίὸν. οὗτω ΚΟ μϑηδιτων Ἐχιτιυξοθα, ἀγαθῶν, ὧν ἰ 
“λροιγ» πύρτας ἡμας ἔχιτυχειν. ] 

Δογ. λει Υ ΔΙΩΚΕΤΕῈ ΤῊΝ ΑΓΑΠΗΝ᾽ ΖΗΛΟΥ͂ΤΕ ΔῈ κῷ μι 

(ᾳ πνϑυματικαὶ, μάλλον ἵνα πγοοφυητεύητε. [ 

“ Ὁ Π4ν γ.}} κ᾿ ἀχριδιίας τίω “εἰρετίωυ ἀὐφϊς κατέλεξεν ὠπᾶστιν τῆς 
; αἰγάπης, ΠΟΙ λοιπτὸν μζ' πυϑοϑυμίας αὐπῆς λυϊδηεοϑαι. 29 ἃ Ι 

ἔλεγε, διώκετε. ὁ γδῤ ϑιώχων, ὀκφνο μόνον ὁρᾷ τὸ διωκόμϑρον, χαὶ ᾿ 
δ, ρὸς ἐκᾷο πέταται, ἡ σέκ ἀφίςατω ἑως αὐ λοίξη. ὁ διώκων στὸν ' 

“Κιϑὺ δὲ ἑαυζ᾽ μοὶ διωνηϑῆ, ὅζρ Ῥ ωρὸ ἀντι “καταλαμθλιᾳ Τ' Φθύλϑυσοι, ᾿ 
ΞΘῪ Βα, ὡς τὸς ἐγίως δῷς μο' πολλῆς αὐ Ῥακόιώ, Ὁ ἀσουδὰὴς κατέχην ὦ τηρῆν ᾿ 

«ὑτῶ χαταοεῶντα, ἕως δ. φϑοίσῃ. το δὲ καὶ ἡμιᾷς ποιώμν. στὸμ ἀύζὶ μυὶ φθανω μεν δ ἀ.- ᾿ 

γουπην,τῶς ἐπίες δγζωις αὐτὸ κβθυωμεν κουτέχάν αὐνὸἕως ἀν φθαίσωμεν πρὸς «ὐτην' ὦτα ἐστᾳ- ᾿ 

δδὺ Ὡαλῳθω θα, μηκέτ᾽ ἀφαΐκεν αὐ να μὴ πώλιν ἡμᾶς ὀζμφυΐῃ, συνεχῶς γὸ ἡμδν Ἔἰπο-- 
ΘΒ γίοί, οι. 3. Ἀε3 πηδᾷ, 



“ χϑ “δι, 474 ΧΡΥΣΌΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πηδὰ, (Ν᾽ ἐκ εἰς δέον αὐτὴ κιγρή (θα, ὀγγα πϑώτα αὐνὺ ἀσοοτίαϑμεν. ὀζρὶ θη. παᾶντα γ.0) 
ποιᾷν, ὦςε αὐτίωυ κ᾽ ἀκελξείας χαταδαῖν. ἐδ γὺ τὰν ἄρηται, σε εἶδ πολλοῦ δὲ! “πον ἡμῖν 

λοιπὸν, μᾶλλον ἣ Οὐδὲ τὸ τυχόντος , λὼ χρυφώνγτες χϑ) πόνηγυσίζοντες, τίω' ςενζωῦ 

τὴς ρετὴς ὁδὸν βαδιουθα. 8,5 φησι, διώκετε αυτίω. Εἶτα ἵνα μὴ γομείσωσιν, τὶ Α[α' 

τοῦτο τὸν τὴς α,γαίπης Εἰσήγαγε λόγον, ἵνα σξέσῃν τοὶ ἡσρίσματα, ἐπαγή λέγων᾽ ς 
Ζηλοῦτε ὃ) τοὶ πγᾶυμοιτικοὶ, μῶλλον ἢ να παιδοφητεύητο. 
: Ογδὰῤ λαλών γλώοσῃ, Οὐκ ἐν, ϑοϑποις λαλῷ, λα ῷ Θεῷ (φεὲὶς "ὦ ἀκούει) 

πγϑύματι ἢ λαλῇ μυςφήθλα" 
3. Ο προφητθθων, ὀῤ,ϑοθποις λαιλᾷοίκοδὸμιδυὺ αὶ πο έκλοσιν καὶ οἶδα μυϑίδυ. 
Σύγχκρισιν εὐταύϑεο λοιπὸν ποιεῖται “δὴ ̓ϑολσμάτων, ὦ καϑαιρεῖ τὸ δι γλωοσῶν, ὅτε το 

πόρτη ἀνγφηφον δεικγυς, τα σφόδρα ὠφέλιμον καϑ'᾽ ῥαύζ', ἡ γὰ0 σφὸ 4 Ὡαπύτῳ ἐ- 

φυσώνη», Τὴν χαὶ μώγα ἢ τὸ ἡθῥισμα οὐομίζοτο. ογομίζεν ὃ μέγα Εἰ), ὀζρὸ τὸ προῷ- 
τὸ ἀὐῷ εἶν᾿ Σἰσποφόλϑυς Εἰληφέναι, καὶ ΚΤ τοσαύτος (χιδείξεως. οὐ μέων α᾽ σ᾽ τούτο δ 
ἄγων παϑϑτιμότερϑν ζῶ. τίνος δξζυ ἕνεκεν ασϑ3 “ἢ ἀγλων ἔλαξον ἀΐ' (ὦ) ἐἰπέςολοι; ἐ- 
πειδὴ πϑρτωχοῦ διέρχεοϑαι ἔμελλον, καὶ ὥασερ οὖ καιρῷ τὴς πυρηϑποιίας ἡ μία γλωῆα ις 

Εἰς πολλας' διοτήμψετο᾽ ὅτω τότε αἱ πολλαὶ πολλάκις Εἰς ἕνα, αὐ, ϑοϑπον ἤἥεσοιν, χΆ} ὁ αὖ-- 

τὸς χαὶ τὴ Περσῶν, χα) τὴ Ρωμισίων, χαὶ τῇ ἴγδῶν χορ ὁτέρφις πολλαὶς διελέγετο γλωῆαις, 

τῷ πνθύματος οὐηχοιώτος αὐτῷ. καὶ τὸ χάεισμα ὠκωλεῖτο ἡϑέισμα γλωῆών, ἡ πολ- 

λαῖς αἱ ϑρϑον ἡἠδιυύατο λῴλᾷν Φωνῶς. ὅρα τοίνιου “τῶς αὐτὸ καὶ καϑαιρέι, ταὶ ἐπαίρει, τῷ 

κ»ϑ( γὰ Εἰπεῖν, ὁ λαλῶν γλώοσαις, Οὐκ αὐ, ϑούποις λαλεῖ, συνιεὶς γὸ ἀκούει, καθείς το 
λό, δείξας οὐ πολὺ τὸ γε σιμον γ᾿ τῳ καὶ ἐπαίγειν,τι πνϑι ματι λαλῇ μυφήρλα, πάλιν ἐπῆ-- 
μιν, ἵα μὴ ὐϑφῆον ΕἼνω δόξῃ χαὶ ἀΐγρηφοι καὶ Εἰκῇ διδουϑμον. ὁ 5) ἀσϑοφυτεύων, ἐν,ϑού- 
ποις λαλῇ οἰκοδὸμέωυ' χαὶ χο οφίκλοσιν καὶ φὐρφιμωϑιὰν. Εἶδες πόθον τὸ ὄξαίρετον δεί- 

κγισιτν χρίσματος τῦτο, Ὥσπὸτν κϑινῇ συμεφέροντος, χα ὡς πϑνταχού τῶῦτο πυθ3τι- 

μά τὸ Εἰς τίω 5) πολλων ὠφέλειδν γινόμϑνον; ὠκδνοι γὸ σέκ αὐ, ϑοϑποις Ἀᾳλϑύσιν, ας 
Εἰπί μοι ν᾿ οὐ Οιαύτίωυ οἰκοδομιζω χαὶ κοὐ ϑακλοσινχαὶ αὐ δαμυϑίον. ὡςε τὸ ὑϑὲ ὑπὸ 

τὰ πνεύματος κρυτέχεοϑαι Ν αἰμιφοτέρφις ΚΟΙΝΟΥ͂, χαὶ τῷ “πϑοφητθύονσι, χαὶ ᾧ γλώσσαις 

λαλθιῦτι" τότῳ δὲ αὑτὸς, ὁ πσδοφητθύων λέγω, σελιεογεκᾳ, τῷ καὶ γήσιμος {ἡ τς ὦ.- 
κϑύοισι, «ἢ Ὁ Ὑλώοσαις λαλθεώτων Οὐκ ἤκουον (Ὁ) τὸ χϑῥισμα Οέκ ἔχοντες, τί δξζυ 
Φυνϑτα φχοδὺμοιω ὠκέννοι; ναὶ, φησιν, ἑαυεβν" μόνοις. 58 καὶ ἐπήγαλδμ᾽" 

4 Ολαλωῖϊ γλωοσημαυ τ οἰκοδὸμῴ. Καὶ πῶς,Εἰ μιν οἶδεν ὦ λέγει; ἀἰλλα' τέ- 

ὡς αρϑὶ Μ᾿ Εἰδυτωνὼ λέρρισι δζρειλέγοτοω, Εἰδύτων νϑρ αὐγῶΖ ϑ, οέκ ὀχιςαθῥων δὲ Εἰς 

ἑτέροις ἐζενογκεῖ. Ο δὲ υοοφητθίων, ἐκκλυσίδν οἰκοδὸμᾷ. 
Θσον ἢ τὸ μέσον ἐνὸς ὼ ἐκκλησίας, Τοσῶτον δῴαφοροντότυ καχείγου. Εἶδες αὐτῦ τίω 

σοφίλω, πῶς οὐκ Εἰς τὸ μιηδὲν Φξωθεῖ τὸ χάδλσμα, γὼ δαείκρεσιν ἔγν υϑι κέρδος, μικρὸν »" 

ἢ χα ὅση ᾧ κεκϊηνϑῥῳ μόνον Φρχέσοι ; Εἶτα ἵνα μὴ νομκίσωσν ὅτι βασκαμων αὐτοῖς καϑαι- 
ρέϊ ζμ γλώσσας ( καὶ ῥῷ στλ εοις Εἶχον Ἴ χάρισμα, τῶτο ) δορθούμϑμος αὐδῶ ἢ ὑ- 

“πριοιλά, φησι" 
ς Θέλω πϑϑῷς ὑμας λᾳλᾷ γλώοσαις, μῶλλον ὃ ἥα πασϑφητθθητε. μείζων γὸ 

ὀσοοοφητθύων, ἢ λαλων γλώοσαις, κῶς Εἰ μεὴ διορμάιυθυει, ἵνα ἡ ὠκκλησία, οἰκοδὸ-: 
μά λοίζῃ. Τὸ 5 μᾶλλον αὶ μεῖδονγ οὐ Ὑ" «γαμτίων ὅα]ν, δλλα ΔΨ αἰαρεχόντων. 
ὡς: καγτθῦϑοιν δῆλον, ὅτι ὃ αἰ αθαλλει χάρλσμα, δλλ᾿ Ἐχὶ (αὶ βελτίονα ἀὐζις ἀδει, 

τίω τε αἰἷϑὶ αὐτῶν κηδεμονίλν, καὶ τίωω φϑύγου πϑυτὸς αἀπηλλαγμένζω ψυχίω Ἰχιδεικγις, 
ουνὶὰ ἡ Εἴπε,ϑυο, ἢ τρῷς, λα, πώζω, ὑμᾶς ϑόλω γλώοσοαμς λαλᾷ!, ἢ νὶ το μόνον, ἧ- 
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λᾷ " πυϑϑφητάειν᾽ ἡ τῷτο μάλλον, ἢ ὠκᾷνο, μείζων "δ ἢ πυδόφητθθων. 2,2) )5 και 

τεσκθύασεν αὑτὸ καὶ ἀπέδειξε, τότε λοιπὸν ) ὩΦαμε.), οὐ μέωυ' απλώςαἰλλὰ κ᾿ τϑΆσ- 

ϑήχηφ, ἐπήγατι )}}, ἐὀχῶς Εἰ μὴ διερμιώυθυει, ὡς ἐὰν δυυύητω πῦτο, ὦ διερμιζωνευειν 

λέγω, Ἶσος γέλϑνε ᾧ ωροφύτη, φησίν, ἐπ πολλοὶ Φ τίω ὠφέλειδυ καρπουμϑρμοι' 5 χοὶ 

ς μώλιςα αὐοοιτηρῷν, πῶς δ πάντων τῇτο το δ“ ἄλλων ἔχιζητᾷ ̓ 

6 ΝΙωὶ 3, αἰδελφοὶ, ἐαϑ ἔλθω πσοὸς ὑμᾶς γλώοσαις λριλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐδ 
μϑυμὶν λαλήσω," ἐν Ὡἰποκουλύν 4, ἡ εἰν γνώσει, ἢ ον πσοϑφητεία, ἢ οὖ διδουχή » 

Καὶ τἰ λέγω, φησί, «ἄν ἄλλοις ; ἔξω ))5} ὁ Φϑεγίδιϑμος γλώοσαις Παῦλος. Θυσὲ "ὃ 

ὕγως ἔξα! τι πλέον τοῖς ακούοισι, ζῦτοι ὃ λέγή δτικγιξ, οτι ὃ ὠκείνοις συμφέρον ζοτῷ, 
ιο 5 δὸς (ξν τὸ χαρλσμα, ἐχονζᾳς α'περϑῶς ἔχει, ὁπϑυτε συ εἶδ ἐχὶ τῷ οἰκείου τὐοϑ)σώπου 

τ Ῥαιτεῖται δείξω, τὸ αἰωφελές. ἡ ἀεἰὃ ᾳ φορτικαὶ ἐλὶ τϑ οἰκείου ποδόσωπου γυμνά- 

ζει, ὡς ϑῆρηόυϑμος τῆς Ὀχιτολὺς ἔλεγε ᾿ Τίς ὅ4ι Παῦλος ,τἰς ἢ Απολλώς , τίς ὃ Κη-- αὶ Κορ. γ. ν. 
φαΐ ; ὃ δὴ ἡ εὐ ζυῦϑα ποιῷ λέγων, ὅτι σϑυϊὲ ἐγὼ ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐδν" μὴ ὑμῶν λαλή.- 
σω, ἢ ἐν τ ποκαλύ, ἡ εν πρϑ: φυτεία, ἢ οὖν γνώσει, ἐν διδαχῇ. ὃ. ὃ λέγει το ἔςιν, 

ις ἐν μή τι Εἴπω δυωάίνϑρον ὑμῶν θυ λητῆον ϑμέαϑαι, Ἂν διιυαίμϑμον ἐ}) σειφές, αλλ ἐχιδιί. ἢ 

ξομψι μόνον, ὅτι γλωῆ ων ἔχω χαρισμα,γλωῆ ὧν ὧν ἀκούσαντες, φευδὲν κερδλλυτες ἐἶπε- 

| λβύσεοϑς. “πῶς γὸ δἰῖπο φωνῆς, ὃς οὐ (ωΐρτε; 
7 Ομῳς  ἀψυχα φωνζωὺ διδόνται, ΕἾτε «ὑλος, Εἴτε κιθαίρᾳ, αἱ αἰ αφολίω πῖς 

φϑύτζοις μὴ σηῷ, πῶς γνωσϑήσε,) τὸ αὐνλούρϑμον ἢ τὸ κιϑεοσαδόμϑμον ; ᾿ 

10 Καὶ τί λέγω, φησὶν, ὅτι ἐφ᾽ ἡ τῶν δὴ αἰκερδὲς, ὠφέλιμον ὃ τὸ σαφὲς ὺ βυλητῆογ γοῖς 

αἰκούουσι ; αὶ ὙᾺγ" οὖν τοῖς αὐψύγρις ὀργόῥοις τὴς μουσικῆς τῶτο ἴδοι ἴις δ.) Εἴτεγδ αὐλός, 
Εἴτεκιϑοίρρι Εἶν, ὁ μων δὲ ρυϑμῷ, μηδὲ αὐρμονίᾳ τῇ πασϑϑσυκούσῃ, ἀλλα συγχεχυμδῥως ! 
ἃ α«΄πλαύς κρούοιτο αὶ ἐμιπγώοντο, Ουθδνα; ψυγαγω γήσει ΜΔ αἰκουόντων. καὶ ὙῈ ὦ οὐ τοῖς αἰ- | 
γωω»,Ξ69ις ὠκείγοις σῃὴφ νος σαιφζωυείας. καὶ μὴ κτ' τέχνζωυ κρούσῃς, Ὁ ἐμπνθύσῃς ῷ «ὑλῷ, 

ἃς ΟΥ̓ εν ἐποίησοις, Εἰ οἷν ΥἜ᾽ εἰ ύχών Ὀσαύτίων ἀπαιτῦρδν σαφίωώειδν καὶ ρμονίδν Ἰ 
οᾧ ὀζκκρισιν, ἡ οὖ τοῖς αἰσήμωις ὠχείνοις φϑοηοις βιαξο θα ἃ φιλονεικούμϑν πολλίω ἔχ:- β 

ὃς μι τέω σημωσίλν, πολλῷ μᾶλλον οὖν τοῖς ἐμύχοις ἡ λϑγικοῖς αὐ, ϑοϑποις, οὖν τοῖς Ϊ 

πγευμωτικϑῖς χαφάσμασι Ὁ ἔυσημωον διώκειν δεῖ. 
8 Καὶ γὰ} ἐαλώδολον φωνωὐσωλπιγξ δῷ, Ἧς ,ὐθασκίασνται Εἰς πόλεμον; 

5. Από  ἦΜ αἰϑοηων Ὠχὶ (αὶ λὐωγκαιότερα αὶ χουσιμιφτεροι τὸν λόχον ἀγ, χα φησιν, 
ὅτι οὐκ Ὡχὴ τῆς κιθοΐρρις μόνον, δυλαὶ ᾧ Ἐχὶ τὴς σώλπιγίος τῦτο συμ οηνον ἴδοι τις ὁ ). εἰσὲ 

γορὴ ἐκφρυϑμοὶ, καὶ ἐὐδείκγιωται ποτὲ ἐξ πολεμικίω ἡχζω,, ποτὰ ἢ οὐ Οιαὐύτίωυ, χαὶ 

ποτὲ (' Εἰς αὐδαταξν ὀξαγά᾽ καὶ υυὴ τῦτό ὡς Εἰδλᾷῇ, αἰϑδὶ δ᾽ ἐσύτων ὁ κυδυωοός. Ι 
μα δ δὴ δηλών καὶ τίω " βλφξίω ἐμφαίνων φνοὶ, Τὶς κὐἰρασκθυάσεται Εἰς πόλέμον ; ὡςε 

.4 δώ μυὴ τοῦτο ἔχη, ὦ πᾶν ἀἰπώλεσι. καὶ τί ασοὶς ἡμαξ ζωῦτάν φησι; αγρὸςὑμαξ ἅ δῶ 

μάλιςα, 89 χαὶ ἐπά ' ᾿ ᾿ 

9 Οὕτω καὶ ὑμιᾷς, ἐδν' μοιὴ θῦσωμον λθγϑν δῶτε 9 τὴς γλωῆης, “πῶς γγωοϑήσεται 
"δ ὃ λαλούνϑρμον; ἔστοϑεγὰ Εἰς ἀέρᾳ λαλοιῶτες. Τυτίον," σὐδδνὶ φϑεηδυδροι, 

ωρὸς Οὐ οδνα λφλοιῶτες. ἡ πϑυταηοὺ ὦ ὀϑωφῇές δείκγεσι. χα Εἰ ὀμωφῇἐο, δχρὶ πὶ ἐ- 
49 δὺ 3», Φησίν ; ὥζε κείνῳ γρήσιμιον ἐ{ τῶ λαξόντι. Εἰ) χαὶ ἑτέρφις μέλλοι γίνεοϑαι » ἐρα ὶ 

μζωυεἰδν δὲῖ τατδόσείνοι. ζῳῦτα 5 λέγ, (μάτων αἰζοες' χωρὸς ἀλλήλες, ἵνα καὶ αὐτὸς " 

μΆ ἔχῃ τὸ χάξισμα τὸ ἐρμέωεύειν, ἕτερον ποδόσλᾳθων ᾧῷ τῦτὸ ἔχοντα, ὠφέλιμον τὸ ἐ- 

αὐ δὲ ἐκείνου ποιήσν. 819 πλμταχού δεῤψεσιν ἀτελὲς ὃν, ἥα κἀν ὅτως αὐτῶν ((μωδόσῃ. ᾿ 
ὡς ὅτε νομείξων Ὄγοκεῖν αὐτὸ ἑαυτῳΐ, ἐχ ὕτως αὑτὸ ἐγκωμιαίξει, ὡς καθαιρᾷ, οὔκ ὠφιεὶς ᾿ 

νι : 
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αὐτὸ λοίμνψαι χαλοῖς Αἱ α' τῆς ἑρμδιυείας. καλὸν δ γοῤ ὀύαγχριον τὸ γάρισμα, δι 
ὁτὸν ἔχη ῷ σοι φζωυϊξογτα, "ὰ λεχθμδνα. ἐπεὶ καὶ ὁ δοίκίυλυᾳ, ὀϑαγχαιον, δνν «πὴν αὐτὸν α:- 

πυφήστιας "Ὗμ λοιπτῶν, ἐχ ὁμοίως ἔξαι γοήσιμος χα ἡ σαλπιγξ ὀμαγχαια, ΩῪ ὅτϑυ αἰ- 
σλώς ἡχῆ, ὲ ἐπαηϑής. ὅπ γὸ τέχνη Φανᾷται μὴ αἰ πυοκαιυϑρης ὕλης, ὅτε ὕλη μορφοῦται, 

μὴ Ἐχιτιϑειμνϑμου τῷ Εἴδοις, τίθᾳ τοίγιευ τίρὶ (ὦ φωνίω ὡς «ἰ πυυκείωϑμον, τίω δὲ σα.- 

φίωειαν ὡς Εἶδος, ἃ μὴ πόντος συν ὄφελος τῷ αἰ πνοκειιδῥου. 
10. Τοσαῦτα, Εἰ τύχοι, Ἄμη φωνοωῖν θην εἰν κόσμῳ, καὶ Τὐυδὲν αὐ !ῃΠπ ! ἀφωνον. 
Τυτέςι, τοσουῦται γλαΐοσαι, τοστοῦται φωναὶ, Σκυϑών, Θρακδίν, Ῥωμαίων, Περσῶν, 

Μαύρων, [νδῶν, Αἰγυτῆΐων, ἑτέρων μυθάων ἐϑγών. 

11 Ἐδν' δξὼ μι Εἰδῶ τίω δωύαμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι ᾧ λφλθιώτι βαῤῥαρος. 

Μὴ γὰρ δὰ νομίσῃς, ὅτι ἐφ᾽ ἡ δῇ) 72)» μόνον συμίδαίνει, φησὶν, λα καὶ ἔχ πλύτων το 
ο(όνϑμον ἰϑὺι τις δμ'. ὧςε οὐ οἰ αθάγλων τί φωνζω ζῴῶτα λέγω, δλλαὰ δεικγύς, ὅτι ἐμοὶ 
αἰωφελής, ἕως αὐ ̓  ἀσαφής. Εἶπα ἕα μὴ ἐπαηϑὴ ποιήσῃ τίου κατηγϑθάλν, ἀξισείξει ὃ 

ἔγκληκᾳ λέγων, Ἐκεῖνος ἐμοὶ βαῤξαρος, καὶ γὼ ὠκείγῳ" ᾿ 

Οὐ οἷϑα τίω φύσιν τῆς φωνῆς, δλλα χοῖροι τίωυ ἡμετέρου ἄγνοιαν. Εἶδες πως κῸ 
μικρὸν ταὶ ὃ συήενὲς ἡγα λιν ν ὅπερ ἔθος ἀὐτω ποιᾷν, πύῤῥωθον ἕλκεν ζῳῷ κἰ πνοδεέγματα, ἢ 

ποϑϑς Ὁ οἰκειότερον ᾧ αἰσφοκειυδύῳ τελύτάν. ΤΩΝ 7)» Εἶπε αὐϑὲ αὐλοί αὶ χιϑαίρᾳς, 
ϑϑιω πολὺ Σἰ ποδέον ζωῦ ὶ λμόνητον, ἔρχεται Ἐχὶ τίω σαλπιήα, ὃ ἡφησικϑτερϑν, Εἶτα 
ὠκᾷϑεν αὶ ἐπ᾽ αὐτίω λοιπὸν τίω' φωνίω. οὕτω αὶ ἐμιασφϑεϑεν ὅτε αἷϑί τῷ δεῖξαι μὴ κα- 
κωλυμδμον τὸ λαμθλρμειν ὅδ Ὡποφύλρις διελέγον, ὡρξα μϑμος πῦόφτον ὐπὸ γεωργῶν ὁ 

ποινϑῥων ἡ ςρατιωΨ, τότε ᾧ ἐχὶ τὸ ἐγ τερον ασφϑχειρϑύῳ (ὃ λόγϑν ἤγαγε, τοῖς ἱερᾷς 
εἶν ἐν τῇ παλφιᾷ, σὺ δὲ μοι σχόπει, πῶς πϑμταχοῦ ἐαοούδακεν ἀπαλλάξαι ὦ χάφι- 
σμα κατηχϑολας, ἢ αἰξεζῆσοι ὦ ἔγκλημφ Εἰς δδὲ Εἰληφοόζᾳ. καὶ "»» Εἴπω, ἔσομαι 

βωῤῥαρος, δυλα, τω λοιλοιη βωρζαρ»ς. ὦ πάλι Οὐκ Εἶπεν, ὁ λαλών βωρζα- 

696, ἀλλ᾽ ἐμοὶ λαλών, βωβξωρος. φι δῶν σηξ δνίαϑαι, φησὶν ν οὐ δ μόνον αἰ φθαλ- 

λὲν χρή, ἀλλα χαὶ οὐραινᾷηχαι διδαώσκειν, δὲ ᾧ αὑτὸς ποιῷ, ὯΝ γὸ ἐγεκαίλεσι αὶ ἐπε- 
σίμησε καὶ ὃ ὀμωφελὲς ἔδιιξε,συμἝσλθύει λοιποὶ λέγων" 

1. Οὕτω ᾧ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐφξε πγέυμαίτων, ασϑϑς τίωυ' οἰκ»δὺυμδυὺ τὴς ὄκκλοι- 
σίας ζητᾷτε ἥα, αἴδεοσεύητε, Εἴδες ἀυτυ ) σκοπὸν πϑυτωχος, πῶς τσδϑε ὁρᾷ 
διωυεχὼς ἢ ΓΝ πύυτον, τὸ τοῖς πολλοῖς “χοήσιμων, τὸ τίωῦ ἐκκλυσίὸμ ὠφελοιῶ, ὡασερ πνα 

χόμόνα τῷ» τιϑηίς: καὶ σέχκ Εἶπον, ἥα κἰήσηοϑε τοὶ χαοίσμωτα, ἀλλ᾽, ἵνα αὐθκοσεύητε, τὰ- 
πές ἥᾳ ὸ κα' δανιλοίας “πολλῆς αὐ ἑοτε. ποσῦτον γ δ ἀπέχω τὸ μὴ βούλεοϑτῃ ἔχῳ 
ὑμᾶς αὐτοὶ, ὅτι αὶ αἴϑεοσεύειν ὑμᾶς οὖν ἀδθῖς βούλομαι, μόνον αὐ 'Εἰρτοὸ ΧΡΝΝ συμφέρον αὐ- 

τοὶ ματαχήείζυντε. καὶ πὼς ἀὐδζῳ τῷτο ϑμοιτὸ φησι, ἐπάγει λέγων, 
13 Διόπερ ὁ λαλῶν γλώοσῃ, πσϑ᾽σιυχέοϑω, ἴα διερμυζυυθύῃ. 

14 Ἑλυ' γὰρ αυρλσιύξωμαι τῇ Ὑλώοσῃ, τὸ πγεύμρι μου ατοϑσεύχεται, ὁ δὲ τοῖς 
μου ἀκουρτως Ὁ91, 

15. Τί δξῶυ 81 ̓ αυϑϑσεύξομαι τῶ σγϑθύματι, κσϑϑσιύξομαι δὲ ὁ τῳ νοΐ ψαλω τῶ 

πρεύματι, ψόγεἶδι' ᾧ τῳϊοῖ. Ἐνγζοῦϑα δεύμψεσι εἰν «ὑτοῖς ἐντὸ λφαξῷν τὸ χάρισμα. 

--- 1 

29 

“προσευχέοϑω Ὑ5}, φησι, τυντές!, (ἡ τἷϑ ἑαυ Εἰ ἰσαγέοϑω. χαὶ "ὃ ἐαῤ «σουδευίως α)- 4 

τήσῃφ, λήψῃ. οὔτει τοίνεω μα γλωώήης ἔχῴν χάρισμα μόνον, αἰλλα αὶ ἑγμζυείας, ἥα πά- 
σῃ ὠφέλιμος να, χα μ᾽ ν σιαυῷ μόνῳ καιτοικλείσῃς ΠῚ χάφισμα. ἐδὼ Ὁ  παρϑσεύ. 

“" ! “4 ! ᾿.. ἐμ 5 μι ,» 7 
ξωμφι τη γλωήη, Φησι, τὸ “πγεδμά ΜΗ ἀσϑλσευχάται, ὁ δὲ γοῖς μϑ' ἀκωρπος ὅξην. Εἶδες 

πως χῦ μικρὰν (ἦ λόχϑν ὀμαίγων δείκγυσιν, ὅτι ζύς ὠλλοις ἀλγφηζος μόνον ὁ ζιούπε, αἰλλα 
Ν 
Ὄ 
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ναὶ ἑαυτῷ, εἴπ ὁ νοιξ ἀντ ἀἶ ἄκαρπος; ἐν Κα ἊΝ φθέγξηται μι μόνον τῇ " Περσῶν γλώοση, 

ἡ ἑτέρᾳ τινὶ ἱδλοτοίᾳ, μη Εἰδη8 ο ου ὑ λέγ, ἁ ἀξᾳ ῥέαυτῳ Ἄθιποὶ ἐγαιβαρβδερης, ὄχ ἐτέ- 

βῳ μόνον, αἱ σ Ο μη "Εἰδέναι τίω διαμιν τῆς ἐφωνῆρ. φᾧ γὸ ἡ ἡσοῦν τὸ παλφιο ὶ ̓ἧϑγισμα 
ὥχιεῖ ἔχοντος πολλοὶ ΟἹΥ' ̓ γλωῆης. ὦ ἡ ἡύχοντο (ζ' ; ἡ ἡ γλαῆα ἐφϑεγίε ὅτο, ἢ τῇ Περσῶν, 

2 ἢ τῇ ἡΡωμιαίων Φωνη "ἐυμυϑη᾽ ὁγοῖς δὲ οὐκ ἦδε! τὸ ὁ λεγϑρδνον. δἰϑ Χι ἔλολι, ἐδ «εσεύ- 

ξωμϑὶ τὴγλ ὠῆη, το ̓πνεδωᾳ, γι «ποσεύλεται τυτέί, τὸ χάεισμα τὸ  δυλὼ μοι ὦ χινομεῶ 

τίν γλεΐῆαν, ὁ ὁ δέγοις μα ἀκαρπύς ὅϑι. «ὦ ποτ᾿ ὀΐω τὸ αιτον, τὴ τὸ ὠφέλιμον; ̓  πῶς 

10} ᾽ ποιῷν, ἡ ἦι αὐτῷν τὰ τϑ Θεοῦ, τὸ ὸ ῷ » πνϑύματι, τυτες!, τῳ" χαρίσματι, ὃ τῇ ὅζα- 
γοία “ϑϑσεύχε δα. δ9 ἔ ἐλέγε,ς «αξησεύξομαι τῷ πνεύματι, σρξϑσευξομαι δὲ χ Τὰ "οἴ" 

ιο ψαλῶτῷ τῷ πνεῦμα, ψάμ, δὲ τα ῷ γοΐ, τὸ ἀὐτ' πόλιν ὃ ον ζαῦλαι δυηλϑί, α ᾧ ἐγλώτ- 
ᾳ φθέγξηται, καὶ ὁγοῖς, μὴ ἀγγοῃ ῃ ῷ λέφρβϑνα . δ "Ὁ μη ̓ τούτο ἡ ἡ, χαὶ ἑτέραι συγ--: 

χύσις ἐςαι. 

τό Καὶ »ὸ ἐ ἐδὼ ἐυλογήσῃς, φησὶ, τῷ πνεύματι, ο  ὀβαπληρῶν (δ τὸ τόπον 'ντὸ ἰδιώτν, 

πῶς ἐρᾷ το «μάω ἔχι τῇ σῃ ἐυ) σράσίαι, Ωζ τί λέγεις Οὐκ οἶδε; 

ι:: 17 Συ μ ὃ καλώςέ ἐυγσρατεῖς, ̓ δνν ἢ ἕτερος Οὐχ οἰκοδὸ μεφίτει. 

Σ κόπει πῶς πάλι ἐνίφωνθα, πσδὸς τίω ἀσπιρτέου λίθον ἀπ, τίω οἰκοδομόωυ πόρτω- 

οὐ ΖΦ ΥΜ) τὴς ὀκκλησίας, ἰδιωτίω δὲ (ἦδὸ λαϊκὸν λέγ, χαὶ δείκνεσε σι αὐτὸν δ μικραν 

αὐσυμδέοντοι τίω ζημίδν, «τὸν τὸ αμάω Εἰπῷ μή. ᾿ διυύηται. ὃ δὲ λέγει τῶτο ἐς" δ 

ἐυλογήτῃς τῆλ βαρθαρων Φωνη, ζκ Εἰδώρτι λέπις, οὐμὲ ἐρμεδιυ σαι διωυάμϑμος, 
20 ἰ δουύαται αὐσυυφωνησαι τὸ ἀμιδι ὁ λαϊκός. οὐ γὸ ἀχούωντοὸ, Εἰς ὧν αἰαίνας τω αἰώ- 

γῶν, ὅπερ ὅ6] τὐλορ ον λίγη [6 ἀμόωυ. εἷα πάλιν το βαμωυθούνδνος τϑτο,λα μη 'δυξῃ σφό. 
δρα δξωτελίζειν τὸ τὸ χίεισμα, ὑπερ αἰωτέρω ἐλέϑωυ, δι λαλᾷ μιυξήρια, χαὶ, Θεῷ λολέ, 

υσὶν ἑαυ τ οἰκοδὸμιῷ, χαὶ ὁτί τῷ πνεύματι πσελσεύχοται, οὐ δα μιυϑιὸμ ὑπεινοὼν οὐ οὐ μικρϑν ἐκ 

τύτων, τούτο αὶ ογζοει ποιῷ λόγων' σὺ μ ἜΣ καλῶς ἐυγφριεῖς ( “γεύματι ΩΣ κινου!- 

23 ἀδμος φϑεγίη )᾽ ὧμ, ὠκενος συυδγ αὔχϑύων, οὐὐὲ Εἰδὼς  λε μῦμα, ἔσηχέν οὐ πολ- 

λίω δυχόρδορ. τίωὺ ὠφέλειαν. Εἶτα ὦ κατέδραμο ν τὸ χάρισμα τούτο ὑρντων 

ὡς σγεῖδν μέγα, ἐγόντων,, ἥναι οὐ δόξῃ ὡς αὐπτεχερηνϑῥορ εἰντν ὀἰξθυτελίξζον αὐ (ἧν', ὅρνι 
Φησιν" 

18 Εὐγαριςώ τω Θεῷ, πομτονὑμδῇ μᾶλλον γλώσσα λαλαδ,. 
492 Τούτο" ἡ δλλαλοῦ: ποιᾷ. μέλλων γὰβ κα)αιρήν τὸ Ὁ Ἰουδεσμεού ᾳ πλεονοίῆη ματου, ὲ 

δεικγιώαι λθι πον φυτὰ γτὰ, ποῦτιρον ἑαυτὸν ζῶτα ἐδρικότα δείκψεσι, ὦ κῷ ᾿ πλδίονος 

ὩὩὩΣΩ͂ΣΣ ΖΕ ΣΣ  -“ἰας : Ξ ΣΣ σ- ὦ ΣΙΝ 

αὐπβοολῆς, αὶ ἡ τὸτε ζημίδυ αὑτὰ καλφ,οὕτω λέγων᾽ Ἐΐτις δυκᾷ πεποιλέναι τ ὦ (φκὶ, ἐγὼ Ῥω, μα. αν 
μάλλον. ἰϑέτομα ὀκζρήμερρς, ὁ ὧκ Ἄμοις Ἰσραὴλ, Φυλῆς Βοιαμὰ, Ἑζρρίος δξ Βύραίς 
ὡν, χτ, δ γόμωον φαρρισοίος, κτ' ̓ζυλον διώκων τίω ὀκκλασίαυ, κν ᾿ διχσιοσιμοζωυ τω ἐὺ νόμῳ 

42 δνόμδνος ἀμεμιπῆος. ᾧὶ τῦτο ὅτε ἔδειξε πόρτων ἑαυτὸν πιλεονεκτοιοῦτεί, φησιν, Αλλ' ἀτιὰ 

μοι! ἀμὄχερδο, ζωτα ἤγημθη 216 ᾧ Χοειφὸ ζηκμάν. οὕτω ᾧ ἐγζλα ποιᾷ λέγων, παν: 

τῶν υμδῇι, μάλλον γλώσσαις λᾳλοΐν. μὴ τοίνεω μέγα φοϑνῶτε, ὡς μόνοι ὃ γϑβισμα ἢ ἔχον 
τις. αὶ γὸ καὶ Ὁ ἐγὼ κέκλημαι, κὶ υ υμδίῇ πλέον. 

19. Αλλε ϑέλω πέντ᾽ λόγις .ῳ ὠκκλυσία, οἰ α' τῷ νοῦς μὰ λαλῆσαι, δαὺ ἄλλοις 

409 κατηχήσω. τί ὅσ, ὅζρι τὸ νοῦς μὰ λαλῆσαι αὶ 9 ἄλλοις κριτηχήσω; γοαΐν ὦ λέγω,ἡ "ὦ "ἃ 

δωύακα ὦ ἐ ἐτέρρις ἐρμεδωυεῦσαι κα ὝΠΟ Ὑ' (ἐμυέσεως εἰ εἰπεῖν α λιϑαξαι (ἦν αἰκϑυογζζμ. 
Ἡ μυείοις λόχϑες ὡ» γλώοσῃ. Διαὶ τἰ; ἥα ικατηχήσω ἄλλοις, Φησί. ῶ ὥ 

“Ὁ χα) χίδειξιν ἔχε! μόνον, ζ 3 πολλαί πίω ὠξφέλεδν. τοῦτο Ὲ ὅν ὃ ὃ πόμτα- 

χοδ ζυπιῖ, τὸ Χϑηη συμφέρϑν. χϑή τοί γε ξένον τὸ χϑρισμα Κῶ τὸ ) Τὴν Ὑλωοσῶ!, Ὄ ὃ 

τῆς 
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τὴς ποφητέία; (ιωηδάς πὰ παλαιὸ ἡ πολλοῖς ἤδὴ δον, τὔτο τῦτε πὲξτο" 

μὼς αὶ σφὸ α ζω αὑτοῦ αὐξιαπούδαικον. δίθπερ οὐδ ὀκόγεητο αὐτωϊ οὐ τ οὶ τὸ δι 

δλλα φἶρα ὃ τὰ χρησιριθτερι ζοτεῖν.ς Ψ γὸ ζω πάσης κενοδοξίας ἀπηλλαϊωϑῥος, ἐν μόνον 

σχϑητῶν, ὅπως βελτίες ἐ ἐργάσνται τοῦς ᾿ἰκύογίαα. δ9 ὁ ὃ ἤσιμιον ἑαυτω, καὶ τοῖς ἀλ.- 
λϑις ἡδυυύαν βλέπει, ὯΝ τῆς ΤΩΣ δόξης αἰ πήλλακτο᾽ ὡς ὅγε κείνῃ χαταδουλωϑεὶς, κ ς 
ὀνάβά «λων μόνον, ἀλλ᾽ συϑὰ ὦ ἑαυ ᾧ διωησεται κατιδὲν συμφέρον. τοιοῦτος ζω ο Σ΄- 

μῶν, ὃς Ἰηή' ποδὸς δόξαν ΕἾδεκοίω, νοὶ ὃ ἐ ἑαυζ᾽ γοήσιμον Εἶδε. τοιούτοι κα Ἰουδοῦζοι, 
δ δρὲ ζω τίωυ; τῷ Αἱ 4 όλῳ τέμω οἰκείαν φοέπιο (Οτηρθν. το ϑεν αὶ Εἰδωλα ἐ- 

τυβυνὁ Φ Ὁ ἐξωλν φιλόσοφοι ἔχὶ τὰ πονηρὰ δόγματα κα ὧν ζυτις ηϑδοξιωύαντις ὄζω- 
χειλον τῆς μιϑμίας. ἡ θρρ. τίω αἱ ἀφροφίω τῷ παάϑοις. δὰ ̓  ταυτέωυ καχείνων ἔνιοι στέ- 

νήτς ἔλύοντο, καὶ ἔτερϑι αὐἰθὶ ππλούτον ἰασουδοιῷ,. τοστωύτη αὐτῆς ἡ " τυρφιν)ε ὡς ὦ τ᾽ τοῖς 
οὐγαντίοις χεασπεῖ. ἡ γυ Κχὶ σωφρρσιούῃ σις κεγοδυξᾷ, κα ἋΣ ἴχι μοιχείᾳ παλιν ἄδλος, καὶ ἐχὶ 

δικαιοσύνῃ “τέ, ὼ Ὧν αἰδικία ὕτερνε, Ἐλὶ πυφῇ, χα ἔχε νηφεία, καὶ ὕλὶ ὑχιῤφκεία, 

χα ὄχι 1 ϑεοισύτητι, χα ὅχὲ πλύτῳ,καὶ ἔγπὶ ποία. χαὶ ἐγ ΘΙοὶ ἣ ἐξω)ο, αἰὸ λᾳαῦῴν, 

αἰαὶ ὃ λαυμαΐζειϑαι οὐκ ἐλόμεάμον. δλλ᾽ οὐ ὦ ἰπύσολοι οὕτως. ὁτί ἔν καθα- 14 

φ! ὶ δύξης ἦσαν, ἐδηλωσουν δὲ ὧν ἐποίησαν. ΩΣ ὅτε ὅτοις αὐςῶν' " ὀκάλριωυ, ϑύων ἀζις 
ἦσαν πἰϑεσκθυασμέμοι ζαύρϑις ἐσημμένις, οὐχ ὡπλωῖς ἀπηρϑρίυσειν Ὁ δ γυλμῆμο μόνον, 
λα ὰ διεέβῥηξαν αὐδμ! αὶ ἱμάτια, ὑ ὅτε (ῷ χωλὸν διωρλωσαιν, πόβτων τσϑϑς «ὑςᾶν' 

᾿φ- 

ο 

Ἡμκξ, γ' ((. κεχῃνότων ἔλεγϑι, Τίήμν ἢ αἰτενίζετε, ως ἰδία, διινάμει ποποιηκόσι ὦ αἰϑιπατεῖν τῶτον; 

«.Τιμ. Γι ΚΝ. 

κακᾷιοι (ἢ Ὁ αἰδρώσι αυμάζοισι πενίαν, Ω τὰς πενίας ἠρϑιώο" οὗτοι 5 ω» λό ϑεῦποις 20 

χαταφρυνοῦσι πενίας, ὁ ἐπτρούσι πλούτον. ὺ οὗτοι ἅ ̓ 6] τί ἔλφζον, πος διονϑβοις ἐ ἐπήρ- 

χοκυ. οὕτως οὐ Δ. κενοδοξίαν, δυλα ὙΥΕῚ φιλᾳννϑε5 πίαμ ἃ ἀπϑωτα ἐπόκῆοι. ὀκῴ- 
γοΙ 5 τικυόρπίον ἀπὸ, ὥασερ ἐϑροὶ κα ϑ λυμιεόνες τῇ τὴς κϑινὴς Φύσεως ὀγτες " οὕτω ὁ ζαῦτα ἐ- 

ποίοιων. ὁ ὦ Ὰ Εἰςϑαλφῆα (ῷ αὐτῷ Ὁ κατεπόντιζο ἀπόρμτα Εὐκρὺ μα! ὑπίω, ὥδπα- 

ἐκπταίονζως Ὄ ὃ μιϑινουϑιίους μεμουμδιορ᾽ ὁ οἣ  μηλόροτον τίου αὐτοὶ χὼ λϑδνν "πᾶσαν ὀἀϑῆκεν. ὥ- 25 Ἰριπῖον 

τῷ πλύτα πσοϑς φιλοτιμίαν ἐποίοιω. ἀλλ᾽ ἐχ ὅτοι, δρλα ᾧ ἐδέγοντο ( διδόμδμα, καὶ διέ- 
ῬΕΜΥ τοῖς δεομδῴοις κ(ν πισεύτης ἐλθυδεφίας, ὡς ἢ λιμῷ διζωυεκεῖ συζῆν. Εἰ ὃ δέν ἢ- 
ρων, οὔκ ὀρ στο ἐποίοιω, τὸ ; λαμ λμοιν ἡ ἀζρνέμμειν, δεδοικότες μη ις οὐσία γι κατ᾽ 

«υΥ. ὁ δίᾳ ἑαυ, δίψα 5.5. δόξαν, πολλῷ μάλλον τα ἑτέρων ὑλίνιτο, ὡςς μιὰ 

δυχεῖν ἑτέρων δείαϑαι, μηδὲ οὐγενοπήβύιοϑαι. γυτῶς ὃ 5 ὁρᾷς Χ Αἰ φικονουμϑίοις, ᾧ ᾧ χυδόσ- 10 

αἰτῦνζας αὐτῶν ΚΡ Τὴ διονϑἕων. οὕτω πατέρων ἥσει “πόὸμτων Φιλοφορηότεροι. Ὶ 

ὃ ̓ ὺ αὔόνόμινς αὐνἷὦἋτῃ συμμέξο, κἡ αὶ κενοδοξίας ἀπηλλαγμέιοις. Ερντες 7», ᾧησι, σκε- 
πασματα ὃ Ὁ φας, τὸ τύτοις τϑρχειϑησόμίθα. ου ,καϑαύπερ ὁ ὃ Σινωπεις ὀκώνος ἢ ῥακια πε- 
εὐφεφληρδμὸς ᾧ πίθον οἰκδν Εἰς συνὴν δέον, ὀξέπλνξε ἃ πολλοὺς, ὠφέλησε ὃ δυνϊνα," ὁ 

Γαῦλος τύτων ἃ συν ὁ ὑποίει, σον »ὰ» στεὸς φιλρτιμιὰνμ ἐδλοπεν, δλλώ Ρ ἱμοίτια 35 

αὐἰδιε ἐδ λν» κᾧ βύορι μοσιωης αἱπάσης, ὸ οἰκίδν ὄκει διμιυεκώς, ἢ γ τίω' ἀκρίξειὰν ὡπα- 

σαν Ἐχὶ τῆς ὠνλοις ρετης ἐπεδείκρυτο, ἧς  Κιωικὸς (ατφρρνει ζών ἀσελγῶς ̓ ὲ δομο- 

σία αἰχημονάδν, καὶ ἐσοὺ τῆς κύδὲ τίω δόξω μαρίας συφφυϑμος. ἐν γδῖ δρηται ( ὡις τὴς 
τῷ πίθου οἰκήσεως τίων αἰτίδμ, σὐοδμίαν ἐτρὸν δὐρίσει, δ ἡ  κειοδοξίαν μδνζωω. ἢ ὃ ᾿ Παῦ- 

λος αὶ μιοϑον πἰρᾶχε τῇ Τὴρ οἰκίας, ὠνῇ ἡκατέμϑρεν οἰ Ὁ» τῇ "Ρώμη. υσίτοιγε ὁ τὰ πολλῷ εὐτο-- 40 

"ώτερᾳ δωωυηϑεὶς, πολλῷ μάλλον τῦτο ἴδωσο δύ. δλλ᾽ ἐχ ἑώρᾳ πρὸς δόξαν, τὸ χαλε- 
πὸν ϑηδίον, ᾧ δούήμονα τὸν δερὸν , τίωυ' λύμών “τὴς οἰκουνϑμης, πίων ἔχιν πίω" 

ἰοξόλρν, χαϑούπτερ » τὸ ϑνείοι ὠκῶνο τίωυ νηδυω τῆς τεχϑύσης δ ῤῥήγνεσι ποῖς "ὁδοῦ σιν' αι ὑνν 
οὕτω ὁ τὸν τὸ πάθος τὸ τἰκζυτοω δχριασαροίηει. πύϑεν δίωυ ἐμ τις εὗρϑι ῷ ποικίλῳ τῦ- 

τῶ. 
.{, 

“ 
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τῷ γοση μα Φαρ μανϑι; Εἰ τὰς καταπατητωνίᾳε ἀὐο' Εἰς μέσον αἰ γαῖγϑι, αὶ πσδός τίω" 

ἐκ. εἴων Εἰωνα βλέπων, οὕτω τίου ἑαυ ζωϊω κατευθύνει. καὶ ΡΥ πατδιαργυς Αζ:ᾳ- 

αν τ᾿ δλλαὶ μ᾿ [εὶς για λέίτω ὧν ῃλϑγί λν,Εἰ πολλαίκις αὐτὰ μνημονευονϑω,κὶ ἔχ πϑῤ- β 

τῶ ν. τὸ το μάλιςα 91, ὃ κακεῖνονϑοιν κα φὺν πἰποφαγνει, αὶ τὸς μὲ ζωαλοιωυζζμ, αὖ τὸν 

ς πα ἴσης Ὄνπτο τερῖὶ συγνωίης. Εἰ ἃ ἡ ̓  μέρ: υϑϑ τί τότον, μὲοϑ: ὃ τερον κατωρθωκότα 

εἰ Ὧ) πρεΐψυ υϑρ) Θἶπεν δῦ ις αὶ δυσκωτορθώ τον ἐἢ) πίω φὴρετίω', ον "ὃ ἐϊ) εὐκολον Ἐ 

“π᾿ ρνὼ ὁμοῦ κατορϑοιώ, ὧν μέο»ς ἕκατος γ᾽ «γίωνέουυσεν. ὅτὸμ ἢ εὐράσκητω (ἧς ἡ | 

ὁ αὐτὸς τὸ πόρτα ἔχω', ποίλυ ἐξοισι σι λογία, (Ὁ « γύμον χαὶ γλοθιν τοῖς “πη 3 τῷ γὸ- 

μ᾽ϑ καὶ τῆς ὙΡΡιτος Εἰς τὸ ἀὐγ μέζον μη δυωάμϑμοι φλώσοαι «τως δ δ ὁ πατοι- 
ἢ “Μ΄, ͵ ΕΞ) :, νι.» “Ἂν ᾿ 04 "9 τῷ ϑηρλου τῦτυ αἰϑιεΐῥετο χαὶ ἐὰρώτησεν, ἰωυΐκᾳ ρὸς τὸν αδελφιδοιν ὠμφι- 

᾿εἰξήτησιν Εἶχε: καὶ ὌΨ ἐλαῆωϑεὶς, καὶ τὴν «οορτιίων ἀποτυχὼν, Οὐκ ἥλγησεν. ἰζε ὃ 
εἶτι οὖν τοῖς τοιούτοις ἡ αἰο,υυύη τὴς ζναίας χείρων τοῖς μικρφύχοις, καὶ μώλιςα, ὑτὸμ αὐ. 
“ὸς α' σόν των κύριος ὧν,κοι ϑου ὦχεινος τότε, τὴς τιμῆς πυϑϑτερος αὐξας, μὴ αντιτιμῷ.: 

το. δλλ᾽ ὅμὼς φνοὶὶν τυίτων ἐκ ζνον ἔδιακψεν, ὁνλα καὶ (ἱ δεύτε οι ἔχων ἔφεργε, ἢ αἰδικρϑεὶς , 
,͵ »ν ! « Ι! Ν ιν» "Ἢ ᾿ ) Ι αὶ» ! 

᾿ς Ὡρὰ τν νέου ὁ ρεσξυτης, ὦ τ ροὶ τῷ αἰδελφιδού οϑεῖος Οέκ ἠγομακει, Ουσὲ ἐδυογέραι- 

γεν, αἰλλα καὶ ἐφίλει ὁμοίως ἡ ἐ)εροίσγάσε. πάλιν νικήσας (2) πόλεμον ἐκῴεον (ἢ) μέγϑμ καὶ 
φοζξερθν, ὁ ἦν; βωρξωροις κι κρ τος ἐλάσας, σῴκ ἐμιπιμσγά)ει τὴ νύοη, φεοξ᾽ οππαιον 
ἵζησι. σῶσαι γὰρ ἐζούλετο μόνον, Οἦκ ὁχηδείξαοϑει.. ξένοις ἐδέχετο πτίλιν, ὦ Οὐδ οἰ»- 
ζωϑϑα, ἐκενοδύξει, αἰλλ᾽ αὑτὸς ἢ πυφόσέτρειχε, ὁ πσδλσικιώει, ἐγ ὡς δ.) ποιαΐν, αἰλλ᾽ ὡς θυ 

το. πάρχων, ἡ κυρίοις καλῴ, σοι Εἰδοὸς ἄγες ποτε Εἶσιν (Ὁ) αὔδα ϑνόμϑδιοι, ὶ παείφησι τίω 
γιωαϊχᾳ ὧν ΕἸΖΙ ϑερφιπτα δος, ὦ ο» Αἰγυωῆῳ ὃ τῷ τύτυ ϑαυ μαςὸς ὅτω Φαεεὶς, καὶ 
αὐὑτίω (ῳυτίῳ τίω γωνώκᾳ δὁ'πολᾳθων, αὶ τοσαύτης Σ'πολαύσοις ἥμῆς, πσδὲς σέ τῆγα ἐ- , 
πιδείκνυτου ᾿ ἀλλ᾽ (Ὁ ἐγχώριοι ἡ βασιλέα, ωτὸν ἐκούλφιου, αὐτὸς δὲ ἡ τιμῶν κατέ- 

ἱι πάν, (με τῷὸ ζάφου. ἢ ἡνίκα, δὲ ἔπρεπε" μψηςδυσύνϑνος, σε δὲν ὠκέλθυσα μέγα αἰϑὲ ἐντν ὼ 

| 

ἮΝ ις λθμιαπδνν εἰπεῖν "τῷ παι δὲ, αἰλλ᾽ αὐπθιώς ἀγαγεῖν τίω" νὐμφέίωυ, βούλει ω ὧν Ὠπ 
᾿ω}) ριτος ἐξετάσαι, ὅτε “πολλή πὸρμταηθϑαν αὐςῶν: αὐξιέρρει νς διδασκϑηίας ἡ δόξα, καὶ 

ἰδεῖν καὶ τότε τῦτο τὸ παθος ὠκξεσλημδμον ; οὐγνδησόν᾽ μοι τῦτον αὖ τὸν () ζᾳῦτα λέχϑιζῳ, 
παΐς ἀεὶ τὸ πὸΐ ὁματίϑησι τῷ Θεῷ, πώς γδ" ὥ αὐρδοτήματων αὐτοῦ μέμψηται ᾿ 
(ἰωεχῶς, ΔᾺ 5 χατορϑωμαίτων οὐκέτι, πλέω εἴποτε μαϑηΐας, ἐπδμορϑαίσοι δέοι. καν. ᾿ 

το ῥα γκααϑοῦ ποῆσου τϑνο, ἀφροσιωΐωυ τὸ πράγμα κο λῶ, χαὶ ἿΜ πεοφτείων τῳ 
Πέπῳ «ἱΡαχὼρῴ, ἡ οὐκ αἰαοώεται ἐργαζονῦνος αρῖρα: Πεισκίλλη χα! Ακύλαᾳ, καὶ 
πὸρταχοῦ ζω πεινὸν ἑαυτὸν ἐαπούδουκε δεινψιώαι, οὐ σοξζων ἘΝῚ τῆς αἰγϑράίς, στῆ! ὀχ λὲς Ι 

πὐθεφέρων, δλλ᾽ ὡ τοῖς αἰσήμοις κατωτάθων ἑαυτὸ .δ [8 ἐλελν,Η 2 ϑροισία τῇ σώματος β. κε». 
αἰ δϑενῆς, τα τέςιν, δδκαταφρόνητος ἡ Οὐδὲν ἔγρυτα κόβιπον. χα! πάλιν, Εὐγθμαη ὑμαξς μὴ 8. Κον. "γι, ᾿ 

3: ποιῆσαι κϑι κὸν μηδὲν, ἵνα, μὴ ἡμῆς δύχεμοι φόνώ ϑιυ. ἢ τϑαυμαςον, εἰ δόξης καζᾳ- 

Φοονζ ζω της: ὁ ΣΡ τὰς ἀϑω δυξὴς χαταφρϑνών, βασιλείας, καὶ γεέννης [ὦ ὦ ᾧ Χει- 

φῷ δοκϑιῶ (ᾧ γ5»» λμαϑεκα ὕὔχεται {Ὁ πὸ τῇ Χολφοῦ αἰ αῷ τῆς τῷ ολφού δόξης. Ῥωμ.9.γ. 
καὶν γα ΧΡ Ἰουδοίων τῦτο λέγῃ βουλεαϑα; ποσίν, [4 τότο λέγήϊνα μὴ δόξῃ τις ὦ ἢ 
αὐοήτων ὑχλτιλαμΟλύροϑω τῆν" ἐπαγίελιαίν ᾺὮ “δός ἀὐζις εὐ ννκων) Εἰ τούτω ἐ.. ᾿ 

40 κεν χρύδοιδρα μεῖν ἕτοιμος, τί ϑαυμαζᾷ,, Εἰ ἀν, ϑο πων αἰ σΖυϑορᾷ» διλ αἱ τουξ γεν ὡ- 

πῦντα βααήξα,ου δόξης ἔχιθυμία μόνον, ὄνννα ἡ τοιυδυτίον ὕξρλς, καὶ ἀτιμίας δέος, δρ" 

π ᾽Ψ ἐπεμ!έσντις, ἐφυσήϑης, ἐὺ τε ψίξη, χα τέων ἐοϑης δι. ὶ καϑευύπερ τὰ αἰ οϑενῇ σω-- 

ματα αὶ “(ποὺ Ὦ τυχόντων ἐπηρεαίξεται,οὗτω ὸ ἀἱ χα μαίζηλοι ψυχα. τοὺς γὸ τοιούτους καὶ 
πωνία μόνον, δλλιαν ᾧ πλιούτος δἰπολλέσιν, ὶ λύπη μόνον, δυλα αὶ χα σφ, ἡ τὰ γχουζα μαλ- 

λ 9, 



κοῷ δ, 480 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ: 
᾿λον,ἢ τὰ τα λυπηρϑι . Ὥ ̓  σενία, Ὁ ὃ σωῷ οϑνᾷν λίαγκαζα, ὁἢ πλϑς καὶ κ᾿ Εἰς καικόμ πι μ(- 

γα θζαγᾳ πολλάχιρ. ᾿ ὥασερ (ὡ πυρέῆοντες “σοὺς πϑρζᾳ Εἰοὶ ϑυσαρέτοι, ν ἕτω ἡ ὦ ὁι- 

εφϑερωϑέίοι τέων ψυχίω πὸῥτοϑον πλήῆον).. ᾿ 

ἩΘΙΚκΟΝ Ταῦτ δίω Εἰδότερ, μὴ ποΐαν φϑύγωμϑρ, μη ἐπιλούτον ϑαιυμρίζ δι αἰ λλὰ τίω 4υ- 
ἕω ασοἧς πόρτα ἰκδίω καταισκόναζωμϑν. Ο δ γδς οἰκίαν ὡς οἰκοδομεμϑμος, ὶ τῦτο σχ -" 
πεὶ ὅπως μῆτε ὑετὸς ἐπ᾿ αὐτίω κατο θείη, μη αἰκτὶς ἀλϑοι (τϑτ γράμή ἰχόνο)᾽ ΟῚ 

ὅπως αὑτὴ ἱκαψὴ ἕβοιτο πϑύτα φέρων. ἡ ὀπσλϑίον ἢ ὁ τικταρόμϑινορ οὐχ σπτῶς μη κύμα: πε 
«τῷ πυθϑσρηξειε, μηδὲ χαϑὶ Ὡλαῖη ϑαιλθίοσης, ποιᾷ τί “ μιηχόμεῖται ( Σ θ πὰ τ 

ἀμήχϑρμον) αλλ ὑπῶς ὦ τοῖχοι τὴς νεὼς πυϑἧς ὦπόμτα Εἦν ἰππιτήδειρι, ὁ ὁ σώματι "ς΄ 

φερντϊξωνπάλη ὦ αὶ τῷτο σχρπεῖ, ὑπως μή αἰωμαλία ἀέρων “Ἀροιίο, ἀλλ᾽ ὑπῶς ὃ σῶμα ἀ.--το 
κόλως ὦπϑμτα τα φέρϑι. οὕτω τοίνιω ἡ ̓ξ) τὴς ψυχις ποιαυϑῳ, ὺ μὴ ὅπως φύγω. . 

»ϑυ πινίαι, μεδεν ὁπὼς ϑυω θα πλούσιοι απουδειζωρν, αλλ ὅπως προς τίου ἑαυ αἰ... 

σφαλειὰν ἕκαςον τώτων  μεταιχειξίσωμϑμ. δ|9᾽ ὦτα ἀφώτερ, κατεισκβυαζωμϑυ, τίω 

ψυχίω ἡὶ πλούτῳ ἃ πιίᾳ ὑλετηδείδμ. καν νγὺ μηδὼ λύϑεσποον συμιραη (ὅπερ οὐ ὡς τὰ 

σνλλω ἀϑευθατοὴ ἀ οὕτω βελτίων ὁ μὴ ὶ πλούτον ζῆν, αλλ Εἰδὼς πόρτα φερῳ βύκό- Υ5 

λώς, τῷ αφπόρτος σλουτοιώτος. ᾷ δγλποτι : τοῦτον Φ ο τοιοῦτος οἴἴκοϑεν ἐ' ιδα ὡς 

σφαλὲρ, ὀκῴνορ: 5 ἔζωον. Ὅ᾽ ὥστ φρατιώτηρ βελπίωνὸ τῳ σὺ σώμα ϑαρ κἐὶ τῇ τί-. 
Χ τῷ πολεμεῖν, τῇ τίω ἰαμων ὧν τοῖς ὅπλοις ξ ἔχον μόνον" οὕτω τῷ χοίμασι θαῤῥούντος 

τὸ τῆς Ῥρετῆς πεφραγρϑμος ἀμείνων. δυύτερον, ὅτι καὺ Εἰς πενίαν μὴ καταπσῃ, οὐ 
δεωματ αὐτιν ν ἀτάραχον 0). Ὁ! ̓ὙᾺν πολλοιᾷ ἔχ κλύδωνας ὃ  πλιδύς χαὶ ταροι 

ἄλλ᾽ ὀυχ ἡ ἡ Ὡρετὶ, αλλ ἡδονίω μόνον χαὶ ᾿ ἀσφώλέαι. χα ̓γὺ α ̓ χύρωτον “ποιᾷ Ὅς ΠΟῊΝ 
λόύοισι, ὃ ἢ ̓πιλούτος τομυδυτίον οἰ πὸν »δϑεπεχείρητον κα ΓᾺ αἰλωσιμων. και ̓ καιϑοίπερ ὧ τοῖς 

ξωνιρῖ ὄλφῷοι ὺ λα γωοὶ μάλιςα πϑῥτων Εἰσὶν ἔρωτοι ΟΝ τίωυ ἐν τὴ ἡ φύσει δειλίαν, εὖ 

ἢ ἀχριος ἃ ζδοε καὶ θ λέων εἰδ᾽ δ ἐμιπίσοιο ἐωδίς τοῖς Ἰθαιξουλέύοισιν᾽ οὕτω δὲ κφὶ ὑχὶ 
τ πλουτοιωύτων, ὦ ὃ οὐ πενίῳ ζώντων ὲ ἑκόντων δὴν ἰδεῖν, Ην Ὁ" τῷ λέοντι καὶ Ὁ δ ζω- :; 

βῳ ἔοικαν, ὃ ἥ τῇέλοίφῳ ὃ τῳ λφγωί, “να γἈῥοὺ δέδοικεν ὁπλν ; οὐχὶ λῃφς; ; οὐχί 

διωάζας; τοὐ ἡ βασκόϑυς; Ὁ συκοφϑύζαχ; Χ ὸ τί λέγω λῃςαφ ὦ συκοφλύζᾳι, ὅποι ἡὶ ὧν 

οἰκέζῳ ἀΐζις αὐνοῆθᾳ; ἡ δἰλέ γῳ ζω; σοὶ τελβυτήσας ὁ ληςευόντων κραυσυργίας 

εἰπήλλακται, συ δ ἰχυφὸ ἐϑώωνες ὦ ἀσφαλείᾳ, α«ὐτον' ̓καποιφῆσοῃ, ὡλὰὺ νεκρὸν ογτα, χιπῆας 

συλέδσιν ὦ ,κρυχουργϑεώτε᾽ οὕτω τόλμα Ὠπσφαλὲςὁ πλϑρος, οὐ )γ} διηὺὰ οἰκίαι 3» 
διϑρύπον") μὸ μόγοι, λα ὸ ίφοι αὐανῤρύγνεωυται ὁ ϑῆχαι, Τὶ ὅδ αἰϑλιώτεῤην τύτν δλυοιτ' 
ὁῤ, ὁτὸμ μηδὲ Θγαης αὐτῷ, πέχῃ τίν ἄδειαν ζυτίω, ἄλλα ὃ δείλοκιον ὀκψνοσώ σωμᾳ 

Οὐὰ ζωῆς υἰποσερυϑὺν,ἰπήλλακ ΤΜ ὦ τῇ ἢ ζων κακῶν, ΝΜ τοὶ τοιαῦτα χαχφυργϑωιύτων ὼ 
ποῦς κόνιν χα τέφραν ἐπέρρυδῥων πολεμεῖν, χαὶ πολλῷ ῥλαλεπώτερον, ἢ ἑωΐκα ἐ η; ττε 

ΟΣ Εἰς" τωμεῖον Θἰσιόντες, σὐχιξωπια (ὦ ὥ ὀκίνοιωυ, τῇ ἰ σώματος ὃ Ω] ἀἰπεῖ γ5, καὶ Οὔκ ω 15,» πμιδη 

ποσιῦτοω ἔλαιον, ὡς χρη αὖ τὸ  γυμναΐσει ὃ σῶ σωμα" γι] ὃ ̓οὐϑν' τύτων αἰποχονται αἱ μιαφαὶ 

Ὑ τυμιοωρύχων λόῖρερ, δλλα χιῦσιν ὠΐ τῆ ᾿«ἰξεςρέφοισι, κα κ πολλὰς ὠμότητος υ- 
θείζοισι. κα ὃ ὴ αἴθαδυϑίῶαι τῇ τῇ γῇ ͵ γυμνὸν τ τῆς ὀκᾷλον αἰβιθοληρ κοὺ τὴς 
ὩΜὶ ἱματίων ποιήσαντες, ὅτως αἰφιώσιν ἐῤρίφϑαι. τίς δῶ οὕτω πολέμιος, ὡς ὁ ὁπλ- 
τος, ζώντων χφῚ ' πίω ψυχίω χω πολι, τελδυτησανγτων ; ἣ ) καὶ ὃ σῶμα οὐυξείξων, χαὶ 49 

ον τῇ γῇ ᾿ χρύπῆεοϑαι η συγχωρῶν, ὃ ὀχοινὸνκαη Κι} χαταιδίκων ὅ6}, καὶ ὟῬ'" Ἐχὶ πεῖς αἰράτοις 
ἑαλωκότων ; ; ὀκένος ἅ οὐ τῦ 9ευναύτυ τίω δίκωυ ἀποειτήσαντες Φ νομοθέται, δντὲν ́πε- 

ἐκιτέρω αἙαργάζονται᾽ τότους ἢ ὁσῆλϑτος καὶ Ἰμζ' θιίγατον πικροταίτἑιυ ἀποίτι 7 δίκζω, 

γύμϑους ; πσοϑτιϑεὶς καὶ ἀἴζαάφες, θέαμα δεινὸν καὶ ἐλεάνον. καὶ ἜΧΩΝ Φ ΤΟ ψήφου. τῶτο 

παρβήτῶν 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩΤΥ. ΛΌΓΪ.λε, δι γεν δ, Ψ 
ποιρῴντωι καὶ ̓ϑυμο διχασιο, χαλεπώτερᾳ ὅτοι παορίσιν. ὠκφοις 5 αὐδω πίω! αρρ9,.: 

τίω καὶ ̓υυτέρον ἡ ἡμέρον, μείγλυτες ἀζαφοι, τῇ γὴ οὐρα ϑίδονται οὐΌι ἢ ὃ «τὸμ οἵραδο-. 

ϑῶσι τῇ γῇ, τότε γυμψοιεῶται καὶ ̓ ὀξείξονται. αὐδ μη καὶ τίω ϑήκζωυ λαξόντες αἰ«ὅ!- 

λόνται ὡὼ ληαὶ, οὐκέι τῶ πλϑτῳ ΧΟΡ, ἀλλα' τῇ πενία κρζοθε. αὐτη . ἊΣ αὐἰωϑΣ 

, φυλάηει ὦ; Εἴς καὶ 'ᾳαὐπω ονελφελτανμδρ τῷ πλύτῷ, καὶ ἀφέντες ὑπο αἰλοῦ ἴά- 

ζασκυαζεν αὑτίωυ' ,ἐχαλκθισαιμϑῳ Ὡπὸ χφυσού,κωι 'ταύτίω δὼ ̓αἰπωλέοαιμϑ. ὅτως ἐ- 

"ΤΙσΌν τϑλγμὰ ὁπλϑύτος καὶ οὐ ἣν ἐγόντων ζοσῦτον ὅ21», οι ὁσον Ὁ αὐρπα ζω Ἐπιχέ ἐρεως 
τῶν. ὡςε «ἰξεῆο ὁ λόγϑς ὀκᾷνος ὁ ἢ απουδοζ, ων δεικψεωύαι, ὁ ὅτι δυλαίρωτω ὁ ὁ πλϑιος, ὑπου 

οὐνὰ Φ» τῇ ἡμέρα, τῆς τελϑυτῆς τυγχόβοῦσιν ἀσφαλείας (Ὁ τῦτον εἶρντι ,λαιτοιγε 

1ο ἃς πον ῷ αἰπελϑύντε οὐ ̓ χαιτωυγλαίῆε.), κἂν ϑηδίον ἡ ἡ, καν δαίμων, καὺ ὁςΊσοιῶ ; καὶ ̓ γὸ 

ἢ αὶ ἱχαϑὴ καὶ ̓ ῷ σφιδγα σιδηρφεὼ ᾧ λὐύκλγητὸν (λπικοίμηαι. δρὶζοι τῷ, ὁτὸμ. τς ἴδῃ 
νεχρὸγκαν ἐγϑρον ἰδ, καν πολέμιον, μ ἕ τ φιλτάτων δακρυφ' καὶ ἡ ὥ ὀργὴ κ(ν τῆς ζωῖς 

σξύνυ.),0Ὁ ἢ ἐλέος ἐπεισούγεται. καὶ ΟΥΧ αὖ τίς ἘΧῚ κήδους καὶ ὀκφορᾷς δζαι γνοίη δε ζϑρὼ, 
καὶ τυ ἐ Ουιούτον. οὕτως ὥπϑθυτες τίων κοινζω αἰδοιῶῦται Φύσιν, καὶ τοις αὐδὰ ( αὖ τίω Εἰσε- 

4“ οϑύζς νόμοις. αἰλλ᾽ ὁ πλούτος, συ ττε τυχόν, αἰ φίησι τέων ὀργά τοῖς κτησουινθβοις 

«Ὁ, αἰλλὰ καὶ ᾿Οις συοδὲν ἐδυκηυϑῥοις τῷ τετελόυτηκῦτος ὑβρϑό: χα φησιν, εἰπ ὃ γέκρϑν 

σώμᾳ γυμφοιω, 4 σφόδρα ἐϑρων καὶ πολεμίων ὅ21. κα) ἡ φυσις, καὶ τοἰξ' ὠϑροὺς ᾿ 

εὑτῳ. χαταλλαῆ τότε ὁἢ) πλούτος καὶ τοὺς Οὐ ἐχονζις ἐγκωλᾷν ὠκπολέμοι, καὶ ὧ 

ἐρημίᾳ πολλὴ ἡ ὦ ω μα αἰκίζεται. καίτοι “πολλὰ ὀχφ Οἱ δωωα ψδμα φχησσαραοϑαι τὐδϑς 

10 οἰκί, ἀὐ' Ω νχρον ἐ ἐδ, ὃ αἰχίνητοι, ὃ πος γϑῦ ὁδυῦᾳν καρ. φϑορϑὶν, χ μηδένα. πῆρψιαι 

(Ὁ βονϑυπντα" ἀλλ᾿ ξυνὸν τότων καζακλὰ τις μμάφρϑεφ ἐκεῖνος αἰ 9. τίου Ὅπὸ τῆς 

πονηράς φχθυμίας τυραννίδα. ὁ δ ᾧ φιλρογρηματίας ἔρωρ,κα κουϑόσπερ τίς τύραννος αὐγτή!- 

νὴρ, ἐφέτηκον ἐγκελβυόμϑμος ἀδιρᾳ ἀπὸ ,ϑερπα Ἰχεζαγματα ὀκῷῴα, καὶ ϑνοία ποι- 

ἥσας, οὕτως Ὡχὶ ος βῆχα ἐπι. καλύπερ γΑλϑηεία. ζ;ς τετελθυτῃ κόσιν Ἐλτήϑέμϑωοι, 

1: οὐδ, ΔΝ (δ ἀ ἀπέραντο, Εἰ )»( που χειιμα ωώ ἀύφις μέλη. ζιῶτα Ὡὐπός 

λαύομδῳ τὸ πλούτῳ, ὃ μα τελῤυτέω ὑθομζόρλνοι, κα! φῆς ̓ ἰποφερσύρϑμοι, ἡφιχαὶ 

ὦ τὲ τὰ ἡϑήκεζα τετολβεηκότες σπολαύοισιν. ἔτι δῶν, εἰπε ΜΙ, φέρξοιϑι. αὐτ' 9 στῷ πϑ. 

λέμιον; μοὶ α΄ Ῥακαλώ, μΆ, ἀδελφοὶ, ἀλλα Φευγωμὸμ αἰμεταςρετῆί " καν εἰς χέρι ἔλϑη 

(λνμμετέρας, Μ᾿ ἐκατίχωμϑμ ἐνδὸν, ἀλλὰ δίσωμδῃ αὐταν τς πενήτων χερσί. ζῶπα | 

30 ἡ βαὐ τ διιύαται μάλλον ζδισμὰ κατέχον, καὶ ὧκ τὴν" (μείων ὁκώωι οὐδέποτε ὄχᾳ- 

Φευξεται, χαὶ ὁ ἀπιφος Οὐ μὗμει ἈοιπΟν πιφὺς, χειερηῆμο, ἢ ἥμερος, τῇ Τὺς ἐλέημεσιούης: δὶ- : 

ξιᾳ ζωῶτα ϑρόλϑμος. ἂν κα δὼ αἴ αλυταὶ ποτὲ ἡμῶν; ζαυτῃ ἀν δα δῶρϑν αὐτὸν" ὁῤ δὲ 

“ἢ ̓  οἴ ρα λύπαι, Μ" ̓ζυτῶμδι, μηδὲ ὠγχωιδν ἑαυςᾷν, μηδὲ ὥν ἔχονζως μακκεἰζωμϑῳ. " 

ποῖος γυροδαι μακαφίσμος, Ἐ εἰ μὴ χαὶ ὧν ϑηριομοίχρες ξυλωτῶς τὴ Φαΐης, ὅτι το 'πο- 

15 λυτίμηζῳ, ὀκῴα ἡμεία, χαταχλ εἴσαντες ἑαυτοῖς φυλφίΠοισὶν ᾧ ́ ἄν τοιότος ὅϑωτις ΡΝ 

γώνας, αὐτοὶ »ϑμτοι οὐ ; ππρησελϑεῖν, οὐχ ὦψαοϑαι τολ δίμδες,᾿ Ω ἀγωνονντίς αὐ τᾷ υχαὶ ' 

πρέμοντερτοιοῦτον γ»: Ἢ ὸ οἱ πλυτοιῶτες πα λείσι, ὥασερ ϑνείον αἰπηνὲς ον τοῖς (αμείοις Ι 

κρυτουκὰ θίσαιντες τ πλῦτον, ἡ χᾳθ᾿ ε ἐκάη Ὁ» Ζ: ἡμέρὸν μνεία δὲ μάγοι τα πραυμάτω, | 

ἀποδυτίας τοῖς ϑηδίοις. ὄκῷα υϑὲ γδξ ὁτὸμ ὀἰξαγαίγηε, τότε τ λυμαμε.} ποῖς αἰπθμπῶσιν ὧπ 

μποῦν 

᾿ 4ἰωΝ 

χιπλεμῆγτα 

49 ὃ τὸ συϊκεκλεισμένος ἢ ἡ ὼ Φυλα ἤομϑμος,τότε: ̓πύλλεσι (ὗν ὅν κεκίημδῥους αὐτ τὰ ὑφυλόίῆρν- 

ζς αλλ ἡμᾷς ὧ θηρίον Φ' Φ) ποιήσω ϑμ ἡ, ἥμερον. ἔςαι δ᾽ ἥμερον, δβ μή χατακκείωρμεν ἀΐῳ, » ἀραὶ 

Τ ἀπόῤτωγ τ δεορδμων «σελ σείγωμδο χερσίν, ὕὅτω ̓᾽ ἡ ᾳ μέγιξα οντούθων “ΑΗ πωσύμίβα. αἱ ᾿ἀγα- 

δηὸ "ὁ ὦ ᾧῷ πάοϑντί βίῳ ἀσφαλείας ᾧ γχεντῆς ξώντε ἐλπίδος, καὶ Ἐ μέλλυῷ ὑ ἡμέ- 
(δ χϑϑρνσίας ἱςαίυϑρμοι" ἧς ἄμοιη» πόμζ ἡ ἡμᾶς πιχίηβοτ ὦ φιλαν,ϑο»πία. 

Φμεγίοῆ, ΤΟΙ, 3. ἶ ἔ Λοὺ, 



χαν δι, 

Μεγ. .Ἔ{ε 

4. Ἰζοβι 4. ὦ. 

48» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Λογιλφ΄, δια Δ ΕΛλφοί,, ΜΗ ΠΑΊΔΙΑ ΓΙΝΕΣΘΕ ΤΑΙ͂Σ 
φρεσίν, αἰλλα τῇ κακίᾳ νηπιαΐζετε, τας ὃ Φρεσὶ τέλειοι γίνεοϑε. 

ἰαέτος κα πίω. πολλζω χατασκάυζω ὼ τίω ὠἰσπόδειξιν, στφροδρότεσον 5 

ἡΤῶὴ ῷ λόγῳ, “3 πολλή τῇ Ἰχηπιρεῆσει, χα ; αὐἰθαδείγματς 
μἰμωνἢ ̓αταλλήλν τῷ Ὁ ἐπουκειμδέῳ. χα) γρίᾳ παιδία ποῦς υϑρ 

δ} τὰ μικρᾳ κέχῃνε χα ' ἐπῆύται, ἫὝὟ δὲ σφύδρα μεγάλων οὐ Ὥσῦτον 

, ἡ ἐχφϑωῦ μα. ἐπεὶ δὼ ζω χα ' ὅτοιγλωοσῶν ἔνϑντες γσβισμα ὦ πὸ ἐχᾧ 
οὐδ. Ὁ οὐόμιζοι, ὁπτρ ἮΜ αἱ ἀλλωνἔρατον ἕω ᾿αζα, τεύτό φησι, μοῦ) παιδία γί- το 

γέαϑε, τα τές, μὴ λύσητει, ΓΝ (ἰμυετους ἐῇ χε , αλλ ὀκξυνήπιοι κὶ ἀφελής, εἴα ἀδικία, 
ἔνθα χενοδοξία, ὕει Φύσημα. ῷ γρτῇ κακίᾳ τπιαζονται, Φεύμμον (ἢ) “ἵ. ὥατερ 
ΝΣ Φοόνησιρ μζν' κακυργίας Οὐκ αὖ Εἴη Φοϑνησις, ὅτω αὶ ἀφίλειω καὶ λιοίας Οὐκ αὐ 

Εἰ ἀφέλεια, ἡ γεῤὼ τὴ Πἀφελείᾳ τίωὐ αἰοιδν φθνγην σφ, κα ὼ ον τῇ φρονήσει τίωὐ πονη- 
οἰδω. καιϑούπτερ Ν ὅτε ῳ πικρ Φαβμακα σπέρφι τὰ δέους, πε ζῴῳ γλυχία ὀνίνησιν, 115 

ὕτως Οὐνὶ ἀφίλειαχαϑ᾽ ἑαυτίω,, ουδὲ φρόνησις. δίϑπτρ ἐἰμιφότερρι χαταχερασαι χε- 
λβύων ὁ  Χεισὸς ἔλεγα, Γίνροϑε Φοϑνημωι, ὡςὸ ὑφιρρὴ ἀκέραιοι, ὡς αἱ περαφεραί. τί δὲ ὅ81 
νήπιον 10) κακία; τὸ μηδὲ Εἴδιναι “ποτὶ 91 καχία. πιούτυς γὺ ἀὐζυς ἐδ ἰζούλετο. δι 
ν ἡ ἰλελν, λως αἰκούεται οὐὑμῖν πορνεία" οὐκ Εἶπε υτολ μᾶται, αἰλλ᾽, αἰκόυεται. ζι Ν᾽. 

ἴλωι ὃ τζλγμα, φησ, ἡκούσουτε "Ὁ ὠΐ. πῦτι. ὃ ὑτὰ ἐξουλετοὶ ὃ ὀύδρας αὐτῶν Ὁ) ιο 

ὃ παῖδα, ἀλλα δά ὗν τῇ κακίᾳ, ὦ καὶ ὦ τῇ Φευνήσει, ὅτ γὰρ καὶ ὁ ὀμὴρ Ἅροιτ' α᾽α-- 
νήρ, ἐλυ' ὺ παυδιον ἢ" ἡ ἑως ἢ "ν' μή ἡ παιδίον ἡ Ἢ τῇ πονηθία, συνὰ αὐὴρ ἔφ'αι. ὁγὰρ κακϑρῷ 

.39, οἵχ ἐξα! τέλειος, αἰλλ᾿ ὀμέητος, 

᾿ ι Εν τῷ νόμῳ γέγρααθαι, ὅτι ὧ» ὑτερφγλώουοιρ,κα ῳ χοϊλεσὶν ἐτέρφις λαλήσω ῷ λφῷ 

τύτῳ, χαὶ οὐδ᾽ ὅτως Εἰσεικούσονται μου, λέγ Κύεμς. ᾿ς 

Καΐπιν οὐδ μού ἐν τῷ νόμῳ τἐγρατῆαι, ἀλλ᾿ ὅπερ ἐφιϑίων Εὐπων, πᾶσαν τέων παλᾳι- 
αὐ αἰεἰνόμον καλέ ὧν ποφηφεὰ Οὶ ἱσοείας, αὐοκνει ὃ τίω  μὔρτυείαν ἘΟῚ] Η- 
σαΐου τῷ φοφήτυ, παλιν αὐπυτεμνόμϑμος ̓ 9 Σ »ϑρίσματορ" τίω δέον, ἄσο3ς ὃ ὦχεϊ- 

γὼ ἤσιμον. αλλ᾽ ἑκφς χὰ ὕτω μετ᾿ ἐγκωμίου τίϑησιν αὐτό. ὃ γ», σε ὕτω,δε- 

και (ὦ, ὅ7| ἱκανὸν ζω ὁ ὐκῶν ὀκπλῆξαι τὸλαιυμια Εἰ οὐκ ὑπείοϑησειν, κείνων τὸ 10 

ἐγκλαημαυὺ ὺ νος ἕνεκεν αὐτὸ ἐποίησεν ̓ Θεὸ, Εἰ μη , ἔνϑινον πείϑεεϑαι: ἥα τὰ αὐτῷ πὸρ- 

περοὺ Φαμνηταὶ ποιών. διίξας τοίνιου καὶ Ὡσὸ τῆς πσϑοφητείας, ὅτι οὐ , σφόδρα γοήσιμον 

τὸ σημον, ἐπήγα δμ᾽ 
2; ὧς να γλούοσαι Εἰς σηβᾷον Εἰσι, ὃὶ τοῖς πις΄ θίοισιν, ἀλλα τοῖς αἰπίφοις᾽ ἡ δ Ὡβο- 

φητεία υ τοῖς εἰπίσοις, ἀλλα, τοῖς πιτεύοισιν. ᾿ 15 

4,3 Ἑλυὶ δ υ (μυἐλϑηὴ ἢ ὀκκλησία δλή ὑλὴ ταυτὸ, ἡ “πὸῤ τῷ Ὑλώοσαις λαλαῦΐσι,εἰσ- 

ἐλϑώσι δὲ ἰδιώται ἢ ἢ ἀπίτοι, οὐχ ἐρϑύσιν, ὅτι μϑλνεοϑε; 

24 Ἐλὺ δ 3 παντες πρξλφητϑύωσυ, Εἰσέλϑθη δέ τις ἀπιφος ἡ ἰδιώτης, ἐλέγχεται αἰσποῦ 

πατῶν, α]ακρίγεται αἰαυὺ παγτων" 

᾽ Καὶ ὅτω τὰ κρυῶ αὶ τὴς καρδίας αἰὐντε Φανέρα ἱ ΟΥ̓ Φ' ἡ πεσὼν ὑχὶ αὐτο ΐσωπον αροσ- ὁ 
κιουήσει ῷ Θεῷ ἀπαγίί' λλὼνν ὅτι Θεὸς δ ὀγτῶς ῳ ὑμῖν γι. Πολλώυ ὠΐζωϑα κ 

ἣ»Ὃ Εἰρημδύων τίω ἐ ἐπα πορησῃ! ἰδὸοιις ἀν. Εἰ γὰ τοῖς αἰπίσοις σημάον Εἰσω αι ᾿ γλαΐοσαι, 
πὼς λέπει, ἐδ ἴδωσιν ὑμᾶς γλώσσαις λαλοιώΐαις (Ὁ πιςοι, ἐφούσιν ὁ ὅτι μαΐνεεϑε:; ὁ Εἰ 

. ἢ ποϑόφητιία οὐ τοῖς απίςοις, αἰλλά τοῖς “πις΄ θυρισι, πως καὶ Χι ὦ « αὐτί οι δξ αὐτῆς κερδυιυο σιν; 
21 

εω 
ο 

ἣ 
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ἐαν γὼ εἰ σέλϑη, Φησίν, ὠπιφὺς ποϑοφητϑυντων ὑυϑν, "λέγεται αἰ “οὸ πάντων, αἱακρί- 

γέται. ὅχ αὐτὴ ἢ μόνον, νὰ δὼ μζ' ζω τίωυ δυυτέρς, ἑτέφφι ζήτησις εὐγτεύθεν φύεται. 

φάυφτω γοβὴ γλώηα πάλιν τῆς ασρλφητείας μείζων. Εἰ γα γλώοσαι Εἰς σημᾷ- 

οΥ Τοῖς αἰ πίτοις, ἡ ἢ ασδοφητεία τοῖς σιφο!4ν ὃ ὥν' αἰλλοτοίοις ἐφελκχόνϑυον ὲ οἰκειοιωῦ, μᾷ- 

ς ζον τὸ ῥυθωίξοντος ὧν οἰκείοις. τ δζυ 21 ὃ Εἶρνμϑρον; σὴν δύσκολον, σ σὲ α σαφές, 

ουδὲ γὸντίον ζοῖς ἐμι τσ οϑεν, αἰλλώ ἢ σφόδρα συμᾷαμνον, ἐδῳ “οϑσέχωιϑν. ἡ ὦ γὰβ 
πσϑοφντεία ἀἰμἰφοτέρφις ἐχιτήδειος, ἡ ἢ γλωῆι Οἰκέτι, δίϑπερ Εἰπὼν, Ὠχὶ τῆς γλωώτ- 

τῆς, Εἰς σημαᾷον 661, πσοοσέϑηκεν, αὶ τοῖς ππιτεύουσιν, αἰλλαὶ τοῖς αἰ πίςοις, ᾧ τώτοις Εἰς ση-- 

μῴον,τντέςιν, Εἰς κπληξιν, οὐκ Εἰς κατήχεσιν τοσῶτον. αἰλλα' καὶ Ἰχὶ τῆς ασροφητεί- 
1ο ας, φησί, χὰ αὐΐο' τὰ ἐποίησιν, Εἰπων, ἡ 3 πὐϑόφντεία, ν᾽ τοῖς αἰ πίςοις, ἀλλα τοῖς πις΄ 80: 

οὐσιν. συ τδὲ γὰρ γρείλν ἐχά ὁπιτὸς σημιφον ἰδεῖν, ἀλλα διδασκαλίας δεῖται μόνον καὶ κατη-- 
χέστως. πῶς δῶ λέγής, φησὶν αἰμφοτέρϑις γοῆσι μον ἢ τίω ἀσοϑφντείαν, ἀντι λέγϑν- 
Ἴος, οὐ τοῖς ατίςοις, θα τοῖς πιςεύοισιν ; ἐδὼ ἀκριξώς ἐξετάσῃς, ΕἸσῃ Ω λεγϑοϑνόν. σενὲ 

»»» Εἶπεν, οτι οὐκ ἐςὶ χρήσιμος αὶ πσολφητεία, τοῖς αἰ πίςοις, αἰλλ᾽, Οὐκ ἔφ Εἰς σημεῖον, 

12 ὡςἡ γλῶῆα, ὀνωφελὲς δηλονότι... Οδεῖδ' τοῖς αἰπίφοις τὶ γεήσιμον ἡγλώηα᾽ ἕι γὰρ αὐτὴς 
ὅ2 ἔρϑν, τὸ ἐκσλϑξαι μόνον αὶ ϑορυξῆσαι. φ σημμᾷον “Ἵ“Μ' μέσων δ 7ν" ὡς στὸν λές 

.»", ΓΠοίησον μετ᾽ ἐμοῦ σημῴον, καὶ αὐ ,,ϑησιν, Εἰς αἰγαϑόν. ἡ πάλιν, Ἐφ μή ζω ὡσεὶ τέ- Ψ, πὶ 
μαίας 2 66 τοῖς πολλοῖς, τυτέςίν, Εἰς σημῴον. ἡ ἵνα μαΐϑης, ὅτι τὸ σημιφον ἐγζαῦϑα ἐχ ὡς "πάντη Ψὴ,.8.η. 

ἦσιμόν ἦι ποιοιὼ ρήγα ἦν, ἐπήγαγε, τὸ ἐἶζ αὐτοί γινονδμον. “4. ἐωώ τϑηο; ἐρφεϊσί, φησιν, 
20 ὅτι μφίνεαϑε. ὅτο 5 υὶ αὐθ οὶ Δ ἃ σημείου φύσιν, ᾽να αἱ τρῦοοὶ Ἢ ἀροιὰν κείνων. αἰπίφοις δὲ 

ὁτὸν αἰκύσνις, μιὴ (δι ὐζις πὸυτωχοῦ νϑμιζε λέγεοξ, γὼ πυτὶ (κ (δὲ ταὶ λύΐατα νο- 

σοιζχαι αἰδίορδωτες υϑμονζᾷς, ποτὲ δὲ τοις ν μετα λέοϑει δυωανϑῥοις, οἷοι ἧσαν 

Ὥπ δ ὑἰσοςύλων Ὧ ϑαυμαίξοντες ζὰ λελϑ υϑνα τῷ Θεού μαγαλάα, οἷοι ἐχὴ τῷ Κορνη.- [ 

λίου. ὃ τοίνωυ λέγ τῶτο ἐςιν᾿ δπι ἡ πδοφηπία ὁ οὐ τοῖς αἰπτίφοις αὶ ὧν τοῖς πιςοῖς ἰδάω" ᾿ 

25 τίωῦ ἢ γλωΐῆλυ ἀκεύοντες (Ὁ) ἀπιτοι κὶ δύόατοι, τὶ μόνον οὐ κερδιαμιοῦσιν, δλαὶ ἢ καταγό- ᾿ 
λαΐσιν,ὡς μαρνονϑμων, “ἿὝ“ φϑείουϑῥων. ἡ »»»" Εἰς σημ(εἶον δ ην αὐοῖς μωγον,τυτέςιν, Εἰς ὃ ἴ 

ἐκσλήπειϑαι αἰ πλωώς᾽ ὡς οἵγε νοιω ὥρντες αὶ ὀκέρδαρον, δὲ ὁ ἐδυϑν ὦ δη μεῖον, οὐ ΨΥ ᾿ 
μόνον (ὦ μέϑίω αὖ“, χχτηγϑοϑεῶτες ἡσοιν τότε, δλλαὶ πολλοὶ αὶ ἐθαύμαζον αὐςἄν,, ὡς ῷᾷ 

μειγαλᾷα σὰ Θεού δ Ἰηλϑυυϑίοὺς ᾿ὦςι Ὧ γελώντις, (Ὁ ὀὐέητοι ἧσαν. 89 Ἢ Παύλος ἐχ «- 

20 πλώς Εἶπεν, ἐρφύσιν ὅτι Αϑίνέοϑς, δλλὰ πσολσέϑηκεν, ἰδιώται ἃ ἀἰπιφοι. ἡ δὲ «ὥδοφη- 

πία οὐκ Εἰς σημεῖον απλώς, δλλαὶ αὶ Εἰς πίςιν ὁ Εἰς ὠφέλειδν αἰμιφοτέρις ἔχετη.- ' 

δεία αὶ γοήσιμος. καὶ τὗτο Εἰ ὁ μὴ εὐγέως, δυλὰ δζρ ΔΨ εξὴς σα φέφερον ἡρμέυδυσεν, Εἰ- ' 
πωγ᾽ ἐλέγ ταὶ “ἰαοὸ πόϑτων. ἐα) Ὁ Ρ πόρτες χοϑοφητευωσί » Φησιν, Εἰσελϑῃη δὲ ὡς 

ἀπιςοςν ἰδιώτης, ἐλέγχεται αὐσυϑ τϑώτων, θμακρίνεται «ἰπσὸ πλύτων, ᾧ οὕτω ζῳ! χρυ» 

“Ὁ. 

5 αὐ]αὶ τὴς καρδίας ἀὐτε Φανερϑι Ύ αὶ πεσῶν ἘΧῚ πυδίσωσον (τὸ σκιουήσιι ᾧ Θεῷ,α".- 

παπέλλων δτι Θεὸς ἔγτως οὖ ὑμῖν ὅξην. ὥςε οὐ τύτω μόνον μείζων ἡ πσφοφητεία ᾧ ὧν ἐ- 9 Ἴ 

κουτέρφις ἰογύειν, λὰ Δ ῷ ὧν λύαιαμωτοτέρος Τ᾽ αἰ πίζων ἐφέλκειϑιι. Ουεῖδ᾽ γι β τὸ 

εὐφ' θαύμᾳ ὦ, ὅτε τίω Σασεφειρφν ἤλεγξεν, ὅπερ «αροφυητείας »» καὶ ὅτῳ γλώοσοις ἐ- | 

λάλει Πέζ»ς" δλλα τότε ὦ παντες (μυεςαὶ λησαιν᾽ ὅτε ἢ γλώσσας ἐλαιλᾷ, αὶ ρα- 

49 παίοντος ἔλαξε δυξόν. Εἰπων τοίνιω, τι οὔκ ὠφέλησε γλώῇῃα,ὼ «ἰανυτεμόμϑμνος πάλιν 

ἀρ τὸν» ῷ τὸ ἔγκληκᾳ Εἰς (ὧν Ἰουδαίους αἰδετρένψαι, πνδϑϊων δείκρισιν ὅτι ὁ βλῴαηε: 
ἢ τίνος ἕνεκεν ἐδόϑη , ἵνα, (τ᾽ ἐρυμζυνείας ποϑίμ ᾿ ὡς τότε χωεὶς, ἡ τοιοναντίον ὠκξαϑνει 
ΟΝ τοῖς ὀἀμοήτοις. ἐαν »ὰ», Φησι, γλώσσαις πάντες λοιλῶσιν, Εἰσέλϑωσι ἢ ὠπιφοι ἢ [- Ι 

διῶται, ἐοϑ εἶσιν οτι μια!νεοϑε᾿ καϑεαίπερ δ ᾧ (ὦ ἰπόςολοι μεθυόντων ἐλθύμολμον αἰ αυῦνοῖ- ' 

Ομβεγίοϊ τοτ,. 3 52 ἐν 
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Πραξ. β..γ. ὃν (Οὐτνι γϑ), φησι, γλεύκϑις μεμεφώμδιοι Εἰσι) αἰλλ᾿ οὐ τῷ σημείου κατηλρεία, ἀλ- 

«. Τιμ. «. 

λαοὶ πῆς ὀκείνων ἰδιωτείας, {Ὁ τϑν ἀὐξλσέϑυχεν, ἰδιῶται καὶ ἄπιτοι, ὡςε τῆς κείνων 

αἰπάριας ἡ “(ασύλνψι χαὶ απιξίας. ὅπερ ,».» ἐφϑίω Εἰπων, οὐκ ῳ τοῖς αἰσθεδλη- 

λϑροις, αλλ οἹ τοῖς οὐ ̓ σφεδρα ὠφβούσι ἀπουδείζει κατατάξαι τοὶ τὸ ἀϑρισμα, το τῶτο, ὧςε 

καταιείλϑι αὐλις χφὶ εἰς λυωγκέου αἰγαγεῖν τὸ τὸ ἐρμάιυεύωτα ἴππιξητεῖν. ΩΦ "2. ̓ 

δἰ τσ ἡ)ς Ὁ ἑώρων, ἀλλα αυϑϑς σλιδειξιν αὑτῳῖ χαὶ φιλοτιμίαν ὠκέ δι οἱ πολλοὶ, Ἔἰστο 

τῦτῦ μάλιςσ, «παγέ, δφχνιρῦ ὁτί Εἰς δύξόν οἰ δαύλοφαηοται » μϑόμίας ὑπόληψιν κ]ώ-ἔ 

μϑιοι, χαὶ τού μίλια ιν , (μυεχω: Ὠιχφῇ κατασκβναζειν ὁ Παύλος, ὑτὸῳ ὑρὸρ ἀ Ἁ- 
πο. γὴν βεύληται, Εἰς αὑτὰ ὡ Ἐχιϑυμεῖ δείκνισι αὐ ὸν αὐ Ῥαθλαπήόμδμον. καὶ σὺ τοίγιωυ 

οὕτω πο' Ζ ἂν ἡδονῆς ἃ ἀπαγαΐγῃς, δύξον ὁ ὅτι τὸ πράγμα πικρὸν ἀν  κειοδρξίας αφέλκῃ, 
δεῖξον ὅτι τ πράγμα ἀτιμίας γέμον. οὕτω καὶ ΠΠαὐλος ἐποίει. ὼ νὰ πλουσίοις Ὅσ- 

ασὼν τὸ θα, χρίματα ἐρωτος, οὐκ Εἶπεν, τ βλαξερθνὸ ὁ τἰλοῦτος μόγον, ΔΆ ὁπι 
ἡ Εἰς πειρρσμοις ; ἐμξάλλι. Οἱ γὸ βουλόνϑροι πλουτεῖν, φησιν, ἐμι πί ὠήούσιν Εἰς πες 

εασμόν. ὕϑῖις ᾿ γὸ ϑύχεῖ πεὶ φισμαον «παλλαῆεν, τὐιουδυτίον αὐτοῦ τὐξιέϑηκεν, οὗ οὗπερ οὐό- 

μιζον ὧὡ πλουτοιώτερ, Εἴχον πάλι τὴς σοφίας τὴς ἐξωλενἕ ἐταρρι, ὡς ζαύτη Ὁ δόγμα κ5 

ἱφωντες "ἔδειξεν οἷς οὐ μόνον οὐ βοηϑφι ὑπῳ σαιυρῷ, ἀμ ὅτι ἡ χέγοὶ αὐτὸν. εἶν» τὸ α δχαζειᾷ, 

ΕΝ ἐτέροις, αγώξιον ἡγϑύμϑιοι ὩῬὰ τοῖς οἰκείοις, ὡς ἢ ἔξω)εν σοφωτέρων ὀντων᾽ δείκγεσιν ὅτι 

Ὡ ἔξω δικίζεοϑαι, αἰλᾷὸν. Εἶχον» 21} Εἰδιωλολύτων, ὡς τελείδρ γνεῦσιν ὑπχηδεικρύμε- 

γ0! "ὀδείξεν ὁ ὁτι 180 γγωστως ἀτελρίς, Ὁ μὴ Θέδιναι οἰκϑνομεῖν τα γῦν" σλλησίον. οὕτω αν 

ὠζαύλα, ΩΝ ἐπ] όζωυ»» ὐϑὸὶ ὦ ὃ χϑρισμα, τῦτ ὧ Ἢ γλωσσῶν, δόξης ἐρντες, δείκφεσιν ὁτί 

τα δΐωυ μάλιξα ἀδζικὶ καταιγευυᾳ, οὐ μόνον δόξης ̓ὐποχερφιοῦ, δα κα ἢ μίας «ὑτυ- 

λήν 4 αὐἰδάξαλλον. δλ οὐκ ϑϑλέως τῶτο Εἶπεν, δλλα υρίώ “αεύτερρν Εἰπων, ὅτε δυ- 

πὐϑάδεκτεντ' λθηϑυ ἐποίησε,τοτε ζὴ σφόδρα αὐϑαίδυξον ἐπαγή. ἡ τῦτ ὃ αὐτὸ ὃ λεώρημια 

μων.“ τ' "νὰ μέλλοντα ἀζασαλθ δξορ πυπηγὴδρ Ἂ Εἰςὸ οὐδωτίον αὐξετρίπει, οὐκ 

θϑύγνως ́τα ἰ ἐγλυσία λέγ δεῖ ̓ ἐπεὶ καταγέλόσος ἔςαι κοὐ θὰ τοῖς παεχρυτειληβιμϑμοις αἰ πὸ Ὡς 

τῆς ογάυτίας ψιφου(η τὶ ) τὸ σφόδρα τὐοδοξο, οὔκ δὺ Ἄθοος ἐκ σππολοιμίων ἐυαρῦθοι- 

δεκτὸν) δλα γ,Αὴ πεύτερνν χυαυρύξόντα χαλως δὲ ἐπέρων, τότε Εἰς τὸ οὐγλυπίον φξι- 

πρέπει. οὕτω χϑιῶ καὶ ὄχι τῷ γάμου αἰ αλεχϑυϑμορέ ἐποίησεν. ζω Ν᾿ πολλοὶ «ελσεῖς 

δον ὡς αδέσιν ἐλοντίτα! ράγμαῖ,, αὑτὸς ἢ ἐξουλετο δεῖξαι, δι δ μὴ γαμεῖν αἴέσις, Εἰ ὥ 
βύϑέως τῇτο ΕἾ πεν, Οζι ἐν οὕτως δ υὐοοίδικτω" αὐτὸ πεποίηκε " νιουὶ ὃ μῷ πολλὰ αὐτὸ 30 χιαϊτν 

αὶ, Ἄσιος Εἰσεύγων, σῷ γα καϑίκετο ἣ ἀ ἀκόντων. τῶτο ᾿ Ἐχὶ τὴς “πὐρϑονίας σο- 

“ποίηκε. καὶ 3 τϑϑ τὸ πυλλα «Εἰπὼν, ᾧ ν᾿ τα πάλιν, τότε Φησὶν, ὅτι ὑμδι! φείδο-- 

μιαηνὸ ϑέλω ὑμας ἀμεράμνας ζῃ). ὑτοδὰ ἡ ὕΧ1 γλωήων ποιᾷ »δεικμὲς δι οὐ μόνοι σνζε- 
ΗἹ δδξηο, λα αὶ κριταμσγουύει ὧν ἔν νι «ἴα τοῖς αἰπίσοις. ἡ ὃ πρξηφηπεία Φιμυαντίον 
ἡ αἰδαωΐης ἀἰπήλλακ!) τῦ τὴς «δὰ τοῖς αἰπίτοις, Ὁ ὁ δύξορ ἐ ἔλα! μιεγίςωυὶ ὁ ὠφέλειδν. [ὃ 39 

ἐρᾷ τις Ἐχὶ τῆς πσοϑφητείας, ὅτι κιϑήνον), ΡΑῚ καταγελάσεται ἣ πξλφητθυώτωι, - 
λοὶ τομυδυΐιον ὀκπλαγησε,) ὼ “τιυμαΐσεται τύτος. ἐλέγχεται δ ασὸ πότων, τύυ- 

τίςιν, ἰ Ἐχϊ καρδίας εὐχὰ, ζῶτα Εἰρμέσον ἄγεται ὦ δείκψυται πᾶσιν. Οὐκ ἐς! ὃ ἴσοι Εἰσελ- 
δα τὰ ἰδεῦ ᾧ ἅ Ζ Περσιςῖ, Φ: ὃ ̓Συριεὶ φϑλεγὸ μϑμον, αὶ ὺ Εε. ἰσελδόντα αἰχρόσα οἱ «- 

πόύρρντω τὴς ἀὐτν “ὐϑροίαι(ὴ Εἴτε πειράζων ᾧ μ᾽ πονηρϑις γνώμη, Εἶτε Εἰτεύγιως Εἰσ- 4. 
ελήλυϑε) ὁ δι οι Ὁ καὶ αὶ τὸ αὐτῶ πὲ πεογθαχται, ὁ Φ βεθελδυται.πολὺ γ᾽ τῦτο ὠκείνου φεικωδί- 

“πεν καὶ χρησιμισύτωρον. [9 ̓διτῶτο, (γ μὲ κω γλωοσῶν Φησῃ, δ ΤΙ μαΐνεοϑε. δλ᾿ σέκ 

οἴχϑ9εν τὰν Ὀἰποφαΐνε), δλλ᾽ ̓  δὲν τῆς ἐκείνων κρίσεως. ἐφούσι .»}, Φησιν, σΠ μανεοῦπ. 

ονζϑα ὃ ὃ ἢ τῇ γ ΜΝ “Ὡραγμῷ ΓΧχ κέ) οηἢ) ψήφῳ ,ὸ Τὴ ἜΔ ὠφελουμδύων. ἐλέγχε!) ὙΡφη- 

ΟἽ, 
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σιν, «ἰασὸ πόμτων, αδακοίνέται κ᾿ ποὺ πϑρίτων, ἡ οὕτω τὸ κρυτῆα τῆς καρδίας ἀντν φα.- 

γεροὶ ον, χα! οὕτω πεσὼν ἔχ «ασϑόσωπον πσϑϑσκιωήσει τω Θεῷ, εἰπαγίέλλων οἷ, Θεὸς 
ὄντως οὐ ὑμιῖν ὅθην, ὁρὰς ὅτι τῷ ὀψαμιφισξήτητον ; ὁχκᾷ ὦ γὰρ ἀἰμφιξαλλεῖ) τὸ γνόνϑμον, 

χαὶ μανίλν αὖ τίς αἰτιαί σοι ὦ αἰπίςων" ον ζιῦϑο Ὁ δυσὶν τοιούτογ ὑςαι, δλλὰ ἡ ϑαυμά.- 

ς σεται (ἃ ααϑσκιωήσει, δχρὶ “δ ἔργων πσϑότερϑν ὁμολογῶν, Εἶτα χα “15 Ψ ρημάτων. 

οὕτω καὶ ἸΝαξουχοδόνοσορ ( Θεὸν πὐδϑσεκιώησε λέγων, Ἐπ’ ἀληθείας ο Θεὸς ὑμδὼ αὐνῷς δων ὁ μ. 

21 Θεὸς ᾿ισοκαλύπηων μυςήρλα, ὁ, ἡδιωιωνήϑης διποχαλύναὶ Ὁ μυςήδμον τῦτο. Εἶδος “ 

τῆς ασφλφητείας τίω ἰαουν, πῶς (ἦ ἄγριον ὠκᾷνον μετέξαλε, καὶ κουτήγησε, χα! Εἰς πίσιν 
ἡγαγει 

ιο 24 Τί δ ζξιν, ἀδελφοί; ὅτὸμ (ἀωέρχιοϑε, ἕχασος ὑμδυ ψαλμὸν ἔχει, διδαι χοῦ ἔ- 

χά,γλωαοτὰμ ἔχει, πσποκολυψιν ἔχει, ἑρμάνειον ἔχει “πὐύτα ποῦς οἰκοδὸμιζιὼ γιέοϑω. 

Οράς τῷ χολςιανισμοίῇ τίω κρηπίδου ) ᾧ κοικόγα; ὥασερ γὰβ τεχνίτε ἔρλϑν τὸ οἶκϑ- 

δὸμεῖν, οὕτω χαὶ ὦ “ρισιανοῦ τὸ (ὃν πιλησίον δζρὶ πάγτων ὠφῆειν, ΚΝ 5), σφόδρα, κα- 

τέδρωμε ϑσρίσματος, ἥα, μή δόξῃ αἰθοῆον ἐΠ(ᾧ γῈ τῦφον αὐῦῷνμ κατααστύσαι βε}6-- 

15 ψδρος, μόνον τῶτο πεποίηκε) παλιν Ἔὐριθμεῖ ἀύφ' μ᾽ ΑἿΜ ἄλλων λέγων Μαλμιὼ ἔχ, διδρι- 

χίω ἔχ, γλῶοσδμεγά. καὶ γοῤ ψαλμοὺς τὸ παλαιὸν ἐποίοιωυ το λορέσματος, ὶ ἐδίδωσκον 
σὸ λαράσματες, αλλ ὅμὼς ἄπόυτω ζωῦτα πσοἧς ἕν βλεπέτω, φησὶ Κ᾽ ᾧ σελησίον δίϑοθω- 
σιγ᾽ μηδὲν απ’λῶς γινέαϑω. εἰ γὰν μὴ αὐθαγη 4 ἀδελφὸν οἰκοδὸμυΐσων,Τἰ καὶ το δοιγί- 

γη} υὶ δὴ πολύς μοι λθηϑς τὴς Μ 450, σμ δζαφορφις "ἑνὸς ἐμοὶ υϑέει μόνον, και τὸ ασουδὰ.- 

20 ζόρϑμον μοι ἕν, τὸ κρϑς οἰκοδοιμόυ πόρτα ποιᾷν. οὕτω χα ὁ τὸ μικρὸν ἔχων γόῥισμα, ῴπ 
μέγα ἔχοντα χρῖδαδρα μεῖτα, ἐαὶν ὅτο ωροσῇ. δζρᾳ ΣΡ ὅτὸ καὶ τοὶ λϑορίσμαται, ἵϊα οἶκ’-- 
δὸμῆται ἕκασος᾽ ὡς ἐαὺ μὴ ζοῦτο γίνηται, καὶ Εἰςκρίμᾳ ἔςαι τὸ ἀβρισμα ᾧ λα(ῶπι. τί . 

»Σ , Εἰπέ μοι, ὕφελος Ὁ προφητεύειν, τί ὃ ὀφῇος τῷ νεκροὺς ἐγτίρεινν στὴν μοδεὶς ὁ κερδα-- ' 
νων ἡ, Εἰ Κὶ Οὐτο ὃν ̓λϑρασμαΐτων τὸ τέλος, ἐξες! ἀὐ' ἡὶ ἑτέρῳ κατασκθυαζῷν ὥσπῳ 

22 ϑρισμώτων χοοὶς, μὴ μέγα Ἐλὶ Ος σημείοις Φοϑν4, μηδὲ ζαλάνζε σουύτον ὁ 490.- Ι 

σμιαύτων ἐξερηνϑβος. 
27 Εἴτε 2 γὙλωοση ἴις λαλέ, χτ' δύο, ὃ τὸ πλῶξφον τρῖς, καὶ ἀταὶ μέρος, χα Εἴς δι- 

ερμέιυϑέτω, 
28 Ἐαν5 μη ἡ διερμώωυδυτίς, σιγοίτω οὖν ὠκκλουσία, ἑαυῷ ἣ λδηοίτω καὶ ᾧ Θεῷ. | 

2. Τί λέγης, εἰπέ μοι; Τστωῦτα εἰπὼν αἰδὰ γλωοσῶν, ὅτι ἀβύγητον, ὅτι οἰδικῆον, ἐὰν μιν ἐρ- ἰ 

μάωυέα ἔχη,χελ θ.4ς πάλιν γλώοσαις λάλῷνΒκελθύω, φησὶν, δλλ' Θεοὶ κωλύω" ὡς ὁτὸν 
νὴ λέγ, Εἴτιρ ὑμαξ καλᾷ μ" αἰπίςων͵ ἡ ϑέλετι πορθύξαϑαυ, οὐχί "ομοον " τὸ πορεύξαϑειῳ κἸΚορον. κξ, 

λέγη, ἀλλ᾽ οὐκ ἐπέχων " οὕτω ὼ οὐζα ύϑα, αὐτῷ" 5 λαλείτω χαὶ τῷ Θεῷ. Εἰμήκαρτερᾷ 

σιγάν, φησιν, αἰλλ᾽ οὕτως 568] φιλϑτιμος χαὶ κενόδοξος, χα, ϑ᾽ ἑαυτὸν φϑεγίξοϑω, ὥςε αὐτο 

43 τῶταὶ μάλιςα ὦ οὕτως ἔχιφένψαι ἐκώλυσεν εὐπρέψας ὁ χα ἀλλαχοῦ ποιᾷ οὐδὲ τὴς ποδὸς 
γιόκα ὁμιλίας αἰ φλερρνϑρος, καὶ λέγων Τῦτο ὃ λέγω ὄχ Ὑ ἀκρασίαν ὑμδν ἀλλ ὑχ 

ἵνωνη. ὅτ αὶ τυροφητείας ἐλολμν, οὕτως Εἶπεν, αλλαὶ πῶς: ὕλιτακτικώφκαι " νομοϑετικῶς, 

ΩΣ πσϑόφῆται ἢ δύο ἢ τρίς λαλείτωσαν. χαὶ οὐδωμού  μέώνέα ὠζαύϑα, ζητεῖ, οὐδὲ 

Ὠπεομίζῳ (ὃ “προφντεύοντα, καϑοώπερ ὁκᾷ λέγων, ἐδὸ μὴ ἡ διερμέυυθυτής, σιγώτω. 

49 Ογπῆὶ γὸ αὐΐῳρκης ὁ τὴ γλωῆη λφλοῖ, δίόπερ Εἰ υϑύ τις αἰμφότεφᾳ ἔχε! ᾳ λαρίσμα- ͵ 

γα, λαλείτω "Εἰ 5 οἕκ ἔχει, ϑέλᾳ 5 φϑέγίεοϑαι, κ᾽ τῷ ἐρμιιυθύοντος τῶτο ποιώτω. χα 
9 ὁ πσδϑφήτης, ἐρμιυνῥυτής ὅν, ἀλλα τῷ Θοού, σὺ κὶ τὸ λυ, ϑοόπου. ἐδ 5 μὴ ἡ διερ- 

μζιυφυτής, σιγάτω. Ουεδν γὺ δεῖ αἰξοῆώς γίνεοϑωι, σὐνδν πσοὺς φιλοτιμίαν. ἑαυτῷ ἢ 
λρλείτω καὶ τῷ Θεῷ, τατές!, κὶ ὀζμνοιαν, καὶ ἠρέμα καὶ ἀψοφητί, Εἴγε βούλεται. κὶ γὸ 

Ομεγίοία, τοπι. 3. 503 δ 

ππτπποσσσασσο,, κασι ὅμνααν ἐππν--τασνασυυπαπουασεαναο σππθηϊυσοι 
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δὲ γομοϑετοιώτος τῦτο ἐςίν, ἀλλα τὰ "ᾳ χα! οἰὐτρέποντος μῶλλου ἔν τῆς συγχωρήσεως. ὡ- 

«ἰΚηριαῖλθν ἄτερ ὅτὸμν λέγῃ, Ἐὶ δέτις πεινᾷ, εἰ οἴκῳ ἐαϑιέτω ̓  κῃ δυκδζν συγχωρᾷν, ϑριμιυτερρν. ̓αὐταὶ χι αἱ) 
τύτῳ κρλουσήεται. οὐ γὰ οἰ τῆ ((μωέρχειϑε φησιν, ἵγα, δείξητε ὃ ὅτι Ὡδϑισμαὲ 6- 

τ, δ λλ᾿ ἥα οἰκοδυμήτε (ὧν αἰκουογζῳ, ὃ ὅπερ χαὶ Φρχόρϑμος Εἶπε' πύμτω πυσός οἱ- 

κοδομέιυ γυέοϑω. 3 
429 Ποφῆται ὃ δύο σῆς λαλείτω σειν, χω ὦ ὥλλοι αἰ οκχρινέτασαν. 

Οὐδωμοῦῖ ὃ πλῆτον πο σέγηκε καϑυΐπερ θα) γλωῳήῆων. καὶ τί τῷ τῦτό φησιν ; Οὐ οὶ 
γλ τίω πυϑλφητείον αὐτάρκη δεήίκψοσιν, εἴγε ἄλλοις ἔχισεέσεει τίω καίσιν, σφόδρα 
ἅ ὅδ αὑτάρκης, οὐθὲ ΣΝ ἐπεγόμισιν αὑτὸν κριϑούπερ ὡκ ον, Οέκ ὄντος ἐρμιδευεύοντος 
οὐδ᾿ ὦ δ ὥασ ἐπ᾽ ὀχώνου Εἶπιν, ἑαὶ μή ἢ ὁδιερμέιυβυτής,σιγάτω, οὕτω κ υ ὕχὶ τύτα, ἐδ 
μὴν ἢ ὁ  ὀζμκεἰνων, μὴ πρυφητϑμέτω, δλλ, ἡσφαλίσειτο μότον (ὃ «κρρατίωΝ, «σοὺς ἢ 
πίω ν᾽ εὐσυὼτανπτληργφοίαν τῦτο Εἴρημν, ὦ ὧι μὴ ̓ πϑδεμιπεσεῖν μεταξὺ μὸῤ 
τιν. τούτο »ὰ καὶ ̓ργόρδμορ φυλαἤεοϑαι ὀκίλῴο, ὁ ὅπ μιϑρτείας καὶ πποϑφητείας 

αἰ οί ρᾶσιν Εἰσηναγο, χαήνμῦ ἐφ᾽ αἱ δκοάνων κελεύει ἡ σχϑπτεῖν, ὡς: " μἡῇ τι αϑρεισδυραι χυυμήπεμα 

δχχθολικόν. 14. θεῖαι δδ, 
40 Ἐλὺ 5 ἄνλῳ ἀἰπυχαλυφϑῃ καϑηρϑῥῳ, ὁ πσεϑτος σιγαίτω. λυ δαν 

41 Διωώαοϑε "δ καθ᾽ ἐνα πόρτες φροφητεύεν, ἵα πόϑτες μι μϑαίνωσι ̓ καὶ ταγτες 

«ῥδκκαλοῖται. τί “οτό 41 τῇς,» ὃ Εἰρηρϑέον; ; Εἰ τροφητεύοντόρ. σῷ, φησι, χαὶ 

' φϑεήομδμου, ὃ πγεύμα τῷ ἑτέρφυ διεγείροιον αὐτὸν, σίγα, Ἄφιπον. ὅπερ )»} Εἶπον Ἰχὶ 

γλωῇω, τούτο κα Ὁ ονζῦϑα ἀπαιτεῖ ζ ὀὐαμέφρς, λα οἠ τερον οὐῦϑα. οὐ ̓ γὺ ΕἾ. το 

σεν, ἀγαὶ εὠρορ, ΡΥ νέαν ὠλλῳ Ὁ σοκαλυφϑῇῆ. ἰγδὲ ἐχξίω λοιπὸν, τύτε χιουμδύν πεῖν 

προφητείαν, ὐκᾷρον λέρνψν αλλ ἐμφοτέρνι ὁ ἐγοίω αλλ ἀτοπον,ὺ σύγχωσι ἔχον. ἀλ- 
λᾷ ᾧῷ ππδότερϑν; ; ΜᾺ τῦτο ὦτοπον. “9 Ψ Οὔτ, λίγϑντος ὠχείνου, οὐτον ἐκύω "ὠμ 

"ἢ πγεύμαι, ἵνα τι χε ὥὗπ! Εἴπη. εἶτα αὐ παμωλούμδμος ᾧ Ἰπιφομιεϑέντοι, φησί" 
ἰαοϑεγορ καθ ύα πάντες «ξλφντεύει, ἕα πάντες μανϑείνωσι, χα πότερ πϑκα- 15 

λώνται. ὁρᾷς πῶς παλιν τίου! αἰλίαν “(ϑησι, δὲ ὦ παγτα “ποιξι ; Εἰ ΡΝ τὸ γλώοσαιν 

λαλνιώτα καιϑόλου κωλύει λέγ, ὑτὸμ ἑρμιδενέα μι ἐ ἐΧῊ οἰϑ' τὸ ἀνωφελὲς, Εἰκότως 

ὦ πολφητείαν, ὧν μὴ ῬἜτοέχῃ, ἀλλα σύγχυσιν ποιῇ ἡ ζᾳ6α: ,γδω αὶ )όρυθον ὠχᾳηρον,κκῖ]- 
ν χελέύει. 

ἠδ Καὶ πνεύματα φ ΦΥ͂ «ῶνφήταις αἰ αροτοίοσεται. Εἶδες πῶς οὐέσρεψψαν το 

αὐ τὸν εὐτόνως ὦ φοεροῖς ἡα Ν᾽ μὴ  φιδονφκῇ, μηδὲ σασιαζη ὁάν,ϑοφπυς,ἀύρ᾽ ὁ φρὶ σμα 
δείκνυσιν "ἰπποταοσύρϑμο. πνῦμαγὸ ονζαῦϑει, τί οὑνέργήαν λέγη. Εἰ50 πνεῦμα ὑ- 
ποπτίοσηται, πολλῷ μᾶλλονσὺ ὀκεκτηρϑίίορ Οὐνι ἀν Εἴης δίκαιος φιλονεικῶν, Εἶτα δείκωυ.-. 
σιν, ὅτι ᾧ τω Θεῷ τῦτο δυκέῖ, ἐ ἐπάγων ὸ λέγων" 

33 οὐ »ὰν ὅδνν αἰφιταςασίας ὁ Θεὸς, αλλα ̓Εἰρίωης, ὦ ὡς οὖν παίσας τις ἐχκροισίαις 15 
ὙῈῊΡ αγίων διϑαίσκω. Εἶδερ δὲ ὁσων ἡγατὴν αὖ αὐτὸν Θἰεσιγάώ, ὦ χϑεμωϑησωτοϑα- 
τέρῳ τ κχοοεῦζα ; δ ὁ, Κ᾽ χα ὠοΐτυ, τῷ μὴ  ὀκλύεαϑαι τὸότν γενομϑμου(δυυύαιὃε 
"Ὁ, φησι, καθ᾽ ἕνα πάγτες πέρφητθεν) δὶ ἑτέρου δὲτῦ καὶ τῶ πηϑύματι τούτο δὸ- . 
κεῖν ( πγιύμαζᾳ, γὰρ πσοοφνῦδμ προ» Φήταις ὑσυοπίονεται ποϑϑς τύτοις “πῳ χν ἀμ 

»»νὠμέω τῷ ἡ Θεο τύ "τῇ (οὐ γν θην «χαταςασίας, φησὶν, ὁ Θεὸς, ἄγλα εἰ, δ 
"9 ᾽, πιτώρτῳ, ΟῚ πὸμζᾳ χοῦ γὴς οἰκφυυϑῥης τϑτον κρατεῖν ᾧ Ἰόμον, χα  μηδὼν 

ξένον ἀΐζις Ὠχιτάῆοοϑει. οὕτω γδ εν πάσοις, φησὶ, ταῖς. ὀκκλησίαις τὴν" αἰ γίων 
διδιώσκω. 

Ἡθικὸν Τί τοίνμο φρικωδύέφερον τότων Ῥροιτ᾽ ἐν ΤῊ πυραγμάτων: ἡ ὙῈΥ οὐρανὸς ἡ ὧκ- 
κλσία, 

Ὄ 
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κλησία, τοῦτ, - πνϑύματος πόρτα δ μᾳ γωγϑιῶτος ὦ δῇβ:ἼηἝχσοοεςώτων ἕκατον μινοιῶτορ ὦ 
ὀνϑοωυ ποιοιεῦ τοῦ. δλλα νωῦ σύμβολα κατέχομδν ΠΕ ἡϑεισμζ ὠκείνων μένον. ὦ γ 

ο νοῦ " δύο η τοί; ὁ λέρρμϑρ,κ ὼ ὀναὶ μέρφε,ἡ ἔπρν σιγάντος ἕτερος ἀρ χε!) ὀνλὰ σημᾷα (ύ. 

χα μόνον ὅδὴν ἐκείνων ᾧ αὐπουμϑήματα. δϑ ἐπειδὰν ϑρξωῦδα λέν, ὁ λαος αὐτι-- 
4 φλέήεται, τῳ πνϑὺ ματὶ συ, διικρὸς ὅτι ὦ παλαιὸν οὗτως ; ἔλεγον, οὐκ οἰκεία σοφίᾳ, 

λα τῷ πνδύματι ννούμδοι, ὄν ᾿οὐχὶ με ὃ ε ἐρφυτῷ λέγω τέως. αἦλλ᾽ ἔοικεν π 
ὀκκλοσία γώ γωυαμὶ τὴς παλαιάς εὐημεείας κπεσούσ, ὁ ῳ σύμιξολα κατι- 
δον πολλαχοῦ μόνον πὰρ ϑρχαιας εὐπραγίας ὠκείγης, χαὶ ὡὠ ἃ “ ϑήχας μ᾿ χϑυ- 

σίων Ἐθπιδεικψυμδῥη καὶ ζῳ κίδωτια ̓ ᾧ" " σγλοῦτον αἰφηρνμθμη ̓  τ «σε: σέοικεν ἡ 

1ο ὀκκλησία γεῶ. ὺ οὐ φβοισμάτωι ἕνεκεν τῷ» λέγω (οὐὶ Ύ δερὼε τῶν ἥν ἣν μόνο) 
ὠγλα . ὸ Είου καὶ Κὴ πἰρετῆς, . ἡγϑὸ 9 κι} χεραδν πἰριθμὸς, κ᾿ νν ̓  ΧΙ αἰθλένων χοθϑς τότε Εἶχε 

κἂν πὰς ὠκκλισίαις: πολι" γιώ ὃ ἠρήμωται ὁκεκένωται, ἡ ζω συμῴολα υϑύει μόνον. 

ὥο χέρα Φ νῶ, αἰσὰ αἴϑλώοι" δὰ, οὐκ ἔθεσιν αὗται ᾧ» κύσικον ὀκῴον, ὃ ο ζῳς 

τρλλίς ποῦς χα τοιαῦτα παλαϊσματε ἐχέν γ΄. ἡ 2)» τὴς χρλϑενν ὃ ἐξαιροτον 
13 γγώεισμια, ὃ τὸῶῷ τῷ Θεοῦ μεριμνᾶν μόνω, ᾧ ὁ β, ποϑσεδρον αἰπίξιασείφως᾽ τ τὴς αὐρας 

οὐχ οὗτῷ ὃ μη δε τέρφις ὁ ὁμιλῆσαι γαίμοις δόγμα μοιτ᾽ λμ᾽, ὡς πἄλλα, τὰ τῆς φιλοηῆω-- 
χίαε," τὰ τὴς φιλοξενίας, ζ' τὴς φιλοκαρτερίας τῆς ὦ βϑχαὺς, πάν τὰ τα ὦλλα, δὴ « “ολ- 

λὺς ἀποητε τὴς ἀκριξείαρ ὁ ὁ Παῦλος Τιμοθέῳ γράφων. ἶϑοι τῷ αὐ ὸ ζμᾳ ὧν γάμῳ πολ- 
λζὼ ἐχιδιμκγυρϑῥας αν ἡμῖν τίω ̓ σμιότηται. δ οὐ τῶπ μόνον Ὁ ἔντώρϑρον, ΡΎΤΙΡΙ ᾿ 

10 ἷδὲ ὧν δεομδίοις κῷ απουδὴς εροιπεία, δὲ ἧς αἱ Ὁ αι μάλιχα ἀπέλαριπον γαωμα)- 

κας, οὐχ ὡς αἱ πολλαὶ ἐμ υνιώ, τότε ἡόῥαντι χξυσοι τὸν πο τῆς ἐλεημιοσιεύης αἰ έν 

Καιγ9 καλλωπισμόν" γιώυ! "3 αἰφεῖσαι τῦν, λονία χευσαι απὸ Τὴς σειραῖς 1} εἰρδοτιωῦ τ- 

στλεγμένα πϑμτωλόλεν αὐθάκειται. Εἴπο αὶ ὠλλίω ϑυκίωυ κεκενωμδῥίωυ τὰ πατφῳου χὅ-- 

χἱέψλον σμϑ;  ((μυήεσαν ὃ παλαιὸν ὥπόμτες, καὶ ὼ "“ : ὑπ έψαλον κϑινῆ. τῇ.» ποιούνϑῳ καὶ 9. γὼ. ὡνλαὶ 

25 τότε ὦ ἡ ἅπασι μία υχι "μιὖ α χαρδία μίαν γιουὶ ἢ συΐο ον μιᾷ ᾿ ψυχῇ τίω ὁ ὁμόνοιαν ὠκεἰ- 

γζωυ ἴδοι τι αὐ, ὡλὰ πολὺ ὃ πόλεμος πόμα ἰρίυζω ἂι νιοὼ πᾶσιν ὁ τὴς ὀκκλισίαι 
παοϑεςώς ἐπέσχε, ὡς Εἰς πατεῴδρ οἰκίαν Εἰσιων" »»λα τῆς Εἰρίωυης ζωύτη δι 

νομί: πολὺ, 539 ὃ ράγμα οὐδαμιοδ. . τότε "ὁ αἱ οἰκίαι, ὀκαλουνία ἦσαν νυ 5 ἡ ν (κκλιυ- 

σία, οἰκία, μάλλον ὃ καὶ οἰκίας πάσης χείρων. ὦ οἰκία, ΠᾺ )Ὁ “πολλίωὼ ̓  ἡ ϑυταϊίαν ἰδὸι τς 

40 αἢ. ὑ δ Ν ᾿ κυφία τῆς οἰκίας Ἐχὶ τῷ (ϑεδιου χάϑηναι μ᾽ ΔἸδριμοσιμωὴς αἰπείσης, ᾧ - ει 

“πορίδες ὦ πὸ τῆς ἡσυχίας ὑφαίνουσι, χα ὮἋ οἰκεδω ἕκοςος (. ὑπεζο;ϑὺ ΚΦ χρυ δα. 

ὠζοδἢ δ᾽ πολιῤ ̓ ὁ ϑορυζος,. πολλὴ σύγχωσιρρὶ καστηλείου συοδὲν δλονζεύολα ζς δὲ ἡμὶν 0. 

σῶτος ὁ γέλως, τοσουτη ἡ μα καϑαπερ ἐὐγβαλοιείοις, καϑώπερ οὖ ἀἰγϑραῖς κραζον- 

τῶν ϑορυθομιύτων. ἀπόῥτων, χα ζωτα ὠζλα, μδγοι ̓ ὡς δλλαχοῦ Οὐδὲ «απόοσειπεῖν (δ 

43 στλησιίον ἔξεςιν εἰ .ῳ κκλυισίᾳ, κἂν χρύνοι τις υἰπολαΐξη τὸ ΤΟΥ φίρον, δλλ, ἔξω ὥυτα Ὑν, καὶ 

μάλα Εἴκοτωρ, ου ; γὸ κουρᾷον, Ουνὶὲ ̓μυρφπωλᾷν ἡ ἡ ὠκκλοσία, σον ἐργαφήειον᾽ ὑτερϑν 

τῆλε ἐσ ἄγροάς, λα τόπος ἀγί ἐλών, τόπος ̓ ἐρχαἠέλων, βασιλεία Θεοῦ, αὐτὸς ὁ οὐ-- 
(οινός, ὥατερ δὼ ΕἾ τς τοὶ οὐσαγὸν οἰ α«είλας ὀκᾷ συ Ε ἰσήγαγε, κῶν τῶν ἡ πατέσα, καὶ τὸν 

ἀδελφὸν Εἶδες, Οέκ ἐν ἐτὸλ μησας φϑέγξαοϑαι οὗτως σὐοὲ ογζρῦϑα ὃ ἕτερον. πργλζω Μ 

49 πνόυματινδῖν φϑεήεοϑα ἔδει, χα ἘΝ αἱ ὁ -ῳ ἴαύ)α οὐφανόρ. Εἰ: ὃ απικείρ, ἴδὲ πρὸ ἐᾷ 

(αυτίωυὶ τίωω ̓ πάπιζορ, αὐαμιψήιϑητι «νος ἔνεκὸν ἕσηκε, δοὶ τί" οὐνύησον τς ὁ  ρϑξα!-. 

νων γα ύϑα, φοίξον κα ὼ το τὸ Ὁ χαιορύ, Κῶ δ ἐ ϑϑεϑιον τις ἰδὼν μθνονβασιλέως λμΐταπαι 

τῇ ἤψυλ, φερσδονδἷν τίω ἐξοδον τῷ βασιλέω. ᾧ σὺ τοίνιω ἡ ΡΣ τῷ καιρθτως ἡ φεικώδεες 

φείξω ἐ ὠκείγου, Δἰδνάφηθι, ὸ Ὡρὶν ἰδεῖν τὰ το Ῥαπετασμαίοι ὀϑαφελλόμϑμα καὶ Ὁ τὸν λθοὴ 

χυψ ιδι. 



χρῷ Ιδι, 488 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Ὦ αἰἠέλων προϑθαϊνονζῳ, σῆς αὐτὸν αϑαίξαμνε ᾧ οὐτοφινόν, δ᾿ ἀγνος ζῦτα ὁ αἰμύύητος ᾿ 

οὐκοιῶ λιίαίκαγον ἃ ἀσοὺς ὀκᾷνον Εἰπεῖν ἔτερρ. συτῖδ ). ποθὲς τῶτον Θιτορήσουϑν Ὁ 

διωαμδμων αὐτὴν οἱ σϑαφῆσαι ἢ πεῖσαι πότερον. σὺ τοίνιω ὁ ζαδζᾳ ἀγνοών, τὸν αἰκού. 

σῃς τῷ ασρηφήτυ λέχϑντος, τάδε λέγη Κύρλος, υὐπόφηϑι τὴς γῆρ, αϑαίξηϑι ἢ αὑτὸς Εἰς 
οὐρριγὸν, οὐγγόησον τίς ὅδηγὁ δὲ ὠκείνου σοι αἰ φλεχθιϑμος. γιοῦ ἢ μίαν ἅ “Ἡλωτοποιοίωτος, ς 
ὲ ποριϑυουϑῥης γιναικὸς ὼ αἰοσιμονούσηις, ϑέαίζον ζοσῦτον καίϑηται πολλίω πϑρέχον τίω ἡ- 
ΜΝ ἣ "Δ “Πα κ αἱ " ; 

συχίὰν τοῖς λεγϑρῦβοις, ι ζαέτα Οὐυδγος χε λθυοντος σιγαν, χα οὐτε φυρυζος, ουτεχρ φυγή, 

οὐχ ὁτυχῶν εϑρϑύς . Θοοδὲ ἐκ δ" οὐδαιων φϑυήόνϑμου οὐδὲ Φολκτῶν οὕτω προσ γλα- 

τῶν, κιουῶν αϑαιαγουυτότερον αἰ οκείῶθα » Οὐοῖδ' ὁσίων τῶῖς πόρναις γοωναιξὶ, τοστούτίωυ τῳ 

Θεῷ πϑρέχοντες. πίω αἰδῶ. ἐφοίξατε ζαύτα αἰκούσαντες, Οῴκοιῶ πολλῷ μάλλον ζαὗτα νο 
ποιοιῶτες φοίξατε. ὃ αἷϑὰ τῶν αἰ χβῥορώντων (ἦν πύνζς Εἶπο ὁ Παῦλος, καὶ μόνων ἑς!- 

«χῳ α κξ, ὠρϑῥων (Μὲ γὸ οἰκίας οὐκ ἐχέτε Εἰς Ὁ ἐαϑίειν ὶ πίνειν ; ἢ τῆς ὀκκλυνσίας τῷ Θεοῦ κατα- 
φρϑνῶτε, κὶ κατα! α,ευύετε ὧν μὴ ἔγιζαε Ὁ) δτο κα μοὶ ϑ δ" ϑυρυζομύτων οὐ ζμῦϑθα 
ὼ αἰφλοχθνδμων Εἰπεῖν᾽ μὴ γὰρ Οὐκ ἔχετε οἰκίας Εἰς ὃ φλυαρῶν ,ἢ τῆς ὠκκλησίας 
Ὁ Θεού κατα φρονέιτε,ὺ δζαφϑείρετε καὶ Κὴ στυφρονεῖϊν καὶ ἡσυχαίξων βουλονϑύοις; δυλα ἡδὺ ας 

τὸ φίλον ὑμῖν τοῖς γνωράμοις δζᾳλέγιοϑαι κοὐ χωλύω τη», δὸλ' ὦν οἰκία, αἰλλ᾽ οὖν αἰρρρα, 
αλλ ἐν βαλανείοις γινέοϑω. ἡ γὺ ὀκκλισία, οὐ δίμλέξζεως, ἀλλα διδασκαλίας 'χωθίον 
ὅ24.. νι ὃ τῆς ἀἰχοοοῖς Οὐὐὶν ϑιενζωύονγον, Εἰ ἢ μὴ Ὅλιαρῦν ΕἰἜπεῖν, ζάχα οὐ τῆς σκη- 
γῆς. οὕτω τῦν" ἐκᾷ ποριϑυονϑῥων γωναρδὶν αἰσελγέςερον αἱ ογζιῦϑα, συλλέχϑαϑραι κόμλω- 

- πίζονται. δ,9 δὴ πολλοὺς ἢ οὐ ζωῦϑει. ἐφέλκοντω Μ᾽ αἰκολοόςων᾽ καὶ δ τε πειράται ἴις, ἡ 20 

βούληται γωναϊκα δ φθείρειν, σὐτῆδὶς οἶμαι τὴς ὠκκλοσίας ἸὨχυτηδειότερος εἰυτῳ τόπος μὴ 
δοκεῖ᾽ αἴ τε ὠνήσοιοϑαι δι ὁ ωρίαρϑει δέῃ, μάλλον τὴς αἰλθοϑος γοήσιμος ἡ ὠκιροισία, φαῖ- 
ν6.). ον ζιῦϑα γὰρ καὶ οὐδέ ττων πλείους γίνονῖ) λόγοι, ἢ τ αδς τοῖς ἐργαφηρίοις. δθ τε 
χαχῶς Εἰπῷ ἡ ἀκοῦσαι βουλωνταί τινες, ἢ τῦτο ἍΝ τὐζωῦϑε, μᾶλλον," ὅλχτ τὴς αλϑοῖς 

ἔξω συμιξαμον᾿ καὶ Ἢ πολιτικδν τβουληϑης αἰχϑυσοι πραγμῖδ ̓ καὺ Ὁ οὖν οἰκίαις, 2) 

καὶ ον ςρατοπέδῳ, μιὴ βαδίσῃς (εἰς δικαφήφον, μιΐδὲ καιϑίσης ον ἰατφεέίῳ.. Εἰσὶ γὰ» 
οὐ ζυ θεω, Εἰσιν Ὁ πόμτων ἀκριζέςφερον (τα ἀπόμτα " χαταήέλλοντες,  πόύτα μᾶλ- γ. ἐπῃ, 
λόν ὅρη ἐν ζωϑα, ἢ ἐκκλυσία. τάχα σφώδρα καϑυψάμάυ ὑμδω. οὐκ ἔγωγε οἶμαι. 
τὸν τὸ τοῖς ἐὐῖς (χινδμητε, πόθεν Εἴσοιία!, ὅτι καϑίκε»» ὑμδϑ τὰ Εἶρηρδία ; Οἰκοιὼ ΥἿΜ 
οὐ λυαγκχα)ον ὥψαοϑω πάλη. ζχτα δζυ ὀμεκ)ά , ζῶτα Φορητὰ ; κογή θα κα ἐ- 39 

καις ἴω ἡμέραν ὶ δῥμασω μάθε, να τι γρίσμον μαϑόντες ἀπελιϑητε᾽ καὶ ζυπνὶς ὑμδᾷ} κερ- 

δλύας ἀπεισιν, ἀλλα ἡ βλαξεὶς μειζόνως. χαὶ γὰ» Εἰς κείμα (ἀωέρχεοε πρόφασιν 
οὐκέτι εἰδὴ τῆς αἰ μδδοτίας ἔχοντες, ἡ αὖν' Ἰπτιφκαςέρυς ὀκκρϑύετε, ζαῖς ὑμετέφαις φλνα- 
εἶαις ὐνοχλθιοτες πτλύτοϑεν. αἰλλὰ τίς ὁ ΤὟΨὋ'’ πολλώϊ λόρος ; Οὔκ ἀκούω Μ᾽ ὀϑαγυω- 

σχϑυϑῥων, φησὶν, σε οδ' οἶδα, τίνα ἐεὶ πῷὶ λεχθλϑμα. ἔ)  ϑορυζές, 2 ζραοσις, Τὴ, 3" 
κῷ ἥν ἧς βϑυλοίξειαν ἐχούσης οὐ τὐδαυίη. . Φης, οὐκ οἶϑων πια Ωὴ τὰ λεγϑύϑνα! 

δὲ Φ δῶωυ πῷῶηο ππεοσέχῳν ἐγοίῶ. Εἰ καὶ οὐνὰ ὃ ἀσαφὲς διετείρει σῃ τίου) ψυγίω, 

πολλῷ μῶλλον, Εἰ σα φῇ δὶ, γϑρίδραμες. “9 "Ὁ τῦτο οὔτε σα Φὴ πόώτα δὴν, ὕἥα 
μὴ ῥαϑυμήσῃς, οὔτε ἀἰσοιφῆ, ἥα μὴ ὑὐπογνῷς. ἡ ὁ εὐγοῦηος ὠκᾷνος  βαβθαρος οὐ- 
δὲν τώτων Εἶπεν, δλλὶ ὶ πσώτων πραγμάτων ὄχλῳ κυκλούρϑμος, ἡ ὧν ὁδιῷ ὧν, (ϑι- 10 
Ολίον κα χῴρας Εἶχε ὁ λύογίνωσκε Ἐ" σὺ ὃ. καὶ οὖν διδωσκάλων ἐυπορία ὠν, ᾧ ἐτέρυς “ἰρλὶὦ 
ἔχων (ὅσ ὑπὸναγινωσκονζας, σκήνἡς Ὡροξαλλη μοι ἡ πσοηφάσεις.ὐκ οἵἴοϑα τοὶ λελόένϑμα; τ εἰὴν 

οὐκοιῶ εὖξαι ἥα μάϑης, μάλλον ὃ ἀμ χϑμοι πάντα αἰγγοῦν. καὶ γὃ πολλαὶ αὐτόθεν 98] κα- 
τάδηλα ἢ σαφῆ. μᾶλλον δὲ, καν ὥπϑυτα ἀἰγνοὴς αὶ ὕτως τσυ;χαίξ ἀν ἐδει, να μὴ (ὦν' τδοσέ- 

να 



' ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ. ΛΟΓ. λζ. 489 χον 
χονζᾳε ὠκκρούσῃς, ἡα σῳ τίω ἡσυχίλν χαὶ τίιὐ αἰδὼ ἀἰποδΥξαίψϑμος ὁ Θεός, χα ζῳ! «.- 

σαι Φὴ ποιήσῃ δῆλοι, αἰλλ᾽ οὐ δυασαι σιγᾷν. Οφκοιω ἔξιϑι, ἥνα μὴ ᾧ ἐτέρφις ϑῥη βλαζη. 
ἡ γδ} μίὰν ὧν ὀκκλοηίᾳ σ᾽ φωνίω ἐζ) ἀεὶ, καϑούπερ ἑνὸς ὄντος σώματος. οἱ το καὶ ὁ 
αἰαγνώσκων, μόνος φϑεέήετα ᾿ ἃ αὐτὸς τίω ἐχισχοττίω" ἔχων, δ μέχεται σιγῇ κα ϑήμϑμος᾽ 

5 καὶ ἐ ψάλλων, ψαίλλει μόνος. ἠὰν πλύτες ἰπσηχῶσιν, ὡς δ ἐνὸς σύ ματος ἡ φωνὴ φέρεται: ὃ 
ὁ ὁμιλῶν, ομαλᾷ μόνος ὅτὸν ὃ πολλοὶ καὶ πολλα καὶ δύφορᾳ δζκλέγων") νος ἐνέχεν ὠοχλὅ- 

μϑν ἡμεῖς Εἰκῆ ν σὐοὲ νὰ Εἰ μη Εἰκῇ ογοχλῴν ἡμας ἡγείαϑε, αἰξὲ τηλυσύτων Φ9.Γ. 
αϑρδύων ἡ μδ, αἰϑ Μ᾽ συ δὲν δ πὐδοσηκόγτων ὑμεῖς διελέγεοϑε. δζα' ζῦτα οὐκ ὦ ᾧ 

βίῳ μόνον ὑμῖν, δλλαὶ α εἰν αὐτῇ ὝὮΨ πραγ αατων τὴ ψήφῳ πολλὴ ἡ αφροφή, ᾧ αὐθὶ 
ιο γα ἰδ οῆα κεχήνατε, ἃ τίω ἀλήθφλν ἀφόντες, ζις σκιαῖς ἡ (ὰ ὀνείρατα διώκετε, ἢν σκιαὶ 

γἡίπτω «ὦ ὀείρριτα ζῷ παρόντα ἀπόντα ; ὶ σκιας᾿ χείρω; ἡ γδ} τρὶν ἡ φανίῶωι," ἀφίπηατω καὶ 
αγὶν οἰποηῆζωσαι, πολι πϑρέχει (2) )όρυθον ὶ πλείονα τῆς ἡδόνῆς. καὺ μνοίαδις ἐ»- 
ζῦθα λαξωνκατορύξη χοήματα, τὴς νυκίος ηξρελϑούσης,γυμψὸς ὔπτεισιν οὐντθῦϑεν, καὶ 
μαλᾳ Εἰκότος. ἐπεὶ καὶ (Ὁ ὄὕνγωρ πλουτοιῶτες, λύαςαντες ὐστὸ τὰς θύνῆς, στ εἰν ἔχουσιν, ὧν 

12 ἔχειν ἐδύκιω χαϑούδοντες, ὅτω ἡ (Ὁ) πλεονεκθοιοτες᾽ μάλλον δὲ ἐγ ὕτως, λα πολλῷ 

χήροι. ὁ δ ρα πλουδμ,ύτε χρήματα ἔχει, ἄπρ ἐφλυτάξετο ἔχειν ὅτε ̓δμ- 
»ιϑὲ; λο δι "κακὸν ὸἰπὸ τὴς φόντασίας ζμτης λαθὼν ὀυίςαται᾽ ὅπ δὲ ΔδΨῥ' δὼ γθηματων ἰφί- 

ρῆται, ΤΜ ὃ αἱ μϑοτη μῦν ΟΜ ὀχ ὃν γουμῶν ἐμπληϑεὶς ἀπτεισι᾿ αὶ ἐν τω πλούτῳ φὸμ- 
ταοϑεὶς, (οὶ ὧκ τῷ πλούτν χακαὶ οὐχ ὁρᾷ οὐ φανζασίᾳ λοιπὸν, δλλ' ον αὐτῇ δ“ῥβ 6 5γ- 

20 μάτων τῇ αἰλνϑεία. ὰ ἡὶ ἡδονὴ “γέγονεν ῳ ὀγαίρφιφ, ἡ ἢ οκ τὴς ὑδογὴς κόλοισις Οὐχέτι ὄγαρ 

συμξαγνει, δι οὖν αὑτῇ τῇ πείρῳ, μάλλον ὃ ᾧ «σϑϑ τῆς κολάσεως ὠκείνης ἡ ἐγ ζωϑα τίω 
ἑκα τίω τίνει δικίω, εἰν αὐτῶ τῳ συλλέγειν μυοίας πσϑλφριξόρϑνος ἀθυμίας, φροντίδος, 
κατηλγϑοίας, ὀρ ολοίς, ϑορύζοις, ζῳοαιχας Φ ἣν ζῶ καὶ τοὖν ὀνειφοίτων ἀπαλλαγῶμϑμ ἢ ΤΨ 
κακϑὼ ν᾽ σέο οὺν ὀνείροις, ὀμῆι πλεονεξίας ἐλεημοσιεωύζω ἑλώμεθα, λρὶ αρπαγὴς Φιλαν- 

15, ϑοοπίλν. οὗτω γον ἃ τὔν' αϑξότων αὶ δῦ" νϑηότων ζχιτευξόμεϑω ἐγαϑῶν, γσγίτι χα 
φιλαν,ϑοφπία, ΝῊ 

Λογιλζ. 34 ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ὙΜΩΝ ἘΝ ΤΑΙ͂Σ ΕΚΚΛΗ- 
σίαις σιγαάτωσαν. οὐ γὸ Τχιτέτρατήῆαι αὐτὰς λαλήν, δλλ᾽ νἰ ποταίοσιαϊ,, 

39 χαϑως ἡ ὀνόμος λέγη. 

ΜΝ Ερικδνψας ( πρρυξον (ᾧ σὲ γλωηων, (Ὁ) ἐπὶ δι πσοῦφη- 

τειῶῦν, καὶ νομοϑῳτήσας, ὥςτε μιὴ σύγχυσιν γίνεοαϑει, τύς τε γλωῆαις 
λαλοιωΐζις λμα μέρος τ: ποιξν, τοὺς τὸ ταφὴ τευύογζοις ὡρξα- 

ΚΞ αϑρα ἑτέρε σιγᾶν, λοιπὸν καὶ Ὠπ τίω ζᾳρᾳγίω τίω ἀπὸ ἣ: γανω- 

ἊΣ  κὐὐ γινονϑύίω ὁδῷ πσόϑεισι, τίω ἀχαιο9ν αὐτἦν ὠκκότηων α2,.- 

“ ῥβησίδν, ὶὶ σφύδγα βύχαιρως. Εἰ γὰ» τοῖς τὰ ϑρίσμαζοι ἐχούσιν 
εσιλώς οἵχ ἐφίς) λαάλῷ, οὐδ᾽ ὅτε βούλοιται, ᾿ ζιύτα “ἰαῦῦ τῷ πνθματος χινείνϑροις, 

πολλῷ μᾶλλον ὠκείγαις Εἰκῇ φλυαρούσαις ἢ μαϊτίω. «9 τῷ» ἡ μῖτ' πολλῆς τῆς αὺ-- 
40 ϑεγγίας ὑχιφομίζει Ὑ φλυαφίλυ «ὐἹοὃὄο, χαρ τὸννόμον «ἴθ᾽ ἑαυτῷ λαξων, οὕτως αὐνὴἷἣῬ'᾽ ΓΟΩΝ 

ῥατῆει τὰ φύματα. οὐ »Ἥ ὐθαινεῖ μόνον ἐγζα ὅθοι, συν συμαλῶει, δλλὰ ἡ Ἐχιπίηα ' 

σφοδρώς, παλαιὸν χτὺρ τώτων ὀμαγινώσκωννόμον. Εἰ πων 25, ὅτι αἱ γουυεῆκες ὑμδυ ὧν 
ταῖς ὑκκλοησίαις σιγοίτωσοιι, ἡ οὐκ Ἐπχιτέτραντό]αι αὐταὶς λαλεῖν, δον αἰ πυοτώηεοο, ἐπής-- 

.γαγε καθώς αὶ ὁνγόμος λέγᾳ, αὶ πού τῷ» ὀγόμος λέγ, Πρϑς τὸν ὀῤδρα συ ἡ Φἰποςροφή σὰ, ιν» γ. 
μ 

Ὁ [ 

ΑἹ ἘπῸ 
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ὶ αὑτὸς σῳ κυριθύσει. Εἶδες Παύλῳ σοφίαν, ἡλίκζυ πϑρήγαι εδϑτυφίαν, οὐ σιγᾶν αὖ-- 

ταὶς χκελθίασαν μθνοι, λα Ὗ κ᾽ 4 οζου σιγάν, κ μα φόξου πσύτν, ( ὁσῳ τίω δούλῶω 

ἡσύχαζεν γθή: 5,9 αὶ αὐτὸς Εἰ πών, ὅτι οὐκ Ἐθχιτέτραπῆαι αὐτῶς λαλῷ, οέκ ἐπήγαγε, 
δλλα σιγᾶν, ἀλλα ὦ πλέον αὐτὶ τῷ σιγῶν τέϑεικε, ὃ εἰ ασοτάηεο,, Εἰ Ἐχὶ αἰϑρων τῇ-. 

το, πολλῷ μᾶλλον ἔλι διδασκάλων ᾧ πατέρων ἡ τὸ κχϑνού τῆς κκλιησίας συλλόχϑυ, αὶ Εἰ 
᾿ ; ͵ .» ἢ ι.᾿ Ν Ι νι, «Ὁ ἃ ᾿ 

μι" δὲ φϑεγξοιται, ζησι, μκη δὲ ἐρωώτισύσι, τίνος «ΝΕΈΧΕΥ “πϑρέσονται ὁ να, ἀχουώσι κί ὦ γῇ, 

“αὶ Ἀ αἰμφιζ λύνϑμα ωρχ Σν} δι δὲ ὧν οἴϊκϑι μιϑμϑεινέτωσαν. δ 9 ᾧ ἐπήγατι" 

35. Εἰ δὲ τι μαϑεῖν ϑωλοέσιν, οὖ, οἴκῳ (ἂν ἰδίους ύδρας ἐπερωτάτωσαν. Οὐγὰ 
δὴ μίθγον λαλῷν αὑταῖς οὔκ ἐφίεταί, φησιν, ὗπτλ εἰς ὁ σὲ ἐρώάν τ ὦ ὠκκλυνία. Εἰδὶ 

ἐρωτᾶν οὐ γ᾽, πολλῷ μᾶλλον α΄λ αἷς λαλῷ οὐ ϑομις «ὁ τὶ δήποτε οὖ τοστιύτῃ χατέση- ἴο 

σιν αὐτοὶ «ἰ πυοζα γῇ ν ὁτί αἰ αϑενέφερθν πὼς ὅθ1ν ἡ γιωυ ὶ ϑ)οἴπιφον καὶ κούφον. δζρὶ δὲ τῶτο 
(δ αἴδρας αὑτοὺς ἐπέύγησε διδασκάλοις, αἰμφοτέρφις ὠφελών᾽ ὠκείνας τὰ γὸ »σμίας κα- 
τισκόυασε, τότυς τὸ ογάγωνίοὺς ἐποίησιν, ἅτε μέλλονζοις μ( Τ᾽ πολλῆς τῆς ἀχριδείας, ὥπερ ἡ- 

χϑυσαν, ταῖς γεναιξὶ ερὐρικαζα τϑιαῖ. Εἶτα ἐγ καλλωπίξεοϑαι οὐὑτεύθϑεν εὐγόμωξοι 
᾿ὧκ τῷ φϑεγίεοϑαι δομοσία, πάλιν εἰς ὃ ογλυ ίον ὐθ κα γᾷ (ὃ λόγϑν, λέγων ̓ Αἰομρὺν ιξ 

»»» ὅ41, γωναικὶ ον ὀκκλυσίᾳ λαλῴν. Π ρωτον ὥ γὰ υὸ τῷ νόμν τὸν χκτεσκϑ..- 

ἀσε τῷ Θεού͵ ἔπειτω ὐπὸ κϑινὸ δ λογισμοῦ καὶ τὴς (μωυλείας, ὥασερ αὶ, ὥσίκα αὐθὶ κόμυς 

αὐταὶς διελέγετο, ἐλελρ᾿ Η σενὲ αὐπὴ ἡ Φύσις ὑμας διδυώσκᾳ; ἡ πὸνζᾳ χοῦ τοιούτου θὺ- 

ὁ9ις ἐν αὐτὰ τὸν (ξόπον ογτα, Οὐχ Ὥστ ἢ; ϑείων »φας ὧν μόνον, δον αἱ αὶ οἰστὸ τῆς χϑινὴς ἕω- 

ηϑκίας εὐγτρέποντα, πσδὺς τύτοις ὃ ὸ ἀστὸ γ᾽ πᾶσι δοκοιωύτων χαὶ πὸμταιχούτυπωθώτων 1ο 
οὐγτρέπει, ὃ ὁ ὐζωθα τελεικαν, ἰπων" 

36 Η ἐφ᾽ ὑμδ ὁ λόγος τῷ Θεοῦ ἄξηλϑεν, "Εἰςύμας μόνους κατίωτησι! Καὶ 
25» (ἐξ λοιπὰς ἐκκλυνσίας χδήγατι τῦτον δῆ οούστις τὸν νόμον, χα! Ὥἰισὸ τῆς χαμοτομίας τὸν 
θύρυίον αἰ ποτεμνόνϑμος, ἡ τῇ δὴῇῬΨ πολλών ψήφῳ (ζ) λόχϑν ποιών θυ δαδικτον. δϑ 

«. Κορ. δ. ἐξ. δυλαχού ἐλεὴν᾿ Οφύμαξ λύα μνγήσιι ζιὶ ὁδοιζ μα μὲ ὧν Χοις ᾧ, καϑὼς πϑυταχοῦ ον ἐ5 
«Κιριδι!, πάσαις ταῖς ὠχκλησίαις διδασκω, καὶ πάλιν, Οὐ γὰρ ὅθιν ἀχᾳταςα σίας ὁ Θεός, 'δνλ εἰρίωης, 

χαϑῶς ἡ οὖν παάσοις τῶςφ ὀκκλοσίαις Τ᾽ αἰ γίων "καὶ ἐνζωϑα, ἡ αἰφ᾽ ὑμδϊυ ὁ λόχος τῷ Θεοῦ 
ἐζολϑων," Εἰς ὑμαξ μόνοις κατέωτησε ; πατές!ν, οὔτε ατοῴτοι, οὔτε μδνοι ὑμεῖς γτιςοὶ, ΚΥ 

Κυλάιν, 4.5. ἢ οἰκουυϑίη πάσω " ὁ Ἷ τσδὲς Κολαφοσα ες γράφων ἐλεγ, Καϑως ὅ21 καρπυφορφύμνϑμον χαὶ 

«ξόμόμϑμον ἐν πϑρμτὶ τω κόσμῳ, αὐδὲὶ τῷ θὐαγίελίου λέγων. ποιᾷ ὃ ὠδρ' ὁ ἑτέρως Εἰς 3.0 
“πολῥπίω Ἂμ αἰκουόντων, ὡς στὸν λέγη (ᾷ «ὐὐὖὍἶἋτηιοστα δὴ , Ὃ πᾶσιν ἢ 

“«Κορια; 4δι, 

ἐὴ κατάδηλα. 
«. Θεαν α.. (Θεοσουλϑνικεύσι γὰ} ἔχιφέλλων, ἔλελιμ᾽ ΑΦ' ὑμδῦ γδΡ ὄζηχοται ὁ λόχος τῷ Θεού, χαὶ ἐν 

σϑρτι τίτσῳ ἡὶ πίςις ὑμδι ἡ πσϑός τὸν Θεὸν δξελήλυϑε. ἡ Ρωμαίοις ὃ πάλιν, Οτι κὶ πίς!ςὐ- 

εδμκαταήολεἢ ὧν ὅλῳ τωϊκόσμῳ. ἰμφύτερᾳ δ ἱχαναὶ ασοοτρένψαι καὶ διεγέϊραι, χα! Ὁ 
αν ἐτόρων ἐπτουρνέοϑεῳ, ἡ Ὁ ἐτέφρες ἔχαιν κοινωνοῖς τῆς γγώμιης. δ[9 νὼ οὐ ζωϑου φησιν "ἢ 15 

ἐφ᾽ ὑμδῶν ὁ λόγος τῷ Θεοῦ ἐξηλϑον," εἷς ὑμαξ μόνοις χα τέωο τησιν οὔτε γὸ τῦτο “«" ἔχοιτε 

Εἰπεῖν, φησιν, ὅτι ἡ μεῖς ὙΩ ἀδλλων διδάσκαλοι ἐλμόθα, χαὶ σέκ ἐμ Εἴηνδν δίκαιοι Ων 
ὁτέρων μιανϑοίγῳν, οὔτο ὅτι ἐγζωῶϑα ἔζη ζα τὴς πίςεως μόνον, αὶ οὐ γῇ τοὶ τ ὁτύρων -δα- 

δυίγμαζᾳ δίχεοϑαι. ὁγᾷς διὰ πόσων ὠνέτφεψα » (δ νόμον αϑργατε, ὃ αἰοκρὺ τῷ πορό- 
γματος ἔδειξε, (ας λοιπὰς ὠκκλυσίας Εἰς μέσον τέθεικεν. Εἶτα ὃ πόϑτων ἰαυρϑτερον, 49 
ὕξεῤῥον {σι λέγων, ὅτι ὁ Θεὸς ζωταὶ νεὼ Ἰχιτάηᾳ δὲ ἐμοῦ, 

247 Εἰ ῬΥ ᾧις δυκο!. πὐόφήτης ἐἢ, ἣ πνϑὺματικὸς, γινωσκέτω ζὠωπὼ »φάφῳ ἐμὰ», 

τι Κυφίου Εἰσὶν αἱ ὐντολαί, 

38 Εἰ δὲ ὃς ἀγνοξ, αἰγνούτω. ὠ ῴ Καὶ τίνος ἔνοχεν αὔτο ἐπήγαγον δεικνὺς ὅτι οὐ βι- 

αζῷ) 
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ὟΝ 
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ξεν), “ὐτὴ Φιλϑνεικῷ, ὅπτερ σημεῖον 591 γ᾽ οὐ τὰ ἐκυ δ] βαλουϑίων ἰς-ἂν, ἀλλα ὃ ἐτέ- 

᾿ Ρ919 συμεφέρον σχϑ ποιώτων. δ|9 ἀ ἀλλα Φησιν᾽ Εἰ δὲ ὡς φιλθνεικός ὅ 1, ἡμεῖς Οιαύτίω α Ἕορ,α ἐς- 

(ἰιωήϑφαν οὐκ ἔγονϑρ. αἰλλ᾿ καὶ πρταχν Ἔτο ποιᾷ, αλλ ἐνθει δὼ μυὶ σφόδρα μεγαλαι τὰ α:- 
εδοτὸμόνϑμα ἡ, ἡ τότε οὐτφύπων μάλλον᾽ ἐπεὶ στὸν αἰδὶ ἑτέρων δχαλέγη), νὶ λέγφούτως 

αἰνλα' πῶς; Μὴ πλλνάεϑε᾽ οὔτε πόρνοι, ἅτε μεϑγακχοὶ βασιλείδν Θεοῦ κληρονομήσφεσι. «Κορ. τ. ϑ, 

ὼ πόλιν, δὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐδυ πἰδετέμφψηοϑε, Χοιςος ὑμας συν ὠφβήσιι. Γαλν 4. β.ν 

ὠζωῦϑα ὃ, ΓΖ αἰϑὲ σιγὴς ζω αὐτῳ ὁ λόγος, οὐ σφόθρα ϑύτόνως ἔχετ) , τύτω αὐτῷ 
μᾶλλον αὐςἶν" Ἑχτασωνϑρος. Εἶτα ὅπερ ἀεὶ ποιῴν ἐἴωθεν, Ἐπὶ Ὑ' πρϑϑ τέρϑιν χ πσύθασιν, ὅ9ν 
ζωῦτα εἰπεῖν δξέξῃ, ἐπα γή (δ) λόγον λέγων" 

ι9 39 Ὡα,άδελζοίμε, ζολούτε ὃ χυδϑφητευειν, ᾧ ὦ λαλᾷ γλώοσαις μη κωλύετε. 

Καὶ γ,}} ἔγος αὐτῳ τῷ», μὴ Ὁ πσφοκείυϑμον ἐργάξοιϑαι μόνον, διλλὰὶ καὶ “5 ὠκείγου ὃ 
δυκοιωώ αὑτῳ συγζενὲς ὁπωσδάποτι 41) δϑρϑοιώ, ἢ πάλιν ἔχὶ ὃ πσξότερον ἐπὸνιέναι, ὥςε 
Ν “᾽ν ς ! » .} νυ  “» ΡΝ, ! , 

μη δοκεῖν τὴς αἰ πσο)εστως ὠκπισῆειν. »Ὁ ὁτῇ τῦϑέ τῆς ὦ ζαῖς τζαπέζαις διβόγετο συμ- 

φωνίας, Τὶ τίου κοινωνίδιν τω εἰν τοῖς μυυφηθίοις ὑκίαὶς, κακφθεν ὠρρέψας, Εἰς (ᾳ ρ9- 

τς τορι ἐπόρεισι πάλιν, λέγων᾽ Ωφε ((μυερχόμϑνοι Εἰς "(δ φαγεῖν, ϑλήλυς ὀκδύχειϑε. τὸ α' Κορίκλῃ 
οἷ τοί «αἰϑὶ τῆς οὺν τοῖς Ῥίσμασιν θὑταξίας αἰ φλοθεὶς, ἡ ΤΥ μη δεῖν μῆτε αλύψν 

ὦ τοῖς ἐλόῆοσι, μκήτε φυσίζοϑαι Κλὶ τοῖς μείζοσιν, Εἶτα Ἐχὶ τίω γωσαιξὶ τρέπουσαν ἐΐ.- 

ῥϑων δὑκοσμίαν ἐντεῦθεν, καὶ κα τασκθυαΐσεις αὐτίω;, "τ ὦ χοοκείμδιον" ἐπόμεισι λέγων 
πάλν, ὡςε, ἀδελφοί μν,ζολούτε τὸ ἀν φντοεν , καὶ τὸ λαλᾷν, γλώσσαις μ᾽ κωλύετε, 

16 Οἔδες πῶς μέχρι τέλυς τίω αἰ αΦοραν ἐφύλαΐξο: ἡ πῶς ἐδειξὲ τὸ ζ σφόδρα λῥαγ-: 
χϑῆον ὃν, τὸ ὃ θχ οὕτω : δ 9 ἐπ᾽ κείνου ψϑμφησι, ζηιλούτν, Ὠχ τότε ὃ, μὴ κωλύετε, εἶτα ὡς 
ω κιφαλαίῳ τὰ πόμτα δορθούμϑμος ἐπάγη, λέγων" 

49 Πλύτα 3 β'ορημώνως ὁ κῦ (αξι γυέοϑω, Πεέίλιν πλήῆων ὧν Εἰκῇ βαλο. 

μϑύους αἰονημεονᾷϑ, μόνίας δόξαν λοιμολύεν, ᾧ τίω οἰκείλυ μὴ φυλαηονζις τάξιν. ξυνὴν 
22 Ν᾽ ὅτως οἰκοδὸμᾷ ὡς θταϊξία, ὡς Εἰρίωη, ὡς ἀγάπη, ὥασερ δῶ α “πὶ ἐναντία οἰ αλύᾳ, 

Οὔκ εἰν τοῖς πγϑυματικοῖς δὶ μόνον, δλλαὶ ον τοῖς ἀλλοις ὥπασι τϑ» Ἰἴδοιῦις αὐ λῦ πε ὃ ὧν 

πρρῷ, δῤ τὸ ἐν πλοίῳ, δῦ τε ἐν αὐὐιμοτι, ἀν τε ἐν φρατοπέδῳ “ἢ ταίξιν. συϊγίῃς, καὶ τὰ μείζονα 
τὴς οἰκείας χώρας ὀκξωλὼν,τὰ ἐλρίῆοια, εἰσουγαγῃς Εἰς τίου ὠκείνων ταίξιν, παγτὰ διέφθ γ. 
ὁας, ὃ οὕτω ταὶ δύω, κάτω “γ΄. ’ δ ΣΝ ΝΣ 

40 ᾿ Μὴ τοΐνιω, μηδὲ ἡμεῖς τίω τάξιν αἱ] αφϑείρωνϑν, μηδὲ τίω χεφαλίω χάτω ὌΡΗ ἩΘῚΚΟΗ 

ὃν, ᾧ (ἄν πύϑας λύω. τῷ τ, ὁτὸν ᾧ ἅ ὀρϑὺν λογισμὸν χάτω ων Φ}5 

ἔχιϑυμίας, (ὃ ϑυμὸν, καὶ τίω ὀργώὐ, ᾧ πίω" ἡδονίω ἐπχιζησωμδν τῷ λογικῷ " ὑθεὴ ἀολιὶ ὁ 
κλύδων, ἢ πολλὴ ἡ ζωονιχὶ, ᾧ αἰφόρητος ἡ ζώλη, πάντων σκότῳ Κοὺτὸ γόνδ ῥῶ) 7.1 βούα 
λει, τίω αἰονημοσιιύζου τίω ἐἰγτεύθεν γιονδμέιυ προῦτον ἤξετάσωμϑρ, καὶ τότε τίὼ ζνβίαν: 

42 "πῶς δζυ ἔςα! τῷ» σαφὲς ἡμίν ἡ σφόδρα γγώσαμον» οὐ ραγάγωμϑμ Εἰς μέσον ἀν, ϑιρονπον 
ὅτω οἱ ἀκείωϑρον, πόρνης ἐρωντα, ἡ αἰαυὸ δχιϑυμίας ἀ τότε κρ ῳτούυϑρον, ᾧ τοτε ὀἀζόμα: 

ϑω (ὃ γέλωτα τῦτον. Τ( γὰ δ διύοινο αἰο,ρότερον τῷ ϑυραυλοιώτος ἐρηδ9 ἼΔΩ ἀρρνιδῖν. 
οἰκημῶν, ἃ ῥαπιζορυϑμου θα πύρνης γκιναικὸς, ὑχλάψοντος, ᾧ οδυρομδῥὸυ, ᾧ τῆ ἑα᾽ 

κριταιδγίμύογτος δίξον, Εἰ5 βούλει κὶ τίω ζημίδν ἰδών, οὐνδει μοι “θημαίων γὼ 

40 δωπανίου, (ὧν ἰδὲ ὙὝ ἑαούτων κινδυυΐοις, (ὃ ασδ' (δ ἀντι ξὰς πόλεμον, ζα ἐραύ. 

μάτα, εξ πληγας (ὲ ἐκ Ψὦὠ τοιούτων πρατάξεων, τοιόδγμι ὸ ἴ) χρημάτων ὀχῆυ-.- 
μία, κατεηθμϑροι" μάλλον 5 μείζονα, αἰογημιονοίσιν. οὔτοι («ἢ οὐ αὐἰθὶ ἐν Εἰσιν ἠδόληῤδῥὸι 

σώμα ᾿ ῷ ἣ φιλάργυρϑιζαα παντῶν ὀεσίας ὁμοίως αἰδχεργάζξονται, καὶ πενήτων, ὦ “λουὰ 

τοιώτων, δ δ Οὐκ ὄντων “οραγλάτων ἐροΐσιν, ὃ μάλιςα τὴς τῷ πείλους ἀτοπίας ὅπ: 
μεῖόν 
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μαῖὸν ἔδιν. οὐ δ λέχϑεσιν, ὅτι τέων πῷ δεῖνος ἐζουλομιζω ὁ ὀσίαν ἐχέν,κὶ ὸ τίωυ τῷ δεῖνος μὲ. 
γοῦ, ἀλλὰ ὑπὸ θΡη 7. εἐσίον δ) βούλονται, Ὃ φὲ οἰκίας, ἡ ταὶ ὁρώμενα παῖτα, ὦ ἐφ᾽ ἐτερον' 

ππόϑθαοισι κίσμον, ἃ τϑ ἐπὶ ἀντάρϑν παορισι, ὦ ὑδωμού τη ΤῊΣ Ἐχιθυμείας λήγϑεσι. (ς 

ν ̓φἴϑλσίσειε λό)ϑε Ὁ χέμδια ἽΜ λογισμοὖν ὠκενων; ζῳ' κύματα ; ; ῷ ζόφω ; ὅπου 
ἢ κύματα ὦ χέμσι ὥσῦτος, ποία γνὸ οἱ ἐν ̓ηδονή ιοὐοι ἔςιν ον ὲμιία., εἰλλα θρυίος, χαὶ 

ἀδιωύ, ὺ μφέλαι ζοφώδεις αἰτὶ υδούτων πολλέω Φέρυσαι τ' τίω ἀϑυμίδν, ὃ δὴ ᾧ ὩὨὰ ΤῸ 

ἐρώντων αἰλλοτείου κοέλλυς συμβαίνεν Εἴωνε. αἰ 4, τοι τὰν Φ μυηοῖ, ὅλως ἐρώντερ, ἣ 

ἐρωντων ὡ πλείον Ε σιν ἡδονη" αἰλλαὶ σεῖς τῦτο  συυλὴς δρτοίπει. ἐγὼ Ρ το "ἢ ἐρώτα 

ἅ ̓ τ κατέχονται ὃ τίω Ὠπϑυμίθυ, μάλλον ἔὴ φαϊίν πυφᾷν τι ὑ (μωεγῶς αὐ Τὸς ς πθρνης Ὡσ-- 

λσύονγορ. Εἰ [Ὁ ὑϑυσχλωτέρᾳ ἡ ῃ τυ πύδειξις, δλ ̓ὑμὼς ὃ ὕτως λύαγχαιον χατατολ- ιο 

μῆσοι τῷ υ, ὦ γὸ δυσαλωτέρα Ὁ οὐ πο ροἱ τίω φύσιν τῷ ποραγμματος, δλλ αἱ 
οὐ ὰ τὸ μὴ 41) τὴς φιλοσιφίας ζωτης ἀφοκζ ἀξίως. “ἰγοῤήδον, εἰπέ μοι, τῳ ἐρών- 

τι ὦ χαταφρϑνᾷαϑιι αἰ ποῦ τῆς ἐρωμδνη, ἡ ὃ τιμἄοϑαι ἢ παρορῶν; ; εὔϑολον ὃ ὅτι αἴτο, 
σία δ, Εἰπέ μοι, ιμήσει πλέον ἡ πόρνη, Φ: δουλθύοντα αὑτῇ ᾧ αὐχμεϊλωτον ὑπ εὑ- 

“πῆς ἤδη δνόιδρον," ῷ λύψτερον ΤῸ ὠκείγης δικτύων, ὑψελότερν Γ}} [καλάμων αὑτῆς 1 

πικέμδιο, ; πὺμτ ποὺ δέλϑν, ὅτ! στον. «ἕξι γα ἢ ἥ ασουδασει σδιέον, ῷ πεπωκότα, ἢ 

ῷ οὐοπω: τὸν σσυδπω πόμτως. τίς ὃ ὃ ἔςται ποϑήνοτερρς, ὁ ἣ κατειργασμώος , ἥδ ὁ μηδέπω 

αὐἰλοις' ; ὁ ὁ μηδέπω τέως αλοις, Εἰ3 ὃ ἐπιχεῖτι, Ὀὴτὸ Τῦν ὑμετέρων χρέξω τίω Ὡστέβει- 
ξῳ. οὐος γα τι, μάλλον ὀοκοϑείη γκευαικς, τῆς θυκόλως αὑσδυκαταχὰ νομδίηρ αὐτῷ 
ἃὰ ὀκδιδονϑϑὴης," τῆς ϑριουμδῥηρ ΠῚ πράγματα εὑτοῇ πϑδηρύσηρ: ἢ δὐδυλον ὁτί ζαύτης. ᾧ 10 
γδλμεζόιως ἐγτεῦϑεν ὁ ῦϑος αἰαεται. Οδκοιώ καὶ Ἰχὶ τὴς γυναικὸς Ὁ "Ω δὴ τῦτο ἐ- 

σαὶ: χα" ἐτῦτον τμήσωσι ϑαυμασογ) σπλλέον ῷ χἰαπβοράντα εὐ. Εἰθτῶτ ἀληλέρ, 

καχεῖνο ὁμοίως, τὸ ἐν μείζονι τὴ) ἡδονῇ ᾧῷ μάλλον ὑασίμδνον καὶ αἰγαπώρϑμον. , ἐπεὶ καὶ 
Τρατηγθρ: πολιν τίω ἃ Μ ̓ καϑούτνους φ(λούσαιν ἀφίνσι, τὴν καὶ ἐφηκιήα, ξ φιλογεικούσῃ προς 
ἐδ» 6) 4 ὦ τ απουδὴς υὑπάσυρ ̓ ὁ ϑήγδιπι τὸ ἅ ̓ϑυρλϑδὼ ζώωε -- σχότῳ καζακλείσας ἔχᾷ, 1: χυ χη 

καϑαπερῆ ἐὴπόρνν ῷ! ἐρᾳςήν, τὸδν φῶ; “ΡΥ διώκει: δυλ' ἀἰπολαυφ τὴ τὴς Ἰπϑυμίας ὀκᾷι, 

Φυσν, ὧέ δὲ οέκ ἀπολαυᾳ, τὸ ἣ μη ̓ καιταιογουύεο, μηδὲ δουλενειν ταῖς τυφανγνκαὶς αἰ» 

᾿ Ἰγχιταγας, μηδὲ ὦ ὡς αἰδρώποδον ἀπαῖ, ὑπ οὐ αὶ «ξιαποῖ ῥαπιξόμϑνον, ἐμιτβυόμενον, 

Ὧχ κεφ ῆς ὠλουμϑμον, μικρϑὶν ἡδονω ἐἢ) νομίζεις, εἰ εἰπε μι αὶ (Ὁ τἰς, ζωτα ἀκριξεῖς 

ὥξετάσειε, ἃ διυυηλαιη ζς ὕξρεις «ἰδῇ ἢ ((ωαγατίνἴᾳ ἐγκλὴ μὰτειγζᾳς (μοεχάει ς (ρχαΐφ," τασγ9 3 
ΟΠ ψυχ!οντεὶς ὡἰσπὺ [ ὃ δρόσον, γινογδΊας,ζαις αἰπερθείας ζοὶ ἄλλα πόρτα, περ ὦ πα 

φόντες ἴσοσι μόνον, πόρτα πόλεμον βὐρήσεις πλείους ἔχοντα (ὲ λϑακωχας "ἀθλίας τύτων 
ζωῆς. πυΐαν δὰ λέγης ἡδονζι, εἰπέ μοι; Ὁ ὐπὸ ὃ μἶξεως» τ Γ᾿ πσξύσκαιρον ὼ βραχᾷ. ΠΣ Δ 
θύϑέως Ουτίω πόλεμος ὑχικαταλομθλῥει, κα ὸ κύματα, ὰ λυῆα, κα . μρία πάλν ἡ αὐτή. 

ὐ ζώτω" ἡμιῖ! ἢν ἀρης)ιως δ ὦ τιφνέοις ὀζαλελόμδρος αἰκρλοίφοις εἰ εἴποι, Ὁ ̓σφόδρᾳ λνερυῦῥοις 32. χ ὑμῖν 

μ᾿ αἰξι βασιλείας καὶ γεέννης αἰκούσει λόγων. ὁτὸμ: ἢ χαὶ ζαύτα Εἰς μέσον φγάγωνϑι, οὐ- 

δὲ ἔγεςιν Θἰπεῖν, ὅση ἣ φερνοιωτῶν ἡ ̓ἡδὸγὴ, ὁτὸν αἰαστλῆῃ “ἢ ἐ ἑαυτῷ ὌΝ φεφλῥυς, 
Οὐ βοαζία, τίω κα τ δἶν αἀὐϊέλων ὁμιλίδρ, τίω Ἰχὶ τῆς οἰσυρδύως' “ϑάῤῥησιν, τίω χιῖαι 

πρρσίλυ, ῷς γϑηας ἡ αὐανατυς ἐλπίδως ὠκείνας. λ᾿ ἡ ἐ μίξις ἔ ἔγχει (ναὶ ἡδονέυ {τῶτο βϑιν 

Ν᾽ (ἰμεγὸς «ἰΕιςρέφοισιν) ὁ οἢ ̓ σωφουνο ου , διωψα.) διμυεκώς μαηόνϑρος τῇ τῇ τὴς ἐυσεως 49 

τυραννίδι. τομυϑρπίον σα δὰυ ὄύφριτις ἡν. ἡ ̓ ) βία αὐτὴ ὼ ἴχδϑχ! ρα τῷ πορνϑύοντι 

μάλλὸν ὅφ1. εὖ ̓)δν κλύγος ὧν τῷ σώματι πολις, ὸ πεῖσις θα λοίήης κυμυταμϑ ης χα- 

λεπυτερον τι Ε γρέκειτωι, οὐδέποτε παϑὶς τίω Ἰπϑυμίαι ἱσάνϑμος, ἀλλ᾽ «εἰ βαλλόνϑμος 

ἐὺ αὑτῆς, ϑασερ ᾧ δι μονοίντες ὑ (ῳωεχως οὐ ζυϑ Κι πονηραδν καταρβη γνύψϑροι πρῶν- 

μΖ. 

Ὰ 



χούπεε, 

ΚΟΡΙ͂Ν, ΕἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ, ΛΟΓΙ.λζ. 493 
μῷ. ὁ ὃ σώφρων καϑούπερ ρίζες ; δρνάιο (ἀωεχῶς αὖ Σ βαίλλων, Ὁ Ῥρίων Χυ μείων τοι: 

τῶν ἡδίω καρ ποΐτω ἡδογζο ΚΟ ζωτ ὲ ᾧ χριστῷ ἡ συγήδτι κὶ καὶ τοῖς λριμασσόοῖς ζ,παί-. 

οἱς καλλωπιζόνϑρος διηνεκώς. Εἰ 3 κῷ τῶ ὁμιλίαν ὀραταιύεται μικρὸν ὦ φνος, Οὐδὲν φ. 

"» δῤ Εἴη. παλινγδρὸ χϑαθν ἔπεισι, κα πάλιν κύματα. δ ) ᾿ φιλοσοφων σελ Ξρχίω ἀφί- 

ξ ῃσι ταὐτίου λαῷ τίκ' πιραχέω, Οὐδ Αἰ ϑναφῆναι ζω πελαγ9ς, συ εῖδ' βοησοι Ὁ ϑηθάοι. 

Εἰ δέτινα βίαν αἰτοῦ αϑροι κατέχων τίω τοιαύτέου ὁρμζιυ, λα ἐ ὀκᾷϑος (ἰωωοχῶς βαλ- 
λόμϑμος τὸ χεντέρϑμος χ᾽ ὺ φὺ οἷ οἷφρον οὐ φέρων. ὦ ὺ αϑρόμοιον ὙΨ, ὥασερ δ ἵπτν ἄγριον μΘ- 

γόνϑμον ᾧ ανὐτιτείνογτου ανέχοι τῶ χαλινῷ, κὶ " κατέχοι μῷ τὶ πέργηρα αἰπάσης᾽ ὁ ὃ οὐδὸις, ὥςε 

πόνον Τῶτον Φυγεῖν, συρόμδνος αἷσσ αὐτοὶ πϑωταχοῦ φέρον ζαύτα Εἰ καὶ σαφέχερον τῷ 
10 δέον Εἰρνται, μηδεὶς ἐγχαλάτω. οὅ ὌᾺ λϑγῶν σεμψότητι χαλλωπίζεοϑαι βείλομαι, 

αἰλλα ποιῆσαι σεμοῖς " ὧδ αἰκουογζα. ΓΝ τῷ Χ) ὸ ὦ “ϑόφητα στενὸς γυ τοιούτων 

φείδον.) ῥη μῦ", τίω αἰκολασίν δῇ ἰουδούων ὀκκέψαι βουλθνϑνοι, αἰλλαὶ καὶ γνυμψότερον 
αὐνὖἕὦν χαιϑικρούνται ἢ ἡμής νι ἐφ οἷς Εἰρηκαιϑν. "δ᾽ "»» ΠΩ σηπεδὸνα ὀκοαλῷ βουλό- 

ϑμος, οὐ σκοπεῖ, πῶς καϑοιῥοὶς ὀζκ τηρήσει ᾷς χείρα, αἰλλ᾿ ὅπως ἐχῴιον ἀπαλλαξειε τῇ τῆς 
15 σηπτεδογοφ᾽ καὶ Ὁ) Ὁ ῷ ταπεινὸν ὑψηλθϑι ποίησαι λέλων αὗτος ται φούται' σεύτερον" ὺ ὁ σφά.- 

ξηΐ ηπρουλθύοντα ἀδουδείξων, καὶ ἑαυτὸν αἰμάζοσοι μετ᾽ ὀκείνα, χαὶ αὔτο αὐτὸν ποιᾷ 
λαμιασούτερν" ἐπεὶ καὶ ' φρατιώτέωυ ἐπθινελϑόντα οἰπὸ ᾧ πολέμου δὺ ἴδοι τις ἰχϑει κα αἱ: 
ματι ἐγκεφώλῳ μέμο λυσμένον, ου ̓ μισήσει, οὐ δ πο Ἰποςραφήστ,) δχρύ τοτο αλλά ᾧ ϑαυ« 

μάᾶσεἷ) μᾶλλον. ὕτω δὴ αὶ ἡμεῖς ποιώμϑρ᾽ ὁτὸμ ἰδωυϑὺ τινώ τω Ὁ χαταστραΐξαι τί, 

10 Ἰθπιλυμίαν ἡμιαγαθιον ἐπθμιόναι, μᾶλλον αὐτὸν ϑαυμαζωνδ, Ὁ! ᾿κονωναΐμδυ τῇ τῆς μάχης 

χα τῆς νίκη: :ἀυτῳὶ, Ὁ πσολετδὸὺ ἐρώνῳι λένγωρϑρ, δίξατε ἡ ἡμῶν τίω ὧκ τὴς ἐπεϑυμίας 
ἡδογίωυ, ἢ Δ' γλῤσώφρων: ἡΐωυ Οὐἰπὸ τὴν γήκνὴς ἐχή, συ' ̓ ᾿ οὐδαυμόϑεν. Εἰ ἢ ὑμεῖς πίω ὦ ἐκ τὴς 

ὁμιλίας λύγϑιτι, αἰλλ᾽ ἐκείνη: σειφέφέρῥε Χαὶ ̓ἠχμρχεσέρᾳ. σὺ )Ὲ ἐχᾷ: τὸ τῆς Ὡστοα 

λφύστως βεκὰὼ ταὶ μηδὲ φαινόνϑρον; ἐκεῖνος ἃ Οἰστο τῷ Ψ (ἐωήδυτος. χα μείζονα καὶ διζυεκῆ 

ὁ5σὶ γλυκυτέραν ἐχά τίωυ' ϑυφροσυνίωυ. οννῇ νὰ οὕτως ὁμιλία γαωναικς, ὡς Φιλο- 
συφία ἀταξαχον διωύαπαι τηρῆστη! υχίω χίωὺ χαὶ ᾿ ερώσαι. οὗ! αϑρ δὰ φίμυ, ὅπερ ἐφίω, 

στυφος οὕ οὕτω δείκψεσιν ἡμῖν τίωυ ἡδονίωώ᾽ ἐχὶ δὲ σου, τίωὐ υϑὺ δἰπὸ “ὃ ἡῆης αὐϑυμίλν ὁ, 

τίωυ ὃ ἡδονίωο βουλόμδιος ἰδεῖν, οὐχ ϑύρίσκω, ποῖον Ν᾽ βέλφιοθν: ἡδονῆς δι ῷ “-ϑϑ 

τῆς μίξεως ; αλλ Οὐκ ἐς!. μανίας γοῤ ὅδε ἡ οἴδαφορας χαὶ ἱκφασεωρ. ὃ ̓  ὧν ο ἐ- 

30 δόνζᾳᾳ τεϊζῳ καὶ ὀξίςα αϑαι, οὐ οὐχ ὑδογῆς, Ε ἢ ἡδονὴφ' ἐῶ, Οέαι δ αὑτά σε ξἰργάσω»», ὦ 
Φ αἰληϑειοτος αὐππομδήοισι. χαὶ ̓γ οἱ  πονεύοντες κα Ὁ πληῆόρϑμοι, ἄν ὀδονζα τείξοισι, 

χϑ αἱ ᾿ ὠδίνουσαι γεινάμκες ἡζχασώρϑραι τοῖς πενοις τὸ ΧΩ τῶ ποιοίσιν. ὧᾳ οὐχ, ἡδονὴ τῇ- 

το,αὐλλ᾽ ἱκξασις μάλλον, κφω "λόρυξος, καῇ ταραχχί. αλλ ὁ μῷ ταῦτα καιοϑν ἀλλ σὰ ὥπ. 

σεν )Ὰ τίωω τεκοῦσαν εἰν ἡδονῇ Εἰποιρν ὸν τῇ), αλλ ᾧ ἀπαλλαγῇ πόνων. ου ἐπλύτως 

45 ἐ τῶῦτο ἡδονή, αἰλὰ ̓ αἰεϑενία μώλλον καὶ ἔκλασις. πολὺ: ὃ τὸ μασον ἐχατίρων αὐτων 681. ποῖος 
δξζυ τὴς ἡδονῆς ̓ σηο9, Εἰπέ μοι; οὐκ ὃςιν συνδίς, Εἰ χαὶ ἔριν, ὅγω βραχύς ὅν, ὡς μη 

δὲ φαίνεοϑαι. μὐεία ὅΐω φιλονεικήσαντες φωραῖσαι αὐτὸν κ᾿) καταχεῖν, οὐχ ἡδιωινήϑης- 

μϑι. ἀλλ ὔχὸ ὁ τῷ σωφρφνος τοιούγος, εἰλλὶ πλατὺς, ἡ πᾶσι κατάδηλος, μάλλον ὧπας ὁ 
βίος εὖ ἡδονῇ, Ὁ Φ ωήδόνςς αὑτῇ [σεφαννρδύυ ΄ κυμᾷ ὁ ἐσορεσμένων, θδενὸρ όδουιμόϑεν ἐγίνο- 

2ουϑῥα ϑυρύξυ. ἐπεὶ δξώυ οὗ: μαίλλον. οὐ ἡδὸνη,ὁ ὃ ) φιλήδονος οὐ εἰγυμίᾳ καὶ ὼ 2ορύζοις, φϑύγω-: 

οϑῳ αἰκολασίλν, ὀυτεχῶμῖθα, σοφροσύην, ἡαὶ ἡ ΨΜ μϑηώτων ξπχιτύχωμϑρ αἰ γαϑών, γϑβιτι 
ἡ φιλον,ϑοφπία. 

Οβεγίοή τοι, 3. Τι Δογ: 
) 

ἊΝ δι, 



κὸν κ.. 494 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Λογ. λυ. 1 ΓΝΩΡΙΖΩ ΔΕ ΥΜΙ͂Ν, ΑΔΕΛΦΟΙῚΙ, ΤῸ ΕΥ̓ΑΓΓῈ: 
ιίον, ὃ ϑϑηγίελισοί μων ὑμῖν, ὁ αὶ πϑρελαίξετο, ὧν ᾧ ἡ ἐξήκατ, ΖΦ Δί δὰ 
σωΐξεοϑε,τινὶ λόγῳ θυηγίολισώώμδιυ ὑμῖν. 

Ἐπ ΓΙωρτίσες (Ὁ) «ἰθὲ δ" πνᾶυματικϑῷν λόγον, Ἐχὶ ὃ πότων ὁῤαγι. 
λ  κἰότατον ἀθίςαται,τίω' αἰθὶ τῆς ἀϑάςξαίσεως ες ασέϑεσιν. ἡ γὰρ ὦ 

τῦτῳ στρόδρα οὐγύσοων. κα χαϑούπορ Ἐχὶ δὴ σωμώτων, ὅτὸν αὐνῃδῪα' 

} ἀν φερεωΐν ὃ πυρετὸς, λέγω δ νϑύρων ἢ ἿΜ φλεδών καὶ 5 λον 

Ὁ ὥὡὍούτωι φοιχαίων, λύΐατον οἷν ὦ χαχὸν, ἐρ μὴ πολλῆς Ὅσο. ἴϑ 

ἢ λαύσῃ τὴς ὀχιμδιείας" ὅτω δὴ ἡ τότε ϑιμέοϑαι ὀκοδυώβυεν, Ἐχὶ 
γ᾽ αὐτὸ τὴς θὐσεξείας τὸ φοιχεῖα Ὁ κακὸν ἐξαδιζε. δ9 πολλῇ τῇ ἀπουδῇ κέχρηται 
.“Ὡν »αἱ . , » Δ» ν΄} δὰ ὁΠ]Παὐλος. Ουσὶὲ Ν αἶϑι βίου λοιπὸν ὁ λόγος ζιὦ ἀὐτῳΐ, οὐδ ὅτι ὁ ὥ ἐπύρνδυεν, ὁ ὃ ἐπλοο. 
γέκτει, ὁ 5 δι κικκλυμῳϑμίω ΕἾ χε τίω κεφαλζω, δλλὰ αἰδὲ ἀγαθῶν ὃ χεφά.. 
ριον, αἰϑὶ "ὸ τίω' αἰάίςασιν «ἱντίωυ ἐςασίαζον. δ δὴ πᾶσα ἡμδ ἐλπὶς αὕτη, πος ας 
τἶη» σφοδραΐςἵςαν ὁ δζρίδολος, ὦ ποτὲ (ὦ ὀμηρᾳχαθείπσαῖξ αὐτίω), ποτὲ ἐλ ἤδη γε- 

β.τιμι β ζ. γϑνόναι " δὴ Τιμοθέῳ γράφων Παῦλος γάγίφιναν ὠκάλει ὃ πονηρϑν τῶτο δόγμα, ἡ (Ξ 
Εἰσαίγρνζῳι αὐτὸ ἐςιξε λέγων, ὧν “ΙΝ Ύ μϑῥαιος, ἢ Φιλητος, οἵτινες αἰϑὶ τίωὐ ἀἰλήθφαν ἡ.: 

φϑγαισοιν, λέγθντες τέωυ αὐ ςτισιν ἤδη, γεγϑνέναι, ὁ αἰατρόπουσι τίου τινων πίςιν. ποτὲ (ζ ὅζζ 
ὅτο ἐλεχϑν,ποτὲ ὃ ὅτι Ὁ σώμα Οὔκ λϑίφωται,ΔΔλλ αἱ τὴς ψυχῆς ὁ καϑαρμός ἔϑιν ἡ «ἰαΐξασις, 1ο᾽ 
φρῦτα ἢ ἐπεῖὸς λίγ ὁ ποιηρῆς δαίμων ὠκῷος, τίωυ λμάϊςασιν ἀὐατρέψαι βουλόμϑνος μέ. 
τον, διλλαὶ ἡ τὰ φῇ ἡ μδυ ϑμόμϑμα ἀπόμτα διῶξαι μῶλον ὅγτα. Εἰ γδρ ἐπείίϑησαν μὴ 
{ὴ σωμάτων αὐαςασιν,ζζ μικρὸν ἰὐρις ἔπιε μυηγδὲ ΣΧ ολφὸν ἐγηγόρϑαι. ὐπὸ ὃ τύτυ κα- 
χεθο Εἰσλν ὁδῷ βαδίζων, ὃ μὴ κὐῬαγελϑνέναι, μηδὲ πεποιηκέναι ὦπερ ἐποίησε. τοῖ- 

αὐτὴ γορὴ τῷ ἰαῦολου κακϑργία. δ[9 ἡ μιεϑοδείδν αὐτίω καλᾷὸο Παῦλος, ὅτι οὐκ ἐΐ ες 
ῥυϑείας, ὃ βυίλεται κριτασκθυαΐσαι, δείκφεσιν, ὧφε μὴ δμέοϑαι καζαφωρος,δλ ἕτεραν ἐ- 
φγτῳ αὐδετιϑεὶς προϑσωπεῖον, ἕτερφι τεκταίνει, καὶ καϑοίπερ πολέμωος χαὶ κρικϑύρ. 

φ»ς πύλοι αγολσξαλὼν καὶ τείχεσι, κοίτωθεν αἰπσορύῆει λανθούγων, ὡςε ζω τῇ δ)μέ- 
οϑα; δυστούλᾳκηνς, χαὶ κατορθῶσαι ὥπερ ἐαπούδωκε. δ ῥπερ «εἰ (ᾳς τοιαύζῳις τω 
πείγας θ᾽ εἴσκων, χα Εἶν πονηρευς τώτους ϑηρωῖν λόχους ὁϑαυμασὺς οὗν χαὶ μέγας αὐήρ, 30 

β' Κορ. β.ια, ἐλεῦν ᾿ Οὐ γὰρ «υτὖ (ῷ νοήματα αἰγνοοῦνδμ. ὦ γὰ} ἐν ζιῦϑα, ὀλόκλιηρον ὁβαχα- 

λυΐῆει (ὃ δῦλον εἰτϑ ἃ πϑύτω δείκνυσι ῷ μη χόμήματα, καὶ ὅσοι βούλοται χατασκθυάί- 
σα! αρϑλτίϑησιν Εἰς μέσον, ((Π πολλῆς ἀἰκριδείας ὠπάσιν Ὡηπιων. Δ σ᾽ γὰβ τὸν κα ὕξερον 
τέθέχε τοτὶ τὸ χεφαίλῴιιον Ὑ0" ἄγλων, Ὧ ὼ σφίδρα λϑαγκφιότωτον ζω, κα) ῷᾳ ἡμέτερα 

(μέχον ὧπόμτα. καὶ σχόττᾳ (ἰώεσιν. πσοϑτεοϑν γ (ὧν οἰκείους ἀσφαλισοίμϑμος, τότε 35 

ἐπεξέρχεται ἃ περαιτέρω τῳ λόγω, ἡ ἐν ἔξωϑον ἐκ αἰϑκοισίας ζχισοιμξει. ἀσφαλί- 
ζοπα δὲ Φδν' οἰκοίοις, σύκ Ὡἰπὸ λογισμιών, δλ᾽ σο ἤδη γελμηρϑμων, ἡ περ ἀδοὶ 

κουτεδήξαντο ᾧ Ὠχίς θυσαν γε λμνοϑοι ̓  ὃ μαείλιςα ωιὦ εἰν ττεηῆικὸν, καὶ ἰχδμὸν ἀὐῥιὶ κατα- 

“(᾿. Εἰ Ν᾽ ἠζουλήϑησαν αἰπιφῆσοι μ(  ζαύτα, οἔκέτι λϑιπὸν τῳ Παύλῳ, δλ᾽ ἑαυ- 

᾿ τοὺς ἐμαλλον αἰπιζοῖν᾿ ὅπερ κατηγϑϑλα ἰώ ὀκείνων δ ἀπαἷ καταδείξαμϑβων, ᾧ μετα- 40 
ϑερδύων. δ δὴ τῦρο καὶ ἐντεῦθεν ἀῤχεται, δεικνυῤ ὅτι Οὐκ ἄλλων δεῖται μδοτύρων Εἰς ὃ 
δέξαι, ὅτι τάληϑὴ λέγ, αἷλλ᾽ αὐνὴὖ ἐκείνων ὟΨ ἠπατηρδῥων. ἵνα δὲ ὃ λέγω σαφέςερον 

ἔλϑηται, «ὐγϑυ λοιπὸν ὀμαγχφηον οἰχούσοωι γῆν" ρημώτων. αἰνω δἶῶυ ζωῶτα 1; γνωοί- 

ζῳ ὑμῖν, ἀδελφοί, φησι, ὃ θυαγήέλιον, ὃ ϑὐνηηελισαάμόυν ὑμῷν. Εἶδες (ἶϑ᾽ ὅσις Ἰλαεικείας 

«Ρ ΑταΙ; 

5 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΊ ΣΤ, ΠΡΩΤ; (ΛΓ. λιὶ δ) κιν κ 
αὐῤχεται ; Εἶδες πῶς πὸ τὴς χορ δειξεν ὅτε εν καινὸν Εἰσείγή, ουδὲ ξένον ῃ ὁ "Ὰ» 

γνωρίζων ὦ ἤδη γγωοϑέν,. Εἶπε Οἰς λήϑίω ἐμπεσόν γγωοίξῳ πάλιν Εἰς μψήμέω ἄγαν, 
χαλέσας δία δελφοις, θὶ μικρ αν ᾧ οὐὐπτεύθεν τσσόκαωτιζαλεν Μ᾽ λεχονϑέων τίωὐ σόν 
δηξι. αἰδελφοὶ ἽὝΣΡ ὑδωμαγε ἐγ μοθὰ, αλλ ἡ ὐπὸ τῆς κτ' σοίρκοι τ ολςοῦ οἰκονομί- 

: 3. ας. 8,9 δὴ Ὁ ὅτως αὐτῇ ἐκοίλεσει, ἐμ Ζ καταβαίνων ὲ ̓ϑερκηχάνων, ὁμοῦ δὲ ἿΜ 

μύφάων ἀγαϑων αἰωμιμνήσκων. ἢ Ὁ. ἐξος παλιν) αὡτῷ κα ζασκβυα κὸν. ποῖον δὰ 
ΩΣ ὦ ἐναηίλιο, ἿὟὮΨ γΡ ἐυαήελ ἰων ὃ κεφάλαιον ἐντεῦθεν ἔχά πίω" Φρχίω, στὸ 

πϑδ Θεὰ δ μέαϑαι δὐ,ϑεϑ πεν, κοὐ παυρωϑίεσαι; χα αὐὰξ"ἕῶαι. ᾿ τοῦτο κα ὃ Γαΐο,» 
ἠλ ἐυνγίελίζει» τῇ πϑρϑώνῳ, ζρόγο ᾧ (Ὁ πσοόφῆται τῇ οἰκουυδυῃ, ζοδη χα Ὁ). ἐἰπέςολοι 

Ι ἀπόμτες ." ᾿ ει 0 ἐυυολισα μάν ὑμῖ!, δ χα πϑρελαθετε, ω ᾧ » ἐξήχατε, 

ᾧ, Διίδὲ σωξεοϑς, Ἰυνὶ λόγῳ ἐνηήελιφοί μέ ὑβογ Εἰ κοτέγετο᾽ οκῶς αἱ μὴ Εἰκῃ. 

Ἰλιςιυσατέ, Εἶδες πτωώς αὐτοις καλεῖ εἴντυρας ΥΔΛ Εὐρρυϑβων τ καὶ οὐ λέγ, ὃ 

ἠχϑύστιτε, ἀλλ᾽, δ᾿ ΤῸ» ελρίρετε, ὥασερ Ἰαμα οὐ ρακί ϑήκζυ, αὐτὸς ἀπα Μ. καὶ δόλον στί 

δ λϑγφν μένον, αἰλλαὶ χαὶ δὲ ἐργωνιὶ σημέϊων χα θαυμώτωι αὐτὸ χα ἰκόλαθον, ἃ ἵνα και τέγωσι 
{2 (ΟἹ ἀσφαλείας. Εἴζᾳ ΩΝ (παλαιὰ Ἰλεγα, ὁ (ὁ παρϑῦᾳ ἐστέφηση “δόνον Εὐπων, ἐν 

ᾧ τσὶ ἑξήκατι, αϑοκααλαμδλρων κὑ τοις, ὡς μηδὲ, Εἰ σφδρᾳ βουληθείαν, Ορνήσαο!ῃ, 
δυωνϑίεῦαι. 59 ἡ Ὡρηϑεδρμὸς ὥς Εἶπε, διδεύσκω ἡμιας, δ λα, γνωριξωυμῖν Ὁ ἡδὴ 

δόλον βμόνϑιον. καὶ πῶς «ὄν σαλίνομϑμοις ἐξάναι φυσί;νατοϑασαιέται ἀγνοιὸν συμιφερον-- 

τῶς ὅπερ ὁ Κὰ1] Γαλαῖυ" ποι, δλλ᾽ ἐχ ὁμοίως. ΚΝ )5 οὐκ ἑω ἀγνοιὰν ὁκῶ πχφεσ- 
30 ποιήσαοϑει, ἑτέρως μεθοδοῦζει (Ὁ) λόχϑν λόγων, Πύέποιδοι 5 δέ ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ, ὅτι ΓΆΑΤοΝῚ, 

Οὐδὲν ὠλλο. Φρονήσετε. οὔκ Εἶπεν, ὅτι ; οὐεῆν ἄλλο ἐφῥλ)νήσατον ὩΣ ὠμολογημϑμον " 

«τον ὃ «ραπίωμα ὁ χκτάδνλον, λα δ᾽ μέλλον ὀρίνά πα " χαίτοι ὁ τῶν» ἄδηλοι “δ᾽ 

ἥα ἀύζες ἐφολκύσηται μειφίνως, εἰν ζυῦϑει ὑδύτοι αὶ ποϑϑ «ποιεῖται αἰγνοξν, λέγων, ὧν ᾧ 

ἡ ἑξήκατε. Εἰζᾳ ὃ κέρδος, δὲ δὲ σώζεοϑε . Φιυνὶ λόγω δ'νγελισοώμέυ ὑμῶν, ὡςε εὰ-- 
25 Φίωείας δὴν ἡ διδασκαλία αὕτη ἡνιώ, αὶ ἐρμιδουείας. νὶ γδΡ ἀφ᾿ δείωος τὸ. δόγμα, Φησὶ, 

μαϑεῖν, δον ἰπυομψναϑέωώαι, καὶ δίϑρθω ϑίεϑαι!. ζαῦτα ἢ λέγη, ἐκ ἀφιεὶς αὐζδ αὐαι- 
Δριυτῆσοαρ καϑαγταῖξ. τί δέ 81, τινὶ λόγῳ ὀύπήελισα μέζω ν ποίῳ, ξοπῳ. Εἶπον, φησι, 
τίω ὀμάςασιν γίνεοϑει. ὃτι (ὦ γὰ ὅϑιν λύάςασις, Οὖκ ὀμ' Φφαίω ὑμᾶς αμφιξάλλειν᾽᾿ 

ζητέτε ἴσως μαϑαῖν ἐτιφέςερον τὸ Εἰρηυϑίον. τού» δὲ αὶ ποιήσω. καὶ ΡΝ ἴδω σαιφώφ, 

30 41Π| τὸ δόγμα κατέχετε. Εἶτα ἴη7" υποφανόωϑμος ἐλεὶν, οὖν ᾧ καὶ ἐφήκατε, ἵω μὴ ζω- 
“ἢ ῥαϑυμοτέρϑες ποιήσῃ, φοξῴ πάλι ἀὐδις λέγων, Εἰ χατέχετε, ἐκῶς Εἰ μὲ Εἰκῇ ἐ- 

“τις θύσατε, δεικρις ὅτι πίξὲ τὸ χεφαίλαιο ἡ πλνγὴ, ὦ ὑχ αἰ ΤῊ τυχόντων ὁ αἰγῶν, , 

λ΄ ὐπὸ ὀλοκλήργυ τῆς πίςεως. ὠνιῶ ᾽ αἰσεφξαλιϑῥως αὐτὸ φησι, πσϑϑϊων ὃ χαὶ' 
αἱ αϑερμαμόνϑμος, γυμνῇ Ἄρι πον τῇ κφόλῃ βοᾷ δὰ λέγει, Εἰ ΣΧ οιφὸς σέο ἐγήγερται; : 

23 κανὸν εὐβα τὸ κήρυγμα ἡμδὰ, κενὴ ὃ ᾧ ἡ πίξις ὑρδίν᾽ ἐτι ἐφὲ εἰν ταῖς αἰρδοτίαις ὑμῶν. δ΄. 
οὖ αυδϑοιμίοις υχ ὕτως. ὕτω γδ χρήσιμον δ νρέμαικ, καὶ μικρὸν πσϑοϊέναι. ᾿ 

3 Πωρέδωχᾳ Ψ ὑμῖν ἐν ποοϑ τοις, χα παρ ἐλαίου, Οὐ λέμι οὐὰ 
ὅτι ΕἾπον ὑμῖν, σεν ἐδίδαξα ὑμαξ, δλλ τῇ «ὐτῇ κέχρηται λέξει πάλιν, πϑρέδωκα ὑ-- 
μδ, λέγον, οὶ “ϑϑέλσιδον [ οὐδ ἐνζωῦϑα, ἐμὲ διδὰ ἡθύωαι, φησιν, λα αὐέλαϊξον]δυο ᾿ 

40 ζτο κατασχθυαζων, ὅτι τε συν οἴκοθεν ἐπτισοίτειν δῴ καὶ ὅτι οἱ ἀὐἰπεδείξεως τὸς δ. 9 ἢ 
ἐργωνἐπλυθ9 Φορή ϑησοιν, οὐ Ἅθηϑις ψιλοῖς.  ΚῸ' μικρὸν αἰξιόπιφον τὸν λόορν ποιοί, τὸ πὸ 
Εἰς (Ὁ Χεοισὺν αὐώγει, αὶ διίκρεσιν συν τυτων δου, ϑοῴσεινον ἐν Τὴν" δογμάτων. Ὅ( δε όθ!, 
“δέδωκα 9 ὑμῖν ῳ ἡσοθτοις, Φυσὶν Ἵ ὅξαργας,οὐ γμῶ. ζωῶτα ̓  λέπι ῷ “οῦτον αἶθδα- 

γον εὗρτυρα, ὶ ὅτι ἐσαύτης ζωἶ αἰοιευύης τοσῦτον χφόιον πέιοϑύνζας νοῦ μετα τί)εοϑαι " ἢ οὐ 
Οἰιγγίοί. τοπλ. 3. Ἐν» τῦτο 



χοὸς ςς 456 ΧΡΥΣΟΙ͂ ΕἸΣ ΗΝ ΠΒῸΣ 
τὴ μόνον, ἀλλαὶ ὅτι ἡ ὀβαιγχα)ον τὸ δδλμα, 89 ὑρογμευρ τοις “ἡ »εδὸ θη, ὁ ἐκ «οδϑοιμί- 

ων ἐυϑέως. καὶ τί γϑρέδωχας, Εἰπέ μαι; αἰλλ᾽ οὐ λέγει τῦτο ἐρδίως; δὼ ρϑτον, δι 
“ϑέλαζον. καὶ τί αὐρέλαξες,; . υΘη Χρολοὺφαπέθανον ᾺΡ Μ᾽ αρϑοϊιών ἡμδί. 
.. Οὐκ Εἶπεν ἐυθέως, ὅτι, ααςα σίς 521 δνσωμξρηρδι) ἀν άυτο ἐς τυ ποῦτο κμτα- 

υχίαζε;, πϑρρωϑην ἢ. χα! δὶ ὁτέρων, λέγων. ὑπ Χριζος: ἀπεϑανερὼ μαγώλξιρφ νὼ Κρηπῖι. ς 

δὼ ὁ γεμέλιον αἰρῥαγῆ πρρ  καταιηάρδμος πὸ δὴ τῆς ὀμαςαίσεως "λδηαὺ)» φυυδ ΣΣ 
«πλώς εἶ πεν, ὅτι ἀπέθδμεν ὁ Χολεὸς ( χαΐτοι τὼ τϑτο δρκοιῷ δυιλώσοι τί λμαΐσασιν) 

᾿ὡλὰ μετα φρεϑοϑήκηρν δι ϑλτορα χέθλυον αὐ αῤρ ἫΜ αμδοτίων δ. τὐδ Ὅν Ἀ. ἀΐδιον 
εἰκούσαι τί Χήγϑεσιν ονζῳϑα (ὦ τὰ ἹΜεανεχόοίων νοφοιοῦ τες, ὃ τὴς ἀληθείας ἐμθροὶ, ταὶ τῇ 
οἰκεία πολεμοιῶτις σωτηφία. τί δδὰν ὅτοι Δέρϑισε θανατον εἰν ζρκ 9υύ, φησιν, συ ϑὲν αἶλλο τὸ 

λέπιο Παῦδος, ἢ τὸ δὰ αοδοτίᾳ δ μέλδαι, ᾧ ὀἀῤάίῥασιν τὸ Ἢ αἰ μδοτιων ὠπαλλαγάδαι. 
Εἶδες πεῖς συν πλλίης αἰϑϑενέχερνν.: ᾧ πῶς τοῖφ οἰκείοις «'λίσκοται τηερϑῖς; ἡ νὶ δεῖ- 
ται τὴς ἐξωϑεν μαίχες, αλλ αυγῆι αὐφιπείρε); σκάζει γϑεῶ καὶ ὁτειπῶς ἑαυ (δὶ διέπειρον; 
δὲ ὧν Εἰρήκασιν , Εἐγὰν τῶτο ϑανάτος, σώμα δὲσέκ ἐλφῳξφινὰθ᾽ ὑμαξ ὀὔζοιφος, αἰ- 

πέθανε δὲ, ἐν αἰμδοτία ἐδμετο κά ὑμᾶς." ἐγὼ ζοὰ λέγα, ὅτι σῶμα αἰέλφξε, καὶ ὁ 

φείνατον τῆς (Θρκὲς ἐῃ φημ ᾿ σθδὲ τῶτο διριούψᾶρος, κζνο αὐὰγκαϑήση λέγειν. Εἰ 
Ιωαν. "μπὲ δὲ ἐν αοδότία ἐλμετο, πῶς φησι, Τὶς ἐξ ὑμδὼ ἐλέγχᾷ τ αὐθὲ αἰὐξοτίας χαὶ, Ερεται ὁτν 
Ματ3, γ. “, »σμου τῦτα αὐῤχων,ὺ φα ὁμοὶ σέ ἔχᾳ δυφῖν,; καὶ πάλιν, Οὕτω «ὠρέπον ὅθὴν ἡμίν πλη- 

σαι πᾶσαν διχαμοσεωζω. “πῶς ἃὲ ὅλως ἔπ αἰὐϑοτωλών αἰπίϑαμεν, Εἴτε αὐτὸς ἐν α- 

δίας ἰωἶν (ὃ ὙῈΡ αἰ ᾳιεδόοτωλάῖι, ἰποθνήσχοντα, αὐτὸν αὐὰ δ τητον δ 40). ἐπεὶ το 
Εἰ καὶ αὐτὸς αμδοΐονει, πῷς “Ὁ ὠλλῶν ἀ μδοτωλών ἀσποθανάται ν Εἰ αρ' αἰ μδοτι.. 

ὡδν ὠλλὼν αἰ πάθοιεν, αγα μζϑτητος ὧν αἰσεέθαινεν Εἰ 5. ἀγα μὔστητος ὧν ἀἰπτέθοινεν, οὐ τὸν τῆς 

αἰ εὗοτίας θαύατον {πῶς γ5,ὅτι ἀνα μδϑτητος!) δλλά τὸν τὸ σώματος. Ἦ 8,9 ᾧ ὁ Παῦλος 
οὐχ ἀπλώς Εἶπῳ, αἰπίθτωει, Ὡλὰ «αϑόσέϑηχεν, Αἱ Ρ ΥΜ αἱ οδοτιων ἡ δέν, χαὶ ἀκονῷς “ἐλδοι 

ἐκείνους ἐμζαλὼν Εἷς τὸ ὁμολογῆσαι τὸν σωματικὸν ϑανα Όν, χαὶ δεικνυς ὙΝῚ τοτν, δτί χρὴ ὡς ὕμν ̓ 

(ὧδ τῷ ϑανάτα να δδτητος (ὦ, τον χορ αἰ δὰ πιώϊν δλλοτϑίων υὐστοϑνήσχϑνζᾳ, αὐ- τατω ἢ 

τὸν αἰα μὗδτητον ἐὴ αἰκόλουλον.. καὶ Ουνὲ τύτῳ ἠρχέιϑη, δνλ ἐπήγαγε, Καπὶ ῳῷὶ τἀ θέμα 
»φαφαςὶ, Καὶ ἐὑτεύθεν αἰξιόπιτον τκίλιν ποιαίν τὸν λόγον, νὸ δοιλοδ ποῖον ϑαύγατον ἔλε- ΛΩΝ 

λα καὶ ην 78. ἢ γὰ}} αἱ γραφαὶ τὸν τῷ σώματος ἀύωχϑρθύοισι πϑυζωχοῦ. Ωρυξὸν γὰρ αν χείδαθ 
ζαχινβα. α πύδας, φησί κὶ Οὐ ονται εἰς ὃν ἀξεκέντησοιν. καὶ πολλὰ ὃ ἕτερα, ἵνω μὴ παγζᾳ καϑ ἦν λέ- 

γωιδν, τὰ ζ αἱ αἱ βημῶν, τὰ ὃ αἰ 9. τύπων δβὶν ἐν αὑτῶςς κείνϑμα ἰδεῖν δυλοιώτα τῆς (6ρ- 
Ἡσινγι τ. κὸς τίω σφραγάω ὼ ὅτι αἱ ΟὟ αἱ μα ιν ἡ μδ ἐσφώγη. Ὑπὲρ γε ΔΙ αἰ μδὸογιὠών ξ λαῦ 
ὉΜ λ μδν φησιν ἥκει Εἰς θανατπν ᾿κνΚύρμος πϑρέδωχεν αὖτὸν τὰς αἱ μδοτίαις ἡμδυ" Ὁ τραῦ μας 

“ἰ,ιϑη δαὶ (ἐ αρϑδῆίας ἡμδ. Εἰ οὐκ ἀγέχη τῆς παλαιᾶς, ἄκουσον Ἰωῤύνου βοώντες, χα 

ἴωαν. ἀν κα}. ἀμφότερα δηιλφιοῦτος, ὃ τίω τῇ σώμφιτος σφαγέω, ἃ τίω αἰ ίαν᾽ 1δὲγδδῤ, φησιν, ὁ αἰμγὸς κς 
β. Κορ. κα, πῷ Θεοῦ ὁ ἀἰρων τίω αἱ μδὸτίαν τῷ κάσμιν " ὁ ΤΠαύλου λέγϑνζος, Τὸν γ)5)} Λεὴ γνώτα αἱἰεο- 

τἷδν, ὑπ ἡ δμα δον ἐποίισεν, ἥα ἡμεῖς δώ θα Θεοῦ ϑυχᾳιοσιωη ἐν αὐτῷ ἃ πά- 
Γαλατ. 7. χν Χοιφὸς ἡμας ὀἐϊξηγόρφισιν ὧκ τῆς καιταίφφις τῷ νόμια, δινόνϑμος τ ἡμδυκατάρα. καὶ 

κολάαγ. βιι" πάλιν, Απεκδυσαίμϑμος ζχώ ὥρχας ἡὶ ζ(δόξυσίας, ἐδειγμάσισν, ϑρια μφ θύσας, καὶ μωφία 
ἕτεροι το λείονα δυιλϑιῶτα τὰ κτ' τίωᾳ σφαγῶν τῷ σώματος ἥνμομϑνα, ἃ αἰ μδοτίας 40 

τωαν. 7.8, Ἔλα, Ν᾿ αὐτὸς φησιν, Ὑτῷ ὑμδλ[ ἀγιάζω ἐμᾳυτὸν᾽ ὁ, Ο χων τῷ κόσμε τότα κα- 

Ἰωαν “δια. ζακέκριται γεῶ, δηλ δῊ Οὐκ ἔχων αἱ μϑδτιαν ἐσφαγη. 

4 Καὶ ὅτιἐτώφη. Καὶ τῶηο 75.) προϑτέρων καιτασκθυα ςικν, Ὁ δ᾽ ϑι. 76. 

ὑϑνον, πλμτως σῶμα ὅ91, ἢ οὖν ζυῦϑα, οὐκέτι τρλείϑησιρζ γραφάς. ΕἾχε γι 
. πλίο 
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ΚΟΡΙΝ ΕΠῚΣ Τὸ ΠΡῺ Τ΄ ΛΟ ΓΤ. ληὶ 897 κὰν κὶ. 
πλζωὸ οὐ πυθϑ:! ϑησὶ, τἦγος ἔνοχον ν ἢ ὅτι ὁ ταίφος αἴπαισι δῆλος καὶ τότε ἡ νμῦ “ἡ στιν κουοῦῖ 
χεῖται ὃ κὶ ζςςὶ γράφως. τίνος δξῶυ ἕνεκεν ἐγ ζῷῷθαι τροοτίϑησι Ὁ, καὶ (ις γραφαῖς 

(Καὶ ὅτι ἐγήγερται τῇ ποίτῃ ἡμέρᾳ, κτ' Τὶ γραφα) ὠ ΦΚαὶᾶῴοὖκ ᾶ᾿ρκεῖται τῳ 
ποοϑτέρῳ τω κτ' κοινοῦ Εἰρηνδύῳ » ὅτι ἡ τῷ» τοῖς πολλοῖς ἄδηλον ἰμὦ, 59 καγζῦθα (ὲ 

αὶ 9 γραφάς ὩΣ. ἐμπνθυοϑεὶς, Ἐ τῶν οὐνοήσας Ὁ σοφ ὃν τὸ ϑεῖον νόημα. πῶς δέώυ καὶ Ὡὶ Ἑ 
ϑαναΐτου Ὁ ἀὐζ' ποιζ, ὅτι καίκεῖ ὁ ζ ςαυρὸς πᾶσι χατάδυιλος ζω, ὸ πόθτων ὁρώγτῶν αε- ᾿ 
σχϑ λϑπίζετο᾽ ἡ ὃ αἰτία, Οὐχ ἐτὶ ὁμοίως. ὅτι δ. ἀἰπέθοινε, πλρτες ἡδεότον᾽ ὅτι ὃ κω Μ' 
αἰμῦοτι ! τῆς οἰκουνϑμὴης τῦτο ἔπαϑεν, Οέκέτι ὁμοίως ἡπίςαντο ΟΦ πορλοί, δ 9 τίω ἀπὸ 

Ἢ »φαφών εδότυοίδυ τρανή. ὡλὰ τῦτο Δ ἱκόμως ὡσοδέδεικ!) δ Ψ Εἰρηνϑρων 

ῖο ἡμῖν "ποῦ 3 ὅτι ἐπώφυ, ἡ τῇ τοἰτη ραρᾷ αὐαφήσι") Εἰρήκασιν αἱ “ξαφα! } δε τὸ κτὶ πὸ ]ω-- 

νδῷ τύπου, ὃν ὶ αὐτὸς οὐ ῬΑ) λέγων" Ὡασερ ἰώ Ιωνῶς ον τὴ κοιλία τῷ κήτους τοῖς ἡμό- μετθοιβιμ.. Ὁ 
ρας ἃ τρεῖς υὐκίᾳς, οὕτως ἔα ὶὶ ὁ ψος τ δι, ϑοώπου οὖν τῇ χαρδία, τὴς γῆς τρεῖς ἡμέρφις χαὶ 
πεῖς νύκίᾳς. δζᾳ τὸ βάώτυ τῷ εἰν τῇ ἐρήμῳ. ὥασερ γῈΡ ὀκᾷος ἐκαίετο, ὶ οὐ κρυτεκαίετο, 
οὕτω ἃ ὃ σῶμα ὠκῴνο ἀπέθανε ζ,, οὐ χκατεογέϑη ἢ αἰ αυὺ τῷ ϑανάτου διδινεκῶς. ἡ ὁ δρά.-. 

ι5 κων ἢ ὁ ἔχ τὸ Δόριὴλ τῦτο αἰ ῆε.). καθούπερ γὺ ὀκῴῷος λαδων τίω ξοφίω, “ὦ ἔδω- 
καὶ ὁ προφήτης, μέσος ἐρράγη ̓ οὑτῳ ὁζδεης, καταπιων ὼ σῶμα ὀκφιο, διεολοϑηγτῇ σώ- 

ματος «ὐτύ Δ ατεμόντος αὑτῷ τίου γηδχώ, ὼ ὀρμάςαϊτος. Εἰ ἣ ὲ ΥΡῚ μμ» ϑέλεις αἰχϑόν. 

σαι ζχῶτα, ὦ ΡΥ ῇὟΨϑ τύπων Εἦδες, ἄκουσον “τ-ὖ Ἡσαΐου λέγϑντος, ὅτι Αἰρέται δἰπὸ Τῆς Ἡσιν ιν. 
"6" ζων ἀυτ κα, Κύσλος βούλοται χαϑοισίσοι! αὑτὸν Οἰπτὸ τῆς, πληγῆς, δεῖξαι αὐτὰ φαΐς" 

το ᾧ τῷ Δαζὶδασϑ9 ὀκεύν, Οὐκ ἐϊκαταλείψεις τίω ψυγζω μυ Εἰς ἀδέωυ, σὐοὲ δώσεις τὸν ὋΝ. 
ὅσιόν στ ἰδεῖν δἰ ϑφϑοραν. δὶ τὸν σε καὶ ὁ Παῦλος πέρισει Εἰς (Ὡς γῴαφας, ἵνα 
μάϑης ὅγι οὐχ απλώς συεῖλ Εἰκῇ ζῶτα ἐΐμετο, “πῶς γδρ,τοσύτων πο ΦηΜ χσϑοόζᾳ.- 

,φραφόντων αὐΐῷ χαὶ ὀμακηρυῆόντων, [5η] ἐδαρι ἡ γραφὴ τὸν τῆς αἱ μδοτίας ϑοίνατον 
λέγ" τῇ διασοθιὐ μεμνηρϑβηϑανατν,δολ αἱ τἶν σωμαζικὸν, ᾧ τα φίωῦ χαὶ αὐάίξασιν τοι-. 

“.αὐτίω; 
5᾽΄ Καὶ οἷ ὧφιϑη Κυφᾷ, Εὐθέως τὸν πόμτων αἰξιοπισύτερον ίϑησυ. Ἐπτι- 

γα τοῖς δώδεκα" ᾿ 

6 Ἐπεῖτα ὠφ.3» ἐπύψω πενζα κοσίοις ἀδελφοῖς ἐφώπαξ, ἐδ ὧν (ἢ πλείους μϑέσσῃ 

ἕως αὐῖι, Ἰυῤς ὃ αὶ ὠκοιμωϑησαν᾽ 

,) 177. Ἐπιζαϊακώζῳ, Εἶτα τοῖς οἰπυφολοις πάσιν' 
8 Ἑοατονἢ πόντων, ὡασερεί τω ἐκτοωμαῦι, ὧφϑν καμοί, Ἐπειδὴ Ν᾽ τίω 

στ Μ γραφῶν τόδε! ιν Εἶπε, πτϑοείϑησιχαὶ τί χρὴ τῶν “πραγμάτων, κϑτυρρς 

τ θαγων τῆς αἸαςίσεως μ᾽ “δ πσοόφήζος ἐἦν ἀἰποτόλοις χαὶ ἑτεροὺς πιφους ρ,3.69,. 
ποις. Εἰ 5 τίω λύαςα σι ὀκεύνω ἔλεγε τίωο' τῆς αἰ μδήιας ἀπαλλαγάυ, αἰξ ως ἔλελμ, 

: 5 ὠφη τῳ δειν,ὼ τῳ δεῖνι. πῦτο )ὺ πιφουμδύν τίω τὸ σώματος δμα ςα σίν ὅ61ν, οὐχ αἰ. 

τημῖνχ ἀπαλλαγξιὼ αἰννῆομϑμου. 59 σε ὡπαξ Εἶπε ὃ, ὠφϑν, καίτοιγε ἤρκει κτ' κοινοῦ 
γῴτα τίω λέξιν " νιῶ ὃ. χαὶ δὲς ὦ ποὶς καὶ ἐφ᾽ ἑκαίς᾽ ῳ οαδὸν ἤν ἑωροικότων αὑτίωυ τίθησιν, 
ὦφϑυ δ, Φησι, Κηφα, ὠφ,.8η ἐπάγω πενζα κοσίοις ἀδελφοῖς, ὠφϑη καὶ μοί. χα) μέὼ ζ 

θυαγίέλιον τοιωύδν ἴον λέγη, τι τῇ Μαεία ποόϑτηῃ ̓ δ ῳ αὐνϑραΐσι τύτῳ πορέτω, ῷ μαῖ- 

40 λιςα αὐτὸν ποϑοιώτι ἰδὲίν. ποίοις ἢ δώδεκα, εν ζιῦϑο φησιν ὐποσόλοις; κ᾿ γ ῥτίω «΄- 
νάληψν ὁ Μωτϑίας κατελέγη, ου μ᾿ τίω αὐγαὶ ςτισιν εὐϑέως. δλ Οἰκὸς αὐτον οἱ τίιω 

αγάληψου ὦφγαι. αὐτὸς φριῶ ὗνξο δἰπόφολος μ τίωὐ ανγώληψε καὶ ὠκληϑυ,ὺ ΕἘἾδὲν αὐ. 

τὸν. ὅρῳ, τῦτο οὐδ τὸν χρη 69» ζίϑησιν, ΩῊ ἀπλώςκὶ αἰδίϑοίςως καζα λίγα ζὰὶ ὄψαιν, ὼ 

ὃ Εἰκὸς πολλαῖς γελμῆοϑαι, δ9 ὺ ὁ Τωα νης ἔλεγε, Τ᾿ οἶτον τῦτο ονεφαύισεν ἑαυτόν. ὅ- ἵμανικαα: 

Οεγίοίξ. τοι. 3. Το 3 “πῆᾳ 

χγᾶυ 



χρῷ", 498 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
“ιΐζᾳ ὧφ.3η ἐπάγω πενζα κοσίοις αἰδελφοῖς. μὲς ὃ ἐπείγω ̓ " ἄγω ὧκ ἿΜἍ οὐραγον Εἶιαὶ ἘΝ 

ῷασιν. οὐγὰῤ ἔχὶ γῆς βαδίδων, ΩῚ “ἰγω,ὺ νῷ κεφαλὴ οἰὐοις ἀφ. ὐ δ οὐχί τίω 

αἀταίςασῃ πιςωσασῖ, ἐδείλετο μϑγογ,ϑλλαὶ ὰ τίω ἀνάληψιν. φυὲς δ λόγοισι το, ἐπανω πει-- 

ζῳχυσίοις, τοῖς πλείοσιν ἢ πενζακϑσίοις ᾿ δξ ὧ ὡ “λείοις μδέοισι ἕως απ . Εἰ Ν᾿ ἡ πα- 
ἣ ἢ " ἌΣ ! γ! ιν Δ ώ Ι 

λαμ δινηρίκαι πορ γματά, φησιν, αλλ' ἔχω εὔτυρρις ἔι ζωίγζς. Ἰνὲς ἡ καὶ ὠκοιμιηϑη. 5. 
σαν. Οὐκ Θἶπεν, ἀπέθανον, δ, ,ὠκοιμήϑησοιν, κὶ Τυύτῃ τῇ λέξειπαλιν Ἐ αἸώςασιν βεζαι- 
οἷν. ἔπειτα ὠφ 8» Ιαχῳῴζῳ. ἐμοὶ δοκεῖ͵ τῷ ἀδελφῷ τῳ ἑαυζ. αὐτὸς γὸ αὐτὸν λέγεται κε- 
χεοοτενηκέναι ν Κχίσχοπον οὖν Ἰεροσολύμοις πεποιηκέναι προΐτον. Ἐἦτα τοῖς ὐποσόλοις 
πᾶση. ἦσαν δ) ὰ ἄδλλοι υἰπέφολοι, ὡς (Ὁ ἐοδομήκοντα. ἔδαυτον ὃ πϑρταν, ὠασερεί τω ἐκ- 

πώματι, ὠφϑη κάμοί. τῷ» μωτοιοῷ φϑσιωύης μάλλον 681 τὸ βὅμαι ογοὶγὸ Φ ἐλόάχι- το 
σοι ζω, δζ τῷ» μι (49. ἄλλοις αὐτώ ὥφϑι. ἐπεὶ καὶ ἔσχατον ὠὀκώλεσε, πολλαίν δῇ" πολ 
εἰσ, μάλλον ἢ πάντων λφαμισοότερος ὠφϑη᾽ ὼ (ᾧ πυνπακόσιοι ἢ ἀδελφοὶ οὐ δήπου ἴα-- 

κώξου βελίϊους ἦσαν, Ὁ απο ὠκοίνου ἀϑοῖς ὠφϑη. χα αἱ δ Ἵ δυχ ὁμοῦ πᾶσιν ἑωφϑι-- 
τοὶ ἵνα πσολχατα ώλῃ τὴς πίζεως Οὶ ασίρματα. ὁ γὸ τοῦ ὅτος ἰδὼν ἃ ἀχριζαΐς σιλληρ»-- 
φορηϑεὶς, τοῖς ἄλλοις ἐπήγξελλον᾽ Εἶζῳι ὁ λόχϑε ασοφϑοίνων͵ εἶν πολ σϑυκία χαϑίτη τῷ με- ας 
»αἷλυ τώτυ θαύματος (Ὁ) ἀκούονται ὐ ασοϑωδὸποίοι τῇ τῆς θήκεως πίςφ. δζρ τῶτο οὔτε ὁμῦ 
πᾶσιν ὧφ.3η, οὔτε εν Φιοχὴ σελείοσιν, δλλλ ἐπὶ μόγῳ κρεζτον, ὁ τύτο τῷ κορυφαίῳ πόῥτων 
αὶ πιτοτώτῳ. ἡ γὰγ πιφοτώτης ἔδει ψυχῆς σφόδρα, τὺς «υρϑέτης δυχονδῥης (οωτίω τίω 
ὄψυ. ὡΐξ Ὁ» μῷ τὸ ὁτέφφυς ἰδεῖν καὶ ἐἰκούσαι, ,Ἷν «ὐῈὦ βλέποντες, Εἶχον νἱ μικραὺσυν- ἐριμαὸν 

τελούσαιν Εἰς τίω πίον ἐὐῖς τίω ὠκείγων μϑδτυ οἰλν, ᾧ πσϑλπρ δασκθυαΐξουσοιν «ὑἿ»Ὁ}» 10 
τίων δζρῥνοιλν᾽ ὁ ἢ υοϑος κατουξιωδεὶς τῶν ἰδεῖν, πολλῆς, ὅπερ ἐφιϑέου Εἔπτων, ἐδεῖτο 
τὴς πίχεως, ὡςο μι) ϑορυζηυϑέωσαι τω αδύξῳ τὴς ϑέαῤ. δζα τῦτο Πέτρῳ φαιε:) θϑ- 
ποῦ. ὁ Ν᾽ τοοϑτος αὐτὸν ὁμολογήσεις ΣΧΚρλφὸν, Εἰκότως ἡ τίω λύαίςασιν ἠξιώϑη χροξτος 
ἰδεῖν. οὐ δορὶ τῶτο ἢ φαϊνε.) “φοῦτῳ μόνῳ, δλλ᾽ “ὰ “ϑρνησαίμϑμος (ώ, ὧκ ποθ οισίας 

᾿ αὐτὸν αὐ Ῥακαλών αὶ δεικψιὶ δι οὐκ ὠπίγνωςαι, ασϑϑ Τὴν" ἀλλὼν ἢ τῆς ὀήφδως αὐτὸν ζω. 15 
τῆς χατηξίωσε ἡ πορϑέτῳ (ᾳ πυοϑθατα ϑεχείφιον, δχρὶ τῶτο ἡ γωναιξὶν ἐφαΐγη χοοϑότως. 

ὯΦ τὸ δμοςἠλοῆωτο τῦτο, δζρ τῶτο καὶ ἐν τὴ γρνήσει ὶ εἰν τῇ αὐαςαῖστι ροϑέτη αὑτὴ αἰ- 
οϑεὼ τῆς ΩΣ μα ἢ Πέζον καὶ διεαστερμϑῥως ἑκοίς'ῳ φαεται, ἢ ποτὲ ὦ ἐλούῆοσι, 
πετὸ ἢ πλείοσιν, δλλήλων ἐδοιὶ μδδγυφοις ἢ διϑασκαίλους οὖν τύτῳ ποιωῖ, ὶ δ᾽ ὠὐἰποςέ.- 
ὅλοις ἀξιοπίφους κατασκθυαΐζων, ὦ» οἷς θλθ.9ν. ἔσχατοι ἢ πόύτων ̓ ὠὡασερεὶ τω ὠκτρώματι, 10 

ὦφϑη καὶ μοί. ἰ βύλεται αὐτῳ ὠνζιύλα τὸς τατιφοφεφσιώης Οὐ ρήματω : ἢ ποῖον ἔχε 

χα!οόν; Εἰ γὸ αξισπιφον ἑαυτὸν" ὡποφίωαι βούλεται καὶ ἐγκκτοιλ έξαι τοῖς αἴδτισι τῆς «- .. 
ναςαίσεως, τὸωνανίον" ἢ βούλοπω “οι. ὁπάραι Ν᾽ ἑαυτὸν ἔδει Ὁ δεῖξαι μέγὸμ ὄντου, δὃπολ- κὐδίμπ 

λαχοῦ ποιξκαιοηδκοιλϑιῶτος ἐφ΄, δζρᾳ τῦτο γα ὁ ὠνζαῦϑα μετειάξω, ζὴ) Ὁ) πϑτο πιῆ. 
μέλλει ποιξν᾽ αλλ οὐκ εὐθέως, αἰλλαὶ μΚ' τὺς αὑτῷ ωρεπούσως (μωέσεως. ἀσοότερν 3: 
Ὁ μετοιάσας καὶ κουτηορολας ἑαυ συμφορήσοις πολλάς, τότε τὰ χα 9 ἑαυτὸν σεμιψεώει. 
τί ξάποτε εἵ" ὁτὸμ Ὁ μέγα ἡ ὑψελθι ἐκᾧνο αὐϑὲ ἑαυ φθύγξηται, ὃ, αἰϑεοσύτερνν πλύτων 

ὀκοπίασα, θ᾽ κοὐοοιδεκίος ὁ λόγος Ἄμηται ζυώτη, ὁ τῳ ὡς δ ἀκολυϑίας τινὸς, λα μὴ 
ποδϑνηηϑυμδύως Εἰρηοϑαι!. α[ὁ τὔτ ἡ Τιμοθέῳ γράφων, ὁ ὠἶλλων λέγη μεγάλα ἰδὲ 
ἑαυ, πσόϑτερον ζα' χατησ»ρή ματα εἰντν Π|ϑησι, καὶ Ὁ» ὁ ζ αἰϑὲ ἄλλωντι μέγα λέγων, 49 

ἐἰδιωῖς φϑέγίετωι καὶ ΚΟ αρυίας" ὁ ὃ ἑαυτὸν ὀψαγχαζόνϑμος ἐπαινῷ,, καὶ μάλιςα ὅτὸν καὶ 
τύρρε ἑαυτένχαλῇ, αἰευυεταιὺ ἐρυϑελώ. δορὶ δὴ τῦτο ἡ ὁ μιαικαίρλος (γξ πσϑότερον 

ἑαυτὸν ζα λανίζει, ὁ τότο ὁ μέγα ὠκῶνο φθέγίετω. ποιᾷ δὲ τῦν», τὸ τὸ ἐπαρϑὲς τῆς, πε- κι πιπὶ, 

διαυτολογίας ὑποοτομνόμδμος, ὁ ζὰ κ᾽ τω ῥυδησόμϑνα, ἀξιόπιςα οὐτεύλον ποιών. ὁ 5 

᾿ 

Ι 
! 

Ὧ. 



ΚΟΡΙΝ. ἈΡῚΞ ὙΟΤΤΡΩ Τὶ ΔῸ Γιλη. 499 χρὴ " 
Ἂ μ ἀλυϑείαςζα ἐπονείλιρανϑεὶς μηδὲν αὐδῇ Ὀὐποχρυψα μος, δ ὅτι τίω ὠκιροι- 

σίον ἐδίωξεν, ὁ ὁτί τίμα! πίςιν ἐπόρθησε, ὑζὼ σαμγα" ἐγτόῦϑον ἁὐύπογῆα ποιφ. ὶ σχόπειζα- 

πειοφοϑσεύης Αὐαβθολίω: Εἰπὼν δε, ἔλατο Ἀ), πόμτων ἐμ ὠφϑν, οὔκ ἡρκέϑϑη τύ- 

τω. “Πολλοὶ ̓  ἔσατοι κοδφ οί, φησι, ἢ τὐεϑτοί 4... ΤΥΡῪ τῶν ποσέϑηχεν, ὡσ- Ματῆνϑ. λν 

ς περί τω ὀκτρώμα. Ὁ, ἴωω ἐγζυῦθα ἐν ἐπὴν ων οὐ τίαλ εἰκείαν χρίσιν' ̓ἀσοϑείϑησι χαὶ 

μ(Σ αἰτίας λέγων, ; 

" Ἐγὼ γορΕἰμεὸ ἐλόΐλατος γν υὐποσύλωνὺς ἐἰοῤμε κϑρὸς ζωλεῖἝϑαν οὐπῦφο- 

λος, ὅτι ἐδιωξα τίω ἐκκλησίδυ τῷ Θεού. Καϊούκ Εἶπε Μ᾽ δώδεχᾳ μόνων, δρλα κα ἡ 

Μάγων ἀἰπλύτων. ζωυτα. ὃ πϑύτα ὁμοῦ ὦ. μετοιάζων ἐλένμ»" ὁμοθὴ ὑϑτω 1 .- κα τ ὙΤ 

ιὸ χέΐρϑιος, ὃ ὅπερ ἐφίω, ἡ ὃ μάλλον ῥηϑήσεαϑειμ αοϑδίϑικύμδρος ἀ αν να μᾶλλον 
ποιεῖν. αἰ γὰρ ϑρελϑων Εἶπεν, ὀφείλοτέ μοι πιοῦσα, ὅτι λρέζη ὁ “Χεισάς, ΕἾδὸν ἣ 
«τον, "ὦ ὺ πλύτων ἃ ξιοπιρύτερὴ; Εἶμι, ἀπὸ ριον κοιβίν, κὰν ἰσολσέφῃ τοῖς, ἀὐκούοισι ὃ 

λεγϑρϑνον" γι] 5) τοῖς (απεύῤοῖς οὐρλζᾳτδίλας φεδτον δ τοῖς. κατὴη)ϑολθμ ἔλοισι, τὸ πε 
παχὺ τὴς ζοιαύτης διηγη σεως ὐασ τέμνε, ὸ τῇ ὁ πίςῳτὴς αδϑοτυξίω: τολξϑωδὸ ποίησε. δζρὰ ὶ 

15 δὴ τῶν δύνα αἰπλώς, ὁ ὅπερ ἐφίῳ, ̓Ἰἀποφαϊνο,) ἐλοῦτον ἑαυτὸν Κη κι. τὴξ ππξϑσνο»είας μ 

πὐτοσόλων αἰαξιον, λα καὶ . τίω αἰτίαν ὕίϑησι λόγον," ὅπ ἐδιωξὰ τω ὀκκλησίλν. χαὶ 
μδι' ̓«φείϑη πύμτω ἐκᾶνα,, δλλ᾽ ὅμως αἰντὸς οὐδποτε αὐτοῖν τλέληςαι, ῶ μέγεϑος 

| τὴς ϑῥιτος δεῖξαι βουλόμϑμος. ἰδ κ Χὴ ἐπενφ λόγων, “ 

μων ΤΌ Χαριι: ἣ ̓Θεού Εἰμὼ δξίμι. . .᾽ Εἶδες πάλι ἔπρα (υπννοφφνσύηῳ τῇ. 
20 λέν ῷ ἅ ; ἐλαῆώματα ἑαυτῳ ννηζοτ, ὙΜὴ ὃ καπορλωματων οὐ, δλλὰ 

πϑϑτα ὀρατίϑησι γῳ Θεῴ.᾽ Εἴπι να μι] ̓ῷ αἰχροαγὐωυὶ ὄτεόνεν τον ἐτοιήσῃ,, Φησὶ, 

Καὶ ἡ δ αὐτο ἡ Εἰ ἐμὲ, ὶ κενὴ γόχϑνο, χ᾽ Καὶ τῦην» πάλιν ὑαεσαλρϑύως. οὐ 
Ε Εἶπεν, εἰξίλυ τὴς χάφλτος ἐπεδειξα μόν ἀπουδύωυ δρλ 4) ὃ' κενὴ γΈλ 9.6}. 

" Αλλῳ ̓αἰξεασύτερον αὐ ἦν πθλίτων ἐκοπίασω. πΟὐκ' αἦπε, ὀτιμιη ϑέω, δλλ᾽, ἐχρα 
25 πίασα, ὑκινδευύοις αὶ ϑλνατες ἐῶν Εἰπεῖν, τω ὁ ὀνόματι " τῷ κόκου παλιν αὐπσοτέμι 

γέται ὃ Θέρηρϑμον. Εἶτα παλΝὴτῇ ἡ (ἰμυήνει κὸν) ολμδύορ ζι πενοφ  ϑσιώη, ὑτώτζαλέ. 

ως ηϑρέδραμε, κα Ὁ ὃ πὸῤ γ λέζϑηκετω, Θεῷ λέγων, . Οὐκ ἐφ δ, ϑλ ἢ χοῤοξ { Θεῦ 

ἡ(ιω ἐ ἐμοί. Τί (ιὐτειϑαυμαπένερην μεν αἱ τῆς Μυχὴς Γ Ρ» δ  τοσώτων ἐ- 
αὐτὸν χαϑελων, ἢ ὁ ὦ μᾶνον ὑψελθι φλεγξααϑιος, συν" σῷχο αὐτὰ. φησι ἢ) πϑωυταχά- ᾿ 

50 90, αἰξικίλλων, ὐπότι Τα. ἐμασδϑεϑει, ποτε τ κῷ ̓Φύτα ζ ὑψηλϑν τῷ τ βῆμα, χα ᾿ 

ζαὐτι ἃς λὐάγκης ἐλϑῶν ἐπ’ ἀΐ. σχκϑπτᾳ δὲ “τὸς Ὀλιδανιλθνεται τοῖς τὴς ζπεν. Ἵ 

φρϑσιωύης ῥήμασι. ᾿ὴ γέ ἐλατῳ μοι ὠφϑη πϑῥτων, φησὶ ("" οεεϊδ θ᾽ ἑαυ Ἴνα ἀλω " 

τϑησι) καὶ Κ ὡασερεί τῷ ὠκτρω μφτ!, ὑἐλοίχισον ὁ ῥαυτὸν Ἢ ὑὐποσόλων () φησι, ἡ σε Ὁ 

«οὐ σνγρείας ταύτης ὠξιον. ᾧ σὐσὲ αύτοις ἠρκδοϑη, ΩΣ ὕα μ, Χ2, ῥήμασι ζαπῴφοφρο- 

45 μῖν, ὁ αἰτίας τίϑησι ὑ Ὀἰποδυίξειρ᾽ τὸ ἀπώμα ἐρ), Ὁ ὕφερον αὐτὸν ἰδὲῖν ῷ [ησο" ἕ 

δὲ αὶ τῆς ασοϑσηγχοφίας λϑάξιον ἐῇ ὦ υποςόλων, ὦ διαῖξαι τίωὐ ἐκκλοισίδν. ὁ ὦ Δ γὴ αἱ ω- : 

πλαῖς ζπεινοφρονών, τῦτο ἃ ποιφ΄ ὁδὲ ὁ ζᾳς αἰτίας ἀεὶ, Ὡσπὸ ((ωτυτειμιμένης 16" 
γοίας ἀπόντα φθέήεταω. δ ὺ ἀλλαχοῖ ἣΝ αὐτῶν τά τύτῶν βμιέμμψη,.} λέγων᾽ Χαον δὲ ἐ- «. Τιμ. αὐἸζ, ! 

χω τῷ ὠδοιυναμισσαντί με Χοιςῷ, ὃ ὁ ΤΊ πτίφον με ἡγήσουτο λέιδιου Εἰ, Αἰ οκννίαν, ῷ 
40 Ἰσϑτερϑν ὄντα βλάσφημον καὶ Ὁ διώκω καὶ Ὁ ὑδριςίω. τίνος δὲ ἔνεκεν ὴ ἐφ ὃ ὑψνλὸν τϑτο ᾿ 

ἐφθέγξατο, ὃ ζ » τὔξεοσύτερον αὐτῶν ἐκπίασο ἘΣ χαιοϑν ἑώξρι χατθμαγκοίζοντα. εἰ ὃ μὴ 

Ἧτο ἄππτον, αἰλλαὶ μόνον ἑαυτὸν δξηυτέλισε, πῶς ἠδγυύατο “ὰ αϑϑῥισία, εἰς δρτυείανὶ ἑαυ- 

τὸν χαλῷ, ὦ μῷ τῶν ἄλλων τὐριϑ μι. ᾧ λέγει, ὦ ἀτο δίω ἐγώ, εἴτε ὠκχένοι, ὅτω  κηρύοσομϑρ; 
ἐγ μδοτυρᾳ, ξιοπιφον ἐὴ σἹ ἡ μέγθμ, “πῶς δὲ καὶ αἰθιοσύτερϑν αὖ τῶν ἐκοπίασεν, ἔ- 

δειζον 



᾿ 
χε ἰέ. 

«Κορ θ.6. 

400 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

δειξεν ὀμωτέρω λέγων᾽ Ἡ Οὐκ ἔχομϑμ ἐϊοισίλν τῷ φαγεῖν ἡ πιᾷν, ὡς καὶ (Ὁ λοιποὶ 
τὐπόφολοι; ἡ πάλιν, Ελ)μόμέω τοῖς ὀϑόμοις ὡς ὀνομος.  γὰ ὅπου αἰκρίξειον ζ)πδείξα οΐ, 
ἔδη, πύμζᾷς αἰ πηκόντισε" καὶ ὅπου συγκϑιταῦζοαι. ὀχοίώ, τίω «υτίω πελι αρ- 

ζολίω' ἐπεδείξα»». Τυὲς δὲ φασι; ὃ οἰς ἔθνη ἀπεςαίλϑαι, ὺ ὦ πλῴο τῆς οἰχκουμδίης 

μόρος Τχιϑρα μεν. ὅθεν δόλον ὅτι χαὶ πλείονος ἰπήλαυσε Ὑ ριτος. Εἰ 2} πλόον ς 
ὠκοπίασε, πλείων ζω καὶ ἡ Ὑέις " πλείονος ἢ ἀπήλαυσε γϑριτος, Τὴ Φ τῷ πλείονα 
ἐπεδείξατο ασουδέω", Εἶδες ττῶς καὶ δ ὧν Φιλονεικεῖ αὶ βιώζεται συσκιαζειν οὶ καθ᾽ ἑαυ-- 
τὸν, πάντων δείκγυται ζοοῷτος ὧν; ΝΕ ᾿ 

ϑικον [αὐπεᾧ ἡμεῖς αἰούοντες, ῳ  ἐλαδώματα ἡμδὴ ὀκπομητάζῳρϑν, τὰ ὃ κατορϑώ-. 

“Κορ... 28. 
«δ, ἤδϑιην 
Ἐῤριέ. 6. 

ΦΚο.(. ἰᾷ 

ὧδ ἔ, ΓΩ 

ματα σιγῶ ϑυν. κάνχαιφὸς χατμαγχοίζη, (μυεφα λρϑμως «ὑτὰ λέγωμδρ, ὶ ὃ ποῦ τῇ το 
, ! .δοῖν»ν»" ἢ ἊΝ ᾿ λ΄ «Δ "“» .. ᾿ ὕ Ἅ.ἢ 

Φριτι λογιξω ὥϑα ὃ δὴ ὦ αὐτὸς ποι4, ἀλὼ ᾽ὸ Κορ ὦ ΤῸ μὰ (ΕΞ τον αἱντὰὶ τζων βίον, ταὶ ἢ 

μα ζὠτωτὴ χρϑιτι λογιζάμοος, ἥα τῷ Θεοῦ δείξῃ τίω' φιλανϑο πίλν πόϑτοϑεν, ὅτι 
Ουιούτον ὄντα ἔσωσε, καὶ σω)έντα πάλιν (ιοίτον ( ἐργοίσα»». μωιδεὶς τοίνιεω ΖΜ) ον χαχία, δντων 
πογνωσκέτω, μηδεὶς Τ᾽ ὧν Θηοοτῇ ϑωρρείτω , δλλαὶ καἰκεῖνος ἔζω αἰϑεδιίς, ὁ ὧδ 
πυοόϑυμος. ὅτε γα  βαϑυ δ τις ἱκᾳψὸς ἔςαι μεῖναι οὐ Ὡὐροτῇ, ὅτε απτουδοίξων ᾽ αἰαϑενὴς ι3 

,,. -" ὴα , ! ΞΕ] ε Ι ) . πρὸς τὸ ὀζε φυγεῖν κρικέανὰ τχτῶν ὠμφοτέρων υποδειγμία ὁ μαχῴθλος Λαριδι, ἰυΐχᾳ μι- 
κρὸν ογύςαξε,κατασπτεσῶι μέγ᾽ καὶ ἑυυΐκρι κοιτεύγη,παάλι ασϑὸς τὸ πσοότερον ὕψος ἀϑαδρα- 
κὐὶν. ἃ γλν ἀἰμφύτερα ὄξίσης κακοὶ, τὸ υἰσογινώσκειν,ὶ τὸ βαϑὺ μεῖν. τὸ (αὶ γδ καϑαιρᾷ 
ζαχίως ἐπ᾽ αὑτῆς “ν᾽ οὐρανων τὴς. αἰψίδος" Ὁ ὃ λϑαςῆναι (δ) κείωϑμον οὐκ ἀφίησι, δ κ 
προς ὀκῷον ὥ ἔλοὴν ἐ Παῦλος, Ο ϑυκδν ἑξαναι, βλεπέτω μιὴ πέσνν ̓ ποὺς ἢ) τῶτον, το 
Σήμερϑν ἐδρ τῆς Φωνὴς εἰστα αἰχούσητε, μη σκληριωύητε (ᾳς καρδίας ὑμδῖν. αὶ πάλιν, Τα 
πϑραμδῥας ρας, κ) τὰ “ραλελυμδία ηϑιατα αἰορϑώσωτε. ὼὸ ᾧ πεπορνθυκότα ἢ με- 

τμοήσαντα ὄζοι τῶτο ὀύακτᾶται ταλέως, εἶτα με τῇ αἴθιοσοτέρᾳ λύπη χαταπυϑῇ ὁ τοιῶ- 
τος. “ τοίνιω ἐχὶ τοῖς δὔλλοις αϑυμεῖς, ὦ δ ,ϑον πε εἰ ,»»» Ὧχὶ αἰμδι τή μοισιν,ἔγθι χρῆσις 

μονὴ λύγυ μόγον,ἃ «μετοία πολλίω ἐργαξξ) β,λοέφην,πολλῷ μάλλον Ὠὶ τοῖς ἀλλοις. τίνος τς 
Ν᾽ ἐγεκαν ἀλγεῖς. ὅτι γείματα αἰ πώλεσοις ; δνλ᾿ ἐὐγγόησον (δι Οεοδν' αρτὰ κορεγγυμδῥας, Ὁ 
πειχίφ΄ἕων λήψη ὐϑαμυθιδν. ὼ ἐφ᾽ ἐκοίςῳ ἢ τὴν δενον μὴ τὰ συμθλυτα ϑρίωει, δλλ᾽ 

Ὡ μὴ συμβάντων χαλεπῶν βξχσρίςῃ. δες ματα, καὶ ἐπέξαλες; μὴ δακρύ- 
σης τ τῆς ζημίας, δὸλ᾽ θ)λαρίφησον αἰ τὸ “χθονῦ, οὐ ζωῶτα ὀκωρπώσω. Εἰπὲ 

κ 1ὡς, Εἰ τὰ ἄ ἀγαϑὰ ἐὀδγξα θα αὐοὰ Κυρίου, τὰ κὶ κακαὶ οὐχ κἰπυοίσονϑμ μ᾿ ὃ. 10 

τῶτν καχεῖο λογίξου᾽ ὅτι εἰ αὶ ,,οἡ ματα αἰπέθαλες, διλλαὶ τὸ σωμο σὰ τέως ὑγιὲς ἐχής, χαὶ 
ν᾿ ϑρζυφς Κ᾽ τῆς πενίας αὶ τίω τότο " πύρωσιν. αἰλλα ᾧ τὸ σῶμα συ λωξζω τινὰ απο ἐ- 
ΑΕ} αλλ οὐχ δέ ἿἋ αὐ, ϑοφ πίνων χακδυ ὁπυϑμᾶωυ, ἀλλ ὦ τῳ μέσῳ τὸ πίθου φέρῃ 

τίως. πολλοὶ «Τ᾽ πενίας ἡ λώζης, καὶ δαίμονι παλαίοισι, ἐν ἐρήμοις πλωνώντω" ὧλ- 

λοι πάλι τώτωι ἕτερα χαλεπώτερα αἰ ασννϑροῦσι. μυὴ γὃ δὲ ϑμορουμας πόμτα παϑεῖν, 15 
ὅσα δωυυατὸν εἰγεγκεῖν. πἰῶτ'᾽ ἕω οἰεὶ λογιζορϑρος, (δ τὰ χαλεπωτερρ, παίορνζῳς εὐγνὸς, 
ὼ μηδενὶ τύτων ἀλγή, ἀλλ᾿ ὁτὸρ αἰτης, τῦτε μόνον φύαΐξον, τότε δυίκρυσον᾽ οὐ κωλύω, 

αἰλλοὶ καὶ ασδϑτρύπω μᾶλλονρὸ τότε ὃ μ( συμμοτοίας,τὐνοῶδν ὅτι ὅβν ἐπιλϑοδὸς, ἐς! καταλ- 

λαγή. αἰλλ᾽ ὁρᾷς ἐτέρφυς τουφώγζς, σαωύζον δὲ ἐν πονία, ὦ ἕτερον ἐν λαμισοϑὶς ἱμαΐδίοις, ὃ 
ἐν πἰδεφανεία αὐλλαὶ μὴ ζώτα μόνον σχθγτᾳ, αἰλλὰ ὠ τὰ ἐκ τώτων λυπηροὲ "ὦ Ἐχὶ ὃ πειίας 49 

ἢ μὴ Ὁ πῆωχρίαν μόγον,αἰλλὰ καὶ αὶ ὑτιοῦϑεν ἡδονίω' αἰαλογίζα. ὁ δ᾽ γὸ πλλῦτος ὃ ὦ ἀσο- 
σωπτεῖον ἐχᾷ αι δὴ ἐν,τοὶ δὲ ὑνδὸν ζοφεν γέμοντο ᾿ ἡ δὲ πενία τοιοναντίον. καν Ὁ ἑκοίφου (μωᾳ. ᾿ 
δὺς αἰαόυξῃς, ὧν (δ τὴ τῶ πένηνος ψυχῇ πολλίω τέωὸ ἀδειὸν ὑψ ἢ πίω ἐλθυδεοίλν᾽ ὡ;᾿ 
ἢ τῇ πῷ πλουτζντος, ϑορύζους, ζα οοιχαῤ, κύματα. Εἰ καὶ ἀλγεῖς ὁρῶν αὐτοὶ σπλουτίντα, 

. καχδιγος 

χ. σύγωπν 



εἐπίαν 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΓ. λη. ζοῖ 

κάϊχεϊνος πολλῷ σου πλέον ἀλγεῖ (ὃ ἐὑτὖ πλοισιώτερον )εώμενορ. κ καϑεύπερ σὺ πῶτον 

δέδοικας, οὕτω κακεῖνος ἄλλον, ὶ συ σὴν σν πλεονεκτεῖ Ὁ τῶν. δλλ' αὐγνίω ὁρῶν ἀλ- 

πίς, ὅτι ἰδιώτης σϑ ὺ τὴν! [7 κδμων. ΔΛ ἐ ἐνόει καὶ τῆς ὁζαιδοχος τίω ἡ ἡμέραν, χα! ωρὸ 

τὴς ἡμέφρις 5 ὠκϑνης τῶς “ρρύσοις, τὰς κινδγούους, τὸς πῦνοῖς, ζῳς κολακείας,  άγου- 

ς πνίας, ζ ζαλαιπωείας πασκς. καὶ ζωωτα, τυϑϑς τὸς (σέκ ἐθέλονίς φιλοσοφ εἶν λέγ- 

μϑμ᾽ ὡς ἐδὺ τῷτο Εἰδης, ἀφ᾽ ἑτέρων σε μιαιζόνων. διυνα ὅρα αὐ ϑαχαλέσαι " τέως ὃ πὸ 

7 παιχυτερῶν λὐάγκη δὸς σὲ ἀζελέγεοϑαι. ὅτῳ τοίνευν ἰδης πλουτοιώτα, Θὲ ὀκεί- 

γον “πλοισιώτερϑν ἐννόει, ἔο τὗτον ἐν οἷς καὶ σύ. μ᾽ 3 τἶτον ἐφ σκύτῷ “πενέζερ9! σχϑ-- 

πτι, ἡ πόσοι πεινῶν τιρ κοιμιήκδησειν, ὑ ὀυσίας πατρῴας αὐπέραλον, νὸ δισμωτήξμον οἰκρόσι, 

ἴο χαὶ θείγατοι καὶ θ᾽ ἐκίφιωυ δλγονται τίου ἡμέραν. ὅτε )»» αϑυμίον ποία, ὅτε ήδονζωυ “ικῖα 

πλούτος, Σλὰ χαὶ τῶν καχεῖνο λογισμὸς ἡμῖν ἐμιποιὸιν Εἴωϑᾳ. σχόπει δ ) Ὡρχόκδμος κα- 

τωϑεν᾽ ὀχκοσοοῦμις α λγ! χαὶ ὀδιιυάται, ὃ ὅτι μὴ αἰ πήλλακται πᾧ ζλαιπώφυ σ᾿ ̓ἔπονει.: 

δίςου ἐν δοχϑίῶτος ὑλπιτηδαύματος τῶτυ. λλ δὐ ἀπαλλάξῃ αὑτὸν τῦτυ, »" ποιήσῃς 

κῷ ̓αἰδιίας δ ὀμαγκαίων Δὐπορέν, ἀλγήσειπάλιν ὅτ μιῇ “πλείω τῆς χρθίας κέκτηται. κἀν 
τις πλόίω ̓ πϑρέχῃ, βουλήσεται αὐ διπλασίονα δὴ πάλη, ὦ 219 τῦτο ὀδχιυνίδησεται ὕχ 

γῆν, ἢ ἥ προτερον. καν διπλασίονα, καὺν τειπλασίοα λφο αἰϑυμήσιι ποίλιηδτὶ μή πολι-- 

“πιύεται. και τὸν αϑέχις αὑτῷ, ἀϑλιου ἑαυτὸν ἡγήσεται, ὁ 1 μ᾿ δα ῳ έῦτα πολ. ι- 

τευομδύων ὅθι. αὶ ωύτος ὃ ζηπλαρόμειος τῆς ἥμας, οϑρίωνησει, ὦ ὅτι μα οὐῤχει. ὅτὸμ ὃ 
αὔξη, ὁ ὅτι μὴ ἐϑγοὺς ὀλοκλήρφυ. τὸν ὃ δ) σι ἔϑγους ὀλοκλήρφυ, ὅτι μὴ 1 ἐθγωΐν πολλαΐν. ο- 

20 τὸμ ἐθνων πολλοΐν ὅτι μ(ὴ πούτωι. ὅτ ὑπαρλοθ ὅλθηται λυπτηϑησεται παλιν, ὅτι μὴ 

ὀβασιλάφ' ̓κἀνβασιλάς τι μι μόνος κα μόνος, ὅτι μὴ κα) ̓  βαρίαῤων, ὃ 07] Τὼ χα) ̓  

οἰκφυμδύης ἀπάσυς" " ὅτὸμ χαὶ τὴς οἰκυμδύη «πάσης, ὧν τί μή χαὶ ἐτέρν κόσμον σὲ 

οὕτω ἐπ᾽ ὠπειρον ὁ λογισμὸς πϑϑϊων, οι ἀφίησιν αὑτὸν νοϑίωυα! ποτε. Εἶδες πώς. 

κῶν ἐδ θὐτελῦς καὶ τω ὦ βασιλέα ποιήσῃς, Οἕν λϑαιρεῖς τέο αϑυμίαν, ογισμὸν ῷ 

2 πλεοιιξίας ἐρώντα ΜᾺ ' δίθρθωσείνδιος «πούτῃονν) Φέρε, σοι κα ̓ τοιυϑμτίον δίξω, ὅτι κῶν 

ἀνωϑενχάτω χαταιγαΐγῃς (() ( εύεσιν ἐ ἔχοντοι,, Οὐ, ἐμολιᾷς εἰς ἀλυμίδρ καὶ ὕ λύυπίω. , εἰ 
βούλει, τέωυ αὐτίω κλίμαχᾳ κρυταιξαμώρϑρ, ἡ (Ὁ ὕχθοχον ἐσὺ τὸ εϑέθιου καταξιξασας 
τῷ λόγῳ Ἡἰποφέρει τῇ τὴς αξίας κείνης. οὐυγοῤ ἐπ. ὠτόῦϑεν, α᾿ ̓ἐλέλῃ ζίταω φὐνοᾷν, 

ἅπερ Εἶπων, ὀγγήσει. οὐὐοδὲ ἡ» ἁ ἅπερ ἀφύρηται Δογεεῖτοιμ, ΚΩῚ περ ἐχᾷ τέως, τίω δόξαν 
30 τίωυ ὡἰστὸ τὴς ϑρχῦς. ω ὃ ζαὐτίω αφέλης, λογιεῖται «(ἂν ἰδιωζζμ, καῃ οὐὐρῆ ποτε τοιαῦ.- 

τῆς ὑλιξανζω Φρχῆς, χαὶ ϑὐρκέσει Εἰς αὐϑαμυϑίαυ ὁ ὃ πλούτος αὐτῷ, δι δὲ χα 
πὺυ πάλιν ὀκθάλης, τοπήσει κι ᾳ σύμμετφα ἐχονζᾷε. δὺ δὲ χρη Ὁ σύμμετφα ἀ- 

φέλης καὶ τὴς αὐναγχᾳίας μόνης μεταδιῷς ζόφῆς, δυωήσεται εὐνοεῖν ὧν; συν ζαύτης 

μιτερνζας, ἐἰλλαὶ λιμῷ παλαίογζας διϊευριή, χαὶ δεσμωτήεον οἰκϑεώζαᾳ. Εἰδὶ καὶ 

44 Εἰς ὃ οἴκημα Εἰσαγαρρις" ὠκεῖνο οτοῖς εἰν γόσοις ανατοις ὀζβε, τοῖς ῳ ὀδευναις ὀμηκέ- 

φοῖς ἐνθυ μούμϑμος ὄψεται ὁ ἑαυτοι ἐν “πολλῷ βελτίοσιν δὶ ὄντα. ὺ ὃ ὡασερ ὁ κϑχξϑόγης ὠκεῖνος, 

ΩῚ βασιλάς υόμϑμος ϑυϑυμίαν κωρπσε), ὅτως (ὅυ; σὐσδὰ δισμώτης, οἵα σα 

ἀλγήσει: ποτί. οὐκ αβα πλούτος ἡδονῆς, ὅτε πενίᾳ αϑυμίας αἰασύλασις, δλλ ἡ ἡμετέρᾳ 

»»ώμυ, " δου ἡμματα τῆς γα νοίαρ' ̓ἠμδι ἡμὴ 4 41) καϑουρϑὶ, μωνδὲ ἐσαναι που υδύειν, 
49 ω ἀἰπῆρορντα πεταοϑει. ὺ καϑαίτερ ζα. δᾺ ὑγιειγαὶ γῶν σωμῶν, καν- αὐτῷ πρέφηται 

μόνῳ, βπαλαῖ σφοιγα" τὰ ὃ ὕλήνοσαι, κἀν δα ψιλούς ᾧ ποικίλης Ὡπολαύη τραπέζῃ, 

τσύτῳ μᾶλλον ἀεϑενέφερα δ᾽, οὕτω ὺ Ἐχὶ τῆς ψυχῆς συμίαιμειν ΕΟ Ἰωῦνν. Φᾶ μικρ9- 

ψυνοι, φ δ χεθύματι τρϑῖς ἀἰφάτοις διωαρτ' ἂν θυθυμᾷν᾽ Ὁ ὃ ᾿ φιλόσοφοι, ὦ 

ὧν δεσμοῖς τὸ ὧν αἰλύσει ἡ ον πενία, χαϑαοφς “»συλρυοισι ἡδονῆς. ζχωτ᾽ δίώυ οὐνοοιεύτες, 

“σοὶς 

τὸν (ο, 



κοῦ (, 

ἂν ἐς. 

40» ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ... 

ποὺς τῇν καταδιεφέφφις ἀεἰ βλέπωρϑμ. ἔςι  )» ὁ ἑτέραι ερδαμυθία, δλλα φιλέ. 
σοῷος καὶ ΟΜ πολλώΐν "ἐχυύβααίνουσα τίω παχύτητα. ποία αὑτη.; ὅτι φυεθδν στλιοῦτος, Θυ᾽νὴν 
πενία, Οὐοὲν ἀτιμία, συυδν τι μιὴ, δλλ᾽ ὡ “φόνῳ βεουχᾷ ὁ ρήμασι διεφήκασι μένον δλλή- 
λων. κα 5 υτηςῷ ἐτέρφι ζύτης μείζων, δ (ᾳ μέλλοντα ννοῷν ὦ κακαὶ ὲ αγαϑεὶ, Οἱ 

διτὼς κφιχϑὶ ἡ οὐτῶς ἀγαϑα, ἡὶ αὐπ᾿ ὠκείνων αὐ Ῥακολῴοϑαι. δλλ' 24. πολλοὶ τώτωι, 
ὁπερ ἐφίω, πόρρω Μ λόγων ἐξήκασι, οἱ α' πᾷ. ὑκείνοις ωυωγκααάϑημϑν αἰατοίαι τοῖς 

λόλϑις, ἵν ὁδιῷ ἡ Ὁχὶ τύτες αἰγάγωμϑυ «ἦσ χαζαδϑεΐζακϑύοις ἐκῴνα. ζωῶτ᾽ ζῶ ἃ. 

πϑυΐᾳ λογισαίνδμοι, πϑμτοϑεν ἑαύζυς ῥυϑιιίσωϑυ, ἢ σεν ποτε Ἐχὶ δὴν αἰδυκήτων τύτων 

αἰλγηήσονϑν. Ονοα γδρ, ΕἸ ον Εἰκόν πλουσίους ἔδϑίμων, ζηλωτὰς ζῇ φαίημεν αὐ ,͵ ὡασερ 
οενδ τὰς αῇωχινς ὀκᾷ γεγφαμμύνοις, ἀθλίους ἢ ἐλεφιονξ " καίτοιγε ὀκῴοι ἣν αὔϑ᾽ ἡμῶν το 
σλαυτοιώτων μονιθτερϑι, μᾶλλον γλγὶ τ τῇ σφαφῇ μϑμει στὰ ούσιος, ἢ ἐν αὐτῷ Μ΄ πνρα- 
γμα τῶν τῇ Φύνωι, ὁ (ὦ γὰ καὶ Εἰς ἔτη πολλαάχις ἑκουτον ἤρκόσεν οὕτω φαμόμενος, δὲ 
δὲ ὅθιν στε σγυν Εἰς ἑαυτὸν ἐντφυ φήσας τοῖς οὖσι, πθώτων αἱ ϑρθον ἐγυμγώϑν. Ζωῦτ' δχω 
ἰπύν Ἀργεξόμειοι, πόυΐα θεν Ὠχυτειχίσωμεν δύϑυμείθν κτὶ τῆς αἰ λογίφου λύπης, ἴα 
ἡ (ὃ αϑλόνζᾳ βίον «ἴθ᾽ ἡδονῆς Δ; σίξωμεν, ὶ τοῦ! μϑνόντων ἔχιτύχωμι ἀγαϑών, ῤιπι 4 

καὶ φιλαν,ϑεφπία. 

Δογιλθ, τι ΕἸΤΕ ΟΥ̓Ν ΒΕΓΩ, ΕἸΤῈ ἘΚΕΙ͂ΝΟΙ ΟΥ̓ΤΩ 
χηρύοσομῳν, καὶ οὕτως ἐχιςεύσειτε. 

. 20 

ΟΥ Πώρας (ὅν ποφύλους, ᾧ καθελὼν ἑαυτὸν, Εἶτα πάλιν ὑπ ὀκεί- 

Ψ.»» γοι ἐπδας, ἵνα, ἰσύτηζῳ ἐργείσοται ( ὸ "ὺ ἰσότητα ἐποίησε, δείξας 

αἰ, ἑαυτὸν ἢ πλερνεκτοιοῦτα ἡ πλεονεκτου μενον) ᾧ ζιύτη α ξιόπιςον ἑ- 
9, Ὁ αὐτὸν κατασκθυαίσας, συ εδ οὕτως αὑτοις α Φίησιν, δλλαὶ πάλι ἑαω- 

ϑ) τὸν ὀκείνοις (υζαίῆει, τίωὐ χῦ ΣΧρλοον ἐϊδεικγύμενος ὑμόνοιθν. αὶ 15 
, μέὼω οὕτως «ὐ' ποιῶ, ὡς δῦξαι πσοσεῤρίφϑαι ἀὐύοῖς, δλλ᾽ ὡς ὦ 

αὐζον ἐν τῇ αὑτῇ φαγνεοϑαι τάξει. οὕτω "ὃ τῷ κηγύγματι συμφέρον ώ, 89  ἐμφό- 
πέρᾳ ὁμοίως ἐασούδαιχε, ᾧ Ὁ μὲ δοκεῖν «ὐ ὉὝΨ" αὐσύβορᾷν, ἢ Ὁ μὴ “. ' τίω Εἰς ὀκείνοις 
πιμέω ἐξθυτελίξεοϑαι ΟΥΧΟ ὡργρῦῥων. «ἰδ τϑτᾷ γὼ ὄξισαζε πάλιν λέγων" 
εἶπα δ ἐγω, ἐἴτε ἐκῴιοι,οὕτω κηρδοσομδμ ΟΝ οὐ,φησι, ύλεοϑε μα ϑεῖν μάϑετε Οὐ "φζα- 15 χι δε. 

ςἐροκϑιυ.ὁ οὐκ εἶπει, ὅτ εἰ μήϑέλεπ ἐμοὶ πειοϑέωῦαι, ἐκείνοις πείωϑητε, ἐλλὰ Ὁ ἑαυζν δ". 

αἰξιοπιτον ποιᾷ, "καθ᾽ ἑαυτὸν Φρκεῖν ᾧυνσι, κὶ ὠκείνυς κα ϑ'᾽ ἑαύζις,. συν "Ὁ ἡ Ὦ ἀχροσώπων 

ἐποίει Ὁ. φφο. κ᾽ ἀξιωμξκ ἴσων στῶν. χαὶ ὧν τῇ ποοϑς Γαλοίζι ὃ τῷ» ποι, ασρόσλαμ- 
λύων ὠδοις ὐχ ὡς δεορϑνος, αλλ Φοκ.ν λέγων καὶ ἑαυΐζϑν. Ἐμοὶ δ, φησιν, (ὦ δόοκϑν- 

τες οὐδὲν πσοϑσαγέθεντο, σγλ ζω αἰλλα καὶ οὕτω διώκω αὐννῃδὖἶΔ,μ τω ὁμόνοιαν. δεξιας' »ὺ ἔδωχϑβ 35 
μοί; φησιν. Εἰ γὺ ἔμδηον ἀεὶ Ὁ ἐξιόπιτον Παύλου ον ἐτέρρις δῇ καὶ τῇ πϑῇ ἐπέρων μἶδτυ- 
οἰᾳ βεξαιούοϑαι, μυρία ἐν ἐδλοίξησαν εὐντόϑεν (Ὁ μαιϑηταί. οὐ τοίνεω ἑαυζον ἐπαίρων 

τῦτο ποιᾷ, ἀλλ᾿ ἰπορ τῷ εὐαήελίου δεδοικώς. δ[9 ὸ εν ζυῦϑα φησιν ἐξισαζων ἑαυζον, Εἴ- 
τὶ δίχυ ἐγὼ Εἰτο. ὀκᾷοοι, οὕτω κηρύσσοιϑμ. καλωΐς ΕἾπε, κηρύοσομϑι, πίω “ππολλζωι 

αδρνίαν ἐνδειυφύμδνος, οὐ γγ λα, ϑρα, Οὐδ ἐν κγἴθαῦυς ῳ, ἀἰλλα' σείλπιγίος λφμι- 49 
ποϑϑτέραν ἀφίεμδμ φωνζωώ, καὶ οὐκ Εἶπεν, ὀκηρύξαμϑν, μα ὶὶ νιῶ οὕτω χηρυῆομδν. ἡ 
εὕτως Ὡπεεύσωτε. ἐνζωῦϑει οὐκ Εἶπε, πιπιύετε, δὰ, δχιφεύσοτε. ὯΝ ἐσαλεύοντο, 

ὄχ τϑη Ὧπ ὧν αἴὼ “χείιοις λέξδραμε, καὶ τίω ,5)᾽ «ὐὐνδὭὄεΟλ ἐκείνων λοιπὸν εδοτυοίάμ΄ 

“τ τίγησιν. ' 
ἂν ἘΪ ᾿ 



χ ἐμιλ9" 

μην 

ἘΜ, 

ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣΤΡ, ΠΡΩΤ. ΔΌΓ. λθ. {ος 

αῷ. Εἰδὲ Χελτὸρ κηρυοσαται ὅτι ὧκ μικρῶν ἐγηγιρῖ), πῶς λέϑεσιν ἐν ὑμῖν τίνες τι λύα- 

φτυσῖς μικραν οὐκ σιν; Ορας πώς αθίξα; ανλλογίξε.), καὶ ̓πἰποδυίκγεσι τίωυ αἹα:- 

φασιν ἐκ τῷ Τ' ̓Χοισον ἐγηγόρεϑαι, πγοότερϑν ἐκῴιρ πολλαχό)ον κα τασκθυα σοιζιχφι "δ ἡ κ᾿ Φ 

πασϑϑφῆται ΕἾ πον τῦτὸ, φησι, χα αὖ: ἔδειξε » τῆς ὄψεως, χα) ἡμεᾷς κηρύοσονῦν, καὶυ- 

ἣ μᾷς ἐπχιφεύσοτε,τετςασλλίω. «ἰοῦ μντυορκαν πλέκων, τέῳ ὄρ Τ᾽ πσοροφη, τίω δζρ 

'Τῆς ΤᾺ «οαγμάτων ἐκραόως, τέων αἱ θα Ὀὐπογόλων, τυ ΟΜ μαϑμ, μάλ- 

λοὶ δὲ χαὶ ̓ ποτωπλίω. ἀ γὸ χα αὐτὴ ἡ ; αἰδια δείκγεσι τίω αναφεισιν, Όῷ πῇ, ̓ληοτείων 

ἀἰμδρτιων πυποϑονῷ,. Εἰ τοίγευ τῦτὸ Ὀἰποδέδεικ,) εὐδηίλον ὅτι χα Ὁ ἕτερον ἔπε), καὶ ὧν 
λοιποις ὀγέίρεοϑαι γεχροις. δι τ 'ὡς ἐλ" ὁμολογϑυμϑῴου ἐγκαλᾷκ ὰ ὑπαπηρᾷ λεγων᾽ ε 

το δὲ Χρισαἐ ἐγήγερται, πως λέρϑεσί. ἧνες ἐν ὑμῖν, δι αγαςξασις πικρῶν οὔκ ἐπε; κα! ζωτη πά- 
λη αὐ ασοτεμιμονϑμος πίω. «ϑρασύτησα τ ἀγτιλέρόντων. ου ἰγὺ ἃ επερπῶς λέγετε ὑμιήο, 

᾿ἀμα, νπῦὺς λέρρισί τινὲς ἐν ὑμῖν. χα οὔτε πϑῥτων ποιήτωι κατηγϑείδμ, ουτε ὠύοις τὐτὸς ὃς 

αὐ τιώ ται δλυς χα ϑίσησιν, ςε μὴ ποιῆσαι! ἄγαι μοι τοτέρν, οὐ; αὖ παλι Ἀἰποχρυτῆς) κα 

οὐλυὶ, ὦφε ἀὐιυς διορλώσοι. 2“ "δὴ τῶτο "ὦ Ἰαποθάστις δι τῷ πλήζοις, πσξὸς αἰτοις 

13 Ὀἰποδύς), ζω τη τε αἰϑενέεροις ποιωδν χατασπλήηων, καὶ ὧν ἄλλοις ΟΥ τοῖς ες τῶν 

τοῖς ὠγῶσι κατέχων αἰστραλέςερον (1 τὴς αἰληλείας, κ ἡὶ οὐχ ἀφεὶς ἀΐι μολῆσοι κτρϑς (ἄν: 

Αἱ φφλείραιν αὐ’ ἐασουδαικόζῳς,. ἢ δ κοιταιφοειχῶς ηἰδεσκθίαςαι ἥσχοϑτι “αἱ 

λόγω. Εἶτα ἵνα μή λέγωσιν, ὁτι τῦτο (αὶ ̓σαφὲρ χα! δῆλον ὕπασν, ᾧ χοιὰ ἐγηγέρ- 

αι, καὶ Οὐοϊεὶς εἀμφιξαλλο᾽ οὐ μιζιλιαῷτο αὶ ὦ ἕτερον (μμιωανωγκοίζι, τίω" Ὡ δ, ϑεϑπων 

1ο μάςασιν (ὃ ̓᾽ »δυ », αυφϑλνεφωνήϑη, ὦ ἀξεξυ,ὶ ἐμδρπυρήϑη αἰὰ τῆς ὄψεως, δ τῆς 

ἘΧειροῦ ὀμαςασεως Θ᾿ δ ἔτι ἐν ἐλπίσιν 661,10 ἡμέτερον) ὃ ὁδᾳ τί ἱπποιφ᾽ ὁκ )ειπέρου μιέφφες 

πάλη αὐτὸ κατασκβνας εἰ, ὅπερ “πολλῆς διωώμεως ζώ. κι "γὰρ λερρισί, φησί, ὥγες, ὃ ὅτι Οὐκ 

ἔς! ἰπιαρο ἀμάφαισις; ἐΟὔχομω χαὶ ὀκφοπάαιν ὀκτότυ λέήρνται, δῷ ΣΧ οαφον ἐγηγέροϑαι. 

αὶ ἱπάγά λέγων, δον 
οὖ ΥΝ Εἰ 5. λϑαίςασις μεκραδν οἕκ ἐφ, οὐν ΤΙ ἐγήγρται.. ; 

Εἴδερ τίω" βίδλυ, ἡὶ τίω φιλρνεικίαῳ Παυλουπλω αἱ ἃ μαίχον, ," πῶοῦκ ὧκ τ δήλου μὲ- 

νου ὠμιφιζαλλόμϑμον, ὅλα καὶ Ὁ ὧκ πὸ Ὁ ἀμφιβαλλοιϑῥον ΠΝ ἀληνλίχνισι τίως ὀχφοῦ 

δηλον πείρᾷται Ἰὐπυδεικψιούαι ; σοι ; οὐκ ὍΝ ἐ ἐδὴ» πὐπρδείξεως ὁ. δὴ γελνερϑνοι, δλλ᾽ ἴα 
δείξῃ, τῶτο ὁμοίως κείνῳ πιφον ον. καὶ ποία αὕτη ἀἰολρυδία, Φησί τὸ ἅ Ὁ τῷ 9 Χειτοῦ μὴ 

Ὃ ἐτηρθεντος, ιπδν ἄλλοις ἐγείρεοϑαι,. ἀκόλψϑον᾽ Ὁ 5 Εζώνλοι μὴ ἐπρλείων, μηδὲ τῦτον ἐγη- 

γέρϑαι, πῶς δὼ ἔχοι Ἄφηρν τινὰ "ἐπεὶ δὼ ὅτο ἡ σφόδρα ἐδυκαΐ λθηϑν "ἔλεινν, ὃ δρφι πῶς ἐργαίζε- 

τῷ ἀὐ' ̓ σφοδραίς,ἀγωϑεν τὰ ΄ὰ ατρ ἜΑ “«ποοκαΐζοαξα λων, αν αὐγῆς τὸ κηρύγματος τῆς 

αἰ ανοϑύσεως, δ[ ὁ ὁπ κὺρ τὴν αἰδρτιών, ἡμδυ ὡσοθανων. ἐγήνρ)ν ὦ ὅτι αλλ Δ κεχοι-- 

μνϑβων ὕρ!ν, ἢ ̓ ) ἀαϑϑχ, πένος Δι εἴη ἤν αἰπϑρχν, ἐμ τ ἐγήερυδύων; πῶς δ᾽ δ ἐπ 

3: αἰπέδχι, οὔκ ἐπιρφμδρων ἐκείνων ὧν ὅν ἀαῦνχι ; πώς ζω οἔχ ἐπίρονται; Εἰ: 3, Οκχ ἐπί. 

ὄϑνται, Ὁ» τι (ἠγέρθη ὁ Κριφος; αἱ τί ἤλϑο; 5 κί σεΐρκοι ἀνέλαίξε, εἰ “μιν "ἐμϑὰ Μεν λύα- 

φήσειν σείρκαι: ; οὐ ̓ γὰ ἐδεῖτο αὐτὸς, διαὶ δὲ ἡμας λα τα ἅ ὥ ὕφερον τίϑησι «ὐϑϑίων, 

τίως δὲ φησιν ̓  αἰ μεκροὶ οὔκ ἐγείοονται, οὶ Χριρεν ἐγίγνται ὦ ὡς ὠκείγου τύτω (ημο 

μϑῥου. Εἰ πὴ μὴ ἔμελλεν ανίξαοϑαι, οὐδὲ ω ὀκῴο ἐ ἐποίησεν. Εἴἶρες Χ' μικρὸν ὑλῶν 
49 τίω οἰκονομίμυ ἀυατροπορδμέω ὠκ δ κείνων ῥημῶν "ἢ τὴς αἰεὶ τίρὸ οἰναςα σιν αἰπιρίας ̓ 

ὀρλὰ τίως οὐ καἰϑδὶ τὴς (ϑρκώσεως λέγη, δνλω αἰεὶ τὴς αὐαφάσιως. ου γ τὸ ὥρκω- 

ϑίώαι διλλαὶ τὸ Σ Ὡσοθουνφ, ῷ ϑειγαΐον ἔλυσεν, ἐπεὶ σίρα ὄπ ἔτι ἐκρφτει ἡ τυρφωνὶς ἡ 

κείνου. ἘΣ 

14 Εἰ δὲ Χοιςφὸς οέκ ἐγήζοτα, χεγὸν οὐρα Φκῇ 'κῆρυγμα ΜΝ Καίτοι αἀἰκόλαο. 

θὺν 



ΤῊ 
Χρὴ {{, ζο4 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ϑγ ὦ Εἰπεῖν, Εἰ δὲ ΧΧοιφὺς Οὐκ ἐγήγοται, Τοῖς φανεροῖς μοί γεοϑε ᾧ πυδοφήταις ποσώτοιρ 
ἡ πραγμάτων ἀλυϑεία , λα πολλῷ φο(ερώτερϑν ἀὐύζις ἡ ϑησι ἢ χενὸν ρα ὃ κήρυ- 

»μαήμδιν. Κων ἃ κἡὶ πίςιευϑίν. Καΐζασιῖσαι δ αὐνἷὦὋὍὋ τίω" ἰηοἰδυ βύ- 

λεται᾿ ὃ πᾶν ὠπωλέσωνϑβ, φησιν, ὠπόμτα οἴχεται, Εἰ μὴ ἠγήρϑη. Εἶδες ὅσον τῆς οἰκο-: 
νομιίας ὃ μωφήφλον! Εἰ Ν᾽ Ὡσπρθανὼν ΟΥᾺ ἰδωσει ὀϑαςῆναι, οὔτε ἡαεῦντία λέλυπα, οὔτε ὁ 5 
θοίνατος καϑήρη.),οὗτε ἡ χατώρᾳ ανήρηται. ᾧ οὐν ἡ μεῖς ὃ μόνον κενὰ ὠκηρύξα νϑμ, δυλ ᾧ 

ὑμεῖς κεγοὶ ῥχιφεύσουτα, ὁ οὐ ζᾳυτη μόνον δείκψεσι “' ἀτοπίδυ τύτων ὉΜ πονηρῶν δυγμά- 

τῶν, Ὡλὰ ὼ ἐπαγωνίδοτωι λόγων" : 

1ς Ἑὐρισχθ ἄθα ἢ καὶ Μευδορδοτυρος τῷ Θεού" δὴ ἐρδοτυρήσαμδν κατ᾿ αὐτὸ, δι ἡ- 

γειρὲ τὸν Χολφὸν, ὃν Οὐκ ἤγειρεν, Εἴπερ ῤανεκροὶ Οέκ ἐπείορνἧ). Εἰ δὲ ἀτοπον τῶτο ἴὸ 

(κατηρροία νὰ» Θεοῦ αὶ συκοφόυ ια) καὶ σἕνι ἡγειρεν,ὼς φατε, οὐ τῶ μένον, ϑλὰ ὼ ἔτι- . 
εκ ἕψεται ὥτοπα. ἃ πάλι αὐτὰ κατασκϑυαζει, ὶ αλοαμθα ει λέγων᾽ 

16. Ἐἰ γὸ νεκροὶ οὐκ ἐγείρον"), συν ΣΧ ριφὸς ἐγήγοται, Εἰ γορμήξδθης τῶτο 
κοιῷν, οὐδ᾽ δμ αἰδελῥενο. χαὶ οὐ λέγη τῷ», δολα ὃ τέλος, τίω ἀἰαίςασιν «υτν; δ᾽ αὐτῆς 
παγζ ἵλκων. : ᾿ς 

17 Εἰ δὲ Χροισὸς ον ἐγήλοται, ματαία, ἡ πίς!ς ὑμδῇν; Τῷ σαφεῖ χαὶ ὠμο2ο- 
γηυδῥῳ τίω ὀϑάφασιν τῷ ΧΧολφού (μυεχῶς αἰθετίϑησιν, ὐπὸ Ἔ ἰοιυρϑτέρρυ χαὶ ὦ αἰϑϑυνὲς 
ἐῃ) δοκϑιῶ ὦ αἰμιφίξολον, ἰοιυοϑν ποιώνγ χα σαφές. Ἐπὶ ἐξὲ οὖν τεῆς αἰ εδοίίας ὑμδ. 

Εἰ γὰρ οὔκ ἡγέρϑη,. Οὐδ αἰστεϑτονεν᾿ 6 5. οὐκ ὠπίθανεν, Οὐ τίν ὡμϑϑτίαν θλυ- 

σιν. ὃ Ψ ϑυΐγατος ἀντι, τὺς αἰμδτίας λύσις. ἴδε γλδ, φησιν, ὁάμνὲς τῷ Θεοῦ αἴρων Ὁ 1ο 

αἰ μδοτίαν τῷ κέσμια. πῶς ὃ αἴρων, τῳ θανάτῳ. 89 τὸ αἰμγὸν ὁκαίλεσεν, ὡς στρα όμδρον. 
Εἰ οὐ λῤέφη, φχοὶ ἐσφώγη Εἰ Οὐροι ἐστφρ ύγη, Οὐὐοε' ἡὶ αἰρδτία ἐλύθη" Εἰ δ οὐκ ἐλύ. 
3, οὖ αὐτῇ ἐφε ᾿ Εἰ ἢ ὧν αὑτῇ ἐςε, Εἰχῇ ὀκηρύξαμϑμ ᾿ Εἰ 3 Εἰκῇ ὀκηρύξανϑν, Εἰκῇ 
Ἐλιςεύσατε, ἄλλως 8. χαι ὁ θαίνωτος αἰϑανγάτος νϑμει, Εἰ μὴ “έζη. Εἰ γὸ χαὶ αὑτὸς χκ- 

τεογέϑη “σὲ τῷ θαναΐτο,χαὶ Οὐκ ἔλυσεν αὐτύ ζι ὠδνας, πῶς πϑμζος (ὄν ἄλλοις ἀἐπήλ- ἐ: 

λαξεν τι αὑτὸς χατεηρρϑμος! δ[9 ἡ ἐπαΐγή " “" ' 
18 Ανα καὶ (Ὁ κοιμιοϑέντος οὐ Χοις ἃ, ὐπώλοντ. Καὶ τ λέγω ἰδ ἐύ δὰ) φη- 

σῃ; ὅπουγε χρῇ ὀκῷῴοι πάντες ἀστολ ὠλαισιν, (ὦ τὸ πάν αἱ σνύσαντες, ὶὶ οὐχ αἰ πυυκείνϑμοι 

λοιπὸν τῇ ἀδηλία τϑ μέλλονζος ; τὸ 5.,οὖν Χοας- ὦ, ἡ τὸ εἰν τῇ πίςει φησίν," (ὦ) δὲ αὐτὸν Ὥἰστο- 
θουγόγτες, (ὦ πολλους κ' σομείναντες κινδυωύοις, (ὦ πολλαὶς ταλᾳιπωρίας, ὧ ΟΝ τὴς φε. 39 

γῆς ὁδοῦ βαδίσαντες. ποδυιω Εἰσι τὰ “πονηροὶ Μ Μόμι ων φύματα, ὙΨΜ λεγόντῶν ἀἰώ. 

φασιν αὖ τὸν ογ το λέγην, τὴς αἰ μδίντίας τίω! ἀπαλλαγάσ, (ὦ γοῤπυκνοὶ οὗτοιχαι (ιωε- 
χες συλλογισμοὶ χα λὐτιςρέφοντες, σα δὴν τούτων ἐμεφ αἰνούσιν ὧν ᾧκῴνοι λέχθεσιν, ΔΛᾺ ὅπερ 
ἡμεῖς φανδν. χαὶ νὰν αγαίζασις τῷ πυτ]ωκότος λέγεται. δζριτϑηο χαὶ (μωεχῶς ἐχιλέ- 
“ει, οὐ τὸ ἐγηγέρϑαι μόνον, αἰλαὶ χα τὸ ἐκ νεκρῴν πασϑὁς)ϑείς. χαὶ Κορίνθιοι ὃ οὐ «ἰδὲ ἀφέ- 35 

σιως αμδοτημόν ἐμιφέξόμον, δλλαὶ ἰδὲ σωμδχ. ὁμαςαίστως. ποία 5 ὅλως αὐαίγκη, Εἰ 
μή ὀϑαρζρτητοι Εἶεν (ᾧ αν,ϑ69.ποι, ἢ μυηδὲ τὸν ΧΚρλφὺν τῶν 4) "Εἰ μα ἐμϑιηεν ἐπί. "ν 
ΡΩ, αἰκόλου)ον ὁ λέγήν, τίνος ἕνεκεν ἦλϑ, ἡ σαίρνοι ἕλαξε, ᾧ ἀνέφη, το ἢ" ὑμότερον οὐκέ- χοἠμίπῳν ἢ 
τι, χαὶ γὺ αἱ μδοτὸμόντων αὐ, ϑοοσπωνὶ μὴ αἰρδὸο τλμέγτων, ἀεὶ (ιωεςι τῳ Θεῷ τὸ αναρῦν- 

τῆτον, χαὶ οὐχ ὅπεται τὸ ἡμέτερον ὀκείνῳ, οὐδ αγτιςρέφοι τϑη» αποὺς ὀκᾷνο, ὥασερ Ἐθη 49 
τὴς ὉΜ σωμῖν αγαςασεως. 

19 Εἰ οὖν τῇ ζωὴ ζύτῃ ἡλπικύτες ἐσμὲν εν Χεις' ᾧ μόνον, ἐλοοινότερϑι πάντων ἀὐ- 
εϑεῦπων ἐσμό. ΤΙ λέτες, ὦ Παῦλε; πῶς ἐν τῇ ζωὴ ζιύτη μόνον ἠλπικότες ἐσμὲν, 

Οἱ σώματα οὗν ἐγείρεται, τῆς ψυχὰς μϑρύσης χοὶ ἀϑανάτν οὔ! ὅτι καν μδῃι ἡ ψυχὶ, 
κα 



ΚΟΡῚΝ. ΕΠΙΣ ΤΥ, ΠΡΩΤ. ΔΟΓΙ,λθ. ος τν δ, 
κα μιυρλάχις αἰλείνατος ἡ, ὥατρ δζζυ καὶ ἐς, τὴς (γιὸς γρεὶς οὔκ Ὑἀπολήψεται τὰ τὰ ὭὌστρ- 

ῥητὰ ἀγαϑα ὄκφῴα, ὥασερ ζω ΟΥεῖλ' κϑλσαθησες). πῶντα γδ φόμερωϑηε,) ἐ ἔμ "το ιδεν 
τὸ α βήματος τι , Χειτοῦ, ἡ να ἕκαφορ κϑμίσηται το ζω τὸ σώμαζος, ἘΧῚ τραζο, τε ἀγα- 

θκὶ, εἰ τ καχϑ. δ; τότο Φησιν, υ οὗ τῇ ζωῇ ζωτ ἡλήπικότες ἐσγκέν εν Χολφ΄ᾧ μόνον, ἐ- 
53 λεεινότεροι πάντων ανϑεύπωνέ ἐσμὲν, Εἰ ΟΣ οέκ ανίφα τὸ τὸ σῶμα, ὡςεφόνωΐζος κα ἢ ψυχὴ μέ- 

μι ἔξω τῆς μακαριότητος ὠκείγης πῆς εἰν οὐρφινοῖς, Εἰ τθν, Οὐοῆνὸ, ἊΝ Ὀὐπολαυσόμμθ)ει 

τὸτε καθόλου" Εἰ3 τότε ουπβενὸς, εὖ τῳ πόροντι τὰ χὰ ἀμοιξαδν. τί δζωυ ἡμδμτ' τϑ 
ἀϑλιώτερην μυτ' αὐ, φησι; ἴχωτα ὃ ἔλε Ν ὁμοῦ ἅ Δ εἰς ῷ «ὐδὰ λὐαρασεώς σιείζων ἫὮ 

σωμν αὐςᾶἂν. Ἄθηρν, ὑμοθ3 2 Ἂ κὐθὰ τὴς αϑοιναῖτα ζωης ὠκοίνης πτείϑων, ῥα. μὴ εἰς" τὸ πα-. 

10 69' ννομείζωσι ταὶ το ἡμότερϑι τιτοιλύειν παᾳ. κατασκβυασοις Ν᾽ ἱχκόμοῖς δχα ΜῈ ἐμησοσεϑεν, 

. ὁπερ. ἐζουλετο, χα; εἰπών, μιαροὶ οὐκ ἐγείρον!), σϑεὲ Χοιρὸρ ἐγΉ}}..} Θἐ Χομφος οὐκ ἠς 

γέρϑν, ἀπωλῤ θα, υσὶ ἔτι ἐσμὲν ῳ πῆς αἰ αὕρσίαις, πάλῃ. ὼ το, ἐπαγή,κατασείων αἷμ 

τίω Ὡπθνοιδν. κὴ γδβοτὸμ μέλλῃ 2,η κῃ ὀϑαγκαίων εἰσείγήν: δγματ ὧν, τα] Φύξῳ τέων 

πώρωσιν αὐννμ δίνσαλύνει τς ὥτον " ὃ δὲ θα ἐποίησεν, αἰωπέρω τι αὐτοὶ ϑγκασεί- 

15 696, ὼ οὐναγωνίοες καταιφήσοες αὑςὧν, ὡς τῷ πϑρτὸς. ὀμπεσόνζᾳ᾽ χα! γωῦ πάλιν ἡτέρως, Νὴ) 

ὡς λὐ μάλικα ἤλγησοιν, τὸ ἀὐφ' πη» ποιῶν, νη λέγων, ὀλεεινότερνι πότων δύ ϑεθπων 

ἐσμέν, Εἰ μ(ν τοσύτοις πολέμοις, ὁϑανάτοις, καὶ Ὁ πὸ μυῖα δένα, ποσύτοι χὰ οἰμδῳ ὧχ- 

“πίπηειν αἱ ἀγαγών, ὝΣΣ τ 9 αἴδότοίᾳ ἡ ἡμέτεραι «φηχέ. Χι , )γὸ πόρτα τὴς ὀρασῃίσεως ἦρτης ΔΥΣ Ὁ Α 

πω. ὦφε τὴ ὠντελεν δῆλον, ὁ ἐτι ου , αἰθἰαμδυτημῷ 7 ὀλόρο τρια, δώ σβὶ συμ 

οο ἡμαςάσιως, " ζωῆς τῇ τής πἰρυσες,ὐὶ τὴ τῆς μδιηουσις,, ον το ὐαρν 
20 Νωυὶ ὃ Χολςῦς ἐγ ται ὧκ μεκρά, αἰ χϑ: ". ὟΝ. χρῤνμιηνδίων Δεΐξαρ 

ὅσω οκ τῷ μὴ ' πισεύξοϑαι τίου ὀμαΐςασιν τύκτεται [πὸ] ακρὺς ὀραλριμίδλμει, ᾧ Ἅδηϑν πά.. 

λιν,καΐ φησι, γεωυὶ ὃ ὃ ̓ Χοιτορ ὁ ἐγὴ ἤτω ὃ Οκ γεκρωδν, (μοεχῶς τὸ τὸ ὅκ νεραν απευσιλεὶο,ὧφε Ὁἰποῤ- 

ῥάνψαι ΔΜ αἱροτικδίν τοὶ σύμα τα. ἀαϑϑγν Ομ κοριμημδύων. - ΘἿ5 ἀἰρδδ δ ὶ τύτοις λέα.- 
25 φῆναι! δὲ!» 5: Ὲ 3 λϑάφασιι τίω ΔΨ αἱμδοηών ἐλεῶ, ουϑνὴς δαχδόσίας ἐ ὠνὰς (γα Πωὺ- 

λος λέγᾷ, Οὐδὲν ἐμαντω (μύοιδα, δλλ' οἷ. ἐτύτῳ διδιχαίω μα} πὼς ἔσονταί ινεξ. ῶ αἰΚορ, δι. 
λύιςαίνϑμοι καθ᾿ ὑμας ; ὁρᾷς τί «Ἶὶ σωμῶν ὁ ύχθς αὐταὶ ὠῶ, : ἵπε αἰξιύπιροι ἰὐφ᾽ ποι. 

σῇ, (ἰωελῶς Φ Χεισὸν Εἰ; ὃ μέσον να φέμ λθαρανται " (κί. εἶνα αὶ αἰτίολογεῖ, 

ὅπερ ΣΡι ἐφίω, στὸν ἸἈποφαίηται ἅ , ᾿ τίω ἢ αἰτίαν μυὴ ̓Ἀέγη,: "Χ οὑτως β,αὐοχϑοῶορ ὁ ἢ 
39 Ἄθορς δὶ “΄ τοῖς πολλοῖς. ἐς δξζω ἡ αἰτία; 

᾿ ι Ἐπὼν »» δὶ λύϑοΐπου ὁλείατος, ὶ δὶ λέ ϑεόπου αὶ ααίςα σις ") μοκραΐν. 

ὃ δὶ λύϑεξπου, σώμιαι πϑύτως ἔχοντος. χαὶ ὅρᾳ ἀὐτν. τέων ζω μώεσιν, πἰὼς χᾷ) ἐ-- 
τέρως αἰώγχαιον ποι ῷ λόγϑν. ῷ γὰΡ γῆνθεντα φησίν, αὐτὸν λὐα μαχέσαοϑαι δὲ 

τίω χαταληϑεῖσοιν φύσιν, αὐτὸν νὸ νικῆσαι. οὕτω γδ)γ) Ὁ ὀγειδὸς αἰπετοίθε;». ἰδορδν ἢ 
45 ποιὸν φησι ϑανατον. 

2» Ὡχασερ γὰ» ἐν τῶ Αϑωμι πόρτες Ὀὐτοϑνήσχϑεσιν, οὑτω ἃ ὦ πῶ Χοιφᾷ ἡδὺ. 

τις ζωοποιν,ϑησοιται. Τί δῶν; πόρτες, Εἰπέ μοι, ἐἰπίϑλνον ον τω Αδαμ τι τὴς 

ρδρτίας )εώνατον: ; πῶς δέχ Νώε δίχαιος εν τῇ ἡ γμεὰ ἀντύ, πῶς ὃ ̓ Αἔρᾳαμ; πῶς 8 1ω6; 

πῶς ἢ ὡ ἄδλοι πόρτες; 4.5 ὃν Εἴπε μοι πῆϑτες ζωοποιη,ϑήσθυχαι ο ὠν τῷ Χοισῷ ὦ πού 

4ο ὧ Εἰς γέενναν αἰπαλϑιῦμοι:; ; αὖ ἅ ̓γδν «δὲ σώμκατος Εἰρηνῦνον ἢ ττο, ἐφηκαν ὁ λό »6᾽ 

ἐν ὃ πὐϑὶ διχμοσιώης ὦ αρδδτίας, οὐκέτι. Εἴτα να 7) ̓ τίου ξωοποίησιν κϑηζω ἀκούστις, 

αὶ ὧν αὐμϑρτωλοις γομίσῃς σώξεοϑαι, ἐγτήγα ν᾿ 

ἐπὶ 23 Ἑκαςος ὃ οὖ τῶ] ἰδιῷ ζγμαπ. Μὴν)», "γη ἀὐαφασιν ἤκουσας, γά.: 

μιζε πὐρῷς ν᾽ αὐδιὴ  »σολαύεῃ, Εἰ Ὁ» ἸὨπι τῆς ἡμμφοίας οὐ παγτις Ω αὐᾳ 

Φἢεγίοῖ, ἴΟΠ]. 3. Υ Υ πείσονται, 
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Δαν βὲμδν͵ 

Ερεσ'ι τ. δ, 

οὔ ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

πείσονται , δλλαὶ πολλὴ ἡ δρραφοροὶ, πολλῷ μῶλον ὅϑα αἰ οδοτωλοὶ χαὶ δίκαιοι, σλεί-. 

ων ἡ Ἀ 9! «ἀσις ἔςαι. Απαρχὴ Χοιςος, ἔπειτα (Ὁ τῷ Χοιςού " Ὑντίέςιν, ὦ 

πιφοὶ͵, καὶ Ὁ δ) δοκιμιηκότες. 

λ4 Εἶτα ὃ τέλο.  Οτὰνῴγδὺ λυαςῶσιν ὠκῴνοι, ᾳ ποράγμματοι ὠὡπόντα λή- 

ψόπη τέλος, Κὶ χαϑούπερ νεωῦ ἀϑαςτώντος τῷ Χελφοῦ ζῷ “υδαγμιάτα ἔφηκεν ἔτι μετέωραι., 
δ 9 “ὐϑλσέϑηκεν, Ἐν τῇ γϑρουσία, εἰστν, ἵνα μάϑης ὅτι τὐϑὶ ὠκείνου τῷ χα! - 

οφδοζκλέγοται. Οτὸν πο ραιδιῷ τίω βασιλείλν τῷ Θεῷ ἡ πατοί " ὁτὸμ χφταρ-- 

γσῃ πδισαν “δἰριχέωὺ αὶ ἐξουσίδυ καὶ δυυίαμιν, Ἐνζῦϑα μοι αὐϑλσέχετε μ᾿ ἀκοι- 
(είας, ᾧ ὀρῴτε μή “ δχμφύγῃ “Υ᾽ λωγϑυϑέων ὑμας. ἢ Ν στϑϑς ἐϑροις ἡμέ ἡ μεώχϑ. 

δ͵9 σσοότερον τίωὶ Εἰς ἄτοπον ἀπαγωγἀὸ δεῖ γυμνάξειν, ὃ ᾧὶ ̓Παῦλος πολλάκις ποιῶ, το 
οὕτω ἘΦ μαίλιςα, ὡ λόγϑεσῃ, ϑὐφωραιτα ἡμῖν φδυήται. ἐρωῖθα, δέω «ὑν ΘΟ, ὦ ὁ 

ὅ81 ὃ Εἰρημϑμον, ὁτὸν αὐραϑῷ τίου) βασιλείλυ τῳ Θεῷ ἃ πατεὶ; Εἰ »ὰ «πλώς 
ὀκλϑξοινϑυ τῦ»», ὦ μὴ ϑεοαγεπώς, οὐκ ἐξαι κ' ζωῦτα ἔχων αὐτίων, ὁ γὸ πρδαϑοις 
ὁτέρῳ, παύεται λϑιπὸν τῷ καιτέχεν αὐτὰς. ᾧ ὶ τῶν μόνον ἔςαι ὃ ἀτοπον, αλλ ὅτι συνὴ ἐ- 
καῖγος ὁ οι λαῦων δὑρεϑήσεται, αρὶνἡ τ Ῥκλαξῶν, ἔχων. Οὐροιωῦ κατ ὠκείνους οὔτε ὁ 
πατὴρ βασιλά κ' (ώ ἐμιαχόϑοϑον, ἢ διῴκει ζα ἐμέτεσα, οὔτε ὁ υἱὸς ΚΦ τα φλυάται βασι- 
λάᾳ ὠνγπῶς δώ αἰϑὶ ὦ Ἔ παίξός φησιν αὑτὸς, ὅτι Ο πατήρ μιόδως εὐῤτι ἐργαζεταιγκα,- 

γ ἐργάζομφι ιαἰϑὶ ὃ ἀὐἐν ὁ Δλυιήλ, ὅτι Η βασιλεία αὐτο, βασιλεία αἰώμος,, ἥτις οὐ 

ηϑρβθσεν); Εἴδες πόσει ἀτοπα πκ]ς.), ᾧ μαχόμϑμα ταῖς γραφαῖς, ὅτὸν ἐν, ϑοφπίνως 
ὠκλαμθωμη τις ζῳ λορύνϑμα ; ποίαν ὃ ὁ Ὡρ γίω ωὐρα ογζωθι φησι καταργείν; τέο ΝΜ 0 
αἰπδλων ἄπαγε. δυλα τέω ἿΨ πιςῶν, συνε τῦτο. λλλαὶ ποίαν ; τέω γ᾽ διαμμόνων, 

αἷϑὲ ἧς φησιν, Οὐκέςν ἡμὴ καὶ πάλη ασϑὸς αἵρια ὶ σάρκα, αλλ ποὺς ζῳς οἰοχαί', ρὸς 
(αὶ ἐξουσίας, «ὐϑῆς (ὧν κοσμοχρ ῴτορρις τοῦ σκότους “τῷ αἰώῖνος τύτν. νωῦ ὦ γὰ 

οὐδέπω κατιργάντω τέλεον (ἐνρρορῦσι γδβ πολλαχοῦ) τότε δὲ παιύσονται. 
ζχῷ. Διο γὰρ αὐτονβασιλύυοιν ἄγρας οὐ οὐ 9 παγίς ὧν ἐηϑροιᾷ αἰ ποὸ τὸς πύδως :ς 

εἐὐτν. Πάλιν χαντεύϑαν ἕτερον ὠτοπον “ίκτετε, ὁν μὴ ἡ τϑηο ϑεορεπτῶς ἐκλοί- 

ζωμϑυ. ὃ , ἀγορὰ, τέλους “66ὴ χρ; δϑολσμοῦ " Ὧχπὶ δι Θεοί, τῶ οὐκ ἕξιν, 
26 Ἑδατος ἐϑρὸς κατωργεῖται ὁ ϑοίνατος. Πώ, ἔσχατος: «Τ' πανᾷς, μ(' 
ὀζρέξολον, ΚΟ ῷ ἄλλα πόρτα, καὶ γὰ ἡ ὧν ὭΟΧΗ ἔλατος Εἰσῆλθε, πσοότερον 

γ0 συμξαλὴ Ἔ αἰ ϑθύλου, ὼ ἡ αὐρωοὴ, τότε θαγατος. τῇ ὧ δ δυωαίμει ᾧ γιῶ 39 
κοτήργηται" τῇ ἢ ογερτία, ζπ. 

27 Πλύτα ΝῚ αὑςέταζεν αἰ πὸ (ὅδ πύδως ἀντυ. στὸρ Εἴπη,παντοω κἰ-ωυτέταω- 

κταὶ, δῆλον ὅτι ὠκτὸς τῷ εἰ ασοταξαντος αὐτώ ζῷὶ πανία. 

28 Οτὸρ κ᾿ αἰ πονζα γῇ αὐτῷ (ὰ παγζα, ὅτε καὶ αὐτὸς ὁ ἐς οἰ ασοΐζρ, γήσεται ζῦ κἱγωο- 
τξόρτι αὐτῶ (αὶ πάτα. Καὶ μέωυ ἔμιασοϑοϑεν υὶ (ὃ πατέρρι ἐλεὴν σὴ Τὶ κίσου- 15 
ταξλυζᾳ, δλλ᾽ αὑτὸν κκ(αροριώζᾳ. ὁτὸμ ὃ καζαργήσῃ, φησὶ, πᾶστιν φρχίω ἢ ὄξου- 

οἰδω" " πάλι, δεὶ ΝῚ αὑτὸν (δασιλθύειν ἀλρὶς οὗ ἐὰν ϑὴ πανζις ὧν ἐϑροιὶ “ποῦ (ἦν πο- 

δῶς εἰστῷ, πῶς δξώυ ἐγζωῦϑα (δ πατέρα φησὶ ; αὶ ναὶ τῶτο μόνον ὅφ᾽ Ὁ ϑοκοιω ἀἴπορον ἐῇ, 
ΔΛ ὅτι ἢ δέδοικε δέος σφέδρα ἄτοπον, καὶ κέφηται Ἰχιδίορθώσιι λέγων, ὠκτὸς τῇ ἰσσο- 

ἢ . . , ! ν " , “ εν 
τάξαντος αὑτῷ τὰ πώτα, ὡς Ἰινωΐν κι χσοτήθυύντων, μήποτε καὶ ὁ πατὴρ αἰπουτα γὴ τῶ ἐῷ, 40 

ἢ τί ϑμοιτ᾽ δν" ὠλογώτερον; δλλ᾿ ὅμως αὐ' δέδοικε, “{ δξωυ Ὧ81; ᾧ γὸ πολλαὶ τὰ ζηπή- 
ματα ἐφεξὴς κεῖται, αλλα' ((ιωτείναντέ μοι τέωυ' ὀζρόνοιαν. ᾧ γ} ὀμαγχα)ον ἡμῖν κοοῦ- 
τον (Ὁ) σκοπὸν Εἰπεῖν Παύλε  τίω. γνωμόυυ, με πόρμζῳ χοῦ θῦρφι δις λϑ' Ὁ. αλοίμιπου- 
σαιν, ὸ τότο τίου; λύσιν ἐπαγαγεῖν. ᾧ γοῤ καὶ τῶτο ἀσφϑς τίου λύσιν ἡμῖν (μωπτελᾷ, ἐς δὼ 

᾿ ἡ Παύλῃ 
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ΚΟΡΙΝ; ἘΠΙΣΤ, ΠΡΩΤ. ΔΌΝΤΙ. λθ, 407 κι αὶ 
ἡ Παύλυ »γω μὴ, ̓  τ τὸ θθὺς; ἄλλως, ὁτὸμ ἴθ ὲ τὴς ϑούτητος μόνης δζαλέγη"), φϑέγίε, 

ἡ ἑτέρως, ὑτὸμ (Εἰς τὸν τὴς οἰκονομίας ἐμττέσῃ λόγον. ὁτὸμ γὰ Ἐχιλφζη:) τῆς (ὑρκὸς, ἀ- 
εἰδολόηε διαΐς ἀἰπϑμτα λοιπτον λέγ τα ζαπεινα;, ϑωρρὼν ὡς "οὐσης ἰχανὴς δίξαοϑαι τὰ λεγόμϑμα. 

ἰδωρϑῳ τονε ᾧ ἐνζιῦϑα πότερον αἷδὶ γυμνῆς τὴς ϑεότητος ὁ λόγος αὑτῳ, ἢ μ' τῆς οἷ- 
4. κογομίας Ὁποφαννς:) τὐδὶ ἀντ τα, περ φησί μάλλον 5 παϑτερον δείξωρϑν, ποῦ 

τῶν ἐποίησεν ὅπερ Εἶπον. πού ποίνιωυ τῶ» ἐποίησε ;Φιλιστπησίοις γράφων Φησὶν ,»σος ὦ Φιλιπγο (δὲ 

μορφῇ Θεοῦ σσώρχων, ἐχ αῤπαγμὸν ἡγήσατο Ὁ ἐ1) ἴσαι Θεῷ, αἰλλ᾽ ἑαυτὸν ὠκένωσε 

μορφίὼ δύλυ λαῦων, εἰν ὁμοιώματι αὐ ,ϑοόπων ϑμόμϑμος κὺ οδἱ ματι δὐρεϑεὶς ὡς ἀν- 

,ϑόφπος, ἐτώπείνωσεν (αυτὸν,( Ζυ ἤκϑος ϑμόνθμος μέχρι ϑανάτε, ϑεινάτο δὲ ςαυρφύ. 89 
το ὁ Θεὸς αὐτὸν αἱ πρύψωσεν. Εἶδες πτοῖς, ὅτε ὦ ἰδὲ τῆς θεότητος διελέγετο μόνης, Ὦὰ 
᾿ μεγάλα ὀχᾷνι Εἴρηκε, ὦ ον μορφῇ Θεοῦ ὡταῤχεν, ἡ ὃ φῇ ϊσα τῷ γολρμνηκότι, καὶ 
αὑτῷ ὃ πὸρ' ἀνατιϑησιν; Τ᾽ δὲ ἔδειξεν αὑτόν σοι (ᾳρκωθέντα, χατεξίξασε πάλν τὸν λό. 
..»", Εἰ »ρλὴ ζῷοτα διέλοις, πολλη ἡ μώχο ΤῊ Εἰρηνϑῥων. ἡ γὰρ Εἰ ἴσα Θεῷ 

ζω, τ αἷς τὸν ἶσοι ἑαυτω ἰχυύρυψωσεν, Εἰ ἐν μορφὴ Θεού ἰω; πῶς ἐλσρίσοιτο αἰντῳ ογο-. 

15 μα "γὰρ αφαξορϑμος, τ μιὴ ἔχοντι χϑὺρ (6), ὁ νῶν, τὸν ἔμιασϑϑ εν ζαστεινὸν γταιυ.- 
γρλθύρεϑηον ρα ἀτελὴς ὧν, ὃ οὐδιώς ἔχων, φρὶν ̓  λαξῷ Ὁ ὕψος Ὁ ὄνομα, κα μυρία 
ἔτερφι λήμματα ὀντεύθεν ἔψε.) ἄτοπα. ᾿δμ, ἐδ τέων οἰκονομίαν παοϑαϑοῆς, ἐχ αἰ μδοτήσῃ 
ζῶτα λέγωνιζωτα δ αὶ ἐγζαν λογίξυ, ὁ Κ᾽ ὃ γνώμης ὀκδέγυ ζωώτης ζᾷ εἰρηνϑρα.. 
μα δὲ τότων ᾧ ἑτέρας αἰτίας ἐρῶμϑν. τέως δὲ ὠκᾷιο αγαίκανον εἰν, ὅτι αὶ αἷϑέ αγαςαΐσεωρ. 

λο ὁ λόγος ῶ ᾧ Παύλῳ,ωραγματος ἄδωω τὰ δόοκϑντος τὴ ὲ σφόδρα ἐπιφουμδρο᾽ ᾧ ωρὸς. 

Κορινθίας ἐπέςελλεν, θα, πλείοις ῶ φιλόσοφοι ῷ (ῷ τοιαῦστα κωμῳδἅντες αεί. κὶγὺ .Ψ 

τοῖς ἀλλοις, αλλήλοις συβρβηϊνύμϑρμοι, ὧν τύτῳ παντες, ὧτε δὲ ἐγὸς κύματος συνέπγθυᾧ, δοίᾳ- 

ἄξοντες μὴ 4) αὐαίςασιν. αἰ γωνιξ ἐμϑμος τοίνυν ὑαῷβ τοιαύτης ὑποϑέσεως ὅτως απισουνϑβης ᾧ 
χαταγελωμδμης καὶ δζᾳ ἢ ποόληνυ τί γελνηρδυΐω καὶ δύ ἢ τῷ πορφαγμάτος δυσχολί- 

25 ρ, καὶ βουλόμϑμος κατασκέναϊσαι ὃ δευνατον, τοῦ ὥτον ἐκ τὴς αἰαςείσεως τῦ ΧοΑφοῦ τῷτο 
ἐργαίζεται. καὶ ἀποδείξας αὑτίω  Οἰπὸ Μ' πσοοφητών, ἡ εἰπο ΟΜ ἑωρρικότων, χαὶ ὐπὸ 
ν) πις- ὐσαντων, δ), ὁ λαῦεν ὠμολογηνϑμέω τίωὐ Εἰς ἄτοπον ἀπαγωγάώ, ὶ τίω Ὰ 
δυ,ϑούπων κατασκβυαΐζει λϑιπὸ, Εἰ)» νεκροὶ οὔκ ἐγείρονται, φησιν, συ εν ΧΧριφὸς ἐγή- 
γέρται. Εἶτα (ἰωεχῶς ζαύτω αὐτιφρένψας ὧν τοῖς ἐμασόϑεϑεν, ἑτέρως πάλιν ἐχυχήρᾷ, α- 

ιν γ Ν ᾿ » “ ᾽ ᾽ν Ι ! ; 
}0 τὥρχίω αὐτὸν καιλαύν, Ὁ δεικψις χα τουρηϑίωτα πάσαν διρχίω,ὶ δξοισιλν ἢ δυυύα μων, χαὶ 

ϑυίγατον ἔσαν. πῶς ὅδξζυ κκατουργηϑείη, φησίν, αὐ μυ) πσϑότερϑν, ὕπερ Εἶχον, σπξα- 
λῃ σώρφιτα ; ἐπεὶ δζυ μαγαλᾳ αἰδὲ τῷ μονοϑροις ἐφϑεγξαν, ὅτι τορα δίδωσι τί βασι. 

λείλν, το τέςιν, ὁτί αὐτὸς ὀϑύε ζωύτα, καὶ αὐτὸς 4 πόλεμον νικα;, ἢ πόρτα Ἴ,,ϑησιν ἰχσὸ-. 

(ζοὶ πυϑὰς αὐτῷ ἐπήγατε, τέω ἀπιρῖὸν “δ πολλωδν δορϑούμϑνος᾽ δεῖ γδῤ αὐτὸν βασιλϑύν, «ἢ 
39 ἀδρας ὃ δι 9ῃ πὐρῷς ὧν ἐϑροις αἰ αρὸ (ὧν πόδας ἀστύ,, κὶ τέλος (χιτιϑεὶς τῇ βασιλεία, ; 

δι ἄἴχοις, Εἶπεν, δλλ᾽ ἀξιόπισον ποιαΐν τὸ Εἰρημϑῥον, ὃ ϑαῤῥᾷν αὐδασκθυάζων. μὴ γὸ, 
ἔηδ' ἡκουσοίς, φησιν, ὅτι χαταργήσει πᾶσαν τἔρχζω καὶ ϑξοισίδν ᾧ διωαμοὶ 4 ἀζσθο- 

λον ᾧ ΟΜ δαιμόνων φαλαγίας ζὠτοσαύζος ἃ Ψ ἀπίςωνζα πλίϑη ἃ τϑϑανατυ ὃ. 
τυρϑωνίδα αὶ τὰ καχᾳ ἀπόντα, φοξηϑῇς,ὡς αὐτονοιῦτος αὐτο, ἕως γὰ, αὐ ποιήσῃ ζαύτα 

40 παντοι, σ) { βασιλθύειν αὐτου" αὶ τῶ» λέγων, ὅτι κ᾽ τὸ ποιῆσει, οὐ βασιλθύει, δλλ᾽ ὠκᾷνο 
κατασκθυάξων, ὅτι καὶ μύὴ νῦ ἄρηται, παντως ἔςαι, οὐ γ)Ὰ “{ φκόπῖς.) εἰντὸ ἡ βα- 
σιλεία. χρῳτῷ γᾺ ὦ ἰοώει ἢ ψνϑρει, ἕως ἐμ πανζῳ χατορϑώσμ, τῷτο ἢ) τὸ γος ὶ ο» τῇ πα- 

λαιᾷ, θύρρι ἰις αἱ, ὡς ὁτὸν λέγῃ, Τὸ 5 ρῆμα Κυρίου νϑῥει Εἰς τὸν αἰοΐγα." κα, Συ 5. ὁ αὐτὸς Ἔδ"μνιπϑ, 

εἶ, ᾧ  ἐτη συ οὐκ ἐκλείψοισι,. ζαύτα 8 λέγ ὁ πσοϑφήτης ᾧ (ὰ τοιαῦτα, ἐπειδὺμ Ἰνω 
ΟΒεγίοϊι, τομι, 3. νυ»: τϑι 



Κις " 408 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΞ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
-ἰὐὐπρ τιμῶν δνγῆται μακρῷ φόνῳ κατορθουμϑύων ἡ πάντως ἐσονϑμων, τίω δειλίλυ τῶν 

παιχυτέρων ἀἰχροα Ὁ ἐκζαίλλων, ὅτι ὃ τὸ, ἄδρις, Ἐχὲ Θεοῦ λεέχϑυϑμον, ὧν ἕως, Οὔκ ἐςῖ 

μι. αϑ, β. τέλους, αἴχουσον τί φησιν Απὸ τ αἰῶνος, ὸ ἕως τῇ αἰώνος σὺ ΕἾ᾽ καὶ πάλι, Ἐγώ Εἰμε 
πξοδογ. οδο Έως λυ καταγηφαῖσντε, ἐγώ Εἰαι. Δ{4 ὃυ τῶτο χα! ἔλα τὸν τίϑησι δ ϑαίνατον, ἵνα Ἡσι με. δ. 

απὸ τῆς τῶν ἄλλων νίκης χαὶ τῷ θυ ρῦοϑί δυκΊον 95.) τῶ απισοιῶτι. στὸμ ἡ τ χρέος. ς 
λον αἰέλη ἢ Εἰσαγαγϑντα Τ' θανατοι, πολλῷ μᾶλλον τὸ ἐρ.9) τὸ ὠκείνου καζα λύσει. ἐ- 

»τεὶ δϊξζυ παγτα αὑταῖ αἰατέθήκε, τὸ "καζαργῷ ὅ᾿ Φρχαὶ (ἐ Ἄξοισίας, τὸ κα τοργῶσοι Ὁ χρεὼ 
βασιλείαν, λέγω δὲ τῶν πιςῶν τέων σωτηρίαν, τίω τὴς οἰκνυϑύης Εἰ ἰρζωϑΐωυ, τίω τῶν χᾳ- 
κἂὖν αὐαίγεσιν (τῦν ΣΡ ὅ61 τίω βασιλείλν χατερδῶσαι, τὸ καϊα λύσαι Τὶ θείνατον ) καὶ Οὔκ 

Εἴπυ, δὴ ὁ πατὴρ δὲ ἀὐζύ, ΩῚ αὐτὸς χαταρ γή τι, καὶ αὑτὸς ϑήσει κ΄ ποῦ τοῖς πδοις αὐ, τὸ 

καὶ ὑϑα μού τῷ τελμνηκέτος ἐμψημόνδυσεν᾽ ἐφοῦη.8η λοιπὸν, μὴ 4᾽ τῦτο δόξη αῖϑα Τισὶ 
ὟὮ αἰλογωτέρων ἢ μείων {ἢ τὸ παΐζ9ς ὁ εἱς, ἡ ἐτέρφι ὅις Ὡοχῦ αμνητος. καὶ ὅγε τντο 
ἡρέμα αἰσφϑηιζόιϑμος τ αμωυϑεῖται ὄγκον ἊΜ Εἰρηνϑῥων ᾽ λέγων ̓ πανταὰ ΡΨ ΣΕ 

σαξεν πὸ (ἷν πύδας αὖτ, παλιν τῷ πατοὶ τὰ χατορϑώοτα ὀματιϑεὶς, ἐχ ὡς αἰτογνν- 

τος τῷ σταιδὺς. πῶς γ, ᾧ τοσοιῶτα ἐρδὰ τύρησιν ἔμτσοο νον, ἡὶ πλύτα λύέθηκε τὰ Εἰρ"- 

ἐϑύα εῷλά αἰ, τίωυ αἰτίὰν (ὦ Εἶπον, ὶ ἵνα δείξη κοιναὶ πατεὶ καὶ ἑῷ τὰ τ ἡρδὰ γε-. 
γένϑνα ἀπόμτα. ὁτι ὙΣ αὐτὸς ἑαυτῷ ἤρχεσιν Εἰς ὦ αἱ “υτέξαι αὑτῷ (ᾳ πόρτα, ἀ ου- 

σον πάλι. [Παὐλου λέγϑντος ΄Ος ματα ολιματίσει ὦ σῶμα. τῆς ζαπενώσιως ἡμδυ Εἰς ὃ 

“νέαι σύμμορᾷον τῷ σώματι τῆς δόξης ἀντι κι τίωὶ εἰνέργηδν τῷ διιώαοϑαι αἱ, τὸ καὶ 
αἰσποτάξαι ἤκο (ᾳ πόρτα. Εἶπα καὶ Ἐπειδίορθϑωσει κέχρηται λέγων᾽ ὅὁτὸν ὃ. Εὐντη, πάν- 20 
ζᾳ ν᾿ ανντέτακϊαι, δῆλον ὅτι κῶς τῇ αἰ προταξλντος αὑτῷ ζᾳ παύτα, ἡὶ μικραν καγτθῦϑεν 
ῷ μονολμὰ εδοτυρών δυξὸν. Εἰ) ἐλαίῆων ἰώ ἡ πολυ καζαδείςερος, Οὐκ δ. πῦον 

ἐφοζ θη Ὁ δέος ποτέ, ἡ συν τώτῳ ̓ Οἰοχεῖται, δλλα ᾧ ἕτερον πυρϑειϑησι λέγων. ἵνὰ γὸ 
μή τις αἰ ασοτηεύη ᾧ λέγη, δ γὸ Εἰ ὁ μον ανοτέζᾳ και ὁ πα τήρ; στὴν τῷ» κωλύει ἰκω- 
οὐτερον ἤν) ᾧ Σ δείσας τίω αἰσιζὰ ζιυτίω αἰ ασύνοιλν, " ὯΝ ὠκῶνο Οὐκ ρκα! ὦ ὕτο ἐς χ πὶ δι. 

δῆξαι, ποολσύθηκεν ἐκ αὐθιοισίας πολλήφ᾽ ὅτὸν ἢ αἰ ασοταγῇ αὐτω ζρ' πάντα, τότε καὶ αὐτὸς κιίμν 
ὁ ἐὸς ἰσσυτα γήσε᾽), τίου πολλίωὶ προὺς (δ) πατέρα ὁμόνοιλν δεικριῤ, αὶ ὅτι ζγ( Ὄτρχη παν- 
τοῦ δΨ' γαϑοΐν ᾧ αἰτία πού τη, ὁ (ὃ τοσαῦτα διωαἰιϑρον καὶ κατορθοιτα γελρνηχώς. εἰ 

ἢ σλιέον ΕἼρνκεν, " ἀπήτει τῷ πηραγματος ἡ οἰ ασύθασις, μὴ ϑομαίσης.. τὸν )5}} διδα!- 
σκα λον" ἑαυ μιμούμϑμος, ζωντα ποιεῖ, καὶ γοῤ αὑτὸς ἑμόνοιλυ δείξω βουλόνϑμος ὡρὸς 10 χι ἀπ 

Τ λυνηκότα, καὶ ὅτι οὐ ωῦραὶ γγώμέιυ «ὐὸό ἀφίκίαι, ζοσῦτον κα ταδαῤει, οὐχ ἴσον ἱπή- 
τι! τὴς ὁμοιοίας ἡ δ'πθδτειξις, ΔΛλ ὅσον ἐδεῖτο ὙἿ.᾽ ὐρόντων ἡ αοϑένεια. βύνεται Ὁ» τῷ 

3 

ζνω. μαιμῇ, “τλρνηκότι δὲ σϑοδὲν ἄλλο, ἢ δζρὶ τούτο, ᾧ τίων αἰτίδν ,ιϑείς φησιν, 1να πιτ’ϑύωσιν ὅτι σύ με 
, ! 

ἐἰπέφειλας. τῶτον δξζυ μι μούμϑρος καὶ ἐνταῦθα ἐκ «αἰθιοισίας τὴ λέξει κέγ. 65.) ἐχ ἵνα 
δουλείαν κα τίωυαγχασμόνίω εἰ παυτηεύσῃς ( ἄπαγε ) δλλ᾽ ἵνα ( ἀτοπα ἐκῶνα δόγμα-- «5. 
ζ ἐκ αὐβιοοισίας ὀκ(αλῃη. ὼ δ ὁτὸν βούληται πσέρριζον ὀϑααπάσαι, πολλὴ κόχρη.) 

τῇ αἰδιοοισία. ὅτω χομῶ ἡ «ἰδὲ γωναικὸς πιφῆς λέγων αἰδρὸς α'πίτου ὁμελϑειύτων ἐλ- 
λήλϑις νόμῳ γάμν, ἵνα μὴ νομίσῃ ἡ γωωσὰὶ μολιώξαϑαι Ὥπο τῆς μίξεως καὶ δὴ" δεπλο- 
κοῦ ὟὮῬ' αἰδὶ ἢ ἀΐπιςον, οὐκ Εἶπεν, ὅτι οὐχ ἔςιν αἀἰκάϑαρτος ἡ γωνὴ, ἰσν᾿ ὅτι συνδν β λοίτῆι- 

«Κορ. ζιι δι, ταὶ τ ροἱ τὸ αἰ πίςου, δὰ, πολλῷ σγλέον ζω τι ὃ Ο πιςος ἡγίαςαι δὲ αὑτῆς, ὅπ δεῖζαι 40 

βουλόμϑρυος͵ ὅτι δέλλἕο ὧγεος ἐΐμεπ {2 ἡκείνης, δλλα' τῇ αὐρθολη τὸ βήματος φόζον 

αὑτῆς ἐκλόύσαι ασεύδων. ὅτω αὶ ἐν ζοἷν τῇ αἰδοοισία τὴς λέξεως Ὁ ασιξὶς ὀκῶνοδϑγμα 
ὀϑελῷν ἐασουδαικώς, Εἶπεν ὁπερ Εἴρνηχεν . ὥατερ ἊΝ αἰ αϑενη Ὁ ον αἰ αυτό] εύειν, τὰς. 

ἐσαΐτης ὐ ανομίας ΓΝ δίθπερ ἐὐθ' δ ϑρθούται λέγαν ̓ ὅτι πσγίᾳς ἄν ἐϑροις' ἀρ) 5η- " 

στὶ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠῚΣ Ὁ ΠΡῺ Τ ΛΟΤΓ.λθ. το9 
στι εἰ ποῦ (δ πῦδας ἀΐο" ὅτω παλιν ἀσεζέςερον τότε ὦ ἐλσίῆονα, νομίζει τὸν πατέρα. 

δἰ98 ἐφ κ( πολλὺς αϑαιρεὶ τῆς ,ἰχϑρθολῆς, αὶ ὅρφι πῶς αὑτὸ (ϑησιν; οὐ ἮΨ Εἶπεν, 

ὀκχΌς τῷ νι αυοτάξλυτος ἁπλοῖς, δλλα' δῆλον ὅτι. Εἰ γὸ ᾧ ὠμολόγηται, φησιν, δηγ ὃ- 
μως ἀσφαλίζομσ!. ὦ ἵνα μάθης, δι αὐτὴ δθὴν ἡ αἰτία “δ Εἰἰρνυδμων, ὠκεῖνο αν' σε ἐροΐ- 

5 μέω᾽ ἄρᾳ «ϑϑοϑήκη οὗ αἰσῦτα γὴς τότε τῷ ὟΥ αὶ σρωῖς Οὔκ ἄτοπον καὶ Θεού λϑωξιον; 

ἡ γ5} μεγίτη «ἑασοταγὴ χα) ̓ πυαχϑὴ αὕτη, Ὁ τὸν Θοὸν ὄντα δουλου μορφίω λᾷ-. 

(εἶν. παῖς δξζω τὸῦτε «ἰ “ποταγήσεται ; ὁρᾶς ὅτι τέ ἀτοπον αἰ πυοψίλν αὐαιρών, τοῦτο 
τέθήκε᾽ χαὶ τῦτο ἢ μ᾽ τῆς πυδϑσηκϑύσης κ᾽ προνοίας ᾿ ὡς ))ῈΡ ῷ ἀσθϑσῆκε χαὶ Θεῷ, 
οὕτως «ἰπυίάκουει, Οὐκ, δν,ϑοφπίνως, δλλ᾽ ἐλθυϑεολάξω, χα) ὀξοισίλυ πᾶσαν ἔχων. ἐ- 

τὸ πεὶ πώς (ω Ἄρϑνος; σὡς ὡς ὁ πωτὴ β ἐγείρει, ὅτω χαὶ αὐτὸς ὅς έλει; πῶς ζᾳ τὰ παΐξος, 

εὐτύπθρτα, ὃ ζὰ ἀυτύ τὰ παζς: ζχῶτα Ν: ὄξασίλν αἰπηκριξωμϑδῥην “σοὸς ῷ γελμν"- 

κό τοι ἡ μμν ὠδεύψυΐ.. τ δὲ ὅδην, στὸμ «αι δῷ τίω βασιλείαι ; βασιλείας τῷ Θεοῦ δύο 

οἶδὲν ἡ γφαφή, τίου Ζ κατ᾿ οἰκείωσιν, τίω 3 κτ' δημιουργίδν. βάσιλθυᾳ ΟΣ αἰπὸμ- 

τῶν, ἡ ἑλλζωων, ἡ Ἰουδιαίων, κα δαμμόνων, ὧν ὀὐτιτεταγ μόρων, κτὶ (ἢ τὴς. δυμιουργίας 

45 λόγϑν “ βσισιλθυ4 Τὰν" πιζῶν, ἢ ἑκόντων, αἰσσοτεταγυϑύων, κν Φῷ τῆς οἰκειωσνως. 

αὑτη ἡ βασιλεία, ὦ ϑἰρχγζω ὀχάν λέγε). αἰϑδὶγορζωτις φησὶ ᾧ ον τῳ δουτέρῳ 4::λ--. 

σὺ, 
χΧϑὸ 4. 

μῶ, Αἴτησαι χὴν ἐμοῦ, ὶ δώσω σοι ἔϑγη τίω κληρϑνομέδω σῳ. «ὐθὶ ζαύτης καὶ αὐτὸς Εἴρηκα ψὴ, τιν... 

τοῖς μαϑηταὶφ, Εδὸὺϑη μοι πᾶσα ἐΐξασια. ,ὐσρὸ τῷ παίδ)ς μϑ, ᾧῷ γεβυνηκότι ἀπόμτα ὁμα- »ίατῇ. λην της 

«ἰϑεὶς, οὐχ ὡς αὑτὸς οὐχ τὐρκδὼ, δλλαὶ δεικνες ὅ7ι ός 6681, καὶ οὐχ! αὐϑρνητος.. ζιωτίωυ δξῶω 
20 κοὐ αι δίδοσι,τυτότ!, κατορθοῖ. τί ποτ᾽ δίυ αὐδὲ τῷ πνέματές, φησιν, φυὴν Εἰρηκὸν τι δ᾽ 

αἰϑότυτυ ὁ λθλϑς «τῳ ἰὠ γιῶ, Οοδδ ὁμοῦ πόρτα συγ χέϊ. ἐπεὶ αὶ ὅτὸν λέγη, Εἷς ὁ Θεὸς 

ὁ πατί, ὼ Εἷς Κύριος Ἰησούς, οὐ πόρτως ἔλαῆοι ἀφεὶς Πὴ Ω πνθ καρ ο. ταρσιγᾷ, 

ΣΦ τίως οὐ κα τήστειγε, πὶ 829 Εἶπεν. οἷδε ΡΝ κὺ τὸ παΐξος μεμψήῆαϑαι μόνου, [ οὐ 

δα τϑο (δ ἠὸν ἐκ(αλούδωϑρ᾽ οἶδε αὶ τὸ ἰοῦ, καὶ αὶ πνθύματος μόνου, ὶ οὐ ϑζρ τῦτο τὸν πα.- 
22 τέρᾳ αἰϑετησουῶν. τἰ δὲ ὅφην, ἷγα ἣο Θεὺς τὰ πόρτα ἐν πᾶσιν; 

ἵνα ἀπϑυτα Εἰς αὑτὸν αγηρτηνϑῥα ἡ, ἵνα μή δυο τις “δἰαχας ἀγαρχαις κι ἀνοτήθλῃ, 
μηδὲ ἑτέραν βασιλεία» ἀπεαασμένηνιοτὸμ ὃ ὦ ὥ ἐϑροὶ αἰπρὸ (ἄν, πυόδδυς ὡσι χείμϑροι 

τῇ ποδὸς, 5 ἔχων ἀδθις αἰ ποῦ πόδους ἐρριμεμϑέους μι ςαισιαΐξῃ σὸς ΤΣ γελμνηκότα, δλλ 
ὁμονοῇ μ᾿ πολλῆς τῆς ακρλβείας,αὐῶς ἐςαιτά πόρτα οὖ πᾶσι. τινὸς ὃ τὴς καικίας τίο ἀ..- 

4: γαίρέσνν δυηλοίζτοαι ΤὉ τὸ αὖ τὸν Εἰρηκένω φασὶν, ὡς πϑλώότων εἰκόγτωι λοιπὸν, ᾧ συξοῖὲ,ος αἶγ3:- 

ςακϑυς, Οὐδ πογηρθυονϑμον. ὁτὸμ Ν᾽) αὐδοῦα μή, βδηλον ὁτι ὁ Θεὸς ἔςαι τὰ πϑώτα «ὦ» 

πᾶσιν, Εὖ5 μὴ λυίςαντω τὰ σώματα, πτῶς ζχῶτα ἀλη το γΣρ χαλεπτώτοιτὸς ἐςπϑρὸς αἷ- 

πόυτων ϑοΐγατος νϑύει ὀυύστις ὅπερ ἠθέλησεν. οὐχί, φησιν᾽ συγ αἱ μδοτήσονται “λοιπὸν, 
Φυσι ἡ τί τῦτο; συοὲ γὸ «δὶ τῷ ϑανατα τῆς ψυχῆς, δλλα' αἷθὶ τῷ σωματικοῦ αἰ φλέγε- 

2 ταὶ ὧν ζωύϑα, «πῶς δίχυ χαζοιργείται Υὐοη "ὃ σῶτο ἔς!, Ὁ τὰ ἀφαιρεϑώτα ὼ κατεηθοῦνα λᾷ- 

(ᾧν, Εὖ5 μελλά χα τέχεοϑοι οὖ τῇ Ὑὴ τὰ σωμαΐζᾳ, αὖρα μϑῥει ἀστῷ καὶ τυρρογὶς, τάτων 

κατεχο υϑϑων͵ ἑτέρφυ ἢ Οὐκ ὀντος σώ μαιτος ἔνθ, ἡηηϑήσε!). αὐ δὲ τῦτο, ὁ Πρ Εἶπ ὁ Παί. 

λος, γ),5.), ὥασερ δξωυ αὶ ϑμήσεται»ὁ λοίμασδα κὶ νίκη Φανζται,τῷ Θεοῦ διυνηϑένζος ὀδα.- 
φῆσαι, ταὶ καζᾳ εϑέντα, απο’ αὐτὰ σωμαΐᾳ. ἐπεὶ καὶ πολέμιον τότε δις νικᾷ, ὁτὸῳ λοΐξῃ 

40 ζὰ σκόλᾳ, οὐχ στὸν ἀφὴ χὴν αὐτῳ μϑύᾳν εἰ δὲ μή τίς τολμῳη αὶ αὐτι' λον, πῶς ἀὺ φαί-- 
λὔῆδῳ .»Ψ 61 »“ “ « Ι! “,“,τ.2 Μ “, ν᾽ ἘΠ] ! 

δ δ αὑτὸν "ἡ ηηϑίονωι ᾿τῶτον χαὶ ὁ Χολφος τῆς νίκης (4πὸν οὖν τοῖς εὐαγίελίοις γενικ!κέναι 

αἰ, οριήσ» 

Φησὶν, οὕτω λέγων ᾿ Οτὸν; δυσῃ τυ ἰλωθϑν , ὅτε χα  ζῷ σκεύη ἀυτν' ἰαρπασει. ἐ.- Ματῇ, 6. κῦς 

πεὶ Εἰ μιὰ τϑτο Ὅροι», Οὐδ᾽ νίκη σαφὴς α Εἴη. ὥασερ )» Κχὶ τῷ θαναπτε τῆς ψυ-. 

"ὡς ὁ πἰποθανων δεδιχαιω) ἀσπὸ τῆς αἰμδοτίας, καὶ οὐκ ἀν Εἴποιυϑρ ὅτονύώω {) (ὠμφνος 

ΤΟ γίοίς. τοηλ. 3. γν3 ὍΝ 



-...ὕ....θ..ὕ.Ψ.. .«ὕ.ὕ..---πὐσῷ -οὦΚὦ --.... ὦ. ΡΥΝΝΝ ΠΝ 

ΜΟΙΧΟΝ 

{τ  μὸ ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ΟὉΡ ἔν ὀνεικηκώς οὐχ ὁ μὴ τοϑδεοϑεὶς τοῖς κοικοῖς, δον ὁ πίω ἤδη γελμημϑρζω  παϑών 
αἰχμαλωσίδν δχωλύσοι) οὕτω δὴ Ἂ ὐζο, οὐ ἢ φῆναι Ὑ' θαίνατον ἐχινεμόνϑμον τὰ σώ.- 

ματα φαϊίυ ἐὺ τῇ γίκζωυ λαιμίαυδαν, λα ὃ πὸ κιαζαεϑώτα ἤδη Ρ ὐτύ ὥὄἰποασα.-: 

οϑίῶαι. Εἰ καὶ ἔτι φιλονεικοίεν καὶ λέγϑιον αἰθὶ τῷ [υχικοῦ ϑανάτυ ζῶτα Εἰρῥοϑτι, πῶς 

ἐσαρς καταργεῖται ὥέ; ὁ)» ἐφ᾽ ἑκαςῳ βανωήιζομδῥῳ κρυτηργήϑη τέλεον, δ μδρ τοι 

«ἠδὲ σώματος λέγῃς, ἔχει χώραν Ὁ Εἰρηνϑῥον, δ δι ἔσχατος καταργεῖται. Εἰ δέτις" .. 
σπρρίη σίνος ἕνεκεν οὐδὲ ὀραςείσεως δχριλεχόνϑμος,ν τό αν Εἰἷἰς μέσον τὰ ϑμάςαγτα σώ- 
ματα ἐλ] τῷ Κυρίου, ὠκῷνο α᾽ Εἴποινϑυ, ὅτί Οὐχ ζω τῶτο “ἷὩρ τὴς ὁμαςείσεως Εἰπεῖν. 

δ ὁ ὧν λύαςάγζι δέξαι πάλιν ἰποϑνήσκονζο, οὐκ ζω ἰπεδεικριώος ὅτι Εἰς τέλος κα- 
ζαριῖτπω οϑαος. δζρ Ν᾽ τὸσος ἔσχατον αὐ Εἶπε κρταργίοϑει, ἥα μηκέτι «αυυ- 
πἼώσης αὐτὸν αὐΐςξαιϑαι. τῆς ΡΨ κακίας αἰγαιροϑείσης, πολλῷ μάλλον ὀϑοίγατος παώσε.- 

τω. συὴ ΡΨ δύ τρι λόχϑν,τῆς “πηγῆς ξηραρογϑδῥης,Τ' ἐξ «ἰτὴς (ἰωεφαναι ποτὰ μὲν, ὁ τὴς 
βίζης αἰφανιζογδίης ἡ καυρπὸνεϑέφν. - 

Ἐπεὶ δῶ οὖν τῇ τελθυταία ἡμέρᾳ (ὦ ἐϑροὶ χατωρηϑιῶται τῷ Θεοῦ μ᾽ τῷ ϑανατυ, 
ὁ τῷ Αἱ αὐόλυ, καὶ δῥ διαμμώόνων, μοῦ ἀσαλλωμδυ ἸχῚ τοῖς θυνμερούσιν ἐϑροῖς τῷὸ Θεοί. 
Φ Ὁ». ϑροὶ τὸ Κυρίου ὦκα τῷ δοξαοϑίωαι ἀὐδις καὶ ὑψω ϑέοαι ἐκλείποντες, ὠσιὶ χα .- 
πνὸς, ὀξέλιπον. ὑτὰν ἰϑὴης πνα ἢ ἐϑρών τῷ Θεού πλντοιώτα, δυρυφορφύρϑρον, κόλοιχας 

ἔχοντα πολλοις μὴ καζαπίέσῃς, δρλὼ ςέναϊξον, δακρυσον, ὐ ακαίλεσοι Ἔ Θεόν, ὥςε αὐ 

Εἰςδὺ φίλοις κκζᾳ τάξαι᾽ ἡ ὅσῳ λμ' εὖ παρα ῆη ἐϑρὸς ὧν, τυσότῳ αὑτὸν μάλλον σέγϑη-- 
σον (δ γδρ αἰμδοτωλοις αἰεἰ ὦ ϑρζωφι δεῖ, μάλιςα ἢ ὅτὸρ καὶ πλούτυ ἡ) πολλῆς ὡσολοιύ- 

ὡσπ εὐηῤιφίας, καϑεύπερ (διὸ νοσοιώζοις, ὅτὸμ γαφρίζων᾽) ὁ ἄθύωσιν. δλλ᾽ Εἰσί τινες, δ 
τύτων ἀκούοντες ὙἿν ἡμῶν, οὕτως ἀϑλίως δζακεν), ὡς φναζειν ἐπ᾽ ἀΐοις πικρὸν ἡ λέ- 

γήν, ὅτι δϑωκρύων ἀξιος ἐγὼ ὁ μιηδὲν ἔχων. κα λαΐς Εἶπες, ὁ μηδὲν ἔχων, οέκ Ν᾿ οὐκ ε- 
χες περ ὠκφος,δυλ᾽ ὅὴ δ᾽ μακκειςὸν ὃ πυράγιμα τομίξεις. δ] καὶ μυδίων ἄξιος ἀν Εἴης 
θρήνων. ἡ γὸ εἴτις ἐν ὑγεία ζωῖν κακαείζοι"δ “εἰρρωςοιῶτα ὶ ὦν μα λακῇ φρωμψῃκα- 
καίγϑμον, κείνου πολλῷ ζιλαιπωρότερος ἡ αἰϑλιώτερος ζξ,ὅτι ἢ οἰκείων αἰγαϑαὖν συ .- 
μἰδν ἀἴέϑησιν ἔχᾳ, ὃ δὲ ἡ Ἰὴα τύτων ὅθὴν ἰδεῖν συμι νον ὅϑεν ὶ ὁ βίος ἡμδ" ὦπας συγκέ- 
ται ὑτίζάοακ᾿)  ζῶτα ΡΨ ᾳ ῥήμαζᾳ μένθίοις απτώλεσε, χαὶ τῷ αἰ ϑθύλῳ προϑέδα- 
Χϑ, Ἂ ΤᾺ λιμῷ τηκορδμων ὁλοοινοτέρνες ἐποίησεν. ὅτι "δ ὦ τῷ πὰ εἰονος ἐφιέωϑροι, οὗ- 

τι καὶ ΝΨ ασοΑσαιτοιώτοων Ε ἰσὼ αἰϑλιωτερϑι, ὧτε ὶ μείξονι ὶ ϑριμωτέρα ἀϑυμίᾳ τύτων κα- 3 
πόαϑμοι, δῆλον τεύθεν. αὐχμὸς κατέλαρῥ ποτε τίωῦ πόλη τίω ἡμετέραν, ἡ πλύτες ἔτρε- 

μὸν οὐχ ἊΜ ἑσαύτων, ἢ τὸν Θεὸν ποχάλθιου λύσουν τιτὶ ὦ δίος. καὶ ζω ἰδεῖν τότε ὃ ὑ- 

. ἀὦτικηογ, πὸ Μωύσέως εἰρηυϑμον, Χαλκφιῶ , οὐρφινον γελμηνθβον, ἡ ϑυύνατον δΨ3 αἰ πϑώτων “αναΐτων 
χαλοπώτερονχαϑ ἐκας ἕω πολ σδυχώρϑμον τίω ἡμέραν ΔΛ ὕςερον, δὺξὸω ῷ Φιλᾳι- 

,ϑεύπῳ Θεῷ,» ἐλπίδα ἀπασαν πολις κατεφέροτο καὶ ἀπτιρος ἀγωϑων ὑετὸς, ᾧ σϑώτις 
εἰν πϑρμηγύρει ὶ ἑορτῇ λοιπὸν, ὧτο ἐξ «ἰν δῇΓ ἀναξαντες Τῦν" τῷ ϑανάτυ πυλώνγ: αἰλλ᾽ 
τοσύτοις αἰγαιϑοῖς χαὶ τὴ κοινὴ πόῤτων εὐφροσύνη, Ὑδυ" " ζαπλουτοιώτων τις τότων φυγνὸς 
καὶ κατηφὴής, οὐποτεθνηχῶς αἰ “»ὃ τὺς ἀθυμίας τὔϑιήει, ὼ πολλῶν τίω αἰτία» «σιωθανομέ- 

νῶν, δ΄ ζω οὖν τῇ κοινῇ πϑώτων αἰ, ϑο9΄πων ἡδονὴ μόνος αἰ λττῖ, σσεῖς χαζαοκῖν ἐὐδὸν ἴοωσε δ 
χαλεποῦ ὕτοπάϑος, ΩῚ ὑπὸ ὃ τυρανίδος ᾧ νοσήματος κεντώρμϑμος, εἰς μέσον ἐϊξέωεγκε “ὃ αἱ- 49 

τίαν. μυφάα ΝΣ μέτρα σίτῳ χεκτήμϑιος, φησιν, εκ ἐχὼ πῶς ὅζϑϑω μαι ζω λοιποῦ. « ὃν 

ὅν μαχᾳολῦμδι,εἰστό μοι, χύρ τώτων τ μμδαρ ὧν κατ λεύεο ἵν αὑτὸν ἔδει, Δ ϑηοίου 

“πϑρτὸς ὠμότερϑν, ᾧ χϑπὸν ἐσϑρϑν; τί λέγεις, αὐϑοφττ; ἀλγεῖς ὅτι μὴ πόμτις α'΄πώλοντο, 

Ταριιε.κρ. ἤα (ἰμαχγαΐγης “φυσίον; οὐκ άχουσας τί φησιν ὃ Σολοκίϑν, Ο τιμινλκδ σῖτον δυμοχατά- 

β ας, 

4 
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Ἃ: δαπιμὰ 

χαῖπο 

γι ὦ ζανίι 



« κἱ 

ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠῚΙΣ Τ᾿ ΠΡΩ, Τ᾿ ΔΟ΄ΤΓ.λθ. ΣΙ 
οφίζος, δλλαὶ αὐἰδείρχη χϑινὸς ἐ9Ρ 'ς ΓΖ τῆ: οἰχϑυωϑμης αἰ γαλώι, καὶ τῇ φιλο πα . τῷ δεασύ- 

τ΄ὸό τὴς οἰκουμϑμῥὴς πολέμιος, ᾷ τὸ μα ωὰ φίλο;, μάλλον ἢ δὸλο;; οὐ »»» ἐκοσπϑἢ 

πίω γλώῃλν ἐκείνω ἔδει: οὐ »δῤσξεοϑίν 4 τίωυὺκ χ»Ἄιαν τίῳ ζαῳ ται το σα! πὶ ῥή- 

ματα; Εἶδες πῶς ςέκχ αἰφίησιν αὐ διρϑποις δὴ) “υ' αἱ, ϑοϑ ποις τὸ γθυσίοι, ΟῚ ϑηρία ᾧ 

4 δα μμονας ; “ἰ )Ὰ αὐ τὠτε δ μοιτ᾽ αἱ ἐλεεινότερον τῷ πλυσίῃ, τϑχαθ' ἐκοίγην ἡμέφαν (..9- 

μϑμε δμέοαϑα, λιμὸν, ἵνα αὐτῷ ΣΝ, γϑησίον ̓  ἡ γβεις οιὐδμτίον σίυντο τὸ πάξες τὐθ είς") 

λοιπόν. ον δὴ 4 τῇ ἀφϑονία. τὴς γὴν" καρπῶν κτήσγως, ΟῚ δ ἀύῳ ὥ ὅὼ τῶτο 

᾿λγγεῖ λϑιπῶν, ὅτι ἀπειρϑι κέκτη) , χρή τοι τὸν πολ χεκτημϑῥον χαύραν ἐδι" ΠΣ Ν δι ἀὐ 

τον αϑυμεῖ, ὁρῶς ὅτι ὅπερ ἔλεχϑυ οὐ τρφοιὺ τίου στὸ ὦ χρρόντων καρποιῦται τέρω ἡδονζωὼ 
ιο Ὁ πλετοιῶτες, σίων πὸ ΡΜ μοηδέπῳ ασϑϑσγελμηνϑῥων αἰ παυρϑοισι τίω αϑυμίλο ν 

ὁγὰΡ σίτῳ μυρλάϑως αἰπείαϑυς κέκτημᾶμος τῷ πεινώντος μάλλον ἥλγά ἢ ἐφενς. καὶ ὁ ἃ τίιὐ 

λίαγχαθὰν ἔχω! (ζοφιω ἐςεφάνούτο,ᾧ ἐσκίρτα, καὶ ἡνασράφοι τῳ Θεῷ ὁ ὃ τοσῦτογ κεκτη- 
ἐϑρος ἰδυοάοαινε, ἡὶ Ὁπολωλ ναι ονόμιζῳ. οἵκ “με αἰϑιασία δὴν αὶ τίου ἡδονζω ποιοῦ- 

σώ, ἀλλα γνώμη φιλάσοφος " ὡς ζχωτης ὀνθυ, χαντο πόλῤτα τίς λᾳθω! ἔχῃ, ὡς πύτων 
1ῷ ἐξερηνϑμος οὕτω ὀκκείσε) κὶ «ϑρίωυήσει. ἐπεὶ ᾧ ὅτ, οἷ οὗ γυοῦ ἡμῖν ὁ λόλϑο, εἰ καὶ Ὡυσοιώτης 

αἰπέδυτο τιμῆς ὥπερ Εἶχεν, ὅσης ἐζουλειν, πάλη αὐ ἥλγησεν δτὶ μὴ στλείοιος, ἢ εἰ πλείο- 
γος ἰοωσε ̓  πάλι αὐ ἑτέρϑιν ἐζήτησεν χα ϑοολίωώ, ᾧ. ΖΩ μέδιμνον ἐνὸς χευσίου διέθετο, 

κὠ θαι διεκώτό]ον» πάλιν ἰπρὸ τὴς αϑυμίας, στ μὴ τὸ μιμέδιμνον ζσύτῳ ω,, εἰ ὃ μι] 
ἰϑα τίω ὐβχίω τοσώτυ ἡ τιμὴ, μή γαυμάσῃς ᾿ς ἐπεὶ ἢ (Ὁ) μαθύοντες σφε ὃξ Ὡρχὰς 

20 ἐμπίτσ αν) ̓ ΟὟ στὸ πολλοῦ τὸ αἀἰχραίτυ ἐμιφορηῦωσι, τύ χαλεπωτέρφιν αὐαϊ π]οισι 

τω φλεγα. ὸ οὗτοι τοίγεου ὅσῳ ἀν᾽ πλείονα, αἰβεθώλονἷ), τοσύτῳ ῳ» μαίζονι οὐδεία, κα 3:.-- 

ςαν.}, ὦ (ὦ πλείονα κερδούνοντες, ἀδφὶ μώλιςα εἰσιν (ὦ) πενόνϑρμοι, ζζώτα δέ μρι καὶ ππϑὸς 

τῦτον ἔρηται μόνον, ᾿διρα' ᾧ ἀγροὺς ἕκα σον ΔΚ τὰ τοιαῦτᾳ νο σοιυύτων, ᾧὶ τίου ὟΨ ῳνίων τιμέω 
Ἰχιτωνίγτων ἡ Ψ “λυσίον τί! ποίλν ποδαγλαϊβυομδῥμων. φιλδν,ϑουπίας ἅ "Ὁ οὐ- 

25 δικὶς οὐδωμθ λό)ϑε᾽ πὸρταχοῦ. ἢ ὁ τῆς «τλεονεξίας ἔρως (χὶ τῇ καιορό τῆς πράστως “ολο 

λοις ὄξάτι" ἡ σὲ τον οἶνον ὁ 9αῆον, ὁ βραδύτερον ἀπίδο»᾿ συνδδτερος μϑῥτοι ᾿»σὲ 

χηδομωνίας, ΚῚ ὁ, ἵνα πλείονα λάθη, ὁ ἥα μὴ ἐλᾳήω, πρῳπῶτος " εἰσ τῷ καρποῦ. . 

ὯΝ ὁ ὦ πλείοις οὐ πολιω Ψ τῷ Θεῦ νόμων ποιου μϑμοι λόρον, παντα ἔνδον χατακλεί- 
σαγτός ἐχοίσιν, ἑτέρως ἀδζις ἐς φιλφν,ϑο πίθῳ ὀξαίγοων ὁ Θεῤ;, ἴα καὶ ααὙκχΗ Ἢ ποιήσωσι 

30 γφηφῦν, μεΐξονος ζημίας ἐγέζαρς δέρς, οὐκ ἀφιεὶς εἰς πο εω 1] αρκεῖν γούνον τῆς γῆς (ἂν 
καιρποις, “α καν τίω ἰπὺ τὴς Φφϑορφὶς δεδοικότες βλοξζυ, πυδϑοϑῶσι τοῖς δεορμδῥοις ὦ ἀκ 

κόντες, ὕπτορ οἴκϑι χατορυξόμτες τηρϑύσι χᾳκῶς. δυλαὶ γὸ ὶὶ ΚΣ ζῶτα οὕτῳ τινές εἰσιν ἀ!- 

ελῆφοι, ὡς μυηδὲ εἰρτεύϑᾳν ται δε οαϑαι. πτρλλοὶ χριῶ πίθοις ὀλϑκλήρϑυς ἐκώωσαν, πέ- 
νητι αὶ συν κύαϑον δόντες, σου δργυθίου πεῖς διονδμοις, ὀξινζω ὃ διμόνϑμον εἰς τίω γίω 

44 βίψαντες ὠπϑρμτα,ὺ (ἦν πίθους αὖ δα αυδλσόζαε φϑείφοιντες τῷ χαρῶ. ἐτερ9ι5 παλιν οὐ. 
δὲ μώζης μιᾶς τῳ πεινώντι μεταδόντες, ὀλόκλονρι σιτοδὸ χεῖα, εἰς ποταμὸν ἔρριψαν" ἡ ἐν 
τῷ Θεοῦ κελθύωνπος διδόναι τοῖς διουϑβοις Οὖκχ ἤκουσαν, τῷ σητὸς ᾿πηταήοντος Ὰ αἴχοντες τὸ 

ἔνδὸν ὦπϑν δξίωτλησαν εἰς απώλειθῳ καὶ Φθοσαν ἐοκύτέω , πολιω (ὃ λωζ, πολλάς 

ὃ ζι Ὥ,ρας χτὶ τῆς ἑαυ ΨΜ χεφαλῆς «(' τὸς ζημίας Ὠχπιασασαίυδιοι ζατης. καὶ τὰ κδὲ 
40 ὐζωώθϑα, τοιαῦτα ζῳ ὃ ἐκῷ, ἐς αγ δα φήσει λόχρς; ὡᾳσέρ Ν᾿ οὗτοι (πὸ συτόξρωτοι ἐνζωῦ- 
9 δι τὸν ἀἰγϑητον “λυόυϑμον εἰς ποταμοὺς ῥίωῆοισιν ἢ οὑτῷ ὧν ζωῶτα ἐργασαϑρους δ᾽ ἀὐφ' 

τῶν αἰ γοίτους ἌἌνουϑίοις εἰς () τῷ πυρϑς βίπῆει ποτοιμὸν ὁ Θεός. ᾳϑοίπερ ΝΜ. ᾧ σῖτον ὁ σὴς 
ἃ ὁσκωληξ, οὕτω ζᾳς τούτων ψυχας ἡ ὠμότης ἢ ἡ ἀπὸ, ϑοφπία διέφαγε. τύτων ὃ ατίιοῦ; 
τὸ τοῖς πϑρούσι “-ουσηλώσῖ, ἡ ας τίω' ζωϊω ζωτίω χεχυνέναι μόνον; ὅδην ἢ μυρίας 

ἀθυμίας 



ᾧν κ᾿ 412 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΗΝΠΙ͂ΡΟΣ 
αϑυμίας μεςοὶ γίνονται (ὦ) τοιούγο,. καν 75 ὁπιοιῶ Εἴπης ἡδὺ, πλβτο ἰκῤμὸς ὅδιν ἀἰφανΐ. 
σαι! τὴς τελϑυτὴς ὁ φόρος,  τέϑνηκεν ὁ ζοιούγος ἔῃ ζών. καὶ ὃ ' (Ξ ἀπίςους ζωῦτα παΐοίν, 
θυ μιαφον συέγ᾽ ὅτὸμ ὃ (Ὁ) τοσύτων μυτηφίων οἰπολολαυκότες, ὃ τοσαῦτα ὐθα γὴν μαλ- 
λόντων φιλοσοφήσαντες τοῖς γϑρούσιν ἐμφιλογωροῦσι, φύος αὐ Εἶων ἀξιοι συϊνωώμως ; πόθαν 

δΐωυ ὦ τοῖς πλοῦσιν ἐμφιλοχωρᾷν! Ὡτὸ τϑτζυφῃ ποοοσέχν, ᾿᾽ λιπιαιίειν τίω' σείρχοι, ξ 

ἡ εϑρύπηειν τίω φυχίω, Ἢ βαρυῶ Φορτίον ἐργαίζεαϑαι ὼ πολὺ ὃ σχϑηος Ω πᾶχὺ δ.χα- 

οαήέτασμα, ον νὰ» τῇ πυφῇ ὦ ὦ κρῴῆο δουλοῦται, τὸ ἢ χᾷοον κρωτεῖ " ᾧ Ὁ (ὦ τυ- 

Φλούται πϑρηθϑον σύρε.) " πιπηρωμδνον, 89 ἀγφ «ὐβιαλενπϑμταλοῦ, ᾿ὸν τὴ ἣν ἀγν Ἃ. τησυγηι 

εϑῥὼν ὀφειλον χείοϑει ζο ζει. ὁ γδ πολις ο( ἰώδεσμος τὴς ψυχὰς δἰς ὦ σώ μᾷᾳ, τατὸ ἣν 

Ϊ δοιμισργϑ μὴ χόρυσοιμδύου, ἵνα μὴ ὡς δυλότομον ὀΐ' πείθωσί ὄγες μίσενν.. ὀβλυδβ Θεὲς ,ο 

ὧν ἐβροιφ ὀκέλφυσε φιλήν᾽ 65 ὀζρμδολος τοσῦτον ἤἴρχωσεν, ὡς κὶ τὸ οἰκεῖον σὼ μι πεῖσοι(ἄι., 
: γάς μισεῖν. Ψτὰμ Ν᾽ Εἴπη ὅτι τῷ αἱ φθόλν Ὧν, συ δὲν ἀλλο καὴτισκϑυα ζει ἢ τῶτον ὀγὸτρ 

ἐσατης ληρωδιας ὅν, εἰ Ὁ» το φούλυ 61, Τἰς ἡ τοσαύτη συμφωνία, ὡς Ἐχιυτή- 
δείον αὐτὸ πόῤτοθαν Εἰς ζῷς τὴς Φιλοσύφου ψυχὰς ὠγεργείας καιτασκένα σα νὰ Εἰ ἔχητή.- 
δειόν, φησι, πτῶς αὖ τίω τυῷλοῖ) εἰχὰ τὸ σῶμα ὅδ1 τὸ τυφλοιώ τίω ψυχω (ἀπτανε, δύ ας 

ϑοφσε ) δλλ᾿ καὶ πρυφή. τὴς ὃ. τρυφῆς πῦϑεν ἐφιέλῖθαι ὦ χυλοοὶ τὸ σῶμα ἔχειν, ἀδομῶς" 4.- 
λϑὶ αὐ Ῥι αὐδλαίρεσιν πονηρφῖν. τὸ γὰρ αῶμα ξοφὸὴς δεῖται δ τρυφῆς, τὸ σώμια τῇ πρέ- 
φεοϑαρ γοήζει,ἐχί τὸ Αἱ οιλιὀτόροϑαι ἰαῤῥᾷν. Οὐδ γὸ ψυχῇ μόνον, δλλὰ αὐτο ῷ 
σώματι πῳ πφεφομϑῴῳ πολέμιον ἡ πφυῷ ὅ, καὶ )}Ὲ} αἀὐνέφερον δρπὶ ἰοιυοϑ ὁ μιλα- 
χώτερον δῤτὶ φεῤῥού, καὶ ἔχίνοσον δὠτὶ ὑγιεινού, τὴ βουρύτερϑι αὐτὶ κούφου, ὺ Ὥρα τερον ὀμι 1ο 

τὶ πυκρού, ἃ αἰο ρὸν δυτὶ ὡραίου, ἡὶ δυσωδέζερον λύτὶ θυώϑοις, δ) ακχαϑεύρτον αἰ τὶ καϑέε.: 

οϑ0), καὶ αἰδιώδυωυουν ὀῤπὶ λύειμδῥου, αὶ ἀλγϑησον ὀρτὶ χοησίαυ, ὦ παλαιὸν διαὶνίου, κ) σι-- 

«ϑ6ϑι ὀυτὶ ἰουο9ὺ, ὁ βοεκϑὺ ᾧὶ νω; ρὸν ὀυτὶ (αχίος, ὐ Χ' λὲν λυ τὶ ΦρΉου. οχαίτοι Εἰ τῷ 
οἱ! αθόλου ἕω, οὐκ ὑχρίῶ «ἰασὸ “δ΄ ἐὐτν αὐ δα λατήξιϑει, τῆς καικίας χέγωΣ ᾿ὠλλ͵ νολμο 
ὅτε τὸ σῶμα, ὅτι ζᾷ σνήα, τῷ αἰφθόλυ, Χλλ ἡ πυφὴ μόνη. «9. δ ζωτπςᾳ μυεἰαὺ ᾿ς “, 

δώτικγι μεν πονηρϑς δαίμων ὡκ ἄγος αγύει χα κοί, τω δῆμον ὁλόκληρον ὀξο)φαχήλισεν. ᾿ Ελιηπὴμ θη: 

δ, φησι, ᾧ ἐπαχυυύϑη, αὶ ἱπλατιύϑη, ἡ αἰπελοίκίισει ὁ ἡγαστυμϑῥος. καὶ Σοδόμοις ὃ 

ζοκίειμη, οὐτεύθῳν ἡὶ τὐρ χη ΔΜ χεραυνον ὠκείνων ἔϑμετο. καὶ τῆτο δηλών ὁ Ἰεζεκιδλ ἔλεγε᾽ Πλω 
τῦν τὸ λυόμημα Σοδόμων, ον αἰ χυβηφόρίᾳ ταὶ ἐν πλησμονῇ αὐτῶν καὶ οὖ δ. ϑηνίαις 

«ὙΤιμιν.ς. ἐασατώλων. ΟΥ̓ΚῚ πῦτο χα ὁ Παύλος' λον Ἥ ἢ ασαταλώσα; ξωώτσα πέϑγηχϑ. χί 19 

δέποτε , ὅτι ὥασερ ζίφον τὸ σῶμα αἰδεφέρει μωοίοις (μωδεδευϑέον κακοῖς. Εἰ δὲ τὸ σῶ- 
μα οὕτως ὡἀπόλλυται, πῶς ἡ ψυχὴ αἰ φχείσεται, πόσν ϑυρύξου, πόσων κυμάτων, πόσης ζα,. 

λης ὀμασπλέως ἔξαι ; ΔΙ ᾧ τοι τῶ σσϑὸς πόρτα ὠΐχρηφος Ἀλς ἡ οὐτε Εἰπεῖν, οὔτε αἰκού-. 
᾿ σαι, οὔτε βουλϑύσωσϑευ,οὐτοὸ τι ποράξα, δ' δεόντων ῥαδίως διωωήσετω. ΔΝ ὧασερ κυ- 

Ι ζερνήτης, χήμδμος κρουτήσαντος τῆς τέχνης, αὑτῷ τῶ πλοί, ῳ Ἣν τοῖς Ὀχιζατως αἰσσι(ρύχι- 24 

ος οὐ οὕτω κὶ ψυχὴ μ᾿ τῷ σώματος Εἰς τίω χαλεπήν τῆς αβαιοϑησίας χα ταποντίζε- 

ταὶ ἐἰζυσσον. αὶ γὺ χαϑούπερ μύλζω ἡναὶ τίωὐ γαφέρᾳ, ἡμῖν ἐγέϑηκεν ὁ Θεὺς, σύμμείξον 
αὐτῇ δοωύωμιν δους, ὁ ζεύξας μέζον ῥητὸν, ὄττερ αὐτέου! ἀλᾷν διᾷ καθ᾿ ἑκαίςξτέω ἡμέραν. ὖ 
δίωυ τίς Ἰχιξαλῃ πλείονα, ἰκατέργαςα ϑινόνϑμα τῳ πϑρωτὶ λυμαίνεται. εἰγτεύθεν νόσοι, ὁ 

αἰοϑένειαι, κὶ ἀμορφίαι. ἢ γδρ οὐκ Ὀχέιοσον μόνον, ὄλλα ἡ αἰαφλυ' ποιᾷ ἡ τρυφὴ πίω χᾳ- 40 
λέω. “τὸν ΝΣ ἐρθὺγη.) ((ωελῶς αἴηδὰ, ᾧ σισηττότος οἴου πγέη, ἡὶ πλέον τῷ δίοντος ἐρυϑαί- 

νη.) ἐ (ὃ ππρϑσύκοντα γυναικὶ βυϑμὸν αἰ αφϑείρη, ὦ τίω θυκοσμίδυ ἴσο λέσῃ πᾶσοιν, 

πλαϑδαρᾳὶ (καὶ σὰρξ γύηται, ὕφαιμοι ἢ αἱ ϑτεταρυϑμαι αἱ βλεφουρίδερ,ἡ πεῖχος πλέ- 
ον τῷ δέοντος, ὦ πολυ(ῳρκία αἰϑ.ῆνδ, οὐνύησον πόση ον εὐτεύθεν ἀηδίώ. ἐγὼ ὃ ὁ ατρωῖν 

ἡκουσο 
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ΚΟΡΙΝ ἘΠΙ͂ΣΤ, ΠΡΩΤ. ΛΟΓΙΓ, ςκ24 

ἤκουσε λεγόντων, ὅτι πολλοῖς αὶ πσϑὲς ὑψο: ὀμαϑρα μένη πουψὴ μαλιςα " ἐκώλυσε. τῷ 
ὌΨ σνϑυ μαῖος ἐγκοτύουϑίου τῳ" πλήθᾳ ην καταδδλοιϑνων τῦϑὲ τίου τύτων ἐργασίαν 

ΤῸ λφυυϑῥδου, ὅπερ Εἰς αὐξησιν ἔδει ἀδλχωρῷ, πϑη δαπὸμάτα, Εἰς τίω δ" αἰδιηών 

ἐργασίαν. (αὐ ὡς Εἴποι ποδαλγίας, ὦ βεύᾳο ὧ πϑωτοχοῦ πλλυώκϑρον, ζμς ἀ'λ- 

λάς νόσυς ζχκ' οντεύθον, τίω βδελυσιλν ὡπασανὶ σύν ὌΨΙ οὕτως αἰηδὲς, ὡς γιωὴ πολλαὶ 

σιτῳ ϑῥη, ὅζρε τῶτο ἐν τας "πενονβῥὰς «δλκείονα τίῳ δ μορφίν ἰδὸι τις ν᾽, Ὕὦ τὐθιήω- 

μάτων δἀὐαλισχϑιϑῥων ἀ ἐχὶ πσδεασεπλασμένων αὑταῖς, στη λοι τίνος αὐθ ,ἢοὐ δικίω,Εἰ-- 

χκῆῃ μαΐίω. κ "ὃ χαϑημερανὴ γυμνασία, καὶ (ὦ) πόνοι, ᾧὶ αἱ ζᾳ λαιπωοίαι, καὶ καὶ σύμμε. 

. ςπράπιξα, ἡ ἡ λιτῇ δίαιτο πολλίω ἐκ αὑταὶς τίω θυεξίον, πολλίω ὃ οὐτεύθον καὶ 

10 τίου ὥραν αϑρέχοισιν. Εἰ, τίω" ἡδονίω' τῆς τουφῆς λέγοις, μέχρι τῆς φαρυήος αὐτίω 
ἀὐρήσεις μόνον. ὁμ το τίω γλαίῆλν γϑρϑλῆς ᾿ αἰποτη, “πολλας ὠαφιᾷσα ζα 

αηδίας, μὴ γδ μοὶ καταχειμδῥους μένον «(ἦν τουφαΐνζαᾳ ἰδης, δλλ' ὁτὸμ ἀὐδουὶ ἀνακανζι 

ἰδης τι πρ δ οικολούϑησον͵ ἐν 4 ϑηδίων μᾶλλον κ αἰ λόγων," ανιϑοϑπων σώματα ον ΝᾺ 

καρηδαρθιζας δχκτεινουδύους, (του δεδεμένας, κλίνης διουϑύως ἐφρωμνῆς ὼ ἡσυχίας πολλῆς, 

ΠῚ ὸὶ καϑοτερ ὦ κλυδωνίῳ πολλῷ ζαοαἤουϑμους καὶ ἣ ὀζασωξόντων διορϑβοις, καὶ ἔχιϑυ - 

μοιώζ τῆς καταξασιως ὀχείνης, οὖν ἢ Ὡρὶν ἢ ὀζαρραγέώω ἤσοιν, καϑοίπερ οὸ αἱ Χυου- 

σαι Τὴν γωνωικδιν, οὕτω βαρούκδμοι γαφέρᾳς «αἰξιφέρον᾽), καὶ μόλις ἐλχηδαμούσι, καὶ 

μόλις βλέποισι, χαὶ μόλις φϑνήον᾽,, Ἢ πόμτα μόλις ̓ α᾽ ὃ μικρὸν ἀδρις πύχη καταδὰβ- 

θεῖν, ὀνείρᾳζῳ, παλιν ἄτοπα καὶ μνοίων γέμοντα φάντα σιαϊγι ρώσι.. ᾧ λιὶ τις Εἴποι τίω 

20 ἑτέραν τντῶν μόρίαν, τίω' ἫΜ αἰφοοϑδεσιων λέγώ ἐ χα "ὰ καὶ αὑτὴ Ως “πηγας οὐντεύθεν 

ἔχφ᾽ καὶ καϑαύπερ ἵπτοοι ϑηλυμόμᾷς, οὕτω τῶἱ οἷςρῳ τῆς μέϑης κεντώμϑροι, πᾶσιν ἔχηπη. 
δῶσι, αἰλογώτερον χα μϑμικώτερον ὀκείνων ὑκιρτωντες, κι πολλὰ! ἕτεραι αἰοσιμονομῶτες, 

α' μηδὲ Εἰπεῖν ϑέμες. φυνα' γὰρ ἴστεσι λοιπὸν οὔτο εὖ πάριοεσιν, οὔτε ὦ πρραἥοισιν, δλλ᾽ 
οὐχ ὁ μι τουφοΐν, τοιούτος " δλλ' οὖν λιωϑμι κοί, 9.) ( ἑτέρων ὁρων ταναΐγια ἡ ἡδονῆς στο. 

35 λύει καϑαραις χαὶ δζαρκούς, τίω ἐλ υϑέρῳ προϑσύκασαν ζωζω μώτιων, τ᾽ δὰ Εἶδε. 

τες, φύγω μϑμ ζῷ πονηραὶ τῆς τρυφῆς συμίπύσια, χρὶ λιτὴφ αγοχω θα παπέζης, ὕα χα 

τίωυ ψυχίω χα ὃ σῶμα 8) δζμκείυϑμοι, πᾶ σοὶν τε ἐργασω θα, τ ρετίω, και ΤΨ μϑιηόντωι 

Ἐχιτύχωνϑρ αγαϑών, ἡϑριτι χα φιλαν,ϑοοπία. 

'ἵῚ 

39 Ανγιμ. ὸ ἘΠΕῚ ΤΙ ΠΟΙΗΣΟΥΣΙΝ ΟἹ ΒΑΠΤΊΙΖΟΜΕ- 

γοι αν Τ᾽ πκρών, Εἰ ὅλως νεκροὶ οὐκ ἐγείρ»ν1); τί καὶ βαιζονῦ 

ταῦ Μ νεφῶν; 

Ὑ Ὑέρῳ πείλιν Ἐχιχερᾷ κεφαλαίῳ, ποτὲ Α ὲρ ὧι αὶ Θεὸς ποιῷ, ποτὲ 
ὈΝΘ.9. ὁ δὲ αὐ! ῃμ ὧν πορᾳἭοισι, τὰ λεχϑμνα χα τασκδυαΐζων. οὐ μικρὸν 

καἶ δὲ καὶ τῦτο Εἰς ((ωνηϑολαν δικαίωμα, στὸν (ἦν αντιλέλϑν- 

τας αὐοιὲ εδότυρας " τ Ῥαγάγη, δὶ ὧν ποιούσι, τ λεγϑυϑϑων. 

τὶ δἶίζυ ὅδην ὃ φησιν; ἢ βούλεαϑε πορξτον εἴπω, πῶς παρ ρα ποιοίϊσι πίω 
ρῆσιν ζρυτίωυ (ὦ) τὰ Μαρκίωνοφνοσοιώτες γχαὶ οἶδα (ἢ ὅτι πολιὼώ 

49 χνήσω λωτα, πλίω λα καὶ Αἰ σ' τῦτο μάλιςα ἐραῖ, ἵνα μειδόνως αὖ δῥὌοηφύγητε 

τίω τόσον. ἐπειδὸν Ὑρίις κατη ϑυμάγος αἰπέλϑη ,5 ἐύις, ᾧ ζώντα “ἰαὺὸ τίω χλί- 

νζω τῷ πετελδυτηκότος κρύψαντες, πσρϑσίασι τῳ νεκρῷ, χα δζαλέρον") καὶ πιωϑαΐον!), 

Ε1 βοΐλοι» λαδῷ ὦ βαναηιημα" Εἶτα ὀκείνου μηδὲν τ πικρινομένου, ὁ κεκρυμμένος κού- 

τωϑεν ἀντ᾽ ἀκείνου φυσίν, ὅτι δὴ βούλοι» βαηηιαϑίωαι,και οὕτω βαπῆϊζοισιν αὐζν ἀγτὶ τὸ 

αἰπελϑύντος, 

ζι κ' 



Ἰωαν. γγ» 
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414 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΉΝΙΠΡΟΣ 
ἀπελ ϑόντος, χαϑεύπερ Ἐχὶ τὴ τὴς σκίρνῆς παίζω, υτασῦτον ἰών" τὰς Τὴ ῥαϑύμων ὑυχῶς 

δα σθολος. Εἶτω ἐγκρλύρδμοι, τοῦ τἰρλγϑισυ ἃ Ῥὴ Ῥμμᾳ λίρδιπες, ὃ ὁτί: δ. ὸ Ὀὐπέολορ 

Εἴρνκεν, (Οβαπῆιζόμϑιοι «αῷ τυ. ἡραὶν. Εἰδιρῷ καιδέρήλωζᾳ ᾧ πϑλιω ἢ 
ζω τϑϑς ζῴυτα ὀυταειπεῖν ὠξιον ; οὐκ ἐγῶγα ΩΣ 'πλλίω εἰ Ρ “Τοῖς. ̓Αϑηνομένοις ΚΕ 

ὧν ὃι αἶα παίοντες φλεήονται, Διαλύδαϑαι δεῖ. ἴα μηδεὶς ἿΜ ισφοῦγα ἐφ [εφέρων - “ 
λῷ, λϑαγχϑῆον αὑπυμεῖαι ἢ τίω ἀσολτιτώτυς: Αὐτίῤῥηναιν. Εἰ γοῤ'τϑτοέ λει Τρῦλον,Πι- 
γος ἕνεκεν ἡπείλησιν ἢ Θεὸς τῳ! μη ̓ βανεβιζομένῳ » οὐ γοῤ δ: ἰμᾳ μαβαπῆιοϑίρῆρι. Δριητὸν 

Ὠχινοηθέντος τα σ΄ ὠλλως ὃ Ὁ ἐγκλοϊμαὶ ἸΕΥΧΕΤΙ. οὐρὰ τὸ τὸν ἀπελθόντα γ, λα «ἷὰ 

τὸν ζαΐγτι. τἰσιἢ ἐλε.ν, (Ἐδν' μὰ φαϊγηπέ μὺ τίμῳ καβκαν δ πίητϑ μιν ῷ αἶμα, οὐκ, ἐς 

“ἄτε ̓ζωϊως ον. ἑαύζις τοῖριξ οὖσιν, ἢ ἢ τοῖς τετελδυτηκύσιν,. εἰσ μοι: ̓ Ὰ πάλιν, ΑἹ γ"] τίς, αά.-- τὸ 

ϑἔννϑη δξ ὕφατος καὶ Χὴ πνβνῇ μματορ,. εἰ διώατω ἰδιῷ τω βασιλείλμ τν. ψιΘεού, ἐΘ δ αὔτο ἐγ. 

φήται, καὶ ὼ οὐ γοέϊα γνωμας τῆς τῷ λαβιδδμοντος, συτῆ, συγκᾳταϑέστως πῆς ὠῷ ζῇν, ᾧ 

αωλύοικ ἔλλδιναι Ἰουδαίου. οὕτω νέοϑαι πισοῦς » ἐτίρων κῷ' χίῤυ' τελάυτίως ὠκείνωγ 

ἍΦΡ ὠκείνων: ζωτα: ποιριωύτων ; δ λ ἡ. μὴ " Ἐχιπλέον ῷ ὡραχνίδια. Ἁ αν. 

τὔῆοντες, μιαταβοπιοϊεύγῳ, φέρε τῇ τῆς ῥήσεως Φώτης τίω δια μεν ὑμῖν. λὐἰαπηύξωμδυ. ΟΡΕΥ 

᾿Φησιν ὃ Παύλοε: ; φεδτο δ' ἀναμνῆσαι βούλομαι ὧν μιαριυμβήαιριυ ὑμας ῥύσφως, ζὼ Κ᾽ 

πίᾳ αὶ ῥασέραν ὀκείνιν Φ μιυφαιγεγγφιωῦτες ὑμᾶς λέγ καλθύοισι, ὑὸν ἐαῖ ᾧ ὃ τὸ Παύ. 

"λέ. οὗτω γούμλ Ν πϑ ἴσαι σαιφέπερων. κα γδὶ τὰ ἀλλα πόρτα τῶτο φρϑτεμϑυ, 
δ νῶ ὁ Παῦλος λέγ, ὺ βούλομαι ἅ ὥ ̓  φω ἀῤρ Εἰπεῖν, οὐ. Ἤλμθ ἢ. δὶ ὧν ὦ ἀ»- 

μωήτυς. οὗτοιγδῤ δυσχρλωκέραι ἡ ἡμῖν ποιούσι τίμ; ὀξέγεσιν, ιϑάγκαζοτερῆ μὴ ; λέγφν.1ο 

σαφοΐς," ἢ 'δς αὐτὰς ὀκφόρειν τὰ ῳστύβρητα. πλίω μ" ὡς δὰ οἶορ. - ὦ, (μεσκια.- 

σμέγως ἐμαὶ. μζ᾿ γὰρ τίω αἰπταγίελίλω ΔΨ μιυφικδν ῥημᾷῷ ρημῶ 7, ὀκείων Ἂ ὁ φοδεραῖ, ᾧ τὸ τοὺς Φρι- 

κΊοις τρθας Τ ἐκ τῷ ϑφανοί κατονεβϑύντων δογμάτων, καὶ αὶ τῶτο πῦϑϑς δ τέλρῃ κπδοσίϑερδι, 

στὸμ μἰλλωμδῳ βαπῆϊξων, κελεύοντος λέγφ' ὅτι πιτεύω Εἰς μικρῶν αἰαίςααιν, ὁ πχὶ τῇ 

“πἰςή Ὁ ζαύτη. βατήζἐ θα. μῷ γῤδ ὁμολϑγησαι τῆτ μῷ γα ἄλλων, τι καϑιέ θα 25 

Εἰς τίωὶ πηγά ΤΜ ἱεράν γμῥιούτων ὠκείγων. ἥδ το τού αἰναμμμψήσκων ὸ Παῦλον ἌΝ 

εἰ μή ἐςῖν αγαίςα,σις, αὶ Ἂ βάοῆζ, ὑπ δ] μεχραδν; ; τατερ, ΓΤ σωμαίτῶν. ΕῚ ἡὰὸ Ὧπ 

τώτῳ βααήῆϊζῃ, τῷ νεκρού σώ σώ μιαιτος λύάίφεμσιν πικεύων, οι οὐκέτι εδέωι νεκρὸν. ὑσο ζ 2] 

βηματων λέγη μερῶν ὀνάςασιν᾽ ὁ ) ἱερός ὥασερ ὦ Εἰκών τιὶ, ἅπερ Ὀλίωσαι χα Ω 

ΤΡ ριμώτων ὠμρλόγησας,ς δυίκγισί σφι ὺ ὁ ἀχὸ ἿἝΜ τξλγμάτωι αὐ. στὸν χρεὶς σημαίν 10 

πιφεύῃς,τοτι σϑι χαὶ Ὁ σημεῖον αὖ ι᾿ τὸν ῳ σαυτῷ ποίησῃφ, τότε καὶ ὁ Θεὸς σε πληρ»- 
φορᾷ. πῶς καί 0ι ἔσπῳ: ; δα τϑυδωτος. Ὁ γα βωτήζεοϑω καὶ καταδύεαϑοι, ΕἾ, 

ἀγόμεύειν, τὴς Εἰς ᾧδου «ρζχαξαίστως ὅ21 σύμιζολον κα τῆς ἐκῇῆϑον ανόδου. δ] 9 χα! τεῖφον 

τὸ ὁ βαίαῆισμα ὃ ̓Παύλος χαλᾷ λέγων Σιωετάφηρνϑμ δξῶυ ἀκ τ το βατήϊσμαος Εἰς τ 

ϑείνατον. πχσὸ τύτο χαὶ τὸ μέλλον αἰξισπιτον ποιφ, δ σωμάτων λέγω τίω αγώςασι. τῷ 19 
»ἡ σὼ σωμα λὐαφηστῃ πολλῷ ἡ μεῖζον ὧ αμδδτήματα αἰφορίσαι. ὺ τῦτο Ἵ Χεισὸς Ὀἰποφαμό- 

μϑἜρος, ἐλενν᾽ Τί ΡΝ ὅφην δ᾽ κοπώτερνν, Εἰπεῖν,ἰφέωντα σι! αἡ  ἀαϑρτίαι, ἢ ἢ Εἰπε, δῶν 

ῷ κείθδατόν συ ,ὶ «ἰξιπάτει; ὃ ζ δυσκολώτερον ὀκώνο φησιν Τὶ ἐπιζεῖπε ὧτε α.- 

δίλῳ ὄντι, ὁ ὦ εὐχολώτερφν ὀῤπὶ δυσχόλου ποιξαῦε τὸ τῆς ἐμῆς διωνα μέως Ὀἰπδειξε, ουϑίὲ 
τὔτο οἴ ριτήσομρι ωἰδασεῖνυ υμῖν ὃ δεῖγμα. τότε ῃ λέγ τῷ αἰ ραλυτικῷ, ἐγερϑεὶς αὐβον 49 

τίω κλίνω σα, ἐὺ ὑπιγέ Εἰς οἷ οἴκῳ. ἡ πῶς τὰτο ϑυσκολόν, Φησιν, ὁτὸμκὶ ἢ βασιλεύσι, 

δ αἦρισι δυυνατὸν ἢ, γδβ μοιρρις » Ὦ ὀὐδροφόνες αἰφιάσιν ὀκῴμι. παίζῳ;, αὐ, ϑοφπί, 
ζωτι λέγων, αἰμδοτήματα 9» ἀφᾷια!, μένῳ Θεῷ δυωυατον " αὔχοντες ὃ ἃ ῥασιλᾷς, 

καν μοιχους, καὶ ὀἀὐθροφόνοις ἀφοῦσι, τῇ τὴς ἅ κολοίστως τῆς πόσης οπαλλαίῆρεσι, τί Ἀ 

αἰ τίαν 



ΚΟΡΙΝ, ΒΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΙ. μ. 415 
αιδοτίὰν αὐ ἥἶτοἴκ ἐκκαϑαίοϑισι" καὶ Εἰς οχας αἰγάγωσι ἄν ̓ἀφεϑφζζ,καν «ὑτίω 

αἰδιθαΐλωσι τίω αἱ λουργίδα, καν ὃ δοίδημα Ἐχιθώσιν, δυλα βασιλέας μϑμ ἐποίησειν δ. 

οὕτω, τὴς 5 αἱμδότίας Οὔκ αὐ ἡλθυϑέρωσαιν. Θεὸς γὸ μόνος αῷτο ποιῷ, ὁ δὴ κἡὶ ον τῷ λουτρῷ 

τῆς παλιήενεσίας ἐργαξεἾ). αὑτῆς γὸ ἀτό]ε.) τῆς ψυχῆς ἡ γδύις, καίκοῖθεν ασοόῤῥιξον ἀἰ- 
5 γαασᾳ τίων' αἰοδὸ τίαν.Δ, οἱ δὴ τ ῦτο τῷ μϑβὲ νἰαυὸ βασιλέως αἰφεθένς βυπῶσαν τίω ψυ- 

χίωδθιν ἰδεῖν, τίου ἢ τῷ βαὐ)ιάλέντος οὐκέτι, δλλ᾽ αὐνἕμ᾽ ον" ἡλιακδ αἰκήίνων καϑοι-- 

ρωτέραν, καὶ οἵα δξωργὸς “λυνηθεῖσα ζω, μάλλον Ὁ ἡ ὠκείνης αἰμείνω πολλῷ. πγϑύρκωτος ὃ 

φισολαυ4 Ὁ πϑρταηρϑον «αὖ τίω πυφϑιῶτος ἡ τίω αἰγιωσύγζωυ ζχττείνοντος. ὥασερ σίδηρον 
ἢ γουσὸν ααυχωνένων, κϑιϑουρ9Ὲ κὶ χρηνὸν ὀύώϑεν ποιᾷς᾽ οὕτω δὴ ᾧ τὸ πνεῦμα πὸ ἅγιον ὥασερ 

1 ον χωνδυτηείῳ τῳ βατήϊσματι λύαχωνεύον αὐντίω, ὶ δουπ μων τὰ εἰ δου τήμωτα, γουσίου 
πὸυτὸς καϑα 9 χαϑειρωτερφνλποσίλίον χρρκσκϑυα ζει, τω γῇ) σωμάτων καὶ ἀγάςασιν 
ἀἰξιόπιφον καὐντεύθεν σοι πάλιν δείκψεσιν οὖσαν. Ὁ γ) ἡ αἰδδτία ῷ ϑαιατον ξἰσήγαγε; 

τῆς βίζης ξηρρινϑαείσης, σὰν δεῖ λοιπὸν αἰμιφιξαίλλεν χχὺῦ τὴς Ὁ καρποῦ ἀπωλείας. δὲ 
τϑη πσϑτερον Εἰπὼν αἷμδοτιαΐν αὔἴφεσιν, τότε ὁμολογεῖς τ νεκρωΐν αὐγνάώςασιν, ἐντεύθεν χαὶ 

ι5 Εἰς ὠκᾷιο γωραγωγθυνδνος. αἷζῳ Ὡ οὐκ ιοκεῖ τὸ θγομα τὴς ἀναςάσιως δεῖβαι τὸ 
πϑῤ(πολλοὶ ὙᾺΡ λυαςαῖντες πάλιν αἰπῆλϑον, ὡς ᾧ ὧν τῇ παλαια, ὡς Λαζαρρς,ὡς οἱ ὦ ἫΝ 

χαιρῷ τῷ ζαυρϑ)κελευᾷ λέγηνρἡ Εἰς ζωξω αἰωνιον,ΐα, μηκέτι ϑεύγωτον κι πστνώγευσῃ τις μ᾽ 
τίω ἀνάςασιν ὠκείνμευ. τῴτων τοίνωυ ὙᾺ᾽ ρημώτων αγαμιμνγήσκων ὁ Παῦλός φησι ({ 
ποιήσουσιν (Ὁ) βατήϊζουϑμοι “Ρ Τ νεκραν ; Εἰ) μὴ ἔςιν αγαίςασίς, φησι, σκζιυὴ πὸὶ βή- 

10 ματα ζωώτα. Θἰ μή ἐφιν ἀγαίςασις, πῶς ἀδζες πείθορϑρ πετεύοιν,ὡπτερ νὶ διδδα νϑμ᾽ ὥπερ 

ὁ" ΕἾ τις κελεύων γραμματεῖον ὠκϑέοϑαι ὅτι τὸ κὶ τ ἔλαζε, μηκέτι διῴη τα ἐγγφραφώζᾳ, 
Εἶτα μ᾽ τίω “ἰπρυγραφέω εἰπομτοίη ἃ ἐγεγραριυϑῥα. ᾷ γ ποιήσει! λϑιπὸν ὁ αἰ ασα-- 

γραΐψας, ἰπν εὐϑιμον ὑδρ ἑαυτὸν ποιήσας, ὦ λαῶν ἢ. περ ὡμολόγησεν Εἰληφέναι »τῶτο 
»»»ῷ ἐγζῶϑα λέγ αἴθ) βατδιξομϑμων᾽ Ὧἰ ποιήσουσιν (ἢ βατῆιζονϑροί, φησιν, ασο- 

25 γφράψϑυτες μϑὲ ἀνάςασιν σωμξ νεκρών, ὦ λαμίδανοντες ὃ, δον αἰπατώρϑμοι, “(ἢ ὅλως ἃ 
τὴς ὁμολογίας ζοιύτης ἔδει, Εἰ τὸ ἔργϑν μὴ Εἴπο»»; 

30 ΤΊ ἡ ἡμις κυδερυεύομϑν πᾶσαν ὥραν ν 
31. Καϑ' ὑμέροιν ἀποθνήσκω, νὴ τίω ὑμετέραν καύχησιν, ζιὼ ἔχω οὖν ΧΧοὶς ᾧ Ἰησοῦ, 
Ομα πώλν πόϑὼ Ἐχιχέρᾷ καζασκθυάσοαι τὸ δόγμα, ὐτὸ τὴς οἰκείας ψήφου, μάλ» 

30 λον ἢ οὐ “ΝΜ τὸ μδιον ̓  λα καὶ τῆς ΜὌλοιπῶι ᾿σηφύλων, κ᾿ μικρὸν ὃ ὼ τῦτ Ὁ 

(ὧν δϑιδϑασκώλυς Εἰσαγην σφόδγα πεπλιηροφορημϑβοις, χα τῦτο δεικψιώζᾳς οὐ ΡΥ 

θγών μόνον, ἄλλα; χα! δὲ αὖ .ἢ᾽ ἰμιανραγμώτων. Δ] φ' δὲ τϑηονὶ λέγ ἁπλώς, δὴ 
καὶ ἡμς πεπείσμεθω( σε γδογὸ ἤρκει τῶτο ποῖστι μόνον) δλαὶ καὶ τίου ὄζοι ὟὮὩ ποδαγ- 

μὸν Ὀὐπδειξιν ὐρέγε.)" ὡς ὧν Εἰέλεγε, ῥήμασι ζαὅτα ὁμολογεῖν Ουσὴν ἴσως ὑμῖν δὸ-. 
35 χεὶ θαυματον ἐῇ ̓ Εἰ 5 Ἐ ὑπὸ δΨῥ ἔργων ὑμῖν τὐδάοοινδρ φωνίω, Ὧ πτοῦὺς τῦτοθ- 

χθίτο αὐγτείστεῖν ; αἰκϑύσοτε τοίγεον, “τῶς καὶ ὙΥΕῚ τῶν χινδυωύων ζιὐᾳ καθ᾿ ἑκας ἴω ὁ- 

μολφηϑύϑρ τίω ἡμέραν. ᾧ οὐκ Εἶπεν, ἐγώ, δνλ, ἡμῷς, ὡ Ῥαλαμξανων πὐϑᾷς 

οὐῷ τἂν" Σστοσολυς, ἡ ζαύτη μοτοκάξων τε ᾧ αἰξιόπιφον ποιαῖν “' λόχον. “ γ5} ἀν᾽ ἔγρι- 

πὶ Εἰπεῖν; ὅτι ἀπατωμδμ ὑμας ζῳ ὅτα κηρυῆοντες ᾧ κενοδὸ δίας ἕνεκεν δογμμωτίξομδμε ὀνν 

“« οὐκ ἐώσι ζοιύτα ψηφιζς “9 (ὦ) κίνδυνοι. “ς ΨΥ δι᾽ ἐλοιηο κειδηυυεὐφν διμωνεκὼς Εἰκῃ αὶ 

μώτίω 3819 καἰ ἔλεγε, ἡ χαὶ ἡμεῖς κιοδουυεύουϑυ πᾶσαν ὥραν; Εἰ "Ὁ χαὶ ἐλοιτή τίς οὶ 
κεγοδὸ ξίαν, ἅπαξ ἡ δυύτερον τῦτο αἱρέσε") οὐχὶ πόύτα τὸν βίον,καϑαΐπερ ἡμᾷς. ἡμεῖς ".} 

τίωυ' ζω! ἅπασαν Εἰς τῶτο κα τεφησοί θα. χαθ᾽ ἡ μέφοιν οἰποϑννησκω, νὴ τέωυ' υ μφτέρφιν 
χαύγησι, ἐὠὡ ἔχω [ Χοιςὼ ἴησο ̓  καύλησιῃ ὠΐζωώϑθα, τίωυ αὐννὴὖὦὍ πσϑοκϑττωὼ λέγον. 

κοῦ [Ε, 



ὥς τᾷ ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ζῷ γὰ» πολλοις ἔδειξε τὸς κυδγούοις ἐγ, ἵγαι μὴ δόξῃ ὦ ὡς ᾿ὐποδυρόμδιορ ζωπα λέ.- 

γήν, οὐ ου μόνον Οὔὐχ ἰλγώ, φησιν, δλλ ὦ καὶ καυλθμιαι ὦ φ; ζῦτα πάσαν “ἷρ υὑμδμ, διπλη ἢ ὃ 

οὐναζρμιύεοϑαι φησι, αὶ Ὁ. δὲ αὐτὸς χιυδιώϑυειν, ἡ ὁ ὁρᾷν ἀδους Ἐχιδιδενζς. Εἶτα 8 

ἀὐυτῳ (μώνδες ποιῶν, ὯΝ μεγάλᾳ. ἐφλίγξα», ἀμφότερα λύατίϑησι ὅ; Χαιςῷ, πὼς ὃ 
Ὡνποϑγήσκει χαθ᾽ ἐκίσ'δω ἡμέραν: » τῇ ἢ ατοϑυμίᾳ, καὶ Ὁ ῷ αὐρεσκθυάοϑαι “ποὶς “το. ὺ σί-. 4 

γος ἔγεκεν ζωῦτα λέγη" πόλιν (Ὁ) ἰξὶ τῆς ὀβαςαστωςῷ ΡΥ Ὶ τϑτῶν καζασκθμαζων Ἅδηϑν. 
ΦὙΡ αὐ ἕλοιτο, Φηνσι, ὥσντας αυποίϑρειν λειναΐτωρ, ὀὐαςαίσιως οὔ οὐσης συοὴ ζωης 

ι μΨ 'ταύτωι Εἰ γὰ (ᾧ πιφεύοντες τῷ λύαρασει, μόλιρ ὼ ὑϑ αὑτὴς χιγδηου θύσομεν, Εἰ 

μι ̓σφοῦγα εἰν υνάροι" πολλῷ μάλλον ὃ μὴ πιφίϑιων, φησὶν, οὔκ αὐ ἔλθοι)» τοσούτυς 
αὐπουμένιν )ανατες, καὶ ὼ οὕτω χαιλεπουρ. ᾿ὸ ὸ γὸ. χν μικρὸ ὅρα πόσην ποιᾷται τέων αὔξησι. το 
6ΕἾπο, ΟΤΙ κηνδρυυβύορϑῳ, πσρησέγεχει, τί πᾶσοιν ραν, Εἦτα,ὁτι χαθ᾽ ἡμέρδμ, Εἶτα, ὅτι οὐ 

κηφρὼδιω μδονφνα, λα αὶ ἀὐσνϑγήσκω, δυίκρεσι διὴ λοιπὸν ὁ ποτα πους ϑαγάτες,“- 
1 λόγον ν 

᾿ 32 Κρ Αἰ, ϑεσπονέθηφιομέγισα ς οὖ »Εφέσᾳ,η μειδὶ ὈΦελθς) Τί με χ 
Ἰ εὐγωτούαν ΜΕ εἰς Αὐβρώποις ἧκον, ὀϑηριομείχησει, { γιὰ ε(0 Θεὸς ἐδξήρπασέ μεξχοδυώύων, κ5. 
Ϊ ὥς: 0  μάλιςᾳ νν κοὰ τῴτων ὀφείλων. μαραμψάν, ἐγώ εἰμι, ὁ τοσύτοις κιγδυυνους αὑπρυμδύων, κ Ἂ 

] μηδημίὰμ μηδύπτω λαξω ώ ἐμοίξίω. εἰ ἰηὃ μῆ ̓αὐἴραγίνεται ὁ ὁ τῆς αὐήιδύσεως χαιθϑ ῥνξ ὥλλα 

ἱ μὐχοι τῷ αὔρότος  κ μότερρι συγκχέιρειςαι, ἡμεῖς ὧν μείζονι ζημία ἐσμέν. ὑμεῖς δ γὸ 
" αἰκινδιυύως (πχιφεύσατν, ἡ ημιεῖς ἢ καθ᾿ ε ἐκούτιν σφαῆοιθα τίω ἡμεέριν. ζυτα: ἢὶ ὠπϑόμτα ἔ- 

᾿ λον, οὐκ Ὁ οὔκ Εἶχον ὀφελος κ ῳ αὐτῇ πωΐπαρά!,δλλα, ΟΝ τἴρ ἢ πολλ οἷν αἰοϑί.. 1ο 

νειαν, ἡ ὡςε ἀὐοις εἰς Ὁ αὐἰδὶ τῆς αγαφξασεως συείξαι λόγον" οὐκ ἘΦ αὑτὸς Ἰλὶ μμοϑυῷ 
ἔπρεχνν. Ὡηρκούσαι »δὺ ὦ ὠπτῷ ἐἰντίδυσις, ὦ ποιήσοι! τὸ δοκοιὼ τῳ Θεῷ. ὩΣ ὁ ὁτὸν 
λέγη». Εἰς ὧν πῇ, γι ζω ὥωτι ἠλπικότες ἐσμὲν ὧ Χοιστῷ μόνον, ἐλοινότεροι πλῥτων α᾽-- 

Ι ,ϑϑεϑπων ἐμὰ, κακεὶ πάλιν δὲ ὠκείνοις, ὥφε τῷ φόζῳ τῇ τὴς αἰϑλιότητος ζυτυς" κατασε- 
' σαι αὐ Ὦ πίω" επιτίδν. τίω' «ἰϑὸ τὴς αἸαράσεως, ὁ ασϑϑς τίω αἰοϑύνειλω εὐ μ συγκα- ι; 

Ι 

γι , δὌιασι 

ταξαίνων, οὕτω Φησί, ̓ : ὁ) ὁ ὃ μέγας μιαϑορ δ ϑῤρίσκειν αἱ φπϑρτὸς τῳ! Χειφῷ᾽ ἐ χοεὶς 

τὴς ἀντιδόστωρ, μεγίφι αἰμοιξη, ὃ δὲ αὐτὸν κινδιυωϑύειν. Ἐὶ κκροὶς οὐκ ἐπίφοντοι, Φα-: 
ἡώνδυ ὸ  πίωμϑμ᾽ αὔοαον Νὴ τ πυϑνήσχοϑ.  ἔΤἸούῸ λοιπὸν ὦ ρὴ βῆμα κωμῳδοιωτὸς 

ὅ41. δἰ οὐοὶ οὐ οἴσω ἀὐ' αϑρήγαλον λα ᾧ ασρηφήτίωυ κα ἐπέφησι ῷ μιεγαλφφωνότα- 

τὸ Ἡσαΐαν, ὃ ος ῳδὲ ἡμῶν ἀπηλγηκότων ἀχαλέρόνϑμος καὶ Ὁ ἀπυγνωσμένων, ὄλειν Θυτ χὰ 39 

Ἀφχδιγ. ῥήματοι" Οἱ σφάζοντες μὴ μορρις ὃ θύοντες παόϑθατα, ὡςε φαγεῖνκρέα 5 πιεῖν ονον᾿ Φ 

λέγοντες, Φαϊγωρὸν ν᾿ ὁ πίωρϑυ, αὐολον "γὉ υὐποϑνήσχοεϑμ, ανακεκαλυμμέα ζω τὰ ὅδ εἰς 

΄ὰ ὦτα Κυρίου σειξαὼϑ᾽᾽ καὶ Ν᾿ οἕκ αἰφειϑήσεται ὑμῖν ῃ  αἰχοτία αὖ αὐτῇ, ἕως ἐν ̓Χποθανητε. Εἰ 

ἱ; ὃ) τότε συγβω γώ μ(ς στιν ἀπεφερηρϑμοι Φδῦπ λέγϑντεθ, πὸ πολλῷ μάλλον ἔχι τῆς χρύιτερ, 

Ι Εἶτανα μιὴ τραχύτερον ποιήσῃ ᾧῷ λόγϑν, Οὐκ Ἐχὶ πολὺ πῇ εἰς ἀτοπον αἰπτιγωγῇ ἔδει, 35 

Ὁ δ λλα' πάλη ἴῆπι ᾿ αϑϑαίνεσιν τρέπει ᾧ λόγρν, λέγων" .33 Μὴ πλανά ὃν, φλείορισιν 

μὰ ηςὰ ὁμιλίαι χκαχᾳ!. Ταῦτα ἢ λον, ὁμὺ ἃ ὥ αὐνἝμ καϑακήομϑμος, ὦ ὡς αὐγοή.- 

ρα γὰὺ Τγζῳ ὅλα ϑ)φήμως τὰ ὶ βὐεξαπάτητα ἐχάλεσιν) ὁ ὁμιϑ ὃ ὡς ἥ τὸ 41 ᾧ συγ- 

γνώμιης καῇ δἕω ἐμασέϑαϑεν ἀὐδῆς μεταδιδοιᾷ, ὐ ; ὃ πλέον ΤὮἊὋ ἐγκλυμξ Ὑ, οἰποσκβυαζύ- 
ϑρος ἀπ᾿ ἐκείνων, ἡ εἰς ἐτέρφις ματωτιϑεὶς, ὡςε ὑζαύτη εἰ εἰς μοτλμοιὸῳ ἰὐδιῤ ἐφβκυσοιοϑαι. 49 

τ. φ ὦν τῇ αὐ 3ς Γαλοίζας χιφολῇ ποιεῖ λέγων, Ο δύζωρίοσων ὑμας βαςασει τὸ κρίμα, 
" ΜΙ 
ὑς!ς ἂν ἡ, 

34 Ἐκνήψατε δικαίως, ἡ μυῦ αἰμδοτλμετο" Ως ασοϑς μεθώονζῃς ἡ μαινομέ- 
γοῦς, τὸ γὸ αοϑρύον πότοι φασὶ Τ χειρῶν ῥίψαι θυόντων ᾧ μαινομϑῥων ζω, τῳ μοικέῖι ο- 

ἰκὰ 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΈΤ. ΛΟΓΤ,μ. 417 γνὺ κΚ. 

ρανὼ ἑώρων, μηδὲ πιςεύεν οἷς ἐμιασϑλοϑεν ὡμολόγησαν. αἰ δὲ (1, διναίος, ΤΠ. πιοθτοον 

ι γονσίμῳ. ἐς γδν ἀδίκως νήφειν, τὸν ὨΩτι β λοΐδῃι τῆς (αὐγν ψυχὰς δγεγηχουϑμος ις ἃ 
καλώς 8, ᾧ Ὁ, μή αμδοτόμετε, ὠροσέϑηκε, δεικνυς ὅτι οἐγτόῖϑῳν οὐὐδῖς τὰ ἀσέρμκατω τὸς 
ἀπιείας. ἃ πολλαχοῦ το αἰννῆε:), ὅτι (ϑίος διεφθειρυϑιος πονη θεὲ ἡἶἰκτει δυγμλατο ὡς ὅ- 

τὸν λέγῃ, Ρίζα πότων Ὑϑν)᾽ κανϑίν ἡ φιλαργυοία, ἧς τινες ἐρόλθνῦμοι, αἰπτεπὰ ὀντϑησαν «τιμτι 
τῆς πίφεως. ἡ γὰ πολλοὶ 770) πονηροὶ ((μυειδότων ἑαυτοῖς, ᾧ ὁ βν λονϑέων δοιιῶαι δίκίωυ, 
ὐπὸ τῷ Φόσου τύτυ ἡ Εἰς τίου «ἰδὲ τῆς αϑαςαίσεως ὐ οαΟλοί τον) “πἰςιν᾽ ὥασερ δώ (Ὁ 

μμεγαιλσι χατορθοώῦτες ὸ καὶϑ᾽ ἐκοίφ'ζωυ αὐὉἢ Ὀχιθυμούσι τ ἡμέραν ίδιν. Αγνωσίαν "ὃ 
Θεοῦ τινὲς ἐχοῖσι ̓ πσοϑς οὐ πίω ὑμῖν λόγω. Ομ πῶς πάλην μετατίϑησι τὰ ἐ[. 

τοχλήμοαιτα Εἰς ἐτέρριυς. οὐ γὰρ πεν, δῆι ἀὐγγωσίδν ἐχέτε, δλλ᾽ αἰγνωσίαν τινὲς ἔχουσι. Ὁ ΝΣ 
τῇ ὀϑαςασιι δρμπτιχεῖν,οὐ σφόδρα ἀδὸτος κ᾽ ᾿' Θεοῦ διώαμιν ἀμαυον αὶ πρὸς πόρτα, 

δοκοῦσαν. Εἰγοῥὰξ οὐκ ὀντωνζῳ ὀνζα, ἐποίησε, πολλῷ μᾶλλον τὰ ὀζαλυϑέντα δυυυήσυτοω 
λύαφῆσαι.  Ὧὴ ἢ) σφόδρα «ὐ"δν]ΠἨκχαϑήψατε, αὶ ἶϑ' απ ολῆς ὠκωμῴδυσιν, Εἰς γαςρια 
εδγίαν, Εἰς λυοιδν, Εἰς ὐραπληξίον δίμ άλλων, οοαιμωθου νϑρμος τὰ Εἰρημϑύα, φησί " 

15 ασοῖς εὐξγσίω ὑμῶν λέγω, τοτέςιν, ὦξε δορθϑώσει, ὡφε ἐπθμαγαγεῖν, ὥςε αἰοουυδένζις 
ὑμαξ “ϑνέοϑαι βελήφίνς. δέδοικε Δ Ρ (μὴ πέροι τῷ δίοντος τεβκϑὶν, δἰ ποσκιρτῆστωι ποιήσῃ. 

Ταῦτα ") μὴ ασοϑς ὀκχεἰνους Εἰ ρῆοϑοι νομίζω νϑυ μόνον, δλλαὶ ᾧ νιῶ Εἰρλοϑαι ποὺς ΘιΚοΝ 
ὡπὸνζῳ (ἦν τὰ αὐζῷ νοσοιώζᾳ, ἡ «ἂν βίον διεφθαρνθμον ὀϊχονζᾳς. Ὁ 7. οὐχ Φῷ 

πονηοφὲ δόγιλατα ἔχοντες μονονγδλλα, ὁ (Ὁ αἰ μδούίαις κατεθνϑνοι χαλεπαῖς, μεϑυοισὶ τε 
τοὐ οἷ δαπαίοισι, 9 καὶ σοὺς ἀΐζιυς λὺ λοϑτίη δικαίως ὃ, ὀκνήψατε, ᾧ μιάλιςα πσοθς ἐδ 
τω κωρῳ τὴς πλεονεξίας βεδευρηνϑίας, (δν' κοικῶς αῤπαζογζᾳς, ἴς! γ αὐῤπαγὴ χαλή, 
ἡ Μουρανοίν αὐῤπαγὴ, ἡ ῥωιδὲν βλοίπηουσωα. οὖν  γὸῤ τοῖς χρήμασιν Οζοι ἐςὶν ἕτερον 
“ϑμέοϑαι πλούσιον, μὴ ἐτέρφυ ἀχϑλτερρν ἕμονϑῴου πένη»ς᾽ ὑχὶ 5 τοῦ) πνωματικϑῖν οὔκ 
ἐν τῶ, δλλ ἃ τὸμυυαρτίον πὸ. οὐκ ἔς! δινα ἡ μέοϑαι πλούσιον, μυὴ ἕτερον ποιήσουνζᾳ εὖϊ- 

22 πθ69). ΠῚ "ὃ μηδένα ὠφελήσῃς, οὐ διυνήσῃ δνέοϑαι εὔπορος. ῳ δὴ ΝῚ τοῖς σωματικοῖς 

ἡ μεζάδοσις μείωσιν ποιζ΄ οἰ» ὃ. τοῖς πγϑυμκτικοῖς ἡ μεζοίδοσις πλεονασμὸν ἐργαίξεται. ᾧ ὃ 
μὴ μι δοιῶαι, τῶτο πολλζω στενίλν καζασκίναζει, αὶ κόλᾷσιν ἐσάτίωυ ἐπαγί, καὶ δείκγεσι 

τῶτο ὁ ὃ ζάλανον κατορύξας. ᾧ γὰῤ ὁ λόγϑι ἔχων σοφίας, μιεζα, δου ἑτέρῳ, ἤνξησε τίω αἷδε- 
υσίλυ, πολλους ποιήσας (ἦν σοφουζ᾽ οἴκοι ἢ καζακρυ ας αἰπεξέρησεν ἑαυτὸν τὴς αἰξεουσίας, 

20 οὐ κτησοίμϑδμος τίωω ἽΜ πολλών ὠφίλειαν . πάλη ὁ σϑρίσματα ἔχων ἕτεροι, πολλοιε' 

ἰασανϑμος ἐξέτεινε τίωὐ δωροαϑ" ὶ οὔτε αὐτὸς ζξοκενωϑη τῇ μεζᾳ δύσει, αὶ πολλοις' ἑτέρους 
εὐέπλησε τὴς πρϑυματικῆς δωρεᾶς, ἢ ἐχὶ πλύτων ΥἿν᾽ πνϑυμα τικδΐν αἰκίνητος «ὅκα! ὁ 
χόμῶων δζενλι4. οὕτω ᾧ ζχὶ τῆς βασιλείας, ὁ (ζ κϑινωνους πολλοιφ καζασκθυάξων ἑαυτῳὶ 

τῆς βασιλείας, ζιτη μειζόνως αὐτῆς σα λούσεται πάλιν" ὁ ἣ μηδένα ασουδούζων λας. 

42 ζῴῳ, κοινωνὸν ̓  καὶ αὑτὸς ὠκπεσεῖται πὸ γῶν αἰγαϑών ὠχεγων. Εἰ Ύ σοφία, ὴ α]- 

εϑν"τὴ οὐ δουπλμῶται, μνφίων αὐὑῤπαξόντων, οὔτε ὁ τεχνίτης πολλοις' ὧν παίζω ποιών 

Ὁὐσϑλλέσι τίω τέχνέωυ, πολλῷ μᾶλλον ὁ τίωὐ βασιλείθν αὐπαζων ἐλφίῆονα οέκ ἐργάσε- 

ταὶ, δλλαὶ τότο στὰ εἰων ἔςαι ὁ σρλλούτος ἡμῶν, στρ πολλους Ὠχὶ τῦτο καλανϑρ. οὐρῤπάσω- 
κϑῳ τείνωω ζὰ μὲ ααλισχόμϑμα, διλα' πλεογαΐζογτα .ῳΨ τῷ αὐρπαΐζθοϑει " αὐῤπασωμδν ῷᾷ 

49 μηδένα ξγογζᾳ συκοφόῥτίω, μηδένα, βασκλυον. χῷ »»» Εἰ “κρυσίου τύπος ἰώ πηγάὼ 

ἔχων δα λύζουῷ αἰένγαον, χαὶ τοσούτῳ πλέον ἐπέῤ Ἢ ὅσῳ σλιέον ἐϊξιωτλῷ», ἕτερος 

ἢ τόπος ζιῶ ϑησοιν οϑν ἔχων κφυτορωρυγρῦβον, “πῦϑεν αν ἠθέλησας πλουτεῖν ; οὐχὶ ὡκ εν; 

δέχ, δλλ᾽ ὕα μιὴ λόγῳ πτῦτο μένον λῤαπλαίοσωμδν, λογίσοιοϑς Τὶ τῷ «ἔρος ὃ 
Εὐἰρηνϑιον καὶ Ἰχὶ τῷ υλίου. ζᾳῦτα, "Ὁ «ὐρπάζεται οὐ δὰ πότων, ἢ πϑϑῷς πλη- 

ΟὨεγίοίϊ τοΏ}, 3. Χ Σ θ΄ 



ὯΝ ον 418 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ρο᾿ δλλαὶ ζῶτα (ὦ αὶ ὑπολαυύντων, καὶ μὴ  ὸἰπολαυόντων, ὅμοια, μδῥᾷ μεὴ ἐλουῆου.. 
μϑνα. 85 ἐγὼ Εἶπον, πολλῷ μεῖζόν ὕθιν. οὐ Ὁ» ὁμοία, ὑδέᾳ ἡ πνῶυματικὴ σοφία “4.- 
διδουδύη, χαὶ μὴ δζαδιδονϑβη" ΔΛ αὐξόται μάλλον ὀζμδιδονϑδύη. Εἰ δὲ τις (κε αὐέ. ' 

χιταὶ Ψ Εἰρηυδύων, δλλ᾽ ἔτι τὴ ΤΜ βιωτικϑυ πὐϑλφέτηκε “πτοία οὐῤπαζων (ἱ ἐλατ- 
τούρϑμα, καὶ τύτω πάλιν λὐαμεμφψησκέοϑω τὴς ζ φὴς τῷ μιαϑνά, ὦ φοξείοϑω ὦ πα-: 

ὀλδεγμα τὴς κολάσεως. ὅπερ γὰρ ἐπ᾽ ὠκείνης (μυέξαμνε, τῶτο ᾧ ἘΧῚ “Ὧν στλεονεκ]οιώ.. 
τῶν νιῶ ὠκ γον ὅξην ἰδεῖν. τί ὃ τότε ((ὠνέδαγνε » σκώληκες ἔδρυον δισπὸ τῆς πλεονεξίας. 
τῶτο ἡ νι εν Ἐχέτύτων. νὰ οὐ μέζον τῆς φῆς τὸ αὐτὸ ὦπασι( μίαν “ὦ πληρ96- 
κϑυ γαςίραΪ 5 κόπσϑϑς Ὡϑὰ σοὶ πλοίων τῷ τρυφώμτι, ὼ χαϑούπερ ὠκὰ οὐ τοὺς οἰκί. 

' αἷς ὦ τὸ πλέον τιϑνενομισμένου συλλέχϑντες, δὶ μόβγα ((μευγγϑν, δλλα σκώληχῳς πλείοις τὸ 

χαὶ " σηπεδῦνα, ὅτω δὴ ὁ ὧν τῇ πυφῇ ἡ οὖν τῇ πλεογεξία,οὐ πρυφίω πλείονα, αἰλλαὶ φϑυ-- χισεπιις, 
; ! Ι! Ἃ ! ..Δ8ὼ ! ᾽ὔ , ! - αν πλείονα ((ἱουυα γϑύσιν ὡ γαφριζομδνοι Ὁ μεϑύοντες, αλλ ὁμῶς τοσύτῳ χείοϑυς οἰκει- 

Ἶ γων (δ νι, ὅσῳ ἐκῷᾷοι ὦ παῖ παθόντες τοῦτο, ἐσωφφονίϑησαν ᾿ ὅτοι ὃ καϑ' ἐχαςιίω 
ἡμέραν (ὃ σκώληκα τοῦτον ὠκείνου πολλῷ χαλοπώτερον Εἰς ὁ οἰκίας (ὼς ἑαυ ε ἰσα- 

᾿ λϑντες, ὅτε αἰοϑαίνονται, ὅτε κορώνιουται . ὅτι γὺ ζυῦτα ὀκείνοις ἔοικε κ (ἦδὸ τῆς ματεο- ι5 
πονίας λόγον ( τῇ γϑβ ἀιμμωοία πονλῷ ζζῶτα χαλεπώτερφι) οὐ τεύθεν σχόπει. “έν γοῤ 

͵ “ε ͵ “, ἜΝ ! ν᾽» ' ἢ Ι ἦν 
᾿ [9 Φέρει ὁ πλούσιος τὸ σπενήτος ; Ὁ΄χ' Εἦ σὼ μοὶ τὐδεραλλει; οὐ μμιαν τρέφει γαερφι ; τίν! ομυ 

σιλλεογεκ} ᾧ; πεὴς Φοϑντίσι, τῳ δαπονάεϑαι, τῶ πολδοικϑύειν Θεού, ῷ αἰ αφϑείρειν τίω 

᾿ σεΐρχα, τῷ λυμαψέοϑσι τίω ψυχζω, ζιύπιγὰ ὅν, οἷς πἈεονεκὶ ᾷ ῷ “πρητα᾽ ὡς Εἶνε 

᾿ πολλας ἐπλήρου γαφέρκς, ζχα ὦ αὶ λέγφ Εἶχον, δ ὅτι πλείων ἡ χρέα, χα μείδων ἡ τῆς 29 

δωπόμος αἰάίγκη. αἰγλὰ χαὶ νωῦ ἐγρεσί, φησιν, Εἰπεῖν, ὅτι πολλαὶς πληρφύσι, Ως 
οἰκεῦ ῦΜ, Τ διέ ϑιεκπτουνίδων. αλλ κα χρείας ἕνεκεν, συ θὰ φιλαν,ϑοφ πίας τῦτο οὐ ἄλλα 

τύφου μέγον᾽ ὅϑεν ἐσ), ὁμ' ὀμϑαοριτὸ ὡς τῆς υὐπολογίας αὐ). δι τί Ὁ πολλοιφ" ἔχει εἶχε! 

οἰκέζᾳς; ὥαστρ Νὴ οὐ ἱματίοις τίω χοείυ διώκειν δεῖ μόνον, καὶ ὦ παπίέζη, ὅτω καὶ ὦ οἱ- 

κέταις. Ἴἰς δξζω ἡ χρεία! οὐκ ἴςν Οὐσὴμία,. χαὶ δ δὶ (Ὁ ἕνα χοϑοϑαι διαυθτίω οἰκέτῃ ι: 

μόδιον ἐγοίω "μᾶλλον ὃ καὶ δύο καὶ τοῖς διαυύίς ἐνὶ οἰκέτῃ. εἰ Β βαρὺ τῦτο, οὐννόησον 
ἄν, ̓ συνϊγα, ἐγνῷς χα δυκϑλωτέροις “στολαυύονζῳς ϑερφιπείας. ὦ δ αὐντοίρκεις τῇ α[4- 

κονίᾳ τῇ ἐκυ δ)" ἐποίησεν ὁ Θεὸς, μάᾶνλον ἢ ἡ τῇ τὸ πλησίον, Εἰ ἣ πιςέϊς, ἄκουε Παύλν 

πιραξιχιλδ, λέρρντος᾽ Ταῖς χρρίαις μῦ, χαὶ τοῖς ὅσι μετ᾽ ἐμοῦ οἰ πσηρέτησαιν αἱ χέρες αὗτω. Εἶπιο 
δ᾽ τῆς οἰκουνϑῥης διδάσκαλος χα ὝὩὠρανων ὠξιος, οὐκ ἡαέιοτο μυθίοις αἰ ΎρΕ Μ᾽ συ 39 

ἢ, Εἰ μὴ πολλαρ" αἰθεφέρεις ἀνδραπόδων αἰγέλφι, αἰογρὸν δ) νομίξως, σῴκ Εἰδὼς τι χιδοι 
τοῦτο ὦ δἶζυ μοίλιςα! ὯΔ τὸ καταιογέιθον σι; χαὶ .Ὁ»" δζηῦ τοῦτο χα χᾷρρς ἡμίν ἔδωκεν ὁ 
Θεὺς, καὶ πόδας, ἵνα μυὴ διω ἄθα οἰκετῶν. Φνοϊὲ Ὁ» “φείας ἐγέχάν τὸ τῶν δούλων ἐπεισ -- 

49η δος, ἐπεὶ μ᾿ τῷ Αδαμ ἐστ αἰαϑη αὐ χῳ δοῦλος, αλλ᾽ αἰ μδοτίας 68) τὸ Ὠχυτίμμον, χα 

ΓΝάτ, γικη, Τὴς οὐ ϑακοῆς ἡ κόλασις, ὁ δὲ ΣΧΧρλοὺς τὐρανονϑμος, καὶ τοῦτο ἔλυσεν. Ενγὰ»ὴ Χοις-ᾧ κ᾽ 
Ιησῦ οὐκ ἕςι δοῦλος, σὰ ἐλθύθερος. ὡςε Οὐκ λύαγκαγον Ὁ δούλον ἔχεν" Εἰ5 ᾧ λμαγ- 
χᾷιον, ἕγαι που μόγον,ἢ ὃ πολὺ δυύτερνν. τί βουλε ῷ σμζωη “οἰκο, καϑατερ γὸ 

(ᾧ «πορξατοπῶλαι ἡ (Ὡ σωματοχάπηλοι, ἵϊτως εἶν βαλανείῳ, ἅτως αγϑρώ αὐϑείασιν 

(ᾧ πλουτοιῶτες. πλῶω δλλ᾽ συσὲν αἰκριξολοχϑύμαῃ. ἐςὼ σοι ἡ δούτερος οἰκέτης. Εἰ 

ἣ πολλοις' (ἰωαγής, οὐ Φιλον, 9» πίας ἐνεχαν τῶτο “ποιοῖς, λα εϑρυτῶ] ὀμϑμος. ἐπεὶ, Εἰ 40 

κηδύμϑμος, μηδένα Εἰς Ὁ. σρονίαν απαλρολήσῃς τίωὐ σίω, δλλ᾽ ἀγϑοοίσας, ᾧὶ τέχνας δι- 
δαξας ὦξε ἰρκῷ ἑαύζις, αἰφες ἐλθυϑέροις. ὑτὸμ ὃ μιαείζης, ὁτὸν δεσμθυης, οὐκέτι Φι- 

λον, ϑεφπίας Ὁ ἔρηϑν. ἢ οἷδω Ζ στ φορτικὸς Θἶμε τοῖς ἀχϑύουσιν, δλαὶ τίπαθω ; Εἰς 

τὗτοκεῖμαι, ἡ οὐ πουύσομι τα λέγων, αἱ τε ϑρηταί τι πλέον͵ ἐμ' τε μηδέν. τί γοῤ 
εὐ σϑι 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩΤ. ΛΟΙ. μα, 419. χεῦ (ε, 
σοι βούλεται Ω σοξᾧν ἐχὶ τῆς αἰγϑοθς: μὴ )Ὰ» μεταξύ δηοίων αὐδεπατεῖς, ὅτι απελαυύϊάς 

ὧν ἐγτυγχόμονΐᾳκ; ̓ μΗ ᾿ φοβηθῇς. Οσϑοδὶς δοίκγει Τὴν πσέϑσιόντων, ̓  σηλησίου σοι βαδι- 

ζοντων. δλλ, ὕδριν ἡ ἡ γῆ ὦ εΖ, πϑμτων συμξαϑιζειν ὺ ποσνς ζιῶτα μαμίας, πέση τς 

ἐκτωδείας, ( ἅ ( ἵσαον πλησίον ἐπὸ διὸ μωλνομεέζειν φέρειν ὕδραν, ὁν,ϑο τον ὃ, Εἰ μη 

5 οἰσϑμυθάων ἐλοιύγοι» φα δίων, καιταιαουύειν ἡγείοϑαμ; τί δὲ καὶ ὃ παίδοις ῥαξδούχοις ἐ ἔχει, ὡς 

δούλοις κεγφημθμος τοῖς ἐλθυλέροις, μαλλοὶ δὲ αὑτὸς πορτὸς ἀτιμότερον οἰκέτῃ ζώων; ὐ Ὑ»Ρ̓ 
πόρτος δὐτελέφερος οἰκέτῃ ὁ τοσῶτον «ὐἰξεφέρων τῦφον. δζᾳ τϑηο συ ς ὕψονται τίω ὄγτως 

ἐλθυϑεεϊὸν ὦ τῷ χάγεπῷ τύτω κοιτουδυυλώσαντες ἑαύζοις πανί, αἱ χὰ αἰπελθιυνάν 

βούλει καὶ σοβῷ, 7) ̓ ὧν πρεσιοζα, λα ᾧ τῦφον αἰπέλοσον᾽ μωὶ δια τῷ πάμδορ, 

1ο ἀλλαὶ Νζρὶ σευ" μη πῇ ἡ μείςγγε ζύτῃ, ἄλλα τῇ πνϑυματιχῇ. μῶ Ὧ Ὑ ῤσου͵ ὁ παῖς 

ἀπελαύνειν συμραδίζονζα »σε δὲ ἀὐωϑον ἡ Ἰἰπϑνοια, αὐογρότερον, ἢ οἰκέτης ᾧ “σ᾽ λησίον, 

δι δὲ ὑπὸ τῷ ἵπσου καταρας,ὀλοσῃς αὑτίω α[4 “τῆς ζῳᾳ πεινοφφφσιμυης, υ- γψνλότερον και - 

βεδη ο .ῳ μείζονι σοιύτον κφυτοιςήσεις τίμα. Οὐ ὲν τοῦ “παυδὸς Εἰς τοῦτο δεόνϑμος. ὑτὸμ 

γοβμέηριος νόνϑρος χαιϑ ̓ βαδίξες, Ὠλι τῷ ὀχῤματος καϑεδῷ τῆς ἴαπειοῷ θϑσιώωης 

2 τὸ ἡ μά ὙΜ ὐὐροιγοῦν σι αϑα χόνγος, τῷ πῆξωοις ὥρντος ἵσσσοις " δω "δὲ ὁ Ὡποπτεσῶν κείνου, φἰς 

τ πῆς αἰλαζονοίας μιατοιθῃς, ἦν χάρμα! ἱσυρφυδων ἐρπντῖι" σγοῖν μενον δέράκεισα, ̓διγαν 

χϑὴ ̓αἰϑλιώτερον πολλῷ καὶ ἐλεέμοτερον. ὧν ἅ ὑῥὴ τὸ σώματος πήρωσις ὅτω κατα-- 

ναγχαίξ εἰ σύρεεϑαι, σέ δὲ ἡὶ τῆς ἀἰλαζονέίας νὸ γοσος. Καὶ Ὁ» πᾶς 9 ὑῶν ἐ ἑαυτὸν, φησι, ᾷ- Μεαγθικγο, 

“πεν γησιττι, . Ν δω μἤ ᾿ ζω πεινωγώμδμ, ὠλλα ὐψωϑώμδν, Ὠἢ το. δ ὗψος ὀλϑωκϑῳ ς ὠρκῶο. 

20 ὑτῳ γοῤ καὶ ἀναγτοασιν δυρησομδὴ τας ἡυχῶς ἡμδ χκν ̓ᾧ λαίον χόνσμὸν, χαὶ τῆς Ἂ- λΜμαγθ. εἴ, κῇ. 

ληϑοις, χα! ὑψελοτώτης ἐχενθυξομηϑα ἁμης᾽ ἧς ἰολόνῃν πὸμᾷς ἡμρις ὕλιτυχεῖν, Ὅϑῖτι 

χαὶ φιλαιϑερπίῷ, 

Δον. (μα, 41. ΑΙ ΔΛ' ΕΡῈΙ ΤΙΣ, ΠΩΣ ἘΓΕΊΡΟΝΤΑΙ. ΟΙ ΝΕ- 

2... Ὁ κροί, ποίῳ δὲ σώματι ἔργϑνται 36 Αφῶν, σὺ ὃ ανείρεις, ᾧ ζωοποιᾳ. 

ΝΝ ᾿ ταῦ, ἑαν μὴ “ὴτυθοίνη. 

»9 ὅν 3 Μέρος ὧν σφέδγακ. καὶ ὑπερ ὃ τπθολς πὸμτεχεῦ, ὀφδδεὺ .Ν 
Σ ἀληκδικώτερον τῳ ἀϑγῳ κέ.) οἱ αὶ ἐ τίω ατοπιὰν Ὁ ὠντι. 

ὩὟ λόχϑντῷν. 11] ἐμφιὺ φιρκόται αὐτῳ, δά καὶ λογισμοις. καὶ ̓ αα- 

δείγμλᾳτα τἰϑησι, χαὶ 1’ σφῶα. Φιλῥιεναν ζωτη χορύρδμρρε. καὶ 

ἱ ἀνωπέρῳ μϑ Φησιῃ, (δὴν δὶ αὐϑεθπου. ὀϑρίνατορ, καὶ δὲ ἀν, θεσαν, 
Ὄ ΡΥ ΞΘ ὁΞ ἡ ἀνάσα ις" ονζῶ δὲ αὐτίθα σιν ιν. ΩΣ : ἑλλέωων Εἰσαλρνδιην. καὶ 
ὁρο, πῶς πάλιν γηζεσοτίμνες τ ὁ φφοδγον τίς. ῥχρθολῆς, γ᾽ Ἢ Εἵπει, δα ἴσως ἐρᾷ, δ... 4.7 

45 δίθρλφογ τέθήχε Τ' αἰτιλέχϑνζαι νᾳ κζ' ἀνίας χαισριφαῤκή ἐμδμοι δ λόγρινμη σᾷοῥρα, 
πλήξῃ δ᾽ ἀκουογζ᾽ ᾿ ὺ Φιϑυσι δύο ες ὦ τὰρα πορηξῃρν: ““ίαα τῆς λφαραισεως,ὶ τᾶς 
ποιότητος ν σωμῆν. κὸ ΡΨ «δὲ ἀμφοτέρων ἠπροριιλέγϑντέό, πῶς ἐγείρεται! ὧ ὅἄἴκλυ, 

λοι ποίῳ σώμαιτὶ ἔρχονται; ,τἱ δὲ “ποίῳ. σώματι } ὅαὐτωπῷ φϑαρενή, ῷ ̓Ἀφολωλότι 

Ἧ ἢ ἐτέρῳ σοί; εἶτα δεινοὺς ὁτί οὐ τὰ αἰμφιξαλλόμδρα ζηχϑσιη δυλ πὶ ὠμολογανϑύα, εὐϑξως 

40 πληκβικώτερον ἐπόμτὰ λέγωγ᾽ ἀἰῷρϑν, σῴο,ασείρος οὗ. ἐν ζώοποιφτα, ἐλ ΜΗ Ἡἰποϑαύνη ἢ 
ὅπερ αὶ πριν Εἰωθα δ ποι, Ἰχὶ Ἅ. τόϊφυῳ μολοχηνϑήοις αὐνιλογθντων. Ἣ πος ἐνέκεν 

μϑηήγε, οέκ ε ὑϑέως ἰὼ τίω δυυυαμὲν τῶ Θιρό ἰκαφέφυνν:" ἐφιιύπίφοις" ἀχμλέγε . ὅτὸν (ὦ ὃ 
“ϑϑς πιφοις αὐτοῦ ὁ Ἀδηϑοῦ ἡ, οὐ σφίδγᾳ. δείτα: λνγιημε, δίθπερ, Εἰπων ἀλλα, οἷ 
Μεπιρρημιατίσει ὃ σῶ μα τῆς τουτενωσξως ϑὴμ Θίς ῥ᾽ “»μέσϑαι σύμμορφον τῳ δώματ Φιλέπ, γικαο 

Οβεγίοί, τοῃ1. 3. Χχν τὴς 

40 ἢ 

ΝΟΥ͂ Ι 



ζτμ 

Σωσαν 6. κ᾽, 

4:0 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

τῆς δόξης εἰστι; αὶ πλέον ἦι ὁμαςαίσεως οὐδειξαδρος οὐ τεθήκε αἰδαδείγματα, δὶ, αἰ 

᾿πασης Ἰποδείξεως τῷ Θεοῦ τίω διώαμι Εἰς μέσον ἤγαγε ασδλοϑεὶς αὶ Εἰπὼν, κὉ τίω 

οὑέργήλν. τῷ διώαοϑαὶ αὑτὸν ασυυταξαι αὐτῷ τὸὼ πόρτα. οὖ ζύλα ἢ ἃ λογισμοις ὠϊ 
5: δ τὸ ΔΜ γφαφαν ἀρ, κατεσκεύασε, ὸ τα ποτ τίϑησι ὧν «ἴξασίας λϑιπτὸν 

ποδός ΜΚ " ἰπειϑορϑμοις χαὶς γθαφαῖρ, χὰ Φησιν᾽ ἄφρον, σὺ ὃ αυνίρεις. τῦτες!, τὰ σαό- ς 

Ῥ πώ σύδειξε ἐχής τύτων, δὲ ὧν πραῆεις καθ᾿ ἐκοας- ἕο ἡμέρφιν,ὺ ἀμφιζάλλειρε {τι δζοό 

ὅτι σι ἀφρρια καλαΐ, ὅτι ζα καθ᾽ ἡμέρῳ “ποῦ ̓ σα γηόυδμα αἰγνοῆς, καὶ Ὁ αὑτὸς δημιαρρθρ 

ὁιαςαστως ὧν αἰδί Θεοῦ ἀμιφιβάλλεις. 89 σφόδρα ἐμφλντικῶς εποσὺ ὃ απείρεις,συ ἢ 

ϑνητὸς ἡ ἀἰπολλύμϑμος οὐ Ὃ ὅρφι πῶς ταῖς λέξεσι οἰκείως τῇ ἢ ὑποχειυϑη χέγοι) σπλασει κε 
ζωοποιφ' πῶ γὴ}, φησιν, ἰα; μη τὐποϑοίνῃ. ἴω Ὁ» οἰκείας λέξεις ἣν ασερμῶν ἀφεὶς, δ 

ὦ βλαφανει, καὶ ἡ Φυύέτω,, ὦ σήπτεται, ὺ αἰ φλύέται, Οὲ κασαλλήλρες ὕρμωοσν τῇ 7 (γκὶ τῇ ΜΝ 
μιντέρα,, ζω ζωοποιήται, ἡ Ὀπϑϑούνη, δ δῆτερου ασερμαίτων κυείως ὅν, υλὰ σωμάτων. κῃ 

οὔκ Εἶπιν, “τι “ζ' ὧ Ὡπολουᾷ, ζὴ, δυλ᾽ ὃ μεῖζον ὅθιν, ὃ ὁΤί “9 τῷτο ᾧᾷ, ὅτ “πο νή- 
σκει. ὁρξς ὅτι, δεῦρ ἀξλέγω, Εἰς τοιιυδρυτίον ἀεὶ αὐδιπρύσε (ὃ θην; ὃ Ὑ} ἐποιοιοῦτο 
ὥχᾷοι τικμήξιον τῷ Λεὴ λὐΐσα θαι, τὗτο τῷ αἰΐρα ϑα ποι4ται ̓ ἀὐπυδειξιν. ὐ ὙῈ ἔλεον ιξ 

Οἵκ ὀἀϑΐραιοϑαι, ἢ αἰπέϑλνε. τί δξζω αὑτὸς ἀρτιφρένψας Φυσί; ὺ μέ Θἰ μὴ ̓ ἀπέζει- 
νεν, Οὐ αν ᾿λύέφη" ὦ 40» τῦτο ανίςα τ), ΩΝ ἀπέϑανν. καϑούπτρ ΟΣ ὃ Χειτὺς σαφέςι- 

ἐν ὐΐε' τ διίωυ.) λέγων᾽ Ο κόκκος τῷ σίτε, ὀδυ πεσὼν Εἰς τίω Ὁ μὴ ̓Νἰποθούνη, 

αὐτὸς μόνος ρει" ἐδ: ὁ αποθανη, πολιω καρπὸν φέρει... ὀκφϑω αὶ ὁ Π αὐλος ὃ οὗϑί- 

διιγμα τθο ἑλκύσας, Οὔκ Εἶπεν, ὅτι οὐ ζῇ, δλλ᾽ νοῦ ͵ ζωοποιζται, πάλιν τῷ Θεό τίωυ δύ.- ιο 
γαμεῖν φῬαλαμθαίων, ὑδειψερ ὁτι δ ἡ Τῆς γῆς Φύσις, δολ᾽ αὐτὸς ὦ τὸ ἐργαζέ. χὴ ὸ τί 

δήποτε ἐχ ὅπερ οἰκειότερον ἰώ, τῷ ἡγα}ν Εἰς μέσον, ὃ ἀπέρμᾳ λέγω ὦ αγιϑοϑπινον} ὁ 

γὸ ὧη ἡμετέξϑι Ἄϑνησις δἰπὶ φοραὶς αὐῤχέται, ὡασερὴ πῇ σίτυ. ὅτ Οὐκ μι ἴον, λα 
τῶτο πλέον. οῤκλορν ἡ} δι ζητεῖ φθήρφυϑμον, ὠκᾷν ἢ ἢ μέρος ἰώ. δίϑπιρ τῦτο Εἰς μὲς 
σον ἀγή᾽ ἄλλως ὃ, ὀκᾷο Δ" ὺ Ὀἰπὸ ζωῦτος πσέϑασι, ο Εἰς ζωσαν ἐμιπιαῆει γαφύᾳοι᾽ ̓ ς 
εὐ φωῦα ὃ οὐκ Εἰς σείρκαι , αλλ Εἷς τἰωὶ »ἐὼ ὁ ατύρρε καιταιράλλεται ̓  καὶ Εἰς αὑ-- 

τίου - Δἰφλύεται, καϑυύπερ δ μα ῷ τιϑνηκός, δ)9 αὐ ζωτὴη οἰκειότερον. ἰὴ ὃ 
αὐπύδεγμα. 1: 

37 Καὶ ὁ ἀπείρων, οὐ ὃ σώμᾳ Ὥ ̓ φνυσόιδροι ασείρ.. αἱ ὦ ΟΣ Ἢ μάφιϑυ 
Εἰρηυδμα, πσϑϑς τὸ  λέγῳ πῶς ἐγείξννται" τῦτο ἢ ̓ πέὴς Ὄ ιαἰϑανξ ποίῳ σώμαπι ᾧ- 10 
λόνται. ᾧ δὲ ἴβ1ν, οὐ οὐ τὸ σώμα το: ὁ ϑμησόμδμον ἀπείρεϊς: οὐ ςαὶ χω ὀΟΧ ΡΨ, πῶ σίτον 

γέον. ὀγζυῦα γὗ οὐκέτι τς τίου" ἀταίςα σινιὺ λϑθχϑ6, αἀλλω ὁ αρὸς (ὃ Ὅπποι τὸ τὴς ἀνα- 

ςαΐσιως ποτα πον τὸ σώμα τὸ μέλλον αἰγίςα αϑο»» δή Ε-ἰτοιούτον, ἢ ἢ βέλτιον ὦ λοιμνωρότε- 

6». καὶ ὁ αἰμιφότερᾳ δἴπὸ τὸ αὐτὸ ὑποδείγμιατορ Ἀσμξανγει, ϑεικρος τί πολλῷ βέλτιον αἰλλ᾽ 

ὦκα αρετιχοι ἱ μηδὲν ττων " (ὐυιέντες Ἰχιπηδώσι, ἡ λέχϑεσιν᾽ ὁ τί ἕτερον σώ σῶμα πίτηει, καὶ Ὄ ἔτε- 

μ᾽ σῶμα αδίςαται. πὼς δΐχυ ὀναφασιφ τῷ , γ: πεσόντος δ)γ ἡ λϑάςασιρ, ποῦ χὰ ϑιιυ- 

μαφὸν ὐ κολδαίδοξον κτ' τὰ ν᾽ θιαναίτὸυ "ΚΗ ΤΉ ΘλΟΥ, Εἰ ἄλλο πίπτῆει, καὶ Ἂ ἄλλο λὐΐςατα ; οὐριέτι 

ΡΨ φλυήσε!) ὁκᾷ γὸς οἰ οὐτοδουὶ ὁ ὅπερ ὀλδῦρι αἰχμαάλωπε. πῶ ο ΧΙ ὑπόδειγμα «ρμέ- 

στιεν ̓  τοῖς Εἰρηυϑροιρ: :οὐ ἰγϑ ἀλλυρδὲ οὐσία ἀσείρε"), ἀλλ ὃ ἐγείρεται, αλλ ἡ αὐτῇ ὁ βελ- 
“ἰων. ὅςαι ὃ ) συ ϑδ' ὁ Χραςφὸς ὦ ζῶμα αὐειληφὼς, ἀηϑοχὶ ΡἋ λὐικαμϑῥων λνδιϑμοε' 40 

αλλα χαϑ' ὑμας ; ὀχῴο, "ϑὺ ἔῤῥυψα, απο συν ἡμδρτηκος, ἕτερον ὃ ) ἔλαθε, πύϑῳν ρα 
ὌΝ τερον ὑτϑτο μὸν »»ρὲ ἐκ πλϑένου, ὀκφια πόαν; ὁρᾷς Εἰς ὅσζωυ αἰτοπίδω ὁ λόλϑς ὄξεκυ- 

λίϑη; δι τὶ γὰ ὶ α΄ἷν τύπτες δείκμεσι ἥληλων οὐχὶ τῦτο Ὡσποδε! ζαὶ ϑέλων, σὰ ἐδ ἐ- 

κεῖγό 41 ὃ αάσχϑλοτειοϑεν; ᾧ αὐ πάλιν ανέςη: τί ἢ ἠδ τύπος βωώλεται αὐτὸ ὁ τῷ Ιωνώ; 

4 Ὁ» 

“᾽ν ' οὐ 

20. ἐμφαημῖ 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΠΡΩΤῪ. ΔΟΤΙ͂, μά; τ ὧν ἡ 
οὐ γὰ δύπου᾽ ̓ άλλος κατεῆθ θη, ἀλλο ὃ Εἰς τίω' γἀῦ ἀξμυζδε Ιωναξ. “ἰ ) χαὶ 

εἷ ἔλεγε, Λύπωτ ᾧ γον τῶτιν, [ἢ ῳ χϑισίν ἡμέραις ἐλα αἱ αὐτέν; ἢ ῷ ΡΥ λυόρδρον δυλου- Ἰσώ. ε.Ὁ, 

᾿ ὁτί ( τἴτοι ὀρίτη. δ κὶ σεησέϑηκον ὁ Δ)αγίελιφῆς, ὃ οΤί ὀκήνος ὃ ὲ ἐλεπ «οὶ τῷ γώο( τῷ 

σώματος αὐτῷ. ᾳ δὼ φησιν ζωὴ σώμα δ δλννσόμδμον ασείρεις ὑτυτέρῃν, ο ̓ϑώςα 

Σ καὶ ὁ αὑτὸς ὅς, ᾧ Οζι αὐτὸς" αὑτὸς ἧς ̓ ὅπι αὐτῇ ἡ οὐσία," οὖκ αὐτὸς ὃ, ὅτι βάπιων ὅδ; δ, 

τῆς ΚΑ αὑτῆς οισίας μϑμούσννε, μείζονος ὃ Ἧ τῆς θὐωρεπείας γενορϑμης, κα ὁ χρινόζ τῷ αὐν αϑι-- 

σαρῦμου. Ἄγ Εἰ μὴ τῶτο ἰώ, συτνὶ λϑαςίσεως ἔδει, Εἰ μὴ βέλτιον αὐίφειαϑεῳ ἔμδμι. 

Ν » δ ὼὰ καϑηρᾷ τίω οἰκίαν, ἐ Εἰ μὴ λόάμβ ποτέρων ἔμδης οἰκοδομεῖν , αὕτο τοίνμω πσοβς 

διορίζον. “ἴων αὐτίωυ' 4) φϑορᾷν Εἶπειν᾽ Εἴτα, ἵνα μὴ ἀλλο ἕν παλιν ωνηῶ- 

10 σΉ σώμᾳ « οὐτεθθον (- ἰρήεϑει, ρα μυϑεῖται ὃ οὐμιγμμα, ἡ αὐτὸς ἐρμιδωυεύει τὸ Εἰρνιδέον, 
μ" ̓" συϊχωρείν τω ὦ ἀκροατὴ ἡ λαχοῦ πὐξκαϊγὰν τίω ὠνοιδν πίω οὐτεύϑεν. ᾧ σοίνωυ δὰ 

δ ἡ ἡμετέρων λόγων ; ὠκϑυσοι αἰστο λέϑντος τὺ ἐρμυζων εὐοντος Ὁ ὅ81ν᾿ καὶ τὸ σῶμᾳ τὸ “μησό.. 
ψϑνον απείρειᾷ. εὐλέως »» ἐπήγωνρ᾽ 

Αλλα' γυμϑὸν κόκκον Εἰ τύχοι σίτυ, ἢ ἄορ τοιούτων ἀσερμιώτων " 
ιξ Τουτεςι, οὐ τὸ σώμᾳ τὸ ᾿ϑβνησουϑμον ̓  ἥ οὐχ οὕτω «ἰξεξερλημδέον, γον χῳ.. 
λόμέω ἢ ἔχοντου καὶ ὀῤθέολχας, διλα' γυμνὸν κόκκον, Εἰ τύγοι᾽ σίτου, ἢ ἥμος δ 

τοιούτων. , . 

38 Καὶ Θεὸς αὐτῷ δίδωσι σῶμα, καϑὼς ἤδέλησε. Ναὶ φησιν, δλ'᾽ ὁχᾷ 

τῆς φύσεως τὸ ἔρηϑν 69:. ποίας Φύστως, Εἰπέ μοι ἐδ γὰ ̓  ὃ ὁκῷ πὸ πϑῷ ὁ Θεὸς ὀργάζε- 
20 ται, ὐχη Φυύσιρ, σδνδ ̓  γ᾽, συὰ ὀὐετόρ. δίοπερ κα »ὴ αὐτὸς τα δυλών, καὶ ἡ γίω καὶ Ἃ ὕετον 

κ᾿ «ἐξα ὀλλιον κα γαίρφις γεωργίας «(φεὶς, ἐπήγαϑι, ὃ ὁτι ὁ Θεὸς αὐτῶ δίδωσι σώμα, 

χαϑώς ἡθέλησε. μὴ τοίνυν «ἰεργαίζου, μηδὲ πολυκθαγμόει, πῶς καὶ θ᾽ {γι ὄὐπῳ, 
ὁτὸν Θεού διωύαμιν κ᾽ ̓ έλημᾳ ἀκούσῃς. Καὶ ὀχάσῳ τὴν απερμάτων τὸ ἴδιον 

σῶμμι. Πούτί τοί πὸ Δλλόπϑιου ; τὸ ὁ γὰ ἴδιον “ἴδωσιν, ὧς ὁτὸν λέγη, οὐ τὸ 

[ “λνησόρϑμοι απείρεις, οὖ τῶτ λέγ, ὅτι ἐλλη λὐτὶ ἀλλὴς ὀισίας ὀρίφαται, ὡλλ᾽ ὅτι 

βελτίων, ὁ ὁΤί λσαμασεστίρα. ἑχάςῳ »», φησι, ΡΨ απερμιάτων τ ἴδιο σῶμα, ἀπο 

Ἄϑιπον ὁ τίου αἰ θιφοραν Εἰσαγή τῆς τότε  ἐσορδϑης αἰαφάσεως. Μ᾿ Χολς στο αστί- 

ρέται, Ὁ πϑλρτερ φαχυες αὐέρχονται, |σἱ τῶν γομίσῃς ἢ ὧν τῇ δὐαρεῖσει ἰσοτιμίαν τῆ. 

μάλιςα ἅ ̓γὰ Ουυὰ οὐ τοῖς απίρμασι μίαζξις, ἄλλα ὡς πικμώπερᾳ, (οὶ ὃ ὃ κάτου 
30 διέφερᾳ. 89 ἡ ἐπηγαγν, ὁ ἐκφίςτῳ τὸ ἰδὺον σώμα. σι οὐκ ρκεῖται τὐτῷ, αλλ ἑ 

ρων ἔτ ἀζεφοραν μείξοιαι ἢ σαιφρεφέραν. ὕαγὸ μὴ ἃ ἀκούσας, ὅπερ ἐφζωυ, “πὶ “πότες 
ὀβίφανται, πλύζῳς ἣ αὐῦἕὍμ σπολαῦειν νομείσψρ, αὐ φευχατιξαίλεν ἐδ οὖ τοῖς ἐμιατφ»- 

΄- εἶεν τῆς ἐννοίας ζωωτης απέρμειτω, Εἰπὼν, ἔκαιφος ἢ ὦ τω! ἰδίῳ φύμαη. ὑράζ}5 ἥ. 

ἀν σα φέφερον ἡ ὠΐζῶλο πάλη λέγων" 
" 39 Ου πᾶσα, σείρξ, ἡ αὐτὴ ' σείρξ. τί λέγω δι, Φησιν, Ὁλὶ ἿΜ απερμαΐτων: 

: ἔχε Μ᾽ σωμώτων γυμφασωμων ΤΩ τϑυο, οὐδὲ ὧν αὶ λόγος ἡμῖν νι, δ χαὶ ̓ ἐπα. λέ- 

) γων" Αλλιη κα ὥ δυιϑούπων,. ἄγη ὃ σεὶρξ κτίωωϊ, καὶ Ὁ ἄλλῃ «ἡκυὼν, χα ἀλλή 

ἰζϑύων. " 
40 Κα σώματα, ἐπουροίγιαν, ὃ σώματα ἐλίγα" Δλλ᾿ ἑτέραι ὦ ἡὶ Υἶ' ἐπθυρονίων 

40 δύξα, ἑτέρα ὃ ἡ χυ Ἐππγείων. 

. 41 Αλλη δυξα ἡλίου, ὑ ἄλλη δῦξα συλίευμο ἀϊδλλη δόξα ἰζέρων. αφήρ ὃ φέρης ὅζκ.-- 

φέρει ο δυξη. Καὶ τί [βούλετω αὐτῷ ζωτὶ τ ῥήματα: ; Ἴἧγος ἔτεκεν ἐκ τῆς αϑαςτί.- 

στως τῆς ἦν" σωμαίτων Εἰς (ὃ αἷϑὲ ἀἰξέρωνὰ ἡ ἡλίου λόγον δξέπεσω; οὐκ ἐξέπεσεν, οὐνὴ 
ἀπϑβραγη τὰς “ἰ αυοϑέσετως (ἀπαπ) αλλ ἐπ αὑτῆς ἔχεται. ὯΦ »ὺ) τὸν αἰδὲ τῆς αἰα- 

Ομεγίοι, τοηλ: 3. Χχϑ3 φαίσιως 



42: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
φάστως κατεσχθύασε λόλρν, δείκνυσι λοιπὸν ὅτι πολλὴ τῆς δόξης τὸ σῦτε ἡ ἀζεφορὸὶ, Εἰὰ ὸ ἃ 

ὀϑάςασιρ μία. ᾧ ὀζκιρᾷ Εἰς ϑυοὸ πὸ πίως, Θἰοτᾳ ἐπουραίνα, ἡ τὰ Ῥλίγῴα. ὅτι ὦ 
οὐ τὰ σώματα ὁμίραιται, ἔδειξε ἀξ τὸ σίτρ ὅτι ἢ Οὐκ ὧν τῇ αὑτὴ δόξῃ πιλύτα, δείκρυσιν 
οὐτεύϑεν, ὥασερ ΝῚ Ὁ ἀπιςοῖν τῇ αἱαςτίσει, υὑτήίους ποιξ, οὐ οὕτω παλιν ,ῥαϑύμυς, χω μομίζων 

πϑρζῳ Ὁ ὐῇ αξιοδαζ, διόπερ ἐμφότερα δορθούνει.. ἀ τεὶ ᾽, οὖ τοῖς ἔμιατενεϑιν ἀπή. 5 
τίσε᾽ τῦτν ὃ α΄ ω) γιωῦ. ᾽ὸ ποιήσας δύο ζάγματα δικαίων, κα ὸ ἀεϑρτωλώ, αὐζᾳ ζὰ δύο 

ζωτα Εἰς πολλα᾿ παλιν κατατέμνει μέ μέρη, δεικμο ὅτι οἱ οὔτε δίκαιοι ἡ εἰ δ τωλοὶ δ" εὐνὴν 

πεύξονται, οὔτε δίκαοι πύϑτες διχαίοις ὁμοίως, οὔτε αἰεδρτωλοὶ αὐαϑρτωλοῖς. ΚΩ͂ τού 

πυσϑτίω εἰ Ὁμϑὼ δικαίων αἰμδρτωλα γλέγων , σώματα ἐπουράνια, ̓  σώματα (χί.. 
γα δ « τὖὺ Ὠλιγείων τώτυς αἰνῆφεδμος, ἦν 5 δ ἐ ἐπουρανίων ὀκείνοερ." Εἶτα λοι. 10 

ἰὼ "ἍΜ αἰεδνοτωλών δῴρεφοροὶν πσϑῆς αἰμδδτωλους Εἰσείγά λέγων" οὐ πᾶσι σαρξ ἡ ἡ αὑτὴ 

σαρξ δλλαὶ ἀλη β ἰσϑύίων, ἀλληῦ αήμυον, κα κτίωών. ήτο πϑύται σώματι, δ ρλα 

Οκ ὧν πλεῖον, στὶ ὃ οὐ ἐλφῆονι ϑυτελεία " ὦ ὧν ζωη ὃ ἣ ὁμοίως, ὼ ὦ αὐντὴ τῇ κοίτας 

σχϑυῃ. ὦ υ Εἰπὼν πῦον, λϑαβανει πάλι Εἰς ῷ οὐρανὸν λέγων, ἀ ἄλλη δόξαν ἡλίου, ὲ ἀλλη 
δὲξα σαλζωης. ὥασε Ὁ» ῳ τοῖὲ ὑλεγείοιρ σώμασι δαφορα, ὕτω καὶ Ἂ ὦ τοῖς ἐπουφοι- ι; 

νέοις ἡ δέμφορα, οὐχ, τυχοῦσα, δυλα καὶ - μέχθα μι ἰκάτων. ου Ὁ» ἡλίῳ πον σελζωζω, 

ον τὶ σελέωῦν τῦϑς ἀἰτίρας Δἰαφορα μόνον, ἀγλά χρὶ ἄςρασι “ϑὸς ἀξέρᾳ. Εἰ ἊᾺ» 

ὦ πόρτα οὖν οὐρανῷ, ἀλλα πὶ ὦ ὡ πλείονος, ταὶ ΠῚ ὀλοίῆονος μετέχᾷ δῦξης. σἰ τείνων οἰγ-- 

τοῦνιν ταΐομλυλαίνομϑν ; τι Εἰ ὁ ὦ βασιλεία παύτες, οὐ πόϑτες ΟὟ αὐνδ- πη. 

λοιυσονται᾿ χα Εἰ πόρτες ὧἢ γεὔνῃ (ὦ ἰρδϑτωλοὶν πάντες ἴα αὐζῷὰ «ἰ αυομϑμούσι, δ} ἐ- 10 

πήγαδν᾽ 
4: Οὕτω καὶ ἡ λὐώφασις πικρῶν. . Οὕτω, πώς! ἐὺ ὀζμφορᾷ πολλῇ. Εἶτα 

ἀφεὶς αὗτου τὸν λόγον ὡ ως ϑρχριτωρ υἰτοδεϑέντα πείλη ὁ ἐστ᾽ αὐτίου τῆς αἰαςείσεως τω! 

᾿ὐτόδειξιν κα ἡ ὥπν ε ἔρχεται, λέγων" Σπείρ() ὁ ὧ φλρᾷ, ἐπίρζ)ὸ ῳὕ, αἰφϑαρσίᾳ. 
Καϊλέα (μώεσιν, Ὡπ  Μ αὐεμῶν, ἕω σωμάτων ἐχοίσωτ ὀνόματί λόγων, οὐ 35 

ζωοποιήται, ἐδ μὲ ᾿ Ἰἰσποϑοίνη᾿ Ἰχὶ 5} Ψ] σωμάτων, τῇ τ απερμοίτων ποοσυγϑείᾳ λέ- 
γ07, απείρε) Ψ φορά ἐείρε") ὧὡ ἀφλειρσίᾳ. οὐκ εἶπε, φυύζ)} γα, μὴ τῆς γῆς ῥγν μμί- 

σῃρ,αὐλλ᾽, ἐγείρξ. ἀσοροὶ ὃ ̓ὠῦ, υ τίου ἥμεσιν ἡμδι" λρή ὧν ῥεῆτρᾷ, ἀλλα τω 
ζ(αφίω τίω ἐν τῇ γῇ ὙΜτετελθυτηκότων σωμαίτων,τίω δχρόλυσιν, τέο τέφρλν. δ9 εἰ των, 
ασείρε.) ὧν φθορά, ἐγείρ ς ὡ αἰφλαιροία, ὁ ἐπήγαγε" 30 

43 Σπείρξ. ὁ ὧν ἀτιμίᾳ. Τί Εἰὐδε,ϑέφερον μικροῦ δαυβῥυέντο; 
Ἐγεϊρε) ὧν δξῃ" απιίρει) ὧν ἰϑινώᾳ. Οὐπὸ γὰ ἡμεόραι τξιάχοντα, κι ὃ 

πὸῤ' ἐπώλεν», ὺ καζαοδῖν ἑαντίω' ἵ ἱ σαὶρξ αὶ διώαται, συοϊὰ “ αἱὸν ϑρκχέφαι ἡ- 
μέρα. Ἐγείρεται ἐν διωώμιι. ὌΤὌώτ ̓ γὰ} εἰσῦ οὐνὸὴ αἰείκαι λοιπθι. Ὁ 
δὲτών ὁ ὁκείνων ἐδυήϑη ἦμ αἰαποδειγμώτων, ἵα μὴ ζτα ἀκούοντες πολλοὶ, ὅτι εὖ "᾽ 

δ ϑαωρσίᾳ, σ ὶ δόξη, χαὶ ᾿ διωαίμει ἐ ἐγκίφννται, νομίσωσι μιηδεμιίδν ( Δ[ φφοροὺ ἥ 

«Ἰιςαυϑίων. παίντες ΓᾺ »ὡ»" αὐΐκανται , ἴδ! ὧ διωυάμει, χαὶ ὦ ἀφθαρσίᾳ , χρὴ 

ὼ δξιζωτη τῇ τῆς ἀφθαρσίας, οὐ μδύτοι τῆς ιμίς τῆς αὐτῆς, συνὰ τῆς ἀσφα- 
λείας πάντες. 

44 Σ πείρε) σώ σωμα ἡυχιωὸν, ὁ ἐγύρεται σῶμ. πνϑυμιαιτικόν. ἐςι σώμα ψυχικὸν, ὰ ἐ ἐσ 49 
σῶμα πρδυκιατικέι. Τί λένες; τῦτο ἢ οὐ πγϑυματικόν; πνθυμαὶ τικὸν Α ὅλ᾿ ὁ ὁ- 
κεῖνο πολλῷ πλέον. νι ὦ γὰ ἡ ἀφίσθατει τῷ πνθύμα τος τ αἰ γίου πολλα κις ἡ πολλὴ 

τις, ἐμδοτὸνέντον μεγκίλρι πον, ᾧ τῷ πνϑύμωτορ: ἢ ϑρώτος ὃ υχι ἡ ἡ ζωὴ ΦΟ κόρ 
αὶ Ὁ τοιούτο κριὸν 681 τύτν χωφίς. τῦτε ὃ οὐχ οὗτως, ὅλα δινεκῶς ἴδαιδρει τῇ (φρκὶ 



ΚΟΒΙΝ. ἘΠῚΣ Τ᾿ ΠΡΩ͂Τ. ΛΌΤιμα, 413 καν (Ε 

ἫὮῺ δικαίων, αὶ ἐστε ἐξα! ὧ; κράτος ππιρφύσης (αὶ τὸς ψυχὰς. ἢ δ ότι τοιοδτο ἡνίξα"», Ρ 
Εἰπὼν, πνέμα, τίκδν, ἢ ΤΥ χουφφότερον ἔξαι κα ̓ λεαῆδ' τερον, τῇ δ ,δή κ᾽ ἐα ἀέρος ὀχείοϑαι, 

μῶλλον ὃ ἀμιφότερφι. Εἰ ὃ ἀπιτεῖς τοί λίγῳ, ὁδφᾳ τὰ ἐπουρφίνια σώματα πα οὑτὼ 

λαοὶ χα! ,ἤζαρκη πως αἱ ῳ ἀγηφάτῳ λήξοι δζμ δζμυϑροντὰ, αἱ “ίφευσον ἐἰὐντθῦϑεν, ὅτι 

ς δεαται ὁ Θεὸς “ποιῆσαι χα ζωτω τα φϑαρτὰ ἄφϑαραι: καὶ πολλῷ βελτίω ἥμ΄όρω- 

μϑρων. 
43 Οὔγω Ἢ ὸ γέγφατῆαι, ἐδωφο ὁ ὁ ποῦῦτος λύϑονπον Αδαΐω εἰς ψυχδὼ ζώκαν" ὁ 9 

ἔλατος Αδαὶμ Εἰς πνῶμα ζωοποιοιώ.᾽ Καίτοι ὃ ἃ 5 κ ̓ γέγριατῆαι, δὴν Γ γέγρατῆμαι. 
πῶς ζω Εἶπεν, ὅτι γέγραπῆαι ν σὲ τῆς ἿΜ ρυμῶ ΤᾺ ὀκξάσεως ἀΐῳ' μετέφρασεν, ὁ- 

νοῶν ἴο περθ)ος αὑτῷ (ως ποι. ὑγὸὶ ἔϑος τοῦτο ̓ αρλφητ. ἡ γὰ} τίωυ Ἱερφυσειλῆμι, πο 
λι δικαιοσύνη! ἔφησεν ὁ ̓φεἡφήτης κληϑήσεοϑαι, ὁ Οέκ ἐκ ληίθη. οἱ δίζυ, ἐψβύσωτο ὁ πυϑ9-- 

φήτης (οὐδαμῶς, τω γὰΡ δ πρλυμῖν ἐκζασιν λέγ. ἃ (Ὁ Χειρνὴ, Ἐμώ. 

μϑμουήλ᾽ ὼ οὐνδ αὑτὸς οὗ οὕτω χέχλται, αλλά, τὰ “Ὄφραγματα ζιυτίωυ ἀφίησι τίω φῶ 

"ἴω" οὕτω ὁ ὐνζωώθα, ὁ ἐσάτος ( Αϑαμ Εἰς πνεύμα ζωοποιφε, ζωϑνα ὃ Εἶπεν ὕ ἡγῶ 

15 μαΐϑης σι ᾧ τῆς πρεσης ζω, ὠ τὴς οὔσης τὰ : σύμιολφι ἤδη καὶ Ὁ (ἀὐέ χύδοι ἔρϑασν, 
“τῆς Ξ “ὐούσης ὁ Αδωὸμ,πὴς ἢ) νϑηούσης ο Χϑλφος. ἴὴηζ' ΝᾺ ῷῳᾳ δουτότερα οὖν ἐλπίσι τς 

σι, δείκγεσι τίν! ϑρχίω ἤδη ὠκοεῦηκῦδν, χαὶ τίω ρίξαν κὶ τέων πυγάω Φλυήσεον. εἰ" 
βίδα ἡ πηγὴ πᾶσι κατάδηλος, Πυνδν ΜΝ αἰδὲ καρπῶν αἰμφιξάλλεν. δ λέγη, ὁ ὃ ὅρα. 
τὸς Αδωμ Εἰς πνεῦμα ζωοποιοιώ. Ὄ ὁ ἀλλαχοδὴ ἢ, Ζωοποίήσει ἴᾳῷ ϑυνντεὶ σώματα ὑμϑὴγ Ῥωμιη α, 

20 χὰ τὴ οὐροιωιώτος αἰτῶ πγθύματες ἐν ὑμῶν. δα τῷ πνθύματος τὸ  ξωυποιῖ, Εἶτα 

ἡα μη “ὡς Εἴπῃ, ω τί [ φρεσζύπιρᾳ (ἃ γαΐερνα, κο 'ᾳ αὶ ὅλαι ὀϊξέξη, 6 Νυχοοὶ 

ν μάγοι τῆς ἀπαρχῆς, ζῷ ὃ ἕως τῆς αἰπαρχὴς μένον, δείκνισιν ὅτι ὰ αἱ ϑφχαὶ ἑκατέρων 
οὕτω διετάγησειν. 

“6 Οὐ ΝΣ τρῦτο, Φησι, τῷ " πγϑυ μοιτίκεν" δ λάΐ τὸ ψυχικὸν, ἐ ἔπειτα τὸ πγθυριαιτικόν. 

25 Καὶ οὐ λέγη, αἰφπ εδλλ᾽ Ῥρχεῖπα τῇ τῷ Θευδ αἱ ᾳπέξει, πίω πῶν πὸ ἢ) πραγμε- 

τῶν ψόφον ἐχὼν εδρτυφνόσειν τῇ τῇ Φρίξη τῷ Θεού οἰκονομία ὸ δεικγυᾷ οηι ἘΧῚ τὸ βέλτιον αὶ 

(ἡ ἡμάτερᾳ. ππζύασιν, ὥμᾳ καντεύθεν πισυύμνος 4 »»». Εἰ "Ὰ» ( ἐλαῆονα, ξέθη, 

πολλῷ μᾶλλον ταὶ βελτίω -αολσϑυκῶν 
Ἐπεὶ δέω τοιούτων μέλλομϑμ πνλαῦεν ν ἀγαθῶν, Εἰς ζωυτίω ἑκυτοιῤ κατατάξωρδυ ἘΘΊΚΟΝ 

20 τίω ταξιν, ὦ μὴ ̓ κδιαίω μϑ ὧν ἀπιόν, ὡλὰ (ὃν κακῶς (Ὁ) βίον καταλύονΐᾷρ. ἐπεὶ 

δ  γεωρηϑς, ὑτὸμ ἴδ ᾧ « σῖτον ὀζελυύμϑμοι, οὐ εϑρζωεῖ" ἀλλ᾽ ἕως ἅ δὺ ̓βλέπῃ φερεὲν οἱ ῳ 
γδαυϑῇ, τῇ γῇ ἡϑμοντα, δέδοικε καὶ ἡ τρέ (ει ̓ἐπειδαν ὃ " ἴδῃ ὀρλυλένται, χαίρει. Ῥργ, γὸ γῆς μδηου- 

ἐγγδιν σηςφ᾽ ̓ασορας, ̓  ' ἰδ'λίσες. οὕτω ὦ ἡμεῖς τότε χεύρωνδ, Ἵτὸν πέσῃ ἡ οἰκία κα ̓φϑαιρτὴ, ὃ θ- 

τὸμ ασα)ὴ ὃ αἴϑεν πος, ᾿ Ψ ϑαυμαΐσῃς, εἰ ατυροὶν τίω ζαφιὸ ἑκάλεσι. ν Ὁ αὗ- 

19 τηβῇτίωνη ἀανρα. ὠκείνῳ ἅ ὦ γα δζρϑέχονται θαίγατοι͵ ᾧ ποιοὶ, ἃ χίνδγωυοι, αὶ Φερνεί- 

δες ζωτίω δὲ, αν ὀρ)ῶς βιοιδῳ, φέφαροι ὸ ὁ βεαθεία ὑτίω ἃ ἅ, φλορα αὶ ϑανατος᾿ τίων 

ἢ ) ἐφλιρία, κα Ὁ δεοασία, ἡ μυρία ἀγαϑα. ἐπ᾿ ἐκείνης τῆς σπορᾶς, συμπλοσὶ, ναὶ 

ἡδονα, κα ὁ ὕπτος ᾿ τλὶ ζωτης δὲ Φωνὴ μόνον ἐκ ἶν" οὐρανῶν καταξαμουσοι, τῷ πλύτα ὦ- 

(ϑέϑυς τελεστφυρέται" σι ὃ ὁ ἀὐγιραύμϑμος οὐκέτι λοιπὸν ζχὶ βίον ἀγέται πολύμρηϑοι, δλ 

49 ἔϑα ἀπέδρα ὀδεούη ὁ 5 λύπη ὡ φεναγμούς. Εἰ αυξοσασίδῳ (θπζιπεῖς, καὶ Μὰ ΟΡ Ψ Ὁ θρη- 

νεῖς ὥ λῤδρα, Ὧι ΤΌΥ κϑινὸν πόβτωι ταν τα τίου ᾧ σωτῆρα ὁ ὀυεργέτἑιυ καζέφυγε ῷ 

Θεὸν, ἔλὲ τίω ἀϊμαχον συμμαχίλν, Κχὶ τίοὐ θυκολοι βοήϑειδν, θη τίω ΟΣ Ἰσκέσαν 

τέω πὸμ πεχοὺ αϑδοῦσαν Φ πὸρζαχολο ἡ ἡμας ; ποιάζυσαι. Ὅλ ἡ ̓ σμούλεια πολαινον καὶ 
ἐπέρα τοι. οἶδωικαιγώ, δλλ᾽ αϑ' ἔχετζέψῃς τῳ λογισμῷ Ὁ παϑος, ἡ λογίσῃ πσοὺς ἑαυ.- 

«ἰωὶ 



ὧν κ᾽ 424 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
«ἰω ἰς ὁ λαζων, ᾧ ὅτι σλυναίως ὠεγχων ϑυσίλν τίω »»ωμΐων αναφέρεις τῶ Θεῷ, ᾧὶ τῷ 

Ὁ κῦμα διυυυήσῃ ὀχμϑραμεῖν ᾿ καὶ ὅπερ ὁ. χρόνος ἐργάξζεπει, τῶτο ἡ φιλοσοφία ποιήσοι. αὐ δὲ 
κατα μαλαχιοϑοῆς, λήξει ὦ τῷ γχϑόνῳ ὦ παϑος, σοὶ "αὶ Οὐνέγα (ὃ μιοϑὸὺν οἴσει. μκῷ 5. 
λογισμον τύτων ὼ ὐραδείγματα σύλλεγι ̓ ᾳ -} τῷ παρόντι βίᾳ ὦ τὰς ϑρίαις 293α- 

φως. οὐνόησον ὅτι ὁ Αρραὶμε κουτέστφαξε (Ὁ) ἐὸν τὸν αὐτῷ, αὶ οὐπο ἐδαικρυσιν οὔτε πικρὸν 
ῥμα ὀξέφοχεν. Σλλ᾽ ὀκῴνος Αὐρμαΐμ, φησιν ζωῦ, ὦ μζωὺ σὺ ζχὶ μείξονα ἐκ λύϑης σκαίμ- 
ματα, 68 Ἰωξδἤλγησε δ, τποσῦτον ὃ, ὅσον Εἰκὸς πατέρρ. φιλόπαιδω ἡ στφφέδρα χηδὸμε- 
γον ΤΨ ἰπελϑόντων᾽ ὡς ὦ γενῶ ποιοδωϑρ ἡμεῖς, ξϑρώδν ἢ πολεμίων θήν. Οὐον' γ,, Εἴ 
αἰνὸς Εἰς βααίλοιω αἰ πενεηϑύντος καὶ φεφδνωθέντος ἑκοτό]ες στωύτον καὶ ἐκϑρρζωεις, φίλον δύ σε 
τὸ φεφλμωθάντος ἐφζω 61), δλ, ἐϑεὸ σφόδρα καὶ πολέμιον. δλλ᾽ Οὐδὲ γιοῦ ἐκ φιον εϑν9η- 
νοῦ, φησιν, δλλ᾽ ἐμαυτόν. ἀλλ σον τῷ» φιλοιῶτες, Ὁ ϑέλων ἔτι αγαγωνιον 4 ὠκάιον ὅζα 
στωδζον χαὶ «ὑποοκεῖοϑτη τῇ ἀ δολία τῷ μέλλοντος, “πϑδὸν φεφανούαϑαι χαὶ αγοϑσορμεῖν, ἢ 
πελϑέλιον σαλθύεν, ἔἴξον ὧν λιωδῥι 44). αἰνλ᾽ Οὐκ οἶδα ποῖ κοχώρηκέ, φησι, ϑζᾳ τί σέκ 
οἴϑως, Εἰπέ μοι; Εὐτεγὰ "ὀρθῶς ἐδίου, ΕἾτε ἑτέρως, δῆλον πού γωρήσει. δύ ἀρ γὸ τῶν» 
χυυῆομαι, Φησι!, ὅτι ἀρδοτωλὸς αἰπῆλϑε. σκῆψις ζῶτα, χα πρόφασις. ΕἸ Ψ ΡΝ ι4 

| 

1 

ο 

τῷ» ἀπελϑόνζᾳ ἐ,ϑρίωεις, ζωίντα μεταστλαΐσαι ἐγοζω χαὶ ῥυϑωίσαι " αλλά ζ σαυξ σὺ 
πϑωταχοῦ σχϑπεῖς, οὐ ἴᾳ ἐκείνου. Εἰ ΡΌΣΟ ἐἰπῆλϑς, χαὶ δον, τῶτο δεῖ χαίρειν, 

" δι ογεκόπη (ᾳ αἰ μδο τή ματα, καὶ οὐ πυϑλσέϑηκε τῇ κακία, ἃ βοηϑεῖν ὡς αδ οἷον τε ἢ, οὐ" δα- 1 Δίηνηη 
Ν κρύεν, ἀλλ ϑύχαις, ὺ ἱκοτηρίαις, ὼ ἐλεημοσιωύαις, καὶ “αϑόσφοραις, οὐ »ὺ ἀπλώς ζφιὺ- 

γα Ἐχινέηται, σὐυὸ Εἰκῃ μγήμέωιν ποιούῖθα. “ " ἰπελϑόντων Ἐχὶ ὮὋ' θείων μιυφηοίων, το 
δ ἐφ αὐνῃὖνφι χνοόσιμδν, δεόμδρμοι τὸ αἰμψοί τῷ καινϑβου τῷ λοιξόντες τίου αἱ μϑοτίαν τῷ κό-. 

- σμῦ, αὐνλ᾿ ἥα Ἧς ἐντεῦθεν ἐὐζῖς Ἄρηται κοδοιμωθια. συ δὲ μια τίω ὁ χϑδεςως τῷ θυσιαπη - 
οἷῳ δ" φει μυφηοίων τελουμνϑρων βοᾷ ιὑχῦ πόϑτων ΤῊ ον ΣΧ οὶς- ᾧ κοκοιμομά- 
νωνρὸ γὴν" Τὲ μνείας ὑπῷ αὐννῃ}ν Ὠγιτελοιώτων, Εἰ γὺ μὲ πῇ αὐ Ἥ αἱ μνεία ἐγί- 
γογτῳ, οὐδ᾽ ὁ ὐζα ἐλίοϑη. οὐ Ν ὅβι σκηνὴ ζῷ ἡμότερᾳ, μὴ Ἄύριτο. πνϑύμκατος Ν᾽. ὅζε- 

τάξει (αὐΐζᾳ γ΄. βοηϑώμϑμ τοίνιωυ ἀὐζῖς, αὶ μνεία αἱ αὐνδὖἶὍὝ Ὠχιτελώμν. Εἰγὰ 

τὸς παΐδως τῷ Ἰωὼς ὠκαϑαιρον ἡ τῷ παΐϑος ϑυσία, τί ἀμφιβάλλεις, Εἰ καὶ ὑμδὼ τ αῷ ν᾽ 
εἰπελϑθύντων τσδοστφερϑντων γίνεται τις «ὐδὶς οὐρα μυϑία , Εἴωϑε ὁ όΘεὸς ᾧ ἐτέρρις 

εἰπῇ ἑπέρω σολζεοι,. ᾧ τῶν» ἐδεύφυ ὁ Παῦλος λέγων, ἵνα εἰν πολλῷ ασοϑσύσσῳ ὃ Θίς 
᾿ ἡμας γῥισμα οἱ κα πολλοῦ ΡΥ ΣΝ αὐαῷΟἊυὑμδμ, μὴ δὲ ἐποχαμωϑμ οἷς απολ- 10 
Ϊ ϑούσι βονϑοιώτες, καὶ ασλσφέροντες ἰῦ αὐ Ὁ ὀύχας. καὶ γὰρ Ὁ κοινὸν τὸς οἰκϑυνϑύας 

χεῖται καϑοίρσιοι. δζᾳ τῶν» ϑεορῥοιώτες αἰ} τῆς οἰκουμδμης δεόμεθα, πότ, κ) (ὦ εδοτύ.- 

ρῶν αὑςδ καλούκδϑμ, μ᾽ ὁμολογ μ᾽, μ  ἱωρέων. καὶ γὸ ὃν σώμα ἐσμεν ὥπόυτες, καν 

λοιμιασφότεροι μδήη ὦ αὶ δωυατὸ πϑόβτοϑεν συγίνωμιδυν αὐτοῖς ((μυωγατίν, οἰστὸ ΔΜ 

β 

᾿ 

δ Ψ 

δἰκορ. κι. 

δ᾽ γῶν, σὴ Μ ὑπ αὐνὲδ δώρων, “ἀπὸ ὙΜ μετ᾽ αὐ νμ χαλόμδρων. τί τοίνιω ἀλτεῖς, Π 1.9 
δὲ εϑρζωῶς, ὁπότε τοσαυτίιυ διυνατὸν συγνωμέων (ἀμαγαγεῖν τῷ αἰπελϑόντι ; αἰλλ᾽ ὅτι. 

σὺ γέγϑιας ἔρημος ὶ πσλςώτίωυ ἰπώλεσας: αἰλλαὶ μηδίποτε τῦτο Εἴπης. ουδὲ γὺ 
Θεὸν ἀπώλεσας. ὥςε ἕως αὐ τῶτον ἔχῃς, ἡ αἰδρὸς αὐτὸς ἔξαι σοι μείζων, ἢ παΐζος, καὶ παι- 
δὸς, ὑκηδεςού, ὼ ΝᾺ ὸ ζώντων ὠκείνων, τς ὁ (ὰ πόρζᾳ ποιών. ζαϑζῳ τούνειν «ὐνόει, 

ψαμιιριῷ ᾧ λέγε (ὃ Δαζίδι, Κύριος φωτισμός μιὰ ἡ σωτήρ μιν, Ἴνα φοίη,ϑήσομαι ; Εἰπὲ, σὺ ,ο 
ΕἾ ὁ πατὴρ δΨορφλνών, ᾿ κρντὴς δΨΜι χιρών᾽ ᾧ ἸὨχίασασοι ἐντυ τίω βοήϑειαν, ᾧ μώλ- 
λον αὐτὸν ἵξοις γιοῦ αγϑϑιοοιώτα, ἢ τσοϑτερϑν, ὅσον οἷν μαίξονι κουτέφης ἀἰποοία. ἀλλαὶ παι- 
δον ἰπώλεσας  σκ απώλεσας, μή λέγε. ὕπνος ὃ πράγμα ἔξην,οὐ θείγατος ᾿ μετάφα- 

σις, Οὔκ ἀπώλεια, ὐτοδηρμιία Ὑπὸ) ἐλρνῆδνων Ἰλὶ τὰ βἤπτίω. μὴ δὲ χϑρόξιως Ὁ Θεὸν, 
κῆς 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΠΡΩῺ Τ΄ ΛΟΥΙ͂. μ΄. 425 
δΔλ ἵλεω ποίει, αὖ » «γέγκῃς ϑφιυιαίως, ἔςαι τις καντεύθην τῷ  ἀπελλὸ Ἡ,, Νὰ σοὶ ὶωνα- 

μυϑια ̓  αν ὃ ᾿ τοὐνλωΐίον, μᾶλλοι ὀξατπῆεις τίω ὀργά τῷ Θεού. χῳ ὌΝ Ε: παιδὸς μαςί- 

ἀϑιντος “τ ̓δέατοτε σύ πρεζξως ἐδυλέρανας, μειζόνως α ̓ σϑώξωνας χτ σεται τ δι. 

αὐὐτίω. μὴ δὰ ποίει τῦτο, δρλ᾽ β, σρίφῃ, ̓)γά, σθι ὸ ᾿ ζαυτη σκεδιοϑοὴ ὦ γέφος τῆς αϑυαί- 

4 ας. Εἰπέχτ ῷ μαχβειον ὠκώνον,Ο Κύεμος ἔδωχεν, ὁ Κύριος ἀφείλετο. οὐνοησον ὅσοι ἴω ἀκα: 

μάλλον εἰωρισνιῖτι συ ἔλᾳαξον τίω Ὁργὼω παίδοις, σον πατέρέρι ὠκλήϑησων. ογεὶ 

οΣρέγω, φησιν, ἐδουλϑμέω οὶ αὶ γὸ βέλτιον ὦ μηδὲ πεϊρὰν δῖ, ἡμ ὃ γάσαοϑα τῆς ῆ- 
δονῆς, ὀκπεσεῖν. Μή, , ο΄ λκαλώ, μη λέγε ζωῦτα, μὴ αϑδοργίσῃικὶ ̓ ζωτη ῷ δεασύτέων" 

Δ Αἰ ὧν ἡνέλᾳθες, θ᾿ ,ϑοίτησον" υϑ ὃ ὧν οὕκ Εἰς τέλος ἔχεις, δύξαξε.. οὐκ εἐἰ- 

19 πον ]ωβ, ὅτ βέλτιον ώ μὴ λαῷ, τοῦτο ὁ σὺ λέγεις ἀγνωμόνως, ὡλὰ ᾧ Ν κείνων 

ἡνοσρίςη λέγων, ὁ Κύριος ἔδωχε, καὶ Ὁ ΧΡ ρ' τύτων ἡ ἠυλόγει λέγων, ὁ Κύοσμος ἀφείλετο, Εἴη 

ὃ δομα Κυείου δυλογημθιον Εἰς ὧν αἰαδνας" ὺ τίου γειυεῖμαι ὅτως ἐπεσεμιζο᾽δικαιολϑ.- 

,ϑύμϑμος “ποὺς αὑτίω, ̓ ὴ τ αυμαςαὶ ὠκῶνα φϑεγίο ὑϑμος ῥήματα, Εἰ τα α "γαι)εὶ - ἴω, ὁ 

θα πὰ Κυράε ΟΣ Ἀ χαχὰ ἐχ αὐτο σουϑν;χαήτοιι κ(ν τ ζωυτα χαλοπεότερος γέγ9-- 

ε5 γεν ὁ πειρφισμός" δλλ᾽ ὀκῶνος σὰ ὅπως ὀζολυετο, ὧν ὁμοίως ἔφερε λυναίως, ἃ ἐδόξαζε, 
ὑτοὺ, σὺ ποίειμἢ λογίζου «ροὶς σναυτὸν δι οὐχ ὀὐϑρωπος ὀλαθεν, ὁᾳ ὁ Θεό ὁ Θεὺ ὁ πιιη- 
σα, ὁ μάλλὸν σου γηδόρῦμος, ὁ τὸ ὑ συμφέρον Εἰδώς, οὐ πολέμιός τις,υσὲ ̓ χίφουλος, ἷεᾳ 

“πίσοι ζ ζωῖτι αἰζίωἶον τ' βίον τοῖς ἐφ γϑνεύσιν ἐ ἐποίηῷ. ὑὧν5 ϑιυναΐνον ὑχ ὁρς, φησιν, ρα ̓  τότυς, 

ἀλλὰ υ τύτων ἀσφαλέφερᾳ ταὶ Ὁ ̓ παῖδα τὸ τὸν σύν. εἰ γὸ εὐδυκιμούσιν αλλ ο᾽ ἀδηλῷ 

20 τὸ τῦ τέλοις αὐ Ψ᾽ «αρὸ ὀκείνου Ἄϑιτον οὐ δέδοικας, Οευὶ πρέμεις μιή ἢ παϑ, ἡ με- 

σαξολίω τίνα δόξηται. ζτα καὶ Ἰλὶ γειυαροὸς ̓Ἀργέζου καλῆς αὶ οἰκρυρφώ, χὰ τ 

πότων εὐγσρίςη Θέῷ. καν ν ὐπολέσῃς γμιναικοι, εὐχφράφει. " ἰσὼς σε Εἰς. ἐγκρῴτειδυ 

αἰγαγεῖν ̓ν βούλε,) Θεὸς, Ὠχὶ καί γα, ' "κἀᾷ σκαμμριανται, ἐλϑυϑερώσαι σε τϑ δισμοῦ η96- 

λησεν. αὐ οὕτω φιλοσυφαΐνδυ,χαὶ τίω ὁ αἷν υ σον εὐθυμίαν κερδινούμϑν, ὃ ζ.}} μϑηώτων ὕχι- 

8 τϑυξοίθα ςξεφάίων.. 

Λογ. μ6.47 Ὁ ΠΡΩ͂ΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΚΤΓΗΣ ΧΟΙΚΟΣ, 
ον 9 δεύτερος λἰϑεστος 9  Κύειορθξ ἐἰρανοῦ. 

Πωνὶ ψυχικὸν Εἶπε φεῦ, αὶ πρδυματικὸ δυύτερον, πάλιν ἐλγλίω 

“ τίϑνοι Δι Φορ αν, ρὸν λέγον 9 ἐπουράνω. ̓  ἅ ̓γ αι ὼ 

᾿»" ηῷ μῷ πίω γοῦν. τέλει: 3 ) αὐτίω Εἰς πολιτείλι δ᾽ οἰ τέ. λές ΓΜ 

Ἢ ἵα γϑ,ὐπερὸ ἐφώωυ, μή πῇ ἀϑαφεῖσιι 9αιβῥοιοῦτες αἰμελώσι βία καὶ . α:- 

᾿ χριθιίας, παλιν ᾧ ὠτόῦλεν ὐΐοις ς φϑαγωνίοις ποιῇ, ὦ τὐρακλψε εἰς 

πκρετίω. λέγων' ὁ ελτς δύ,ϑοφπος ἐκ γὴ γηρχοῖκις, ὁ δυύτερος λύϑερπορο Κυειόρ' ἐδ συσθμι 
φρρνού, οὶ πὸρ δρ, 3. οϑῆτον καλωΐ, ἐφ ἅ δὰ πὸ τὸ α κρείήονος, Φᾧ5 σι τὸ λείφηνος 

᾿ ὀομαζων. : 

48 Οἷος Ἷ ὁ χοϊκὸς, τοιοῦτοι Ἢ ὼ χοῆοί" Οὕτως ἰπολοιώτο καὶ τελϑυτήσοισιν. 

4. ΟἾἶρο ἐπουραίνιος, ζυιοῦτοι κα οι αὶ Φὲ ἐπουφφίνιοι" Οὕτω μϑμοῦσιν αϑανατοι κἡὐ λοίμι- 

ποντες. τί δ οὐχί "ὦ ὗν ἀπέθανον; αἰπέολυς ὰ ̓ δλ συϑὲν οὐτεῦθεν. αϑεθλάξη, 

δλλα ἐ Φυτη ᾧῷ θρίγαστον κατέλυσεν. . Εἶδες πώς καντόλον τῶ ϑανατω ὦ δὲ τὴς 

ααςαίσιως (ἀωΐτησε δόγμα ͵ ἔχων ὙΡ, ὃ ὁπτρ ἐφιϑίω Εἰπώ, τίω Ῥρχίω ὸ τίω κεφαλή, 

φησι, μὴ αἰμιφίξαλλε αἴδὲ τῷ σώμα τος πϑωτός, σπλζωὺ αὶ τίω αἰδὲ πολιτείας τρί 
οὐτόυεν 



κι 

Ῥω. ἡ, 

Ῥω η.η. 
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οτεῦϑον γυμνάζει πρΐδαίνεσιν, αἰπουδείγιιαται ὑψηλοῦ κα Ὁ φιλοσόφου βίω, ὸ ὁ τοιούτι τι 

λας, ὁ τύτων αἰμιφοτέρων πὔϑαγον ΟῚ Ὡρχα, τὸ τὸν Χρμτον, τὸϑ τὸν Αδαίμ. Χά 

αὐντὸ σοὶ ὶ ἀσπλώς Εἴπω, ὧκ γῖ, ἄλλα, λοϊκὸρ, τυτες!, παχὺς, τοῖς γέρουσι πϑσηλω- 

αϑμος. ὺ παλιν ἘὨχπϑ ὃ Χοιτοῦ τοιοι αιπίον, ὸ  Κύρμος ὅ 20 ὀυρὰνου, Εἰ ὃ λόγϑιέν ἕνες οἰ 
τὸν μὴ ἐχειν τὸν Κυύρλον σώμα, δχ δ δέν ὑἰρανοὺ Εἴρναϑαι ἱκαγὰ ἃ ᾧ ἃ Εἰρηνῦμα πά- ὁ 

λα! ἐμφραξαι αὐτῦν" τὰ τα σόμαιται ̓ Οζσὲν ἢ κωλύει ὺ οὐ τεῦϑεν «ὐδοιὶ ἐχιφομίσαι. »" 

ὅδ, ὁ Κύειος “7 οὐφᾳνοὺ ; Ἢ πίω: φύσιν λέγ," τίω Φρίς:ἰω “πολιτείαν; πϑνΐι που δ λον, τί 

τίω πολιτείαν. δ|9 αὶ ἐπὰ 

49 Καϑας ἐφορέσα δι τίω Εἰκόνα, τῷ ἡ χοϊκοῦ Τυπίσικοϑαῖς Φαῦλᾳ ἐωραί.-. 

ζΖαρδν" Φορέσωμϑι καὶ ὺ τίω Εἰκόνα τῷ ἐπουρανία, ἸὙντέςν, αὔίιςει πράξω- 
»ϑ. γωεὶς ὃ τύτων, καϊκεῖνο σι ἡδύως ω ἐρρίμάωυ, «ἰξἐ φύσεως. Εἴρηται, ὁκ, γῆς δ'- 

κὸς, ἢ »ὁ Κύριος ἐδ ὀὐρμνοῦ να, Φησί, τί δῶ, χοϊις μόνον ζιὦ ὁ Αϑαρε, ἡ ἢ ὶ ὠλλέώω φνα' 

Εἶχω οὐσίλ συήενι ταῖς λὐω τοῖς ἀσωμάτοις, ἰω υχίω χαλᾷν» ἡ γφαφη, ὰ πνεῦ μαι: ; 
πὺρντὶ που δόλον, ὅτι και ζυτίω. ᾿Οὐκοιν " ον ὁ ο Κύριος ἰμυ; αβωϑαν μόνον, Εἰκτω ̓Πξωὺ- 

ρλυοὺ λέμριτο, ἀλλα ν σάρκα αὐειλύφει. ὃ ὃ λέγ (ριοῦ τὸν ὅ61". ιαϑῶς ἐφορέσοιμϑν. πίων “- 4 

Εἰκόνα τῷ φῦ, ζε πονηρφίς ῳρλξειο, Φορέσωρδρ καὶ : τίω Εἰκόγα. τὸ ἐπαρανίου, τίω πος 

λιπείαν τέωρ οὗν τοῖς θρρανοῖς.. εἰ 5, Σ φυύννως ὦ. ὁ λόγϑς, οὐ ̓ ωἴϑανλοσέως ἐδέντο τὸ 
πραγμα, σ οἷν συμξουλῆρ" ὦσι καντεῦλα! δόλον, ὅτι ἰδὲ πολιτείας τὸ  λεχϑαδμον. δ, 9 Ὁ 
συβιφουλέυτικῶς εἰσοίγή τὸ Τὸν ύνρν, καὶ εἰκόνα καλόῃ ὼ ὥστι πάλῃ διλῶν ὁ οτί ὐθὰ ρα. 

ξεως, οὐ οὐ αἰϑὶ φύστως λέγῃ. ν ὸ γὃ ὅϑὲ τὸ ἐδυῤδδα: ἀοῖχϑὶ,: τὴ πύνηφοὶ ἐπυσαξαρϑρ᾽ 29 

οὔκ ΩἹ ὀϊξαρχὸς σοῖσι ̓διεπλώεϑηνθυ, αλλ ΘΝ: ἡεϑδποιδρ. αὶ γ0ἡ ἢ αἰμδρτία τοῦ- 

Τὸν, ὺ τότε ὁ ϑείνατος᾽ καὶ το, γῇ δὲ χφὴ ᾿ Εἰ, γέ ὠπελθυσῃ. Ὅτε χα) ο Μ παϑών. Εἰσῆλ. 

9ῳν ἐ ἐσμὸς. Οὐ οδ' γδότ, ὧκ' γῆς τελυηρίῖ, ποιῇ γίκον. ἀπλαρ(ἐ ἐπεὶ ὁ Κύριος σὺ τῆς 

μαζξηςὶ Ὁ Φυροίμαηος τῶτϑ " )) αλλά τὸ γῆῆα, ῳορῆεν" Θάπερ ἥωὺ ἐπύυρόμιον, τὸ ἀ- 

ξα τν' οὐρφυῶν ἐλιδείξα ϊ,. ἀλλα ̓ὸ τί ζω ̓ αὐθιῆα πονῷν δ» χατασμθλαζοντου ;πσθ9-- 25 
Ἰων γὸ ἡ ἡμῶν αὐτὸς ἀκκαλυτήει ΩΣ γημᾶ, ὅτω λόγων 

40 Τοῦτο. δὲ Φημι, β' ἀδελφοὶ δῃ σοὶρξ χϑι ἅϊμα, βαφιλεζας (θιεῦ ἰοὐνρπρρμωσειαῖν. 

Εἶδε πῦὺς ἑαυτὸν ὑρμέωυθει πάλι, «ἰπαλλάῆω ἡ ἡμας ὡρανμῇ ἡ δ πολλαγρυ ὑ ποιᾷ. 
σαίρχαᾳ δ βὸ Ο ζκῦϑα, φςὦ πονησᾷς πέλας καλφὺ ο τα αλλαχοὺ πολλαχοῦ πεποίηκεν, δὶ ἥ 

ὡς στὸν λέγ᾽ Ὑμεῖς ὃ οὐκ ἐπὶ ἐν ᾧ (φρκί᾽ χαὶ παλιν, Οἱ δὲ ἐν (μὴ ἀδιῤθἐῷ, φρέστο οὐ 19 

διωύδυται. ὧςι ὁτὸν λέγῃντόῦτο δὲ Φημὶ,. Οὐνὶὴν ἀλλο λέγῃ, δ αἱ δ πεδτη στο, εἷς 

. πον, δά μαΐϑῃς ὅτ πονηξαὶ ̓ξάξς Εἰς βασιλείὴν οάκχ Θἐσαγμεσιι ῬΑ Ιὰ τὴς ἐἰ- 

ταξάσιως βύϑέως χαὶ τὸν τῆς βασιλεία Εἰσήγαι λόγον, δ 6 υἱ 
ὑσίν γαλμώ"- ἐκνα τος 

Οὐδὲ ὶ φϑορφὶ τέων ἀφϑαρσίαμ λλφρίομᾷ,.., Τιίσμ,"ἡ ἡ ἀθοίια-. φίω ἡμϑν! ξ- 
κείνων τσὶ τέωυ ν}} ἀφϑαρτων φόλγματ, ΟΥ̓ οἰγέλαισιν.. πω ΤΣ πολλά χοῦ: πάλιν 1: "7 

᾿πποϑσιγϑείᾳ ζωτη τίω καικίδρ ὀκάλεσω Εἰπὼν, Ο ἀπείρωι ̓Οἱς. τω. φξρχθιν τύ. τς 

(ρκὺς ϑεξάσιι φϑοροὶν, Εἰ δὲ αἷδὶ σώματος ἐλεῦ, ἀν οὐ. ᾳϑὶ «τονῆρϑις χησαξεως οἷα 

αὐ Εἶπε φδαν. οὐδαμοῦ ῤ Οσῶμᾳ φϑορϑὶν καλεῖ, ουοδὶ 6! φλᾷ, ἐλιά" 

φθευρτὸν. δ “Θ Αἴων χρη αἶθὶ αὐ αἰ αλεγῤμδνος οί Εἰπῷ ΓΑ φλοροὶφλλὼ φϑαρ- 

τὸ, λέγων" δᾷ »»ΡΌ φϑωρτὸν τοῦτο εὐδυσαεϑαρ αἰφλειρσίαν. Εἶτα Ἑαδς τϑλιπίας 40 

πληρώσεις κυ" ϑκίνεσυ, ὁ ὁπερ αεὶ ποι αἰπαόλισιν ίκϑεσει (μυεχῶς ὀρμαμώγις, Εἰρ΄ ω 

«ἰξ λύαφείστως: πάλιν ἦν. σωμ χ ὀκθανει Ἄόγρν, οὕτω λέγων" 

᾿ 1 1δοὺ ᾿ μυφήειον ὑμῖν λέγω. Φοικζον δι [ἡ ὌΤΟΡβηΤΟΥ, ὡς ὃ μὴ πλέρι Ἰαειμίν 

λέτιν᾽ ὁκαὶ πολλζωδ ο»δείκγυται τίου εἰς ἀΐφις πμάωυ᾽, οᾷ πύρρητα λέπειν αὐζις. τίς (δὲ 
τοῦτο 
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χοῦτο ἔς!» Παύτες οὐ κοι μιν ϑησοίῖθα , πᾶντες δὲ αἰλλαγησῦ θα . 

Ο 3 λέγᾳ τῦτο ἐςιν᾿ οὐ πόῤτες  ἀὐσοθανου θα, πόῤτες 5 δλλαγησύ θα, ὁ ὦ 

μὴ ἐἰποϑνήσκοντες. ϑνητοὶ γδὰγ κακείνοι. μὴ τοίνμου, ΚΤ ,  ἰποϑνήσκεις, τα οἱ τῶτο δείσης, 
φησίν, ὡς Οζν αὐαφησόνϑρος. Εἰσὶ Ὁ» φμές, Εἰσιν, δὶ ὁ τὸ «αἱ οφφθυξονἢ ̓ δ ὅμως οὔκ 

5 Ὅρχεῖ τῦτο ἀΐζῖς εἰς Ὁ αἰαίςα σιν ὠκείνέυ, δλλαὶ σγγᾷ ἃ ὁὀχῶα (ᾳ σώματα ζᾳ μὴ Σποϑνή-. 
σκϑγ Τὶ λα, γάδσα, ἡ Εἰς ἀφϑθαωρσίλω ματα πεσε. 

5. Εν ἀπμῳ, οὐ ῥιπῇ ὀφϑόμμού, ον τῇ ἐσκύτῃ σεῤλπιγῇ. ΟἿ πολλα πε- 
οὐ λϑαςαίσεως διέλέφϑη, τότε θύχαίρως καὶ τὸ πολὺ πρηναιδοξον αὐτὴς δείκγεσῳ. ὦ γὸ ττο 
ϑαυμιᾳφῦν μόνον, ὅτι σήπε) “στον τὰ σωμιοιτα τῦτε ὀνίςαωται, φησιν, ἐσ, ὅτι βελτίονα ζ).}} 

ιογωῦ ζῷ ἐκ -:Μ σηπονϑρὼν ὀριςαίμδμα, εἰσὶ ὅτι (Χὴὶ πολλῷ μείζονα λῆξιν μοτοίξώννει, οὐσ 

ὅτι ἕκαςος ὦ ἰδιον δ᾽'πολαβμθάσει ἢ συνεὶς Ὁ ἐτέρφυ, δλλ᾽ ὅτι ῷ Ὅσαῦτα ᾧ τηλικαύτα ἢ 
πόμτων λογισμὸν νὸ νοιεῦ κι χυρθαννοντα οὖν ἀτόμω ον, τυτές!ν, ἐν ἀχᾳθλαίῳ χρόνῳ. χαὴ 
ϑηλαΐν σαφέφερον ζούτο, οὖν ῥιπ ὀφθαλμοῦ, φησιν, ὅσον μῶσοῳ βλέφαρον. ΕἾ- 
ζῳ ΩΦ μέγα Εἶπε καὶ ἐκςασιως γέμον, Εἰ τοστιῦτα, χα! τηλικαύτω ποράγματα 

15 οὕτω γίνηται ζαχίως, ἐπάγει Εἰς ἐσόδειξι, χὼ αἰξιόπιφον τοῦ ἐργαξομϑβου λέγων. 

Σ᾿ δ πίσει γδρ, ἡ (Ὁ νεκροὶ ἐγ, ϑήσον.) ὠφϑαρτοι͵ ἡ ἡμᾷς δυλαγησό θα. 
Τὸρήμᾷς,οὐ αἰδὸ ἐωυν λέγει,υλλαὶ οὐδὲ δ᾽ ζωντων δὴν" τότε βῥοισχουδύων. σ᾽ )γ5} 

τὸ Φϑαρτ' αν ὑὐδύσωιϑαι ἀφθαρσίαν. ἵνα Ν᾿ μὴ αἰκούσας ἴις, ὅτι σεῤρξὴ αἷμα βα- 

σιλείθν Θεοῦ οὐ κλιρϑνοιμήσει, νομίσῃ τὸ σώματα μὴ δϑίςα οἷ, ἐπήγαδν, 

20 43 ἔτι σῃᾷ τὸ φϑαρτὸν τῶ. δύσαεϑω ἀὐφϑαρσίαν» Ω τὸ ϑνητὸν τῷ οὐδυσωοϑαι 

ἀϑδμασίδμ. ᾧϑαρτον 5. τὸ σῶμα, ἢ ϑνητὸν τὸ σώμοι ᾿ ὡςε τὸ (ζ σῶμωαι νϑῥει" αὖ. 

Ὁ γΡ 661 τὸ ὠδυύμϑμον. ἡ ἢ ϑνητότης καὶ α φϑοροὶ ἀφϑωυίζεται, ἀϑόνάσίας ὁ ἀφϑωρ- 

σίας Ὀχτούσης αἰὐτωΐ. μιῇ τοίνιωυ ἀμφίξονλε λοιπὸν πῶς ἀἰ πειρϑν ζήσε) ζωϊω, “τὸ αἰκϑύσῃς, 
οἷ, ὠφϑαρτον “τ. 

5. 44 Οτὸνῆπ φϑαρτὸν τῶ δύση) ἀφϑαρσίαν, ὸ τὸ ϑνητὸν την δύση) ἀϑω- 

νασίϑν, Ὧτε “λνήσεῖ) ὁ λόχϑεὸ πεγράμμέιος, κοτεπθϑη ὁθουατος Εἷς νῖκος, 

Ἐπειδὴ). μεγαίλαι ὁ δἰπύρρητω Εἶπε, πάλιν ἰπὸ παολφητείας πιφούται () λόγον. 
κοιτεπῦ,ϑη ὁ ϑύώγατος Εἰς υῖκός, τατέςιν, Εἰς τέλος συ λείψανον εἰστῦῖ υϑμει, συ οδ ἐ. 

ποςροῷης ἐλπίς, τὴς αφϑαρσίας τίω φϑοραν ὀμαλωσασης. 
392. ἐξ Πούσυ, ϑανατε, τὸ κέγίξον; πού συ, δα, Τονῖκος; Εἶδς ψυχίω ϑἔιυνα,- 
αν Ν᾽ ὡς νικητήρλα ϑύων,Κ ὑϑοις ϑμόνϑμος, ἢ ὁρων ἤδη ὡς γελμηρδῥα, ζὰ μέλλοντοι, ἐ».- 

αἰλλέῦ ὶ ἐπομιίξαψει τῳ θανάτῳ κειψϑύῳ, ἡ Ὁ Ἰχινίκιον ἐλοιλαζει φωνίω χιὶ ὦ τύτου χκε- 
φώλῆς κεινϑέίης, μεγάλᾳ βοών αὶ λέγων "ποῦ συ, θανατε, το κέν ὁ)» ; πο συ, δ, Ὁ γίκος; οἷϊ- 

γέται ὁ Ὀσθλωλε ἡ ἡφόριςαι πϑμτελώς, χα Θἰκῃ πόρτα ὠκῶνα ἐποίησας. οὐδ) 

35 «φώπλισε μόνον αὐ, ἐσ) ονίκησεν, Δα αὶ ἀπώλεσε, καὶ Εἰς Ὁ μηδὲ ὅλως ἐΐ κϑώ- 
πέςησι. ν 

46 Τὸ ἢ χένξῳν τὸ ϑανώτυ,ἡ αἰδοτία" ἡ ἢ δυυαμις τὴς αἰμδότίας, ὀγόμος. 

Ορᾷς πῶς «δὶ ολναπὸ σωματικοῦ ὁ λθχϑς ; Οζκοιὼ ἡ αἰδὶ ὀραςαίσεως σωματικῆς. 

Εἰ γᾺ μὴ ὀμίςατω ζᾳῶτα, στοῖς κατεπῦϑὴ ὁ ϑόϑαηος ; (ἃ οὐ τῷηθ μόνοι, ΟΣ πώς δύ-- 
“ὁ "άμις πῆς αἱ μδδπίας ὁ νόμος ν δἷι νϑβ γὸ κέγίζον τῷ ϑαναΐτε καὶ αἰοϑδτία, καὶ χαλεπωτέρρ ἐ- 

κείνου, ᾧ ἐν αὐτῇ τίω ἰχουὺ ὥπι ἐχά, δῆλον, πῶς δ καὶ ζωχτης διώώαμας, ὀνόμος; ὅτι χω- 

εἰς ἀὐτι αἰοϑινὴς ζώ, ποραήορμϑη υϑὺ, αὶ διωα δέν 5. τω χα τα δὲ οἰσταὶ . Ὁ ϑρ Νὴ κα- 

κὸν ἐγίνετο, σεοφαῖς ὃ σύκ ἐδείκψυ;» ὅτως. ὥςε καὶ μικρὸν Εἰσήνετικεν ὁ νόμορ, Ὁ καὶ γνωοί- 
σαι τίω αμδτίλν μκοίδλον ὁ δχιτφιαι τίωυ' κόλασῳ. Εἰ, βουλθμϑμος κωλύσαι, χαλε- 
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πωτέραν ὠπέφδιον, αὶ αρλοαὶ (ὃ ἰαΐξον τὸ ἔγκλημα,δυλα θα (Ὁ καχῶς τῷ φαρμά. 
χῳ γουσαίμϑιοι. ἐπεὶ ἢ ἡ πβοισία τῷ Χεισ μᾶλλον ἐξωρησε οὖν Ἰουδαίους, δλλ κὶ 

ΟΥ̓ΚῚ στ αὐτὴ ἐγκαλέσορμδμ" ϑλώ ζυτίω μϑρ ᾧ ϑαυμασό θα, ἐκείνους ἢ μειξόγως 
μισήσονϑρ βλαρίνζ, δὲ ὧν ὠφελεῖαϑαι δι4, ὅτι .» οὔκ αὑτὸς τίω αἰμδο τίν ἐδωυυά.. 

μώσιν, ὁ Χρλφὸς αὑτὸς ἐπλήρωσιν ὑπόμτα, ἢ αἰρδτίας ὀκῶς ὦ. σὺ δὲ μοι σκόπει,πῶς ς 
ἢ οὐτδῦϑεν τίω' ὀμαίςα σιν πιτούτω. Εἶγὴὰ τού» ϑαγαΐτι αἴτιον τὸ αοὗδτόμεν,ὁ ὅ Χοι- 
φὺς ἐλθὼν ἔλυσε τίοῦ αἰοδοτίὸν, ἡ ὑμας αὑτῆς αἱ τὸ βεωντῆίσμωτος αἰπήλλαξε, ἡ μ᾽ 

τὴς αμδοδίας καὶ {δ νόμον ἔπαυσεν, 3 ει ανομδβου αὑτὴ ((μυίςα παι, Ἴ λοιπὸν αἰμφι- 
(ανλεις αὐθὶ τὴς ααςαίσεως ν πῦϑαν δ Δι πδν ὁ ϑυίγατοςκρτήσει; Ὑπὸ τὸ νόμον ἐλ ἐ- 

λύϑη ζ, αἰλλ᾿ πὸ τὴς ἃ ρτίας "αλλ αὐηρέιϑη αὕτη. ι9 

47 Τῷὃ Θεῷ γ ῥὶς ΟΝ ἡμῖν τὸ νῖκος. οι τῷ Κυρίου ἡρδῇ" Ἰησῶ Χαιτού. 
Τορδὺ γὰ» ὥπαιον" αὐτὸς ἔφησε, δὴ} ὃ φεφλύων ᾧ ἡμαξ ὡσολφύσοι ἐποίησεν, χαὰὶἠ χἀρω 

τοῦ)» οἦκ “2 ἐφειλῆς, αλλ ἀπὸ φίλαν, ϑοφ» πίας μόνης. 

48. Αραᾳ δῶυ, ὠδελφοὶ, ἐδραγοι γίνεοϑς, αἰμετακένῃτοι. Διχαία λοιπὸν ἡ δχαῃοος 

ἡ τοὐδαίεσις. Οὐνὴγ γὸ ὕτω σαλδήει,ὡς τὸ Εἰκῆ νομίζειν κότερϑαι ἢ μαάτίων. 1 
ΤΠερροσ λοντες εὖ ᾧ ἔργῳ τῷὸ Κυρίου πόβτοτι Τυτίςιν,ο Ὁ βίῳ ᾧ καϑαρῷ. 

ἡ οὐκ Εἶπεν, ἐργαζόρϑροι τὸ αἰγαϑον, ̓ Φνλαν, αἴδεοσδίοντες, ἥα, μ᾽ αἰϑδεοισίας ἀὐ' ποιωΐ. 

αϑρ, ὦ τὰ σκάμματα αἰ πβρἭαίγωμϑμ. Εἰδῦτες ὅτι ὁ κόπος ὑμδὼ Οὐκ ἔς! κιγὸρ εἰ 
Κυρίῳ. Τί λέγεις; πάλη κόπος; αἀλλαὶ ζεφλῥοις ἔχων, ὲ τῷ Γ..} φανοῦν. ὁμϑὲ 

“ὁ πσούτερος ὁ μ(ῦ Τ' ὐθάδεισιν, κόλασις ἢ αἱ μαρτηγύντων ξγ ὃ «(πρόθεσις ΝΡ μϑιηόντων το 
βραξείων. ὧξε εἰσ αὐ Εἴη κόπος, ζῴυτη τι, κα ῷ πολλὺς τὴς αἴωϑεν σπολαύειν βοηθείας. 
δ, καὶ ἐπήγαδμ, ἐὐ Κυρίῳ. ὁ μδὲ γὸ ασολτερος ἵνα δίκξιυ δωμϑμ᾽ ὅπ 8, ἵα, δὰ" μελ- 

δόντων τύχωμδν α᾽γαϑῶν. 

Μὴ τοίνεωυ καϑευδωνδυ,ἰγαπυτοῖ, ἐ γὰρ ἔδιν, Οὐ, ἐς! βαϑυμοιώτα τῆς βασιλείας “Ψ 
ἐἰρανον Ἐλιτυχεῖν, Οὐοὶ πευφωνζος καὶ μαλακιζομλύοις. αγαπηΐ Νὴ κατατενονϑμους ἡ 25 

αὐπωπιαζοναις τὸ σῶμα, ᾧ μνεία, εἰ πνονϑμονζας Ὀχίπονα, δυωυννϑέυαι τυχεῖν ΤΜ αγα.- 
ϑαΐν ὠκοίνων. ἡ. ἐχ ὀφφτε ταυτὶ τὸ μέσον τῷ οὐρανοῦ ασϑὲς τίωὐ γάῶ ὅσον 6], κὶ ἡλίκος ὁ 
πόλεμος ἐφόγηκε ἔ πῶς ὀξύῤῥοπον ἀν,ϑοφητος σοὺς τίω καχίλν; Ἢ πῶς θυ ὐθίςατοι ἡ 

αἰ μδοτία; ἢ ὅσαι ἐν μέσῳ παγίδες τ τί τοίνιου τοστυύζρις ὅχισυρϑ (ἴθα, φο»ιτίδας ὠκῶς ΤΜ 
φισικδΐν, ᾧ πλείονα χὐδέηουϑν ἑαυοῖς πορίγματα, καὶ μείζονα ποιούυϑμ τοὶ φορτία ν Οὐκ 39 
ρκεῖ ὃ χἰχϑ' γαςρὸς φροντίδων, καὶ ἱματίων, ἢ οἰκίας; Οὐκ ἰρκ{ ἡ μέοιμνα, Τ᾽ λώαγ-- 
χαίων; καΐτοιτε ἢ τύτων ἀπήγανμ ὁ Χειφὸς, λέγων "Μὴ μεριμνήσητε τῇ ἡνχῇ ὑμδὼ τί 

φάγητε, μηδὲ τῳ σώματι ὑμδὼ 1 ἐνδυσνοϑε, Εἰ ὶ αἰ τῆς λύαγχαίας ξοφῆς καὶ 
αἰϑίζολης μεριμγάν κὶ χρὴ, συ νὰ ὐπὸ τῆς ὑχιούσης ὑμέρας, (ὦ (2) τοσῦτον φορυτὸν ἐ- 
πεισοίλοντες, κα καταχωννιωτες ἑαύριώ, πῦύτε διωήσον") αὐδυϑῦσοι ; Οὔκ ἤκυσαξ. ΓΙαύλου 44 

Ἀῤλθνη»ς, Οὐδεὶς φρατϑυόμϑμος ἐμιπλέκεται πῶς τῷ βίου " μερίμγαις:; ἡμεῖς ὃ χρὶ “32υ-  χφέίμ 

φώμϑυ,ὺ γαςριδοίθα, ὁ μεϑύουϑυ ὁ ἰαὺ ὦ ΟΜ ἔξω κοτῆοῶθα ποσαγμα των, ὦ» ὃ τοῖς σίκι 
τῷ ϑρφινοῦ μαλακιζοΐθα. οζο ἴζε, τι αἰ αὐ, ϑόσ πον κὶ ἐπαγίελία εκ ἔς! σῇ βαϑὶ- 
ζονζοι δῇ ἐφανίων αψίδων ϑχιθίδαι. ἐμιᾷς ὃ νὶ κτὶ λὐ, 69 πον ασουδείζορμϑμ ζῆν, ϑλα 
ἰλθγῶν ἐϑρο θα γείρφις. Οζα ἴζε ποίῳ  μοησό θα βήματι; σέ ὀὐγνοξτε, οἷς ᾧ ῥημῆν 49 
ἡ θυμοὶ αἰπουτυ θα δίκας νὼ σϑεῖλ ποσαγμμαίτων φροντίζονϑμ ;Ο γὰ ΚΥαΝΝ 
γκυαμκί, φησι, πτρὴὺς ὃ Ὥχσϑυ μῆσου «αὐτῆς, ἤδη ἐμοίχξυσιν αὐτίω. ἀλλ᾿ ὁμως (ᾧ Κὶ 6 4.- 
ὡς «ὐθιέργϑυ λόχϑν αὑπν ἔχοντες, οὐ αρὐομιτοιῶται καὶ αὐτῇ ο)σήποοϑαι τῇ αοδοτία. Ο λέ- 

γον δ ἀδελφῷ αὐτῦ, μωρὶ, Εἰς τέμι' γέοινὴν ἐμιπεσεΐται ἡμεῖς 5. οὐνῆν τῦ μυείοι ἰις 
καιταιγουδωι 
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καῦτα α,έυειν ὀγείδεσι ἡ ποικίλως Ὠλιξουλεύειν ἀἰφιςαί ἴθα. ὁ τὸν φιλοιῶτα φιλών, δου οὲν 
ἐχᾳ τί ἐθνικοῦ πλέον ἡμεῖς ὃ καὶ τύτοις βαεκαμονϑι. ἦζγα ὀΐω ἐξονϑμ συγγω μων, ὁτὸρ, 
αὐπροίῶαι τὰ παλαια ̓ χελθυόμδροι σκάμματα, αὶ ἐλα'ῆονα ὠκοίνου τῷ μέξου τίου ἑαυ 

πολιτεία ὑφανωρϑρυ;τίς ἡ ἡμας ; ὄξαιρησε!) λϑλρςιτς φἶβατίσέ) ὶ ὑβοηϑησει ολαζορϑέοιρ; 

ς οὐκίςι ογπῆὶς, δλλ᾽ ααϊκ» πᾶσα οἰκιϑξονζας, ὀδυρομδῥας, βρυχϑνζως τοὺς ὀδογζᾳς, φρεδλε- 

δέος Εἰς ὃ σχϑτος ἀπαγεοϑαι ὃ ἐφεγίς ὀκῷνο, Εἰς ὶ αἰοὐαιτήτοις ὀδουύαρ, εἰς ῷς 

ὀρηχέςοις τιμωείας. δ|9 δίομ(ει "Ὁ ὁ αὐδακαλώ, ὶ . αὐτἷὖὦἶἝμλ ἀπόϊομωι ΤῸ ϑναντων, ως αὐ ἐ-- 

χορὸν ὃ μικρὸ τῦτο τῆς ζωῆς ἐφόδιον, κατλμυγάζαι τοῖς Εἰρννϑροις, Ἐχιφραφέωαι, βῇ- 

τίσς λυέοϑαι ἵνα μὲ κὸ τ Φ): πλούσιον ὀκήνον λὐμώυτοι κέ ϑρζυαωὸν ἀπελθόντες, ἡ ὀρ ΐ- 

το ἀτὰ Ἄριπον ΕΝ καὶ νὴ πατέρα ἔχης, καν ἡονκάν Φίλονκῴν ὁντιναοιῦ ὁ αἰ ῥισίαν ὁ ΠΣ 

χντα πϑϑς ᾧ Θεὸν, οὐπὶς σΥ ποτε ἐξαιρήσεται τύτων ὑπο ἢ: εἰκείων ἔργων πσδοδιδύιϑμον. 

τοιότον ὃ ἐκῷο διχαιφήριον' Ὁ πὸ: Ὁ σέκξεων δικοίζειμό μόνων, ὀλλὼρ ὀκᾷ σωϑέοδαι Οὔο 

ὅν. ἣν ζωυτα λέϊω,θχ ἰγα, λυπήσω, δῖ να, εἰς Ὡἰπθγνώσιν ἐμξάλω,. ΩΣ ἥα, μὴ ματαίόῃς μα- 

δὲ ἐψυχφαιρέ ἐλπίσι τφεφόμϑμοι,ὴ εἰ εἰς τὸν δεγα ἡ εἰς Τ᾿ δεῖνα )ευῤῥοιοῦτερ, τὴς καϑ' ἑαυτοις ἀ- 

τφ μδγίσωμδρ Ὡρετης. δ γὰῤ ῥαϑυμήσωρϑρ, ου , δίκαιος, οὐ ου «ορφήτης, οὔκ Ὡύφολος, 

Ν κνὐπ᾽ συνὶὶς ὑμὶν " τ θα τίσει) δι: ἣ ) «σουδαίσωρϑμ, φῤρκοάσαν τέωυ τὸ πὸ δ ς ἐγῶν (μμηγϑείαν 

μπλώσί- ἔχοντες, “Ω ̓αἱϑδρυίας. υὐπολϑσιυσόμοθαι ὟΨ Ἕ ἀγαθῶν ἥν" ἰποκειμλύων τοῖν Ὑ' Θεὸ ἀγα- 

"ἡ ἢ. πῶσ, ὧν ὧν γμοιτο πο νς ἡμας θπιτυχωῖν. 

κοος ζοΛΟγ, μγο ΠΕΡῚ ΔῈ ΤῊΣ ΛΟΓΙΑΣ ΤῊΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ Α- τῷ» 
γάους, καϑῶς διέταίξα τις ὠκκλήσίαις τῆς Γαλατίας, οὕτω χαὶ ὑμεῖς ποι- 
ἥσουτε. ᾿ 

Ὁ ΠΙωρτίσος τὴ αἰδῶ δογμάτων λῥλϑν, αὶ μιαλλων Εἰρ δηϑιχωτε: 
λ ρονέμξα)νειν, πλῤτω τὰ ἄλλα ἀφεὶς, (χὶ Ὁ χφ αἰλᾳίον ἣν ἀγαγών 

ἡ χωρῴᾷ, κὐξὶ ἐλεημοσύνης πϑλούρϑμος λόχον. Δλλα αὐδὲ τῶτν μονοὺ 
Κλ ἀἰαλερθεὶς ἰπαλλαῆξι) ταήτοιγε οὐδομεῦξ 9 ἐποίησιν,  λὰ αὐ 

ππὴ ἐλεημοσύνη, ἀ δὶ σωφρυσύνηρ, ̓  αϑὶ τῳοραύτητος, ΩΝ ὺ αὐξὶ μα- 

᾿κροϑυμίας καὶ . αἰδλϑδν ἄλλον απαγνων ἀεολέγ ω ταῖς ἐλλαις᾿ 

30 Ὁππιρολαῖς πιλϑυῦνμ, Ἴίνος δξίυ ἐγένεν ἐγζωυϑα, [“Ὁ} ΤῸ ᾧ ἡλικού τῦτο μένον γυμναζει 

μέρος! ἢ ὁτί Χ) δ ἂν ἐμιαπϑαϑεν Θἰρηνδνωνίζῳ πλείονα ηθηχωτερᾷ τώ, δὲ ὧν“: “ππόρνον ὠκόλρα 

σε δὲ ὧν ὧν ἔξω δικαιζομδίοις ἐσωφρόνιξς, δὲ ὧν (ὦν βυογζω ὁ γαφριφομδψοις ἐφύξησυ, 

δ ὧν ὧν κασιαξονζαρ ἡ φιλϑνεικοιυίᾷς ἢ Φιλφργρευζᾳς χατεδίχασε, δὲ ὧν ὧν λμωξίως 

τὶς μιυφηρίοις πσξοσιόνῳς τῇ ἀφορήτῳ δίκη ὠκεἰνη αὐρέδωχε, δ ὦ ὧν «δὶ « α γάπης δελέρθη. 

13 δζῳ δὴ τῦτο, οὐ ὗ μαΐλιςτι αὐτῷ ἔδει, Τὰς Εἰς ὧν αἱ αγίοις ἔχικουρίας, τότ μέμφηται βόμυ, 

Ὁ ἡ 94α, τίωω (ζμεσιν. ὅτε ὠζῳ «δὲ αἰαςασεως ἔπεισε, Ὧ προϑλυμοτέργις ἐποίησε, τὸτὰ 

Ἁριπὸν ἡ ἰδὲ τύτο ὁζαλέγε. καήτοιγε ἡ κα τώτων δελζϑη ποῦς ἰὐζις ἐμιασδϑαϑεν, 

ὅτε ἐλεῦν, Ἐύμᾷς ὑμὴν τὸ πγϑυματίκᾳ, ἐασείρφιυϑυ, μέγα, Εἰ ἡμεῖς ὑμδι! τὰ ̓ κιχὰ λ- 
εἰσομδυ (ἢ, Τὶς φυτόις ἀμπελοδνα,ὺ ὠκ τὰ καρποῦ ΝΑ Οὔκ ἐοϑίοι» ὅλ᾿ 2: ἤδει τῷ 

40 κατορλώ ματος τὸ  μέγεϑος, οὐ πο ραιτεῖται ὁ τῳ τέλει τὴς Ὠπρολῆς ἀδ' χσοριϑεῖναι. 

λογίδυ ὃ τίω συλλογάώ κϑυλ4,κ ἀϑδϑοιμίων βἰλέως κούφου τὸ τὸ ράγμα κοιών. ,ὅτὸμ γοῤ 

ἐξ ἀπαίντων (ὐωεισφερμ,)ὀκσίφίῳ οὗφον ὙΥ τὸ τὸ ἐχίταγμα. Εὐπων" αἷἰδὶ τῆς συλλο- 

γῆς, οὐεθυ)εως Εἶπον, ὦ ἕκασορ ὑμῦν ΓΣ ἑαυτωδ ἀϑέτω ϑησενείζων (ὐτοιγε τὸ τὸ ἀκόλα- 

θὺν τῶτο ἰὼ ) λα. οϑτον Εἰπὼν καϑὼς διέταϊαξ 5 ὀκκλησίαις Τῆς Γωλαᾳτίας, τότε ᾧ φ- 

ΦεΥ (οἷς το 1,3. ΥΥ ζ 



κοι: 

Ῥω. {4.κα. 

430 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
τιὐπηγαλν, εἰν ζυλον ὐδοιυς τῇ διηγήσει ΜΨ ὁ ἐπέφρις κατορδουρϑέων ἀγῶν, αὶ ον ταξζᾷ διη- 
γήμθιτορ αὑτὸ θεὶς, ὦ οὺ ὁ Ῥωμαίοις Ὡαζέλλων ἐ ἐποίησε. ὴ χΣ ὠκείνοις ϑυκδῷν διηγείαϑαι τίωυ' 
“σοόφωσιν τὴς ὕΧῚ τὰ (Ἰορρσολυμα  ὐποδημίας, οὕτω 1 “φϑὶὲ ἐλρημοσύνης ἐμξαῦλλει λό- 

491 λέϊων᾽ ΝΜιωὶ: [ὃ ᾿ πορύύομιαι εἰς ἸΙερφσύλυμια ὀζρεκονοῖν τοῖς αγίοις. ύδυκησε κὰν Μακεδονία 

ὶὶ Αχαΐα, κονωνίδν τίναὶ ̓ ποιήσειοϑαι Εἰς ὃ πῆωροιὶ Μ'αἰγίων. δλ᾽ ὠκείνοις ὦ δὶ Μα- . 

χεδῦγων τὴ Κορινίων, τῶτυς ὃ ΧΩ Γ αλρ ππρϑττέπει. κοιϑὼς διέταξε 22», φησι, ταὶς 

ἐκκλυσίαις τῆς Γ αλαῆιας, ὃ ουτὼ ὼ ὑμοῖς ποιήστωτε, Ὁ γδῥηλουύεντο λοιπὸν ἐλρίῆες Γα- 

λαῦν φανίεδαι. ᾿ οὔκ Εἶπε, αἴρινεσα, ΧΩ ̓Ομοκ(ούλθυσα, ἀλλώ, λέταϊξα, οπτρ αὖ .-- 

λεντικώτηξον, ὁ ρα) Μίον πολι δύο, ὠτοής, ἀλλ ὁλόκληρον ἀϑνος ὅπτρ ἡ ἔχ ΤᾺ 
δυγμῷ ποιῷ λέγων, καλῶς αὶ Χ ὦν πάσαις ταὶς ὀκκλισίαις τα “νων Ε: ̓γὰ παϑὸς δὺγ- το 

ματων “πίςιν τϑτο ἰοώρϑν, πολλῷ μῶλλον «τῆς ἔργων μίμησιν. τἰ δῶ διέταζξας, Εἰ- 

πὲ μοι; 
, ἢ Καπὲμίδυ σειζξατν, Ἰντίςι, κυφιακίω, Ἑκαφος ὑμῶν πν ἑαυπο 

ἀϑέτω ϑησαυεῖξων ΝΝ ἡ θϑοδ). Ορκα πῶς καὶ σὺ τῷ καιον πχρ»τρέπει, ὺ ̓ 

ἡ ̓ἡμέροι ἱκανὴ ἰω αἰγαγεῖν ἡ Εἰς ἐλευμόσυνίω. ὀὐαμφήκθητε γ β φησι, ων ἐ ἐτύχετε οὐ τῇ 19 
ἡμέρῳ ζωυτι. τα ἰγοῤοὐπέῤρητα αἰγαϑου,ὺ ἢ ἰΜζα αὶ ἡ ὡρχὰ τῆς ζωῆς Δ ἡμετέρρις ον ζώτη 

γέϑνον. οὐ ,ζωυτη: Ὁ. μόγον ϑπχυτήδειος ὁ χα οϑς εἰς πουϑυμίὰν φιλαν,ϑορπίας, δλλ οὐ αὶ 
αὔεσιν ἔχει ὶ πονῶν ατέλφλυ ψυχὶ Ν᾽ αἰφιεμδμη μέηϑων, θὐκολωτέρᾳ καὶ αὶ Ἰ)ηπτηδειοτέροι τρὸς 
Ὁ ἐλεῷ “ῦ. ΟΦ ὃ τότων ὦ μυφηφίων ὧν αὖ τῇ κοινωγᾷν ὅτω φΦεικῦ"Ἡ" ᾧ αἰϑοινατων, “σολ-- 

«.Κερ.8ι,γ. 

Μαρϑικε(β. 

'λώ ὠπίϑηνι εϑϑυμίαν.ο» αὐτὴ τοίνιου ὑκατος ὑιδβοὲ ὅχ, ἀπλώῶς ὁ δεῖνα, καὶ αὶ ὁ δενα" ΑΛ 20 

ἐς ἵκαφος, αν πίγης ἡ καὶ ἡ σλυσιορ,κα γωνηκν δὴν, καὶ νδοδλορκῶν ἐλθύλαρ», ὰὰ ε- 

«τῷ! τἰϑότω ϑυταυρίξων. οὔκ εἶπεν,εἰς δ ὀκκλησίαν φερέτω, ἵγώ μη χὰ ζὸ μικρὰ αἰοώ.-- 

νων, δλλα ταῖς κά]ὸ ὀλίγον (ἰἰωαγωγοῖς αὐξισοις τίου Εἰσφοραι τότε δεικγύτω ἐμωῖ πα- 
ὀκνουδρου. τίως ὃ ρα. σαύτωἱ τίϑει, φησὶ, ᾧ “ποίησον συ τω οἰκίλν, ςκκλοισίλυ " ὃ 

κιβώτιον, γαζοφυλφίκιο ". νοῦ φύλαξ χρνμάτων εροῖν, ἀρ χειροτόνητος αἰκόνόμες πε- 25 

γήτων. ἡ  φιλφι,ϑφφ πία ζυτίω σοι δίδωσι τίωυ δ μρωσώνξο. τὸτο συύμοολόν Κρ καὶ "Ὁ ΠῚ γα.- 
ζοφυλβίκιον νιῶ, δυλαὃ ἃ Κ ̓ σύμεξολον «ϑρει Ὁ. 5 ἔργον οὐδωμοΐ, ᾧ οἵδα, (Δὲ ὅτι πολλοὶ 

ἐφωδρωῦτωι πάλι ἡμίν ἐγκαλέσουσιν, ὁτὸμ. πῇ τύτων αἰφλεγώβθα, λέϑϑντες, 
μῇ, " αὐρακκλώ ̓ μὴ γίνου φορτικόρ δι ἐπαρϑὴς τοῖς αἰχϑυοισιν ́ ̓ λίπφεψοι τῇ σππέραιρέσει, 

δὸς τῇ τῇ γγω μη )Ψα αἰσνόντων "ὡς γι γε χαταιογουύεις ἡμας ἐ νδρυ ϑριὰν ποιξς. αλλ Οὐκ ἀ- χ9 
»έχο μαι τὐτων λόγων. Ουνδὰ ἢ Παῦλος γα ἠαφυύετο ὑπ τοιούτων (φερε οὐοχλ, 
ὼ σευ σοητοιύτων φλεχίό μδνος βήματοι. Εἰὰ ζ ὃ τ ἵλογνν, ὅτι ἐμοὶ ἱ δὸς, Εἰς τίω 

ἐμδωδκρωτάϑος οἰκίαι ἴσως α᾽ αἰδμιΐης ἰὼ ὦ λεγϑμϑμον μώνλονὃ Ουνὶ πότε. Οἱ γὰ»" τῳ] 
λυσιαρηείφ, φησί, ππολσεδρθύοντες, τῷ ϑυσιαφηρίῳ συμμεείζον"). πλίω ἀνν 1 δως δὴ 

ὡρε ἐπεπίμιησει ὡς ὑαβὲ θαυ Κ᾽ ποιουμδύῳ ἡ Ἴ λόγϑν" γίω ὃ ̓ὐξῷ ΔΜ διοονϑμων τίωυ ἱκετηφ - κΣ 

ἐν τίϑυμι, μάλλον ἢ οὐχ ὑπ ΝΜ διογϑνων, αλλ ᾿χρυμδι 10} αἰδεῤντων δἰ " “Ὁ- 

ῥισιάζομα!. ποία ΝΡ ἡ Εἰπεῖν, δὸς ῷ Κυείῳ πειγοῖντι, ὕδυσον αὐτοῦ γυμνὸν "π- 

εαϊόντα, αἰπυύϑδυξωι ξώον ΟΥ̓ ΤΌ ; ὁ δεασύτης συ (ύκ αἰχοιυφτα ἢ “ἧς οἰχφυμδμην τα 

"λέγων, πείνασο, αὶ Ὁ) οὗν ἐδοχατέ μοι φαγεῖν, ὁ ὀλὐενδεὴς ᾿ μηδενὸς χείζων ὦ ἐγώ αἰ- (λέγειν, 

λανούμαι κὶ Ὁ ἀφήσω ; ἀπανς, Αἰ σθολικῆς Ἰηπιζουλῆς αἱ αὗτη ἡ ἢ αἰχέ. οὐ τοίνιου αἰ- 40 χιώμέν, 

αρυυϑόσοβιαι αἰλλα κα ὺ μῷ ̓ πϑϑρνοίας ἐρὼ, δῦτε τοῖς διοινϑῥοις, νὰ ο μα πλειονορνη 7 δεόμϑμοι, 

φωνὰς, Εἰ Ἐῶ ἔχει! τίς δέξαι καὶ αὶ ἐλέγξαι, δ. ζχῦτα λώφντερ πσοὺς ἑαυτοῖς ὑμαξ 
ἕλχορϑρ, κα ὃ παξϑοἤματι ΜἜηπποντων ἀῤῥὶ κερδούνουϑι, οὔκ αἰοαευύης ἀξιω ὐτα μόνον, 

ἀλλὰ ὦ μυυόλων καρφιιουον, κα ἡ συνὰὲ ζῆν ἀξιον (ἦν' τὰ ζοιαῦτα ποιούς. Εἰ 5 τῇ τῷ Θεοῦ 

Ὑϑθιπι 
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γϑύμι οὐνὴν αἰ ἑαυ μ ογοχλούρϑυ, νκ ̓ ἀδαπόμον ὑμῖν ὦ δϑαγίέλιον ἐϑυχαρϑρ, πὸ- 

"οιουτες δ Σ εἰδειμιῶς καλού Παύλος, τοῖς ὃ ἣ οἰκείοις φκούμϑροι, (Τ᾽ ΟΝ ρισίας πασης ἐρώ, 

δότε τοῖς ἷς δεορϑέῤοις,ῷ αὶ ποιύσυμω τῶτο λέγων, μη διδόντων ἔ ἔσομαι χαλεπὸς κατήγϑρϑς. 

ὦ)» εἰ φράτοῦς ἡμόων ἐ φρατιωζᾳς Εἶν, οὔκ ἐν ἠρειύϑίωυ τοῖς ἐφρατιώταις ὥγφας 

5 αὐτὰ. σφόδρα γὺ ἐρώ τῆς σωτηρίας τῆς ὑμετέροις. αἰλλ᾽ ναὶ οὐεργέφεμος ὁ λόγος 5.) 
καὶ δρώχήρλος μάλλον, Παίύδλον πὐδοιξαϊτέωυ Ἄθων, μιυτ᾽ ὀκεύου ὀζαλέξομαι Χέγων᾽ ἵχας 

σος ὑμδυ το ε ἑαυτῷ » Ἴϑέτω, ϑησαυείζων ον α ω ἐυοδῶται. σχϑτει ̓  αὐτὰ 'καντόζϑεν τὸ 

λνεπαηθε., Οὐκ Εἶπε, τοσόνδε, ἡ ἢ τοσόνδε, αλλ, ὁ αν" ἐνοδώτω, Ε-ἶτε πολυ, Εἶπε ὀλί. 

23». ῦ οχ Εἶπεν, ὁ,τί αὐ ἴις καρδλμῃ, ο ΩΝ ὅγῖι δὺ εὐοδωϑῇ, δεικγιφ' δι ὩΡᾺ τῷ Θέοὺ ἡ 

1 χορυγία. ου ̓ωύτη δὲ μόνον λα; ὐ ᾧ μὰ ὡ ἐγ! γόνῳ ὦ πὸρ ὑ κελεῦσαι κουταιξαλῴν,ῥᾳ:- 

μημζελήν. δὲὴν ποιᾷ τίω ̓συμξουλίω, Ὁ ῷ ̓γὸ κτ' μικρὸν συλλέναοϑει ὀϑεπαί(ϑητορη λωιτουργία ἃ 

ἡ δαυπόβμη, ἂρ δὴ τῷτο σε εὐϑέως κελεὺᾳ Εἰς “μέσον ἀγαγεῖ, ἀνα πολλίω δίδωσι ἢ 

“περϑισμίυ, ἡ . τίω αἰτίαν εις, φησιν" γα μη, ,, ὑτὸν ἔλθω, τὸτο λογία γένωνζ)" 

οο Τουτέριν, ἡα μὴ ὦ τῷ χαιρῷ τὴς Ξἰσφορᾷς, τότε λὐαγκοίζνεϑε συλλίγήν. χαὶ τῶτο δὲ 

1ις οὐχ. ὡς ἐτυχω αὐΐζοις πάλιν κολέτρεων. ἥ ΡΣ ασολσδυκία Παύλυ ππξϑϑυ μοτίρες αὐ- 

τοῖς ἐποίᾳ. 

8. Οτ ὃ ἐλϑα, οἱξ ἐδ δοχιμασωτε, δὲ ̓)πισολώδνν τώτος πέμψω αἰπενεγκεῖν τί 
ιν ὑμδῷ Εἰς Ἰερθσαιλήμα. Οὐκ Εἶπεν, ὁ δείνα, ὁ δεῖνα, δλ᾽, ὅφελν ὑμής δοὰ 

κιμείσηντε, δ ὡς ἐαν ἐληοῦς, ὦφε λεὺποῆον ποιησοι πίω. ̓λωτεργίαν. δ 9 αὐνἷ ποιᾷται τίω 
29 ψφον “τῆς ἫἫῬ τ ποκομιζ ὄντων αἱ αἱρίσεως. υ ἰ γὸ δὲπε [ φησὶν», ᾿ «ϑρ εἰστφο 9: ἐ ὑμδέυ, ἡ [] δὲ ὄΐζῳ.. 

σία Ὁ ὀκδλογῆρ ́  ἢ ὐἰσοκομιζόντων ὅχ ὑμῖ. Εἶτα ὕα, μιῇ "ὠδοῖς Ὡὐπολιμιπόρεοϑαι δζη, 

ῷ γφάμμᾳτα «πον τϑναι,λέγων᾽ ὡς ἐαν ᾿ δυχιμασητε, δὶ Ἰππτολῶν πέμψω, ὡσανεὶ ἔλε- 

Ἄν," οτικαγω ((μωίσομαι ἀὐδοῖς καὶ κοινωγήσω Τὴς λειτεργίας ὧν ἣν γ)ϑαμμάπων. καὶ 
οὔκ Εἰπε,τύτυς πέμνω ὠπειεγκῷν τίω ἐλεημσσιωίω ὑμδι, δλλα' τίω Ὅν ὑμδμ!} Ἱγά; 

2 διξι μογάλφ ὀργαζορδύοις, ἢ γα δείξη αἀὐθιρ' χερδαινονζας. ἀλλαχοῦ! ὃ ᾧ δ λογίδρ καὶ θ9ι- 

νωνίλν καλά τὸ ὦ ῥα μὲ ἐβαϑυ μοτέρϑυς ποιήσῃ, τὸ ἡ, ἴα μὴ ἐπαρη ̓ θδα μού ψϑρτοιτε ἐλεη- 

μοσιωζω ὠνόμασε. 

4 Εδλυ δὲ ἡ ἀξιον τῷ καμὲ πορόνεοϑαι, Οἱὲ ἐμοὶ ' πορδῦσον:). Ἑνήρύει πά-᾿ 
λη Εἰς δανψίλωμ ἀὐοις πυδλτοότ4. ἑαὶ γὴν ὥσῶτον ἡ ἢ, Φη σιν, ὡς τὴς ἐμῦς δείοϑαν 

30 γλοισίας, σὐεἶδ' τῶν κὐϑαιτήσομαι. ἀλλ᾽ εὐθέως μὸν τού ἐπηείλατο, σσυδ Εἶω 
στιν, ἐπειδὰν φἰϑλϑέωμαι ἐ ἐγὼ ὁ Ὀἰποκοιιίζω, σσοῖδ' οὺ ἂν ὑ οὕτως αὐ, ἤυξησει, Εἰ δξ- 

ἀρ χὴς ἀδ! τίλφκεν᾽ ὕφιρον υδυτοιχαλαΐς κ ὁ εὐσίρως ἀΐῳ παϑείϑησι. 29 δὴ τῦτο σὰ 

ϑλίως ὑπο έοκτο, οὔτε καϑεύπαξ αὐο' ἀπεσιώπησεν, ἀλλ᾽ Εἰπὸν ὅτι πέμψώ, τότε. «καὶ ἐ- 

αὐτὸν παελοίδεσι. Ὁ ὁ ταύ), δὲ παλιν κυφλοις αὐςῶν ἐ ἐποίησεν "ον τρίὲ εἰπεῖν, ἐδν' ἡ ἡ « ζιοὺ 

45 τν κα μὲ πορεύεοϑαι ᾿ τῶτο δὶ ἐπ’ ὠχείνοις ἔκειτο, τ πολὺ ποιήσαι τὸ ̓ συλλεγϑιϑνονῷ το τὸ- 

σϑτον, ὡς δυσωπῆσεω ἡ Ὁ, αὐτὸν ὀἀὰφῆναι. 

᾿ ,Ἐλεύσομαι ὃ .) ποὺς ὑμας, φησιν, τὸ Μακεδονίλῃ διέλϑω. Εἶπε αὐωτό- 

ρὼ πτο, Ὡλὲ τότε μδὴ «ὦ τ᾿ ϑυμού " πσδοσέϑηκθ γϑεώὼ, Καὶ γνώσομαι ου ̓ ὦ θρονὶ αἰορ, διιδὲ 

“Ὁ πεφεσιωμένων, ἀλλὰ τ διωιύαμιν" ὐὐζωῦϑα, δὲ παεϑσυνέφερον, ἵνα καὶ ποϑήσω.-- 

49 σιν αὐτι τίωυ χϑροισίαν᾽ Εἶτα να μὴ λέγωσι, δἰ δῖζυ, Μακεδόνας ἡμδὰ" πορϑτιμιᾷς Οὔκ 

εἶπεν, ἐπειδὺρ ἀπέλϑω, ΩΝ ̓ἐπειδμ διέλθω Μακεδόνίαν, Μακεδὸυνίαν "γὃ δβούσομαι" 

6 ΤΊρϑευμας δὲ τ αὐ ϑαῤδιώ, ἐς αἰθαχήμαζσω. Οὐδὲ δ ὁδοδ βού.. 

λοθα ποιήσχοϑιοι πβεργϑνυ ὑμαξ, αλλ ̓οὐνδιαωτρίηψαι ἡ ὔϑαμφαι. ὁ ὁτε ΨΥ ζαύτα ἐ ἐ- 

“πέςζελλον, ἐν ̓ φέσῳ ζω), χειρδίος α ὅγτος. λέγ τοίνευ, ὅτι Εως πεντηκϑφῆς οὐ Ἐφέσῳ Ἐχι.-. «,Κοριριη. 
ΟὨεγίοι. τοι, ,. Υγ 5 εϑνώ " 



ΝΝ. 

" 
ΝΝ 

" 

Η 

᾿ ! ΝΠ 

' 

χος ἱφ΄, 42» ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕἸΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

' αϑμώ:" κα δὲ ζαύτα ἀπελεύσομαι Εἰς Μακεδονίαν, ἡ δῆϑων αὐτίω', ἔξω πϑϑς ὑμας 

τὸ ϑέρες᾽ πολλαχις δὲ ᾧ τὸ χειρδέδα παρήςυμας ποιήσω. ἥϊνος δὲ ἕνεκεν Εἶπε, τύχον, Ὗ 

οὐκ ἀπεφίωα » ὅτι καὶ πλώται πσδϑήδει Παῦλος, ᾧ συμφερόντως. 2 σ᾽ τῦτο ογοὲ ἀἰ- 
πλώς ϑοοφαμεῖ), ἵνα κἀν μὴ Ἄν.) ἔχη χαταφυγάυ͵ τὸ π αἰδϑοίςως πυρϑειπεῖι, χα 

τίω τῷ πνεύματος ὀἰβοισίαν ἀἰχϑυσον αὑτὸν, δπΈπερ ἐδούλετο, Οὐὰ ἔνϑω αὐτὸς ἐπεθύμει" ς 
ὁ ὦ οὖν τῇ δοί τίρᾳ ζιϑνσιν Ἐχιτολή, τὴς μϑηύσεως ὕεχεν ἀπολθηϑύνϑμος,, καὶ λέγων ἼΗ 

ἐκορανζ' αἱ βουλεύομαῃ, κτ σείρχᾳι βουλεύομαι, "αὶ .» ἐμοὶ τὸ ναὶ γαὶ, ὦ τὸ οὐ οὐ. 

1να ὑμεῖς μα παϑϑπεέβεψητε, οὐ ἐδ πορεύωμαι. Καὶ τῦτο ἀγάπης καὶ φιλο- 
φοργίας πολλῆς. 

7 Οὐ λίάλω γὰ} αῖι ὑμαξ ον αβλόδῳ ἰδεῖν. ἐλπίζω γὰῦ να χοῦνον ἐχιμεῖναι το 
παοθεύμαξ, ἐὰν ὁ Κύριος Ὀχιτράψη. Ταῦ πο δὲ ἔλοδιν,, ὁμοῦ μδὺὲ τίω" ἀγά- 

΄ πίω δικγάμϑμος, ὁμοῦ δὲ ὧν αἰ εδοτόμονζς φοξανν, οὐ μῶν ὀκκεχαλυμμίνως, ὐλλα 

πϑοοήματι φιλίας. 

ὃ ππιυϑμώ καὶ ὦ Ἐφέσῳ ἕως ὃ πεντηκ "τῆς. ἘἙἰκότως αἰκριξαἷς ἀὐοῖς ἄπϑωτα λέ- 

γέ καϑαπερ φίλοις διλαδν. ἡ γδν τθο φιλίας, ὃ τίω αἰτίδλυ Εἰπεῦν, δὲ ἐῶ οὐ αϑλέλμε- ας 
0, δὲ 1ὦ μέλλει, ᾧ ποῦ αἰ ϑτοίξα, 
9 Θυρρε Ὑ μοι ὀμέῳγι μεγοίλη ᾧ ογεργής ἢ ὀῤτικείμϑμοι πολλοί Και Εἰ με- 

γάλη, πῶς ἀὠπικείμϑμοι: δὲ ἀὔφ ὧὲ αὔτο (ὦ) αὐτικείμϑρμοι πολλοὶ, ἸὨΩΦ᾽ μεγαίλη ἡ πίςις, 
ὯΝ κράλη ὁ θυρφα Εἰσοδὶς. τ δέ Ὧι, ϑύσρι μεγάλη ; πολλοί Εἰσιν ὡ περοσκῦνα- 

σμένοι τίω πίς!ν δεξααϑαι, πολλοὶ ἔτοιμωι τ ᾽σελϑεῖν χαὶ " Ἐχιςρένψαι. ἀὐρυγωρθς μι 30 πὀπηΐα, 

ἡ Εἶσοδὸς, ἀἰκμιαξουσης λοίπον τὴς ὙῊὉ᾽ πσοϑσιόντων οὐ δνοίας Εἰς τίω τῆς πίςεως ὑ- 

'παχϑίω. “19 Ἰῆτο σφοδρώς ὄ ὅέξολος ἔπνει; ἐγ 5) πολλοῖς ἑώρα φιςα νὥμοις αἰστυ. 

δ}9 διὺ αἰμιφοτέρων ἕνεκεν μεῖναι! ὀγοζω ἴδ μέγα ὡ κέρδος ὦ ὅτι πολιᾷ ὁ αἰγωγυὺ τύτῳ 

ἢ αὑςῶν αὐρεϑαῤῥριωε τω Εἰπεῖν, ὅτι πϑλυταιχοῦ λφιπὸν ὁ λθγ»ο. »εργεῖίται, ᾧ βλάςαίει 
ῥῳδίως. Εἰ 3, πολλοὶ (Ὁ Ἐλτζουλθύοντες, ἡ την σημεῖον τῆς τῷ ϑυαηελίου πο κοπῆς. ᾿ς 

Οϑοΐποτε γ)5)}} ὁ ποιηρϑς δαί (ον ἐκ ζοος αγόίώνει, δλλ᾽ ἡ ὅτὸμ πολλαὶ “Ψ σκθυαΐν ἀντι 
ὡὐπαζόμϑμα ἴδῃ. . 

ἸΘΙΚῸΝ Κα ἡμεῖς (νυν, ὕτὸν τι μέγα καὶ διυναιὸν ἐργαφαιοιῖ, βουλυϑώμϑυ, μὴ τ σχϑττῶ υϑρ, ὅτι 

πολίων ἔχ πόνον, δ᾿ Εἰς ὦ κέρδος β λέπωμϑμ. ὅρα γριῶ ᾧ Παῦλον οὐ δγρ τ ὀκνοιώ-- 
σα, δὶ δχρα τῦτο ἀμαδυόνϑμον, ΤΩ Ν᾽ αὐτικείωϑμοι- πολλοὶ, ν᾽, απ μεγάλο ἐῶν ϑυρα,ἔχι- 30 
χοίρνϑμοων ὦ ωὐρδαιϑμονζᾳ. Ὁ ΣΡ ὅπερ ἐφίω,, σημεῖον τῇ το ζω τῷ γυμνούον, τὸν [6 ολον. 

Ων  γ ὅθι μικρᾳ ᾧ φαῦλᾳ πηρᾳξανζμ,πϑροξιῶαι Ὁ ππονηρϑνϑηφίον ἐκᾷο. ὡφε ὁτὸν 
ἴδης λύδρα, δίχαιον μεγαλᾳ κα τορϑοιουτοι, ὼ μυφία παορνζᾳ δειγα, μὴ ϑαυμασῃς. τουγϑω-- 

ον δ ἔδειϑαυμαάζειν, Εἰ πολλὰς λαμζλύων ὁ ὄζμῥξολος πληγας, ἐνϑιεν ἡσυχαΐζει καὶ 
πράως φέρειν ῷᾳ τραύματα. Οστῖν γὸ, εἰ ἐφις χογτῦϑρος (ωελῶς αἰγδλαίνοι χα ἐφαϊλ-. 15 

λοιτο τοῦ χενζοιοῦτι, ϑανμώζειν χρν χαὶ γὺ ὄφεως πϑυτὸς χαλεπώτερον ἕρπτει ὁ δζριξολϑς 
πᾶσιν Ὁχιπηδῶι, καὶ ὥασερ σκϑρπίος Ὦ) κἐγξ»ν εὐβας,ΟΙ ονίςαται. μιὴ δὴ τῶν» ὑμας ϑορυ- 
(τω. ὦ Ν᾽ ᾧ οκ πολέμυ κ᾿) νης ἃ σφαγῆς ἐπϑμιόζᾳ αἀναΐγκη χφὴ ἡμάγϑαι, πολλάκις 

ἢ. αὶ παύματα ἐχάν. ᾧ σὺ τείνεωυ στὸν ἴδῃς τινα ἐλεημοσιώας ποιοιῶτα, χα! ἀλλα, μυεία. 
ὀργαζονϑιον αἰγαϑα, χαὶ ζωώτη συγκόώγοντα τῦ ἀζρζολυ τίου δώάμωυ, Εἶπιπεισασ- 40 

μεῖς αἰἴθδεπεσόντα καὶ κινδυυύοις, μὴ ὀρ τῶτο ϑορυζηϑῆς. ὀζρὶ γὸ τῦτο αἰθιέσιεσε πειρασ-- 
μοῖς, ἐὴζ σφόδρα ἐπλυξε ῷ δύμθολον. χαὶ πῶς ὁ Θεὸς ((ὠϑεχώρησε, ῷυσῳ ; ἴα μᾶλλον 

φεφλνωϑῇ, ἥα πλείονα σπληγών λαίξη ὠκᾷος. στὸν »κ Κ᾽ ὃ αἱ γαϑεὶ ποιᾷν αὶ δεινὰ πα. 
ων θ),σρ φῇ [ϑπτόρτος, πληηεῖ ὁ δζρθολος . μέγα ἅ γυνὺ δίουρίας φεεϑεδῥων 

᾿ τ ὐἰλγμωώτων, 



γήμην! 

γϑνόμιδα. 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΠΡῺ Τὶ ΔΟΥΙ. μγ: 133 χιν ς΄. 
ὩΣ γμάτων, ὼ ἐλεῶν, ᾧ ϑρετὴς ἀὐτέχεοϑαι᾽ πολλῷ ὃ ) μεῖζον Το δεν παίορνται, μὴ «- 

φία αϑαι τῆς καλὴς (της ἐ ἐργασίας. οὗ τὸς ὅθ: ὁ 4 ῷ Θεὸν μάλιςα ζᾳϑια ποιωών. 

ὥςεκαν κινδγευθυωμδῳ, αἱ ἀγαππτὶ, καὶ ὁβιοιὼ ποίσω μϑι, “Τ' πλείονος ἐφᾶθα «δοϑυμί- 

«ς ΚῊ θ᾽ ὩηρΕΤὴς πόνων. σὐθὶ γος ὧπτ ὁ τῆς ἀὐτιδύσεως χαιθθς, μιὴ τοίνιου οὐγ ἴμω)α, 

4 ἀπαιτῶμδυ ὧν ζξεφαίοις, ἡα μι φ» τῷ Ὅμβῳ ν δὲν φεφανων ἐλαήβωσωμδν ἡμῆω τίω ἄμοι- 

ςω. καϑυύπερ "Ὰ» Ἐχὶ τ παν! ὡς " ̓ ἑαυῶν τρέφοντες ἡ ἐργαζόρϑνοι, μείζονα ζ) 

μμιαϑϑν λαμιβανουσιν,(() ὃ ἣ θὰ Ος μιοϑωσοιμδμοις πξοφόρϑμοι, -« ασυτέμιοντεῃ τὸ 2 μιαϑού 

οὐ μικρὸν μέρ» οὕτω χα ἐχὶ ὦ αὶ ἁγίων. ὁ μωρία ποιων αγαθα, κ μυρία πα ΩΝ κα 

τοὶ ἀκέραιον ἐχ ᾧῷ μιαϑὸν, ὦ πολὺ πὰ εἰονα τίω αἰμωιβέω, οὐχ ΟΡΤΟΣ νω αἰγαϑών, ὧν ἐ- 

10 ποίησε μόνον, ἀλλὰ ἡὶ κα δ καχδὺ ὦ ὧν ἔπαϑαν " ὁ ανέσνως οὐζυϑα ἰπολαυωνᾷ τυ- 

Φῆς, οὐχ οὕτως ἐχί λαμεσσζϑις ὥν' φεφαοις ὦκᾷ. μὴ τοίνεν οὐζϑα ζυτώμϑυ γίω αν. 
τίδοσιν, αἰλλιαὶ ποτε μαλιςα χαύρωμδμ, στὸν χατορϑοιώτες πά αώμϑν καχῶς. οὐ γα ρ(ὺ 

ὁκ ἦν καὔγϑωμθι μόνο, ἄλλα καὶ ῷ τν' πειρασμοῦ μκϑόντμ ἡμῖν ε Θεὸς ὀκᾷζ (μιθεῖ. 

ἡα ι ὃ . σειφέφερον δ λέγω ἦϑηται, ἐφώσαν δύο τρλούσιοι ἐλεήμονες, ὺ ὃ διδύτωσειν πέγησιν, 
ι.5 Εἴτα ἰῷ πλούτῳ μϑρέτω, κα ὕ πάσης θϑηρμαρίας ἀἰσυλουέτω" ὁ Εἰς πενίὸν πιῆέ- 

τῷ ἥγαδα κἡ συμιφοροὶς,ὼ "ον ἐχέτω τω θεῷ. τύτων τοίνεω ἀπελθόντων ἐκχῴ, τίς μεί- 

ζοα λήψει), ᾧῷ ̓μιαϑόν; ᾿ οὐκ θἴδηλον ὅτι ὁνοσῶν ταλαιπωρφύμϑρος, ὃ ὅτι ν 8 ἡ ποιεῖν͵ καὶ 
παρών καχώρ σ τὴν ἔπαϑεν λὐ,ϑεῦπιωον: ; πορῖι ποῦ δῆλον. Ἂ γοροῦτος ΟΣ ὀνδριας ὁώ- 

δωμιαδτινος,, ζδέ γνώμων οἰκέτης. Εἰ ὶ οὐ δ᾽ ἐλπίδω βασιλείας δεῖ τι ποιᾷν ἀγαθέ, 
:ο υ»λὰ αἱ δ Ὁ τῳ Θεῷ δοκοιωῦ, ὃ πάσης βασιλείας μεῖζον ὅ4:ι, Ἴννος ἀξιὸς ὅθινο ο Ω Ο μὴ 

λαβεῖν ὠῦϑα τίω Αἰ ῇιδοσιν᾽;Βιργρτερος αἰϑὲ τίω Φιρετίωυ γινόυδμος ; μὴ τοίνεου Ἀρν- 
ὠᾷῖβα, ἰδώρμϑυ, ὅτι ὁ δεῖνα χήξϑις καλοῦ, καὶ χὴ δυχαρ (ἰωεχεῖς ἐργαζοιϑμος, ἀπώλεσε 

τίω οἰκίδ ἐ ἐμυτρηαϑεῖσειν, ἡ ὑτέραν “νὰ τοιαυ τίου ὑπέμενε συμφορά. ὸ ΣΨ κα τῦτο 

Ἀν (Ὁ μμοϑϑν᾽ ἐπεὶ ὺ ὃ Ἰὼ οὐχ οὐ οὐτῶς Ἐχὶ τὰς ἐλεημοσιμαις ὀθσωμαζει, ὦ ὡς ἐφ᾽ οἷς 

15 ἔπαϑε «( ζωπα. δ τϑ (Ὁ φίλοι ἀξωτελίζονται (τότε, ̓  συϑδγὸς ἄξιοι λόχγϑν 

νομίζονται ἐδ, οτι ἴα ᾿ πϑλούσοις ἐξήτοιω αἰτιδῦσεις, κὶ Ὁ Ὥστ ̓σϑύτων τῷ τῷ διχαίν χατεψηφίζέν- 

το. μὴ τοίνεω οἰρζοδδ ζητῶμϑν τέων αἱ μοιξίωὶ πίνητες ἢ ὃ τ]ωροὶ "λωόκϑμοι. ἡ γὰρ ἐραύτης 
το βϑὐπελείας, οὐρκνοῦ πελκειμδου καὶ ὼ ΜΡ (ὃ οὐρρνὸν, (αὶ οὐ δ αἴξισχοπαν μὴ 

δη οὕτω ποιώμδμ ̓  αλλ ὁπτρ δν' ἐπέλϑη “ αἰδυκηήτων Ῥπζαγμάτων, κἡ ἡμεῖς ὕσυμη 
4) Θεοῦ διμενεχὼς, Ὁ ποι) ὅα τῶ μακφοίῳ Παύλῳ, ξ χιζώτιον πενήτων ποιώμδν ἔχε 

οἰκίας, ὦ ὸ ὐἷϑα τὸ Τὸ τύπον, ὃν ἕξηχα, δύγδεδμος, ἐκ4. χείαϑω, καὶ ὁσαίκις ἀν Εἰσέλϑην ὑεῖ, 

καίω: πούφτοι τίω ὀλφημοσεωζων, ὼ τῦτε αὐάπεμπε δὐχίω. ὼ ὥαπερ οὐκ ἀν ἕλοιο 

χερσὶν αἰίπῆοις θὔξαοϑαι, οὕτω μηδὲ ἐλοημοσμύης χωφίς. Χ γντ τὸ ὃ εὐαγίξ. λιον κρέμαοϑαι 

«Δὰν κλίνευ οὐκ ἔλφῆον ὃ ἐ ἐλουμοσιμύζω κεῖο δαήέλιω ἅ γέ ἐδ κρεμιαίσῃξ μι- 
24 δὲ) ποιοῦν, Οὐ νν τοσῶτον ὠφεληθήσῃ. τὰ ἢ ἔχων ὃ κιξώτίον, ὃ ὀλοὸν ἔχ Κ' τὸ ῷ ὀζρξόλν, 

τίω εὐχζω «ἰσνθτήηερον ποιῇς, ἀγίλν χαταισκόναζεις Τ' Ἔ οἰκίαν, Φυφατὺ ἐγδὸν ἐ; ἐχὼν Ἄτοκει- 

ῥϑύας τὸ βασιλέως, ΠΝ το χα τῇ κλίνη κείαϑω ὃ κιδωωο, ὑαφλυτασία φος ἐςαι ἡ 

νύξ μόνον μηδὲν, δξ αἰδικίας ὀκᾷ βϑηέιϑω. ἐλευμιοσιούη Ἂ Ὡ τργμα ἔφη" ἐλέημρ-- 
σιώζω ἢ πω ὠμότητος Οὔκ ἔνι βλαφησαι ποτε, βούλεοῦς ᾧ ζ,ἐ ἀφορμαῖς, ὁ9εν δε κατοι- 

4ο ζαλλειν, Εἴπω, ὦφεχαὶ ᾿ ἴωωτι τοῆσαι ε εὔκολοι τί τοιαυτέωυ Φορᾳν; ; ὃ χειοϑτέλης, δὶ Ὧ 

"ὑπροδυματοῤῥα Φος, ἢ ὁ σκυτοτόμος, ἢ, λκοτύπος, ἢ ἕτερος ὑςΊσοιω ὁ δομιουρηρς, ὁ ἐπτι- 

δῶν πωλήσῃ Ἧι ὙΠ. στὸ τῆς τέλη ̓ ὀχέοϑω τῆς μιῆς τῷ "Θεῷ, καταξόλέτω μικρὸν 

μέρρε αὐτόθι, τα ̓μεειζέοϑω. πσδὲς τὸν Θεὸν ἐξ ἐλφῆονος μοίρας. συν ἐγ μέγα αἷ- 

τῶ᾽ δλλαὶ τοσῦτον ὅσον Ἰουδαίων (Ὁ νήπιοι, ̓ μνφίων γέμοντες χακδΐν, τοσῦτον (Ὁ (δ οὐρα- 
Ομεγίοίξ, οι. 3. ΥΥ 3 γὴν 



χϑν ἐξ’. 

φιλα κί, 

“. Κορδ ι. 

"4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
γ0ὴ ὃν αολσδοκδίτες ἡ ἡμεῖς ̓ξ βαλλωιϑν. ζὐτω: 5 οὐνομοϑα δ, οὐδ κωλύων ὃ πλέοι λέγω, 

δ λ ἀξιων μη ̓ἐλαῆοι τὴς δικατης μαίρας κριτουϑοναι. τῶν ἢ μή ̓ πωλεῖν μὸ μόνον, δλα αὶ 
ἀγοράζων ποία ς τῶτον ὁ ὦ ὦ» « 205  κεκτηρδύοι τηρείτωσαιν ὧν γομιον ῳ ταῖς τσ- δ καὶ μιδγῃ, 

ἐδοις᾿ τῶτον πότε Φῶν δικούς συλλέγϑντες πῦρϑις. σσϑὸς )ὺ (ἦν τίχοις απομτοιῶ- ιζίμδεν, 

ζι οὐϊιϊλίς μοι λόγϑον συσὲ πυδϑς φραϊιωζας ὁχυσείονζοε ἄλλοις, χϑῃ ᾿ ποξαγματθυομδύοις ς 

ὐλλοτοίας συμιφορα. Ουοὲν ἡ ὀκᾷ)νν βουλέται δέχεοϑαι ὁ Θεός " αλλαὶ σσορς ὧν 

ἐκ δικαίων πϑνω! συλλέγϑνζας τὰ γα ὀγτοῖ, ζῦτα λόγω. δ) δ λέλυ ὧν τοιαύτη (ἱμυνϑείᾳ κα- 

ταιφήσωμϑυ ἑκυοδῳ, αἰ αυὸ τὸ , (μυειδότος χεγτου θα λοιπὸν, ο ν᾽ ποῖ τῦτον ἀσπολίπω μϑρ 

ρου "νόμων, χαὶ συον βαρὺ λοιπὸν ὃ ποδάγμα ἡγησόμζϑα, χα χὺ τὶ μιαρὸν ἐχὶᾳ μείζονα ἡξο- 

μδρ, καὶ »μϑιοτήσειντες χρρμωύτων καιταφρυνᾷ, χαὶ τίου ρίζαν κακόν λὐᾳασαίοιντες, τὸν 1ο 
μ' ἀδείας βιωσό θα, βίον, καὶ τὴς μϑηούσης τάυξόμεϑοι ζωῆς, ἧς ϑιῥοιτο πόμις 

ἡμα Ἐχιτυχάν. 

Λογ. μδι τὸ ΕΑΝ ΔῈ ΕΛΘΗ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ, 
᾿βλέπετεδια ἀφόξως ἤμηται πυδϑεύμας. ις 

ἐξ πρὸ τις ἡ "εἴτα ἀνώξιν ἐἢ τὸ τῆς αἰδρείαρ τὴ “τῆς Τιμοϑν τίω ̓ὩἴῬακλη - 

σίῃ ζω τίω" δλλ᾽ οὐ Τιμολέν ὃ ἐνεκαν τὸν Εἴρηται, λα Τ᾽ ἀἰκου- 

ἢ ὦντων, ἴα 4 μὴ ̓δζν τῆς Εἰς αὑτὸν Ἐππβουλῆς ἑκυζὃν κατασλᾷ 

ὀκᾷος (ἃ ἅ ΠᾺΡ εἰ ἰαποὶς κινδιούοις ζῶ πϑλεμξεῦλημϑμος. Ὡς ὃ 20 χιφορίν 
πατεὶ τόχφον (ὠς ἐμοὶ ἐδυυλίυσεν ἐν τῶ ϑϑαηελίῳ, Φησὶν. δ θέν 
δα μὴ ἐἰπὴ τῆς Εἰς (ὃ μαϑητίω οϑρασύτητορ, ν᾽ Εἰς τ διδασκα.- 

λον ασοϑέλϑωσι, αὶ χ χείφρις ρων), πόῤῥωθεν. ἀύδις χαταφέλλε! λέγων, ἴα ἀἰφόζως “γν- 

ταὶ «πρλεύμαξ, τυτέςιν, ἵνα μὴ] ὧς ἐστ βκατιξανίςα) ἣν ὠπεγνωσμένων ὠκείνων. καὶ 
χέων ἐν ἀδρϊς ἴσως Ἰλχιτμᾷν, ἐπ ὧν ᾧ Παῦλος" ἐπέφηλε. ὺ νὴ ἐπνήίλα» δ ἀὔζ' ες κόπον, 

τῷ» πέρεπεῃ αὑτὸν. Ἐπιμήα » Τιμόλεον ὑμείν,φησιν, ὃς ὑμας λὐαμνήσνι ζις ἐδοις μα 

Ωὲε ω Χειφῷ, κοϑὺς πόμταχρό εὖ, πάσῃ ὠκκλοισία διδείσκω.. ἵν δῶυ μὴ ̓δὐδυείᾳ, κα) 
πλούτῳ, ἡ τῇ τύϑημνο συκεῖσει, δ' τῇ ἢ ἔξωϑον σοφίᾳ ϑευῤῥοιώτες Ὀπείλων), κὶ ὼ ἡχμτλθωσιὶ αὶ 
Ἰθηξουλθήσωσι ἀλρριώτες τοῖς ἐλέγγις τοῖς 'ς ον εἰυτυ ἢ δ ς ων ὃ  διδείσκορος ἐ ἐπετίμη-- 

σε, δίκζω «τὸν ὑπαιτίσωσυ ὀκῶνον αἰμευόνϑρμοι, ΓΩ τῶτο φησιν, ῥα ἀφύξως Ἄόνται 30 

πσοῦς ̓ὑμαξ, . μήγὸῤ μοι (ὧν δ ἐξωλον Εἰπης δ ἐλλίωας ο απίτοις ̓ ῷῳ τ υμδζ) «.- 

“παμτῶ, χα ὧὐ δ ἡ Ὠπτολὺ ὦ ἅπασα (μετ, ὃς ὃ ον ΦΧ ὦ ασρϑοιμίοις ἐφόζησει. 
ἁλὶ τοῦτο Εἶπε αελεὺ ὑμας. Εἶπα ἰγῃ γῆς Αἰ θχονίας αξιόπιον α αὐτὸν ποιᾷ, λέγων" 
Το) ἐρορν Κυρίου ἐργαζῷ. Μὴ ὸ δὲ τοῦτο ἴλης, φησὶν, ε μη ̓πλυίσιος,εἰ μη 8 ,8.- 

παίῤγύτος, μνδὲ ὠρεσζύυτης, δλλὶ 4ἱ Ἰλιτέτακ)κὶ ὺ λίυφ ὃ δὲ ἐβλϑν Κυεὶν ἐργείζοπω ἕ' ὅτο 35 
ὃ ) αὐτὶ πείσης αὐτί καὶ Ὄ λείας, ὑπλούτυ, ὺ ἡλικίας, ὲ σοφίας Ὑἰπθχρη, Ἢ οἵχ ἡρκέσϑη 

τύτῳ, δλλὼ προ σέγηκε, Καϑωςὰ Ὁ ἐγώ. Καὶ λϑωτέρω, Ος 6} μ᾿ τέκνον αγα- 
πητὸὼ ον Κυρίῳ, αὑτὸς ὑ ὑμᾶς ἀπαμνήσειζῳς ὁδούς μὰ ζι ὧ Χειφῷ. ἐπεὶ δξζω χαὶ νέος 

2ω, ὐ μόνος ἐνεχειείοϑη τοσούτυ δόμου ἐίϑρθωσιν, αἰκιφότερᾳ δὲ Εἰς χατα φρόνησιν ἥδ, 

Εἰκωτως ἐπάγει" 49 

11 Μή τις δὲ δὼ αὐτὸν ἐϊξουθενήσῃ. Καὶ ου ̓ Ὀὑτο «ποτ μόνον, διλλὰ καὶ πμάω 
“πλείονα, δ « Φησι" Περπέμψατε δ αὑτὸν “τ᾽ Εἰρίωυης᾽ Τντέςν, «- 

Φο ὁδως, μὴ μαχας ὼ φιλονεικίας ἐμιποιοιώτες, μιὴ ἐἔϑρας ὁ ὁ ἀπηηθείας, ΝΥ αὑποταγάὼ 

ὁ τιμίων, ὡς διδωωσκεύλῳ πρφοσέρντες. ἵνα ἔλϑῃ ἄσϑῆς μέ. ἐκδίηο μαι γὸ αὐτὸν 
μ᾽ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠῚΙΣΤ ΠΡΩΤ. ΛΟ Γιμλ. 432 κιὺ ι΄, 
χ ΠΣ η ἀδελφαδ,. Καὶ τοῦτο Φοξοιῶτος ἀὐζις ζω. ἵγω γ Εἰδοτες ὅτι πϑρ- 

γα Εἰρνσε) ποῦς. αὐτὸν περ δ παϑη, ὑππεικέςερο ὅϑωνται, ἰῷ τῶτο πὐρϑσάϑηχεν, 

ὀκδέχομσι δ᾽ «αὐτὸν. ἄλλως δὲ, ὑ οὐ τεῦϑον αἰξιόπιρον ποιᾷ, Εὖγε μέλλων ὀϊζιόγαι, αὑ-- 
τὸν αἴδευϑύει, καὶ τίω' Εἰς ὠκείνους δείκγισιν ἀγαπέω, ὁτὸμ ὧν ϑτὼ χϑήσιμον δὶ αὖ- 

» δὲ φαῤηῆ πέμψαι, 
1: Περὰ δὲ Απολλω τῷ ἀδελφοῦ “πολλα, γϑροκάλεσα αὑτίν,α ὀλϑῃ καϑϑς ὑμας μ᾽ 

ὮἋ ἀλάφων, Οὗτος καὶ ᾿ θὑπαίδεύτος δὸκᾷ δῇ, καὶ ἣν φρεσξυτερρς τϑΤιμόλίου. ἵ᾿ 
δδω μὴ: λέγωσι, Φ ποτε ῷἥἅ κζ ᾿ ἄνδρα οὗν ἀπέζήλε, ῷ δὲ γέον αντ᾽ ὠκείνου ; ὟΝ δαὶ 

τοῦτο πῶς τ᾽ Ῥαμιυϑ)εῖται, ἀλφον τε αὐτονκαλών, καὶ πολλα "αὐ Ἴακοκλ κέναι. λέγων. 

1ο αγὸ μὴ δόξῃ φεῦ τοτιμιηκέναι ἀντ ᾧ Τιμόλεον, χα ἡ] τῦτο μή αἰπεςα λκέγαι, καὶ 

πλείονα ὀνικοιύσν (ὴ Φλίνον, ἐπήγατε, πολλὰ αὐ: ϑροχόίλεσα, γα, ὀλϑη. ζω, οἷ 

Εἴξω κῶνος, συ ἐπύνυσει, αἱ αἰλλ᾿ ἀντέφη ὑ ἐφιλονοίκησεν ; οὐ λέγει τῦτι, ΣᾺ ἢ να μήτε 
ὀκῶνον ἀζαβάλῃ, αὶ ὼ αἷφῷ ἐ εαυῷ Ψ Ὡπολογήσητα!, φησι, Καὶ πϑυτωρούκ μρϑέλη- 
μα, ἵνα νεῶ ἔλϑη. Εἴτα ἵ ἰγαι μὴ λέγωσιν, δ τί σκῆψις ζωταὺ Ὁ ϑήφανις, ἐπήγατιν' 

ΠῚ Ἐλδύσεται δὲ “πρὸς ὑμας, ὅτὸμ ἐ ἐυχαιρησῃ. Ἴουτο 1! τ᾿ ὠκείνου α'πε- 

Λργήσουτο, χα ̓ ἀδοροις ἐχιποθοιώζως αὐτ » τῇ ἡἐλπίϑι τῆς αδοισίας α ἀνέπειυσεν. Εἶτα δὲι-- 

κϑις δδιοὐκ ον τοῖς διδωσκαίλοις, δλαὶ καὶ εἰν ἑαυτοῖς ὀφείλοισι ζις ἐλπίδας 4 ἔχειν τῆς 

σωτηρίας, φησί, 

.13 Γρηγϑρᾶτε, φήκετε ὧν τῇ πίςή' Οὐκ ὦ τῇ συφίᾳ τῇ ἔξω. ̓ Ὁ» ὅψη ἐ. 

10 χϑὶ ὁφαναι, λα φέρεοϑαι, ὥασερ δὼυ ἐν τῇ πίςῳ ἐςαναι. Ανδρίζεοϑε, κρο- 

ταιοδεδε᾽ 
14 Πωντα ὑρϑᾷς ἣν ἀγάπῃ γοίοϑω. Ταὐτα ὃ λέγων, δυχεῖ ὦ αὐραινῷ, κα- 

9ιυαῆε. ὃ αὐ νὼὭἜχ ὡς ραϑυμοιώτων. 59 λέγη, γφηγϑρῆτε, ὡς χαιϑϑυδόντων" σηχετε, ὡς σοι-- 

λδυόῤδμων' αἰδρίζεοϑε, κουταμύϑε, ὦ ὡς μαιλφκιζ ομϑμων" σύντα ὑμδι ὡ ἀγάτῃ γοέο 

1: οϑνω, ὡς φασιαξόντων. ὁ ὃ ὦ σοὺς ὧν ἀπατώνᾷς, ὃ γοη)ϑρέντε, φήκετε᾿ Ὁ ἢ χοᾶς 

ἄν" (χιζουλθϑονζ, ,,Ὁ αἰδρίξροϑε᾽ ὃ ἢ πος ἄν φασιαζονζᾳς ἐ ἀζνασᾷ! Ὀθηιχειρρῦας, 

ὃ σϑῤτα ὑμδὰ ἐν αἰγώπῃ γνέαϑω, ὃ ὅπερ (ἀωδεσμὸς ὅ61 τλειότητος, ὶὶ ῥίζα καὶ ̓Τηγή ἘΣ 
ἀγαϑοδ. φ δέ ὅ|, ὃ πόρτα ὧν ἀγάπη: Εἴτε Ὠααῦμιᾳ τίς, φησι, Εἴτε αὖχει » Εἢ- 
τὰ ἀχεται, εἴτ μαρϑεῦνει, εἴπ διδασκει, πύρτα κζν' ἰγάπης ὭΝ ο ῳ Εέρηρϑία 

20 ἁἀπόμτα ὦκτν ᾽ ζευτίω ἡμαλῆσϑαι ἐγώετο. Εἰγὰν αὖτ᾽ μὴ ἡμεληη, οὔκ Ἢ ἐφυ- 

σήϑησαν, Οὔκ ἂν Εἶπον, Ἐγώ υδῥ Εἰμι Παύλου, ἐ ἐγὼ αὶ Απολλω᾿ εἰ " αὐτὴ ζῶ, οὐκ λθὲ - «Κορια ὃ, 

ξω ἐδιχάσαντο ομκῶλλον ὃ υσ), αὐ ἐδικαίσαντο᾽ εἰ" αὐτὴ ἕω, οὐρε δύ᾽ ὠκεῖνος τὸ παΐζος ἢ χχ 

γειυάμκαι ἔλαζεν,οέκ ἐν αἰαϑενοωύτων ἀδλφών κατε φρϑνηστων, (ςὥν αὖ αἰρέσς εἶχὸν, 

οὐκ ἐμ ὠκενοδόξησαιν Ἐχὶ τοῖς Δϑοίσμασι " [σ᾽ (υὐτὸ φησι, πόῥτα «(Τ᾽ ἀγάπης γι- 
44 νέεϑω. 

15 Παρακαλαΐϑ ὃ ὑμας, ἀδελφοὶ, οἴϑουτε τέων οἰκίὰν Στεφάμώ, ὅτι ἔξ!ν ν ἀἰπῆοχν τῆς 

Αγαΐαρ, ᾧ εἰς δζακονίδι τοῖς ἀὐγίοις ἐταξαν ἑαύζις. Καὶ δηρχόρϑμορ τῦὸτν μέμνηται 

λέγων, ΕΘ αῆισαι δὲ ἡ ᾧ Στεφλνά οἷον ὦ γῶυ υ ἀηϑοχέω αὐτὸι εἰχὶ τῇ τὴς Κορύδου μόνον, 

δολιω ὶ ὃ ὅλης Τῆς πλνωῆς φησίν. οὐ μικρὸν ὃ δὲκὶ ᾧ τόῦτο ἐγκώμιον, τὸ ποῦῷτον ᾧ Χει- 

“ὁ φ᾽᾿ῷ (Φαϑσαλϑεν. δ ᾧ ὡ τὴ τῆς Ῥωμαίοις λισολῇ οντάλνν ἐγκωμιοΐξων φγαρ ἔλε- 

ἦν, ΟἹ ἡ πτϑῦ ἐμ γεγόνασι ω, Χροιςτῷ, ὑοίκ ὦ εἶπεν, ὅτι τοῦτοι Ἰθηφιθυσαν, ᾿ ὁμαά ἀ-- ̓ ῳ, ὟΣ 

αἴ χ' ἐγδρον,», δεικψες ὅτι μα τὴς πίφιως κα Ὁ βίον ἄἶοιςον ἐπεδείξατο, ὦ ὡασερ ἴχὶ [ καυρπῶν, 

ποότοϑεν ἑαυςἄν" ἀξίοις αϑρέροντερ. ν᾿ Ὰ τίω ἀπ χίω;, αἰ μείνω “ν" λοιπῶν ἐὴ “οὐ, 

ὧἐἱ ὅθγ αὐπϑρχη᾽ ὁ δὴ χαὶ τῦτοις οἱ τὴς βήσεως (της ἐπερδο τύρησεν ὁ ὁ Παῦλος. οὐ 

ἘΞ 



χες ιφ΄, 
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"Ὁ Ἐχίς- σαν μόνον γνησίως, ὑπερέφίω, δλλα' ἡ πολλξο ἐπεδείξλυ»» τίω δ λοίξινν, 

ᾧ ἀκμάζουσαν τω Ὡἰρετίω, ἃ τίω: ον ἐλουμοσύγαις φιλοτιμώδν. Οὔκ οἰνγτεῦθεν 3) μόνον, 
λα καὶ ἑτέρωθεν αὐ ἿὌ τίω β)λάζξειαν δεύψεσιν, ὧκ τῷ ἡ τίω οἰκίδν ὥπασαν βυσεξείας 
πλυρώσαι. ὅτι ἢ) ἢ εἰν ἔρορις ὀκόμων αἰ γαϑοῖς, δελοῖ Αἱ σ᾽ Οὔ ἐξὺς λέγων" Εἰς “[4- 
χϑνίδιν Τοῖς αἰγίοις ἐταΐξων ἑαυτώς. ἠκϑυσουτε ἡλίκα τὴς φιλοξενίας ᾳ ἐγκώμια, οὐ γὰ ς 

Εἶπε, οἱ. ακονούσιν, δλ᾽, ἔταΐξὸν ἑαυςδν, τούτον (ὃ) βίογ Εἴλονν» ὀζμιπόρτος, ζιυύτίω 
μϑδηετῶσι τέων μϑιῤτίω. 

16 ἵνα καὶ ὑμεῖς ἰ πυοτάοσησϑε τοῖς τοιούτοις, Ἰντίςιν να ((μυαγτιλφιμθαΐηοϑο 
ἡὁ Εἰςδωπόμίω χορῶν ἀ Εἰς σώματος ὀζακϑνίαν, ἵνα κοινωγητε, χα γδγ} ὠκοίνοις ὁ κό.- 

πος ἔςαι κούφος, ὁτὸν ἔχωσισυμμάχνς, ᾧ ζὰ τῆς θὐεργεσίας Εἰς πλείονας ὀζκιξήσεται. το 
ὲὰ οὐκ Εἶπεν «πλώς, (ἰμωεργέῖα, δλα' αὶ ὦ οἷς ἀν κελεύωσι, πείθεοῦς, τω ἔχττιτα.- 

μϑδῥζωυ αἰ πο᾿ακοζω εἰνδυικγύνϑμος. καὶ α μοὶ δόξῃ ἀὐδζῖς λϑθλξεοϑαι, ποδοσέϑηκε, 
Κῶ ποὸρτὶ τῳ χυπιωΐντι, καὶ (ἰμωεργϑιώπι, Κονός, φησιν, ἕξω ὁ νόμος τ. 

Οὐ ΡΨ ἰδιαξέντως κἰξὲ ὠὀκείνων λέγω , λ' Εἰ τις κατ᾽ ὠκείνοις, χα, ζέ υν- 

λαυέτω τούτωι. “6 τῶτο καὶ Ὄὔργυϑιος (μυις ἂν, ὠδουὶ μδδτυροις καλᾷ, λέγων᾽ τς 

-ἰδακαλοεὑμαξ, οἴδωτε τίω εἰκίὰν Στιφανά, ἴζε γ γν, φησι, κὶ ὑμυζς πῶς καίμγοισι, 
ἃὰ υ χη δ δέοϑε μαϑεν. 

17 Ελορίω ὃ ὉΧὶ τῇ χϑλοισία, Στιφανά χαὶ Φουρτοιυώτν ὁ Αχαϊκο , ὅτι δυμδὼ 

υςέρημα ἀῤρὶ δρεπλήρωσαν. 

18 Αὐέπεευσοαν γδ β τὸ ἐμὸν πγεδ κα ὸ τὸ ὑμδῦ. Ἐπσφάδολυλῦ Εἰκὸς ζω αὐ)ὸὲς ὅξη- το 
γΘλοΐοϑτ ποὺς τότυς (ὅτι (Ὁ ἐλθόντες Εἰσὶ ᾧ δηλώσαντες αὑτῷ (ἡ κῦ τίω ςαί.- 

σιν, δὲ αὐ δ δ καὶ ἱγφαψανζα αὐδὲ Τ᾽ αόρϑένων, ( ἰδὲ Ὕὦϑ γεγα μυγκοτων)θρρ, πῶς 
ἀὐζις κατεαυρανεν, ὠν οΧῃ ' τῆς Ἐχιςολὴς Εἰπὸν, Ἐδυλώϑη γ} μοι «ἰδὲ ὑχδι 

“ον ΜΚ λόης, ἡ τόνυς κρύψας, κακείνοις ξἰς μέσον ἀγα γον (Εἰκὸς νὰ ὠκοίνους δζῳ 
τύτων δηλαΐσα!) ἐν ζμώϑα 5, τὸ ὑμδλ)υςέρημαι ἐϑεπιλυηρωσαν,ὼ ἀϑέπαωσαν τὸ ἐμὸν ποῦ ἐς 

μα, ἡ τὸ ὑμδν " διφκύς δὐτὶ πόῤτων ἐλθονζις, ὦ ἐλρουϑμοις :Σἰτοδημίδυ φείλααϑα; τι- 
στωυτίου αὑχὺ αὐγῇ, “πῶς δέω τϑη» τὸ ἴδιον χνινὸν Ἄμηται, Εἰ τὸ ὑφεβημα ωὔραεωϑη- 
σεὰδη δχρὰ τῆς ουτοίας τῆς Εἰς αὐτοιᾷ, ἐδ “ιμιήσητε, ἐλὺ ὐποδεξηοὺς αὐτὰς, ἐδμ τῇ εὖ- 
“σποίΐα, κοινωνήσητα, δ[5 Φησιν" 

Ἐπιγπώσκετε δξζυ (ἄν' τοιου τος: Καὶ ἐπαμοῖν ὧν ὀλϑονζμ, συμιπλέκει κὶ ὠκεἰ.- 70 

γος τῶ] ἐγκωμέῳ, τοῖς αἰπεκαλρϑβοις ὥν ἀἰπεςαλκόζω, λόγων ̓ δτι λυύπαυσαιν ὃ ἐμὸν 

πνεδμαι, ᾧ τὸ ὑμδ ἐχιγινώσκετε δέζυ (ἦν' τοιούτους, ὅτι δὲ ὑμας πατοίδω ἡ οἰκί- 
ὸν χατέλιπον. ΕἾδες (ων ; οὐ Παύλῳ μόνον, δλλαὶ και ὠκέίνοις αὐςῶν 4960.ι- 

σουνϑῴους δείκρισι, τω! τίωυ' πόλιν ὦπασαν οὖν ἀὐοῖς αὐθεφέρων " ὃ χαὶ τούτους ἀξιο- 
πίςοις ἐποίει, χαλ ἐκείνοις οὔκ ἠφίει τούτων Ὅσο (ζεαϑεῳ, ὧπι δὲ αὐνῃὖΛμ ὐδλτανᾷς " 

τωπαύλφ. 9 Αασαζονται ὑμας αἱ ἐκκλησίαι πάσορ “ Ασίας. Αἰ σιωα γῇ αὶ συ. 

κϑλλὰ ῳ μϑή» ὅζο. Ῥ αασατμῷ. Αασαζονὅ) ὑμῶς ο᾽ Κυρίῳ πολλαὶ Ακύλᾳς ὼ Πρί- 

σχιλλα. Παρ δεῖς γὸ ἔρδυε,σκώωυοποιὸς ὦν, Σιω τῇ κατ᾽ οἦχν αὐ δ᾽ ὠκιφυισία, 
Καὶ τῦτο εἰ μικρῷ αἱροτὴ, τὸ ὶ τίωυ οἰκίλν ἐκκλοισίδν ποιῆσαι. 
20 Αασαΐξονται ὑμας (ὦ ἀδελφοὶ πόΐτες. αἰασαίσαοϑε ἀλλήλοις οὖ φιλήματι Ἅ- 40 

οίῳ. Ταυτίω τίωυ' τῷ αἰγίου φιλήματος ον ζιῦϑα μόνην 4, ϑησι «σολεϑήκίω. Ὑ{ 
δύποτε; στρύδρα, διεφήκεσειν ἀλλήλων τῳΐ λέγην, Ἐγὼ νϑὺ Εἰμὶ Παύλυ, ἐγὼ ὃ Απολ- 
λῶ, ἐγὼ ὃ Κηφα, ἐγὼ 3 Χοιλςού" τῳ, τὸ ὦ πεινῶν, ῷ ἢ μιϑύειν᾽ τῳ, μιαΐχας ὦ ζη- 

λοτυπίας καὶ κρίματα ἔχεν. ὶὶ οὖσα ὙΜ αρισμό πολὺς ὁ φθόνος ζω, πολλὴ ἡ ὑρε- 

Φόυία. 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠῚΣΤ. ΠΡῺ Τ΄ ΛΟΤΓ: μᾶ. 437 χον ς΄. 
φανία. ἐπεὶ δὼ αὐςῶν (ἰωη μα ὁζν" τὴς «ὐ δαινέόνως, Θἰκότως κελεύει κα αἱ τὸ φι- 

λήματος τῷ αγέον (ὐωυαπῆροϑαι. τῦτο γδγὺ σοί, ἕν ἰκῖει σῶμα " τῶτο ἀ γιὸν 61, τὸ 
μή (ἴδ δόλου καὶ ὑποκρίσεως. 

νΑ ΦΖΦ' Ο ἀασασμὸς τῇ ἐμῇ χεεὶ Παύλου. Δείκνισι εκ" πολλῆς ἀπουδὴς τίω ἐ- 

5. πιφηλίω (ἰωτε)εῖσειν᾽ δ [9 κὶ ὺ τϑ πσοοσεϑηχεν" 

2» ἙΪης οὐ φιλφ( Κυριον ἡμδὺ Ἰησοιω Χειςφὸν, ἔξω ἀϑάλεμα. Δίώνδε αν. 

τοῦ βήματος πϑύζος ἐφόρησε, ἄν μδ» αὖτ ποιοιιυζᾷς πόρνος μϑέν, ὧν σκωδωλί. 

ζονίᾳς ἄν ἀδελφοῖς δζᾳ ζ}}} Εἰδωλολύτων, ὧν απ’ λὐ ϑούπων Δομιαξορϑρους, τυς (ἢ "Ἥ 

ὀἀϑαφεασι Αἰ ὁ πιφοιωΐε. οὐκ ἐφόζησε μόνον, ἀλλὰ ὺ ἔδειξε τῆς ὡρετὴς τίω ὁδὸν, ̓ ὸ 

μυναθέ, 10 τῆς καχίαρ. τίω! πηγάό, ὠαπερ 5 σφοϑρα αἰδὲ αὑτὸν ἡ ἀγάπη" ϑμομϑιν, πόρτα Ἂν 
αἰομδοτημξ ΤΧ ᾧῷ εἴδη κατασζώνισι ὁ ὀξωλῖ᾽ ὅτως ὑτὸμ αἰοδτνεσέρᾳ ἢ ἡ, βλαφανεν Ὁ ζῦτα 

ποιει, Μωραναϑεί. Τίνος ἕνεκον τῶτο Εἴρηται; "ὦ δίποτε ἢ Ἑδραΐδι Φωνῇ! ; 
ὅη πότων ΥἿν' χακδὼ ἢ τῦφος αἸτίος ζω, τῦτον ᾧ τῦφον Ή , ἔξωθεν σοφία. ἐποίει, τῷ 

τῇ ὦ κεφάλαιον κακδὺ ἐύ, ἢ μάλιφαι τίωὐ Κόρινθον διέαστισε, καταφίλλων αὐ 

"(ἢ τῦφον, Οὐδ Ἑλλα δὲ κέρφηταὶ γλώοσῃ, αἰλλαὶ τὴ ἡ ἘΘραΐδι, δεικψὺς δτι ν᾽ μόνον Οὔ» αἱ - 
Δρίύεται τίω ἰδιωτείαν, ἀλλαὶ ὦ μ᾽ πολλῆς ἐασείξετωι τῆς λερμότητορ. (ἰδ ὅφ1 μα- 

ἐκναϑεῦ, ὁ ὁ Κύριος ἡμδμ᾽ ἢ ἰλ)ν, ὅζνος δὲ δζχυ ἕγεκαν ἀύ' τῶτὸ Φησι} ῷτ τὴς οἰκοννμίαρ βεξαμω 

λόγϑν, δξ ὧν μάλικαζα ατέρ ματα, τῆς ἡὐαςασνως (ἰμυτέγψκεν' ᾿ τῶ μόνοι, “ἰλλὰ ὼ 

ὀκώνοις οὐγτρέπων" ὡσανεὶ ᾿λελν, ὁ κοινὸς πϑύτων διασυύτηρ κρυτοιζωσαι τισῦτον κατηξίωσε, 
δ0 καὶ ὑμεῖς οὖν τοῖς ἀὐζις ἐ ἐφ, ἡ Ὥπρϑρετο αἰμδρτόμοντερ κα ἐ 5 αὶ φείῆετι τὴς αἰγαίπης ᾿ ψεῇ- 

ζολώώ; δι! γαϑών ὦ χεφαίλαιον; «νόησον γὸ τῶτο μόνον, φοὶ, ὦ ὠὐρκέσει σοι Εἰς πάσης 
τορετῆς πσοϑχϑττίω, ᾧ πᾶσαν δυωνήσῃ κατασξέσαι αἱ μϑρ τίν. 

23 Ἡ γοριςτᾷ Κυοὴν ἡμδ Ἰησὺ Χοικοῦ αἴϑ' ὑμδθῦ. Τούη διδασκαῖλυ, δ μὴ μὲ μ.- 
γῪ συμιθαλαῖ, ὥλλα καὶ διχῶς βοηϑενν. 

2. 24 Ε[ Ι ἰγαΐπη μὰ μ᾿ “πότων ὑμδν ε ὔχΧοιςῳ 2 Ἰησοῦ, «μάν. να »Ὰ» μὴ "- 

μίσωσιν, ὅτί κολοικεύων αὐτὸς Εἰς τῦτο κατέληξέ, φησιν οὖ Χοις ῷ Ἰησοῦ, ΟΥ̓ εν 

ὀυ, ϑοσπτνον ἔχει, συνε (ρρκικὸν, ἀγλα' πρϑυματική φίς 1 διίθσφοδρα γνησία, ὸ ὁ γὸ σφό- 
δρα ἐρῶντος δ; ρῦμα ὦ. ἃ »δ φὴφ διαφηκει τω τὸ τοῖσῳ, καϑοίπερ δύξιας ἅς ὀκζασει, 

πῶς τὴς ἀγώπης ἀδθις χερσι ι αἰξελαμολμ λέγων, ἢ αἰγαστὴ μϑ κ ὑμδἧν, ὡσανεὶ ἔλεγε, 
3809 (ὦ ̓πόρτων ὑμδμὲ ἐγω. δὲ ὧν δείκφεσιν, ὅτι οὐ ,ϑυμοί, ΟσΥοδδ ὀργῆς ζῶ )φαφώντα, αἰλλα 

κηδεμονίας" ὁπουγέ κῷ ̓πσαύτίω κατηγϑείαι Οὐχ υὐπτιφρέφεται, ἃ αλλά Ὁ φιλᾶὰ, Ὁ  αἕε- 

λαμθλυᾳ πόῤῥωλεν ἀὐΐζιες δνζας, δζῷ Ἷ Ἰπιτολών κα Ὁ ὙΜ  γραμμῦ; ἘΧ τούτων ἀύζις κὐδοχυ 

δίς. ὅτω ΝΣ ᾧ δἰορϑοιῶται δὲὶ ποιν᾽ ὡς εὖγε ὀργῇ μόνον ποιεῖν, οἰκεῖον παῖϑες πλυρϑῖ “ὁ ὃ 

μζϑ' τὸ δἰορθώσαι Ὁ " αἱ δοτάμοντα,  (α τὴς αἰγάπης (πιδεικψύμϑμος, διείκψυσιν ὅτι κακεῖνα 

393 φιλοσοργίας ἀὦ, ὁ ὁστν Ὀχιπληῆων ἐλενν. 

Οὕτω δὴ αὶ ἡμεῖς ἀλλήλρις παιδεύωκδι, καὶ Ωρ μήτε ὁ ἐλέγχων ἐργζέωϑο (οὐ »δ ἡνϑό. ἩΘΙΚΟΝ 

στως τῦπ, ἄλλα; πάοις) μῆπ 0  ἐλέγηθιϑρος δυοφροινέτω. ἰατρεία Ἵ» τὸ γρνδμοι, 

σὐχ ὠπόϑηα. Εἰ 5 ἰατρῶν παίδὲς χαίοῖσι, ἡ σἕκ ἐγκαλϑθιώται, πολλάκι ὦ δου μῦυ τά. 

γογτες τῷ τέλοις, δνλ ἃ ῥ ἀλχϑεεῦτις (ὦ καιόνϑιοι καὶ κ᾽ τεμγόνϑμοι, διεργέζας τ νομέξοὐσι 

40 (ὗν τίω' ἀλγηδένα ζιυτίω δεγείφονζας" πολλῷ μᾶλλον δυχόμδμον ἐλέγχων οὕτω 

δχρκείοϑαι γϑή, ὦ ὡς ἰατο ᾧ ἢ ποϑσέχῳ διορθοιώ, ἀλλ οὐχ ὡς ξϑρῷ. ὶὶ ἡμιᾷς δὲ Φ 

'ν Ἰλυδεμδέτες πορϑσίωϑμν κῷ πολλῆς τὸς ἡμεερντητος, κζ΄ πολλῆς τὴς (ἰωέσιως, καὶ 

ἴλης τὸ Το ἀδελφὸν πλνμμελοεῦτα, ὡς ὁ  Χρικὸς ὠκέλξυσε, μὴ ὶ δημισίδυε τὸν ὑλεῖλον, Αλλὰ Μάτ9..5..9. 

ωταϊεὺ σὺ σῷ ὸ αὐυτοϊ μόνου, Οὐκ ὀνειδίζων, Οὐοὲ ἐπεμίαίνων κειμδμῳ, ἀλλαὶ αἰλγων αὶ τηκά. 

ϑμορ" 



χϑῷ ις'. 

ἀλδμινζ. 

χμιλξ δι 

Γι᾿ δ... 

418 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

μϑμος᾽ αὶ ἕτοιμον στωύτον παρέχει καὶ οὐ ἐλέγχεοϑαι,ἐ ᾧ δα μδδτλύοις. ἡ δὲς σαφέ. 
ΠΣ ! ἌΝ) ! Ι ᾿ ᾿κλ)ρ] ,“ῖὶ»" 

ζερϑν ὁ λέγω νη). καὶῷὸ αὐἰσυοϑεσιν 4 λόγον γυμνασωνϑμ. μα γδ δὴ μοι» Ἐχὶ τὴς 

αἰληϑείας αὐτῆς εὐπορῆσαι τα διείγμλατος τοιούτου. ἔφω Ὅις ἀδελφὸς “πὔϑένῳ (Ἰωοικδω, 

κόσμιος καὶ σώφρων, πλέω αἰλλαὶ μηδὲ ἅτω δῴρφϑυγέτῳ τωι πυνηροὶν δῦξαν. αὐ 
χοΐγιωυ ακώσῃς εϑρυλλυμδμῶωυ τίω ((ωοίκησιν ζωὠπω, μὴ καιὰφ Οϑνῆσῃφ, μηδὲ Εἴπης; φ 

σωτὸς "Ὁ ψὶ χέκτηται νοιοῦ ; αὐτὸς Ν᾿ οὐκ οἷδε αἰ τὸ συμιφέρον  Εἰκὴ φιλοῦ, καὶ μὴ μισοῦ 

Εἰκῇ, τί γδ μοι μϑέει ἔηϑραν ἀνα δέξαιοϑευ αὐθιῆϊω , ζωῦτα ληρωδο βήματα δΨὝ ϑηοί. 
ὧν, μᾶλλον ἢ ΔΩ" διαμμόνων. οὐ )) δ) ὅ8!ν Ε ἰκἢ μισεΐυϑοι (ἢ ἐλὶ δορϑωσει τῦτο ποιοιωῦτα, 

δ ἔχὶ μεγάλοις ἀγαθοῖς ἡ φεῷ ὀλῥοις σπορῥήτοις εἰ ἢ λέρρις, τί “Ὁ, αὐτὸς οὔκ ἐχά νοι; 

αἰκϑύσῃ γ᾽ ἡρδέλοτι οὐκ ἐνμει' ἄϑυει γν ῷ παρά. εἰ δ ἔχε ἘΞ ἐξωϑαν δικαφηδίων (ὦ αϑι- το 

κούρϑμοι Οὐκ ἐὺ δευώωντο Εἰπεῖν ΓΝ ζέοντες τῇ ὀργῇ, καίτοιγε Οὐχ ἐφιν ἔγκλη- 

μιαιὶ συμιπαθέα αὐτὴ " πῦσῳ μᾶλλον (ὦ) ((μευνϑείᾳ ποιηρᾳ, κατεηνϑνοι, Αἱ κῥὶ τῦνο λέγω, 
δι κἂν μυυθλάκις ἢ Φοϑνίμος, Οὔκ ἐχᾷ γοων ἐχονονοϑτα. “Ὁ τὸ Δαζὶδ (μυετώτερον 

τῶ, αὐ,ϑούπου λέγον», τὰ ἄδηλᾳ αὶ τὰ κρύφια τῆς σοφίας σου ἐδυλωσιιε, μι): ΔΛ ὅτε 

τίω τῷ ςφρατιώτυ γωνάκᾳ Εἶδιν ὀφϑειλμοῖς αἰδίκοις͵ ζοτε ὅπερ. ἔχὶ τῆς 9τι λάῆης τὴς τα 
μιωνουϑύης «ὧν ἐμιπλόονζις πάδήν λέγε, πᾶσα κὶ σοφία αἰτῶ κατεποιϑη, χαὶ ὑτέρων ἐδεῖτο 
ΝΜ δορθωσόντων, ὶ ὁὐοὶ ἠδϑινειο οἵων κακϑζν ωὶ ἐντὸς, 819 καὶ ϑἐδυαν ζᾷ αἰμδοτύματο 

αὐτῷ, ἐλοῦν᾽ Ὡσεὶ φορτίον βωρὺ ἐξωριώνϑησαν ἐστ᾽ ἐμέ" «σϑσωζέσαιν, χαὶ ἐσατησον 

ΦΟ μϑλωπὸς μυ ὃσπὸ τσδησώπου τῆς αἰφροσιωης μια. οὐ τοίνωυ ἔχει γομῶ ὁ αἰοὐδοτόμων 
μὐϑύει 9 αὶ ἐσχότωται. μὴ Ν τα λέγε, μηδὲ χρολε!) 4 ὠχᾷο, ὅτι σϑο εν μοὶ μδία. 

ὀκρίφος ἡ ὦ ἴϑιογ φορτίον βαςσει.. ἡ »» ὦ σοὶ μέγιφον ἔγκλημα Φύετοι, ὅτ πεπλανη- 

μϑμον ἰδὼν οὔκ ὀμέζησας. Εἰ » ὃ «ἰσσυζύγιον τὸ (ϑροῦ χτ' (ὃ Ιουδα ωννόμον ,χἼλο- 
μάν οὐ χοὐ, ὁ μὴ αἰσυυζύγων, μηδὲ ὀγθροῦ ψυχίὼ "Ἀπολλυῤδέδω αἴϑι δ, αἷ,, δλλαὶ φί. χιαριῶν 

λου, ποίαν ἔξει συγίωμιόιυ; σὐοδὲ' γ,)5.} δὐρχεῖ ΕἸς Σἰπολογίαν ἡμῖν Ὁ γοιω ἐχεῖν ὠκφϑον᾿ 
ἐπεὶ καὶ ἡμιᾷς πολλαὶ πολλάκις χρλοαινόσαντες, ἑαυτοῖς Οὐρο ἠρκέσειμδρ, δύῃ ἐλ μόβα χού- ες 
σιμοι, τϑ»» τοίγιυ ἡ δά ἐκείνου σχόπει τὸ πλημμῇοιῶτος, ὅτι (ξ-ἰκὸς αὑτὸν ΠΝ σοΐ 

μᾶλλον, ἢ αὔἢ ἑαυζ δίξαοϑαι συμξουλίλυ “Σἰρίφίω " καὶ μοὶ λέγε, τί δὲ μοι μδήει τι ύτων; 
φοζηϑητι ᾧ πρὸ ὅτου Εἰρηκότα τῷ» ὃ ρμα . ὃ Ὁ ᾿ Μη φυλαξ Εἰμὶ τῷ ἀδελφοῦ 

μϑν εἰς τον φέρει τότω. ὠτεύθον ἢ καχᾳ θἰκίεται πϑύτα, ὅτι τὰ τῷ σώματος Ὁ ἡμε- 

τέρφυ δλλύτρια ἡγρυ θα ἐἢ. τἰ φῃς ; σγεδὲν σοι μέλει τῷ ἀδελφοί, δυλὰ “νι μελήσει; Ἢ 30 

εἰπίς ῳ, τῶ ἐχυχαύροντι Ὕ ὀγειδέζοντι κ) εὐγδμουδίῳ εωλὰ τ αἰ αῦολῳ, τῷ ὠὡθοιώτι χαὲ 

«ὑσυσκελίζοντι : ἡ πόϑαν τ ,5; στί ὀϑύω, φησὶ, λέγων ὁ συμξουλδθύων ᾧῷ δίοντα. πόδιν ἰσζαὐκ ὦ 

ὃ δῆλον ὅτι Οὐκ ὀψύστις ; ὁ γδρ τῦτο παλιν ἐσκίτης ὀϑοίας, ἐν ἀδήλῳ τῷ τέλος κειρᾶβου, "“ 
ῥαϑυμίας ὡμολογηιϑδύης ἐγκλοίματα δέχεαϑαι καίτοι ὁ Θεὸς (ὰ μέλλοιτα πορϑειδως,πολ- 

ς Εἶπε, ὁ οὐκ ἤνυσε, ἡ συτδ ἅτως ἀἰπέςη, ἡ ζωῶτα Εἰδως, ὅτι οὐ μέλλει πείθειν. Εἰ χ: 
Ὁἢ ὁ πσοϑειδὼς ὅτι συ δὲν στϑλ ἐον ποιήσει, τῷ δίορθοιώ οέκ ἀφίςαται, ἐὐα ἕξεις ἀπολογίαν ὁ 
αἰγνοοὺν ὃ μέλλον πϑμτελώς, ἢ ἐκλυόνϑμος αὶ ναυρκϑζν» καὶ γὸ πολλαχις ἐχιχειρήσαντες 
ζιύυσοιν πολλοί ᾽ καὶ ὅτε μα λίςι αἰπέγνωσαν,τότε μολιςω ἐπέτυχον. αὐ᾽ 5.  μιηδὲν ποιήσῃρ 
πλέον, ὃ σαυύτοῦ πεποίηκας. με τοίνωου ἀἰπϑβ.3.Ὁ πος γίνου, μήτε αὐηλεύς, μεΐτε ὀλίγω- 
699. ὅτι γ ὠμότητος ζωῦτα τὰ ῥηματα αὶ βαϑυμίας, δῆλον ἐκ θεν, τίνος 7.5} ἕνεκαν, ἐ-- 40 
νὸς νῦν" μελών τῷ σω μιοιτὸς σὰ καί μψοντος, οὐ λέγεις, τί μοι μόλει; καὶ πῦϑεν δῆλον, ὅτι Εἰ ἐ- 

πιμελείας τυγχόμει, ὑγιαίνει λα πόρτα ποις ἥα,κάν μηδὲν ὠφελήσῃς, μὴ ἔχῃς ἐγ- 

χαλεῖνσιαυτῳΐ, ὅτι Τὴν" ὀφειλόντων δ μέοϑαι “ι πἰλελείφιϑν. Εἶτα τδῦν" (ζ᾽ τὸ σώματος 

ὕτω φρϑντοῦ νϑυ μελωΐν, δ ὃ. τῷ Χοιςούῦ αἰμελήσομδυ » ἡ πού ζωτα συγγώμης ἀξια; 
Εὶ 

᾿ 
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Εἰγοῤσε μὴ κατουκο τω λόγων, ὅτι τῷ μέλους συ φρϑνίισον, ἵνα κἀν τῶ φίξῳ “θη 

βελτίων, τῷ σώματος αἰα μμγήσκω σε τῷ Χολτοῦ, πῶς γὰρ οὐ φρίκης ἀξιον σηπομϑρίωω 

εὐτε τίω. σοίρκα. ὁρᾶν, κἡὶ «ξκοραν εὦ Εἰ « οἰκέων ἔχοις, ἡ ὁνον σηιστεδῦνα. ἔχοντα, Οὐκ 
δυ, αϑὐαιοϑιο αὐἰδόδεν᾽ ὦ ἢ σῶμαι τῷ Χρλφοῦ ψωρας ὁρῶν ἐμιπτεπτλησμμένον, τ Οφυτρέγεις, [ 

ς ὅχ ἡγῇ ζχῦτα μυοίων ἄξια δὴ κερφυγαν ; “[σ' τῦτο πόρτα λύω ὁ χάτω γέγϑνε,δζρᾳ τίω 

αἰπϑυ, ϑοφτίαν (ῳτίω, δζᾳ τίω' βαϑυμίαν. δ δι βακαλαὶ, υτίω ἐχξαλωμδν ἢ 

ὠμύτητα᾽ ἀσϑλσελ)ε ἐκείνῳ τῳ {(ιωυοικοιῶῦτι τῇ αὔλϑένῳ, ᾧὶ Εἰπὲ μικρὸν ἐγκώμιον τοῦ 
ἀδελφοῦ, ὡἰπὸ τὴν" ἄλλων ὧν ἔχει πλοονεκΊη μῶν ἀὐζ' ((μουτιϑείς ᾿ καὶ ὡασερ ὑδὰτι γερμῶ 
φαὐδοριύζων τοῖς ἐπαίνοις, ὅτω χαλάσουν ὐτοῖ (δ) ὑγκῦν τῷ τραύματος. ζαι λόνισον τὸ στοῦ τὸν, 

1ο χα τη ϑρησον τῷ κοινο Τ᾽ αὐ, ϑεϑίπων νοις, δεῖξον ὅτι πόρτες οὖν αἱ δ τήμασι τυγχόμο-- 
μϑρ᾽ αἤτησον συγζνωμιόυν Εἶπῶν ὅτι μείδοσι στούτϑ “ορϑγμασιν ἔχιχειρᾷο, ΘΛ ἢ αἶγά- 

πὴ πϑύτα πείθᾷ τολμάν. Εἶτα συμ(ουλύυων, μὴ ξπιτακτικῷς, ὄνλ᾽ αδ(φικως τούτο 
ποΐει. ὡ τῦτοις πᾶσι γα λφίσοις τίω φλογμοιζω, ὲ ρα μι ϑησοίγϑμος τίοὺ αἰλγηδὸια μ᾿ 

ὁκ τῆς τομῆς συμαίνουσαν τῷ μέλλοντος ἐλέγχν “ἡμέοϑαι, ἢ πολλάκις τῇ πολομιτήσει 
ι5 “χρυσοίμϑμος, ὼ ὐθρικα λέσους μὴ ὁργιαϑίωαι, στὸν αὐτὸν κατα δύσης τούτοις, τῦτε ἔπαγε 

τίω “ληγώω, μήτε δεσμαὖν τὸ πσοίγμα, μήτε ἐκλύων, ἴα μήτε ἐκ 9εν υὐστοσγηϑσῃ, μιή- 

τὶ τόσοι χατωφρονήσῃ. δω τε "ὺ μη χριοίθν δ᾽ῷς, Ουσνὲν Εἰργάσω πλέον δὼ ὃ σῷο» 

δρωῖς σλήξης, δίστοσκιρ τῆσιαιι ἐποίησεις,. δ9 δὰ αὶ (Ὁ ζαῦτα πόρτα ἐλέγχον μίλλων, 
ναϊμιξον πάλη ἐγχώωμον τοῖς ἐλέγχοις. ὁ Ὁ ἀφ᾽ καϑ' ἑαυτὸ τὸ γιγνόνδνον οὐ διωαται ἱ 

20 δὴ ἐγχώμμον ( οὐ γὸ ἀξιον ἐπαίνου τὸ κόρη ((ἰωοικεῖν πϑρϑόνῳ ) ὐπὸ τὴς γγώ μι τοῦ ((Ἰώοι-, 

᾿χϑιοῦτος τοῦτο ἐργάζου, ὁ Εἰπέ, ὅτι οἶδα «στ ὅκα (ὃ Θεὸ σὺ ποις, καὶ τίω ἐρμαἴθμ χαὶ 
τὸ ἀπυρϑςτϑυτον τὴς ἀθλίας ὀκείγης ἰδὼν χεῖξρι ὠρεξας. κᾷν μη ζιύτῃ ποιῇ, τῇ γνώ- 0 
μη σὺ ὅτω λέγε, τὸν ασοϑ ει ζωυτα(παλι ωὐρᾳιτήσει χφώρϑμος, ἡ λέγων, -. ἐν 

οὔκ ἔχιτάῆωι, ἐν, ἰασομιμφήσκων ζουτα φημι) δῷ (ὃ Θεὼ σὺ ποιξε᾿ ἴδω καγώ" ἀλλ 
25 ἴδωμδμ μὴ Ὧι τἰκίηται ἐκ τύτυ χακὸν ἔτερϑνικαν ζ μηδὲν ἡμοίτεχε ἔγδὸν,χϑὰ ἔχου τὴς κριλῆρ 

ζωύτης ασουδὴς.ὁ κωλύων συ οίδίς. αὐ δὲ βλοίθη ἧς ἐγτϑῦϑεν γυη") τὸ κέρδους μείζων, φυ- 
λαξώμθα, αἰῬακαλω, μὴ ασεύδοντες μίαν ααππαῦσοι ψυχέω , μμείας σκμδουλίσωμϑρ. ἐκ Υ: 

καὶ μὴ πυϑλοϑος βϑϑεως ζῷ κείνϑμα τοῖς σκλυδωλίζοισι κο λοιφήριλα, αλλ “τίω" ἀυντῦ Ἰ 

πϑ᾽σλῴμζξων εὗότυείαν, λέγων ̓ οὐγρείαν ἔχεις μαϑεῖν ζαῦτα π᾿ ἐμοῦ, οἶδως καὶ αὦ- | 

30 τὸς σι ἑαὐ φις ἐνα Ὑδυ" μικραδν τύτων σκανδωυλίσήν, πϑσον ἠπτεί λυ) δίκην" καὶ οὕτως ἡδεωΐας χι, γῇ ' 
᾿ θυ, χα λεῤῥας τίων ὀργάυ, ὅγχιτ ὅλαι τὸ φαρμακϑη τῆς δορθώσεως ἢ Οἱ δ 429- 

Φασίξοιτο πάλιν τίω ἐρημίαν αὑτῆς, μηδὲ ὅτως ἐλέγξῃς τίωω σκῆψιν, νλυςξίσε πος 

αὐτόν" μη δὲν σε τύτων Φοξείτω, ᾿Σιπολθγίδν ἐξεις Φρχούσων, δ ἑτέρων σκλ ϑουλόν. οὐ ΝΣ 

ΣΡ βαϑυμίαν, δλλ᾿ ὠκεύνων κηδόμϑμος, ζωώτης αἰ πέφης τὴς ασουδὴφ. ἢ (ἐ ζ᾽ τῆς συμ- 

44 ζουλῆς ἔξω οὖν βοαχᾷ (οὐὐδ' γ δεύτωι δϑιδωσκαλίας πολλὺς δὲ τὸς συγψωμης πά- 

λῳ πολλαὶ ὼ ἐπαλληλφ᾽ ὲ Κχὶ τίου αἰγαγτζω καταφίνγε (νεώς, συσκιαΐζων Ἂ Φορτι- 

κῦὺ δἢὦΨ Εἰρνυδῥων, ὦ τίου ὅξοισίαν αὐτῷ διδὸις, κ) λέγων "ὅτι ἐγὼ Ζ ζῶτα τοδαιναῖ χαὶ 

συμζουλῴω, τ ὃ πειοϑίωσαι κύρλος αὐτὸς, Οέοὶ ΝΣ κατὸνάγχάζω χα βιαζομαι ὁ)- 

λρὶ τὴ οἰκεία, συ Ὁ πὸν ἐχιτρέπω γρώμω. ὀῤϑτω ματα χειρί ξωμν ᾧ ἔλογηρν, δυω».. 

ες σύ θα ῥαδίως (ὃν: αἰμδοτὸ μονας δορθοιω " ὡς ὦ γε νι ποιούυϑμ, ϑηδίων μάλλοῳ (01 καὶ 

αἰλθγων, ἡ δ ,ϑοθπων, αὐ “δ αὐ αϑώνταί τινεφ γιωῦ τοιαῦ τοῦ τινὸς αἱ μδο τ μονθὸς, ὠκείνῳ (ὦ 

συσὲν αἰολέλϑν.), αὐ! ὃ, καϑωπερ γβαΐδιω μαϑύοντα ψθυείζοισι μετ᾽ δνλήλων᾽ ὡ οὐ- 

ϑωμού Ὁ, εἰκῇ φιλοῦ, Εἰκῃῇ μι μιισού, ἐνζιῦϑα δυκᾷ χέρριν ἔχειν ἀδζῖς, δλλ᾽ ὁτὸν (ἢ 
και κη)ϑρῆσαι Ἰηυμισι, καταφ φϑνούσι πῇ μὴ Οἰκὴ μισείαϑε, μᾶ λλον ὃ αὐτόνε 

ζωῖ 

“ἐμῷ, 



κῶν ἰσ' 549 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ξεὰϊ, ( ὄνον γὃ μῆσος εγτοῦϑεν μόνον, δλλαὶ χαὶ κόλοισις τΧ]ε)) Ὑτὸμ Ὁ) δίορϑωσεως δέ, ζ΄. 
ὦ τὸ ἐδρ᾿ ἡ μυρίας ἑτέρρς πσοοφέρϑισι πσοφασεις. ζιδζᾳ γὰ» ὅτε εἰρνοεῖν ἐχοίω, ὃ. 
τὸρ κσκη)ϑρῆς, στὸῳ δ. αθαλλης, ὦ Οὐκ μὴ μισῇ, ὃ Ὁ σγυὴν αὐύω, ἡ τὸ υνϊν μοι μέλᾳ, 

᾿ ποῦ δὲ τότε ὦ “πολυποραγμονεῖς στφοδρώς ὼ αἰϑεέργως, ἡ μίσοις χκταφρονεῖς ἡ μυρίων 

χακϑν “τὸν 5 τ τῆς σωτηρίας Φ ἀδιλφού φροντίδειν δέν, τὸτε χαὶ αἰπυσαγμων » ὀμε- 9 

παρϑὴς Ἴις ὁ) βούλει. χρέτοι αὐτοὶ ὦ κακηχϑοίας, χαὶ τὸ τσϑϑς αὐ, ϑούποις, χαὶ τὸ αὐϑϑς 
ᾧοΘεὼ “ἷΚ μῆσος, καὶ οὐ σφόδρα σοι τἶϑη μάλει" Ὄὐπο ἢ τῆς κατ᾽ ἰδίϑω συμκζουλῆς τὸ 

ον τοιούτων ἐλέγχων, καὶ τοθ3ς τούτον, χαὶ πτοὺς (ὃ Θεὸν ἔςαι σοι φιλία. δμὶ δὲ χαὶ 

αὑτὸς μισῃ, ὁ Θεὸς υϑβει ΟΥ̓ΡᾺ τοῦτο μάλλον Φιλαΐν " μάλλον ὃ συνε οὕτω μισήσει, ὡς 
ὡυΐκᾳ ἐμίσει κοικιχϑοϑιτα᾽ λα τότε ὡς ἐ ον χαὶ πολέμιον Ὁ ποςγαφήστται, νυ- τὸ 
"5 πκίζος ἡγήσετω πϑμτὸς αἰδεσικιότερον. κῶν φανερώς δυσαραίνη, ΧΎ' νοι χαὶ ἰδίᾳ, 

πολλὰς Εἴσεταί σοιᾷς χη ῶς ζαύτα δίζυ οὐγνοοιῦτες, ἐχιμελώ βῖθα ἢ μαλώΐν βημετί- 

ρωνρὸ μὴ κατ᾽ δλήλων Ὁ γλώηλνὄν ἀκονώρϑυ, μηδὲ λαλαΐνϑυ βήματα καταποντισμού, 
τίωὶ δυξαν τῷ πλησίον εἰ πσορύῆοντες, ὶ κοιϑούπερ οὖν πολέμῳ ὶ μάχη βαίλλοντες, καὶ βὸ.- 
λόρδρμοι. (ἰ γβόφελος γηςείας ἢ αἰ γφυπγίας λοιπὸν, ὅτὸν γλώῆα μαϑύν, καὶ κιωείων κρεῶν ι9 
εἰχαϑαρτοτέραιν σιτῆται τ πεζλυ, αἱμοξόρος “δμονϑμβη, ἡ πυο χέουσου βόρζορον, καὶ ἀ- 
αἶδδας ὀχετον ὃ σόμα ποιῆ, μάλλον ᾧ πολὺ ζω της βδελυρώτερον ὦ Κ᾽ γ} ἐκᾷϑεν 

ασοϑὶὸν, σῶμα ἐμόλωυο, ὃ ἡ ὠτοϑεν, ψυγίω πολλιίχις ἀπέπνιξε. ζζῶτα αὶ του" κακῶς 
εἰχουόνγων μιώτίωω κηδόμϑῥος λέγω (ἐκ νοι γὰ ὁ φεφαλων Εἰσὶν ἀξιοι, στὸν φέρωσι )μ- 
ναΐως ταὶ λεγῤμϑμα) ϑλ' ὑμδὰν ΝΜ λεγόντων. 4 ὦ)» κακῶς ἀκούοντα μα τίω μα- το 
χαείζοισεν αἱ γραφαὶ, 4 δ κακῶς λέροντα ὠκξώλλοισι γ᾽ ἱεραῖν μνφηρίων, μᾶλλον ὃ 

Φαμρεὴὶ Δ αὐνὴδ γ᾽ αἰθιξζόλων. Τὸ γὰρ καταλα λοιώτά, φησι, λα, ϑρα, τῷ πλυσίον αἰτῶ; τ ον 

φημμϑ... ἀξεδίωχον᾽ ἡ τῆς ΤᾺ ἱορών ἢ βίδλων (δ) τοιούτον λῤαίξιον 1) φησιν λῤαγνώσεως. ἵνα τί 

γΑβιφησιν, ὀκδινγῇ σὺ τὰ δικαιώματά Δ, αὶ αἰαλθμθλύεις τίω ὀζρϑυκῶω με ὅζῳ τῦμα- 

πὸςσνῳ; εἶτα Ὁ αἰτίαν φιϑείς φησι,χοϑήνϑδρος κῸ τῷ ἀδελφοί συ χατελάλεις. ἢ ὠζδ 1 

οὐ διώρισεν, Εἴτε ἀληϑη, Εἴτο ψδυδὴ  λαχοδὸ αὶ τῶν αἀὐπηχϑρθυσο, δεικρες ὁτικαν :- 
μανϑζ.4. ληϑὴ λέγῃς, οὐ σοὶ ζμῦτα ῥντέα. Μή κρίνετε γὰοῤ, φησιν, ἥκα μυὴ χριϑῆτε᾿ ἐπεὶ καὶ ὁ (Ὁ τε- 

Δώνγζυ χακηγϑρον κατεδιχαζε)», κσήτοιγε αἰληθη κατηλρρῶν ὠκείνου. Φι δξζυ, αν ἡ τιρθρα- Ἀσαγῇ 

σύς ὸ μιαρϑς, φησιν, οὐ δἰϑρθωτέον αὑτὸν, οὔολ ἐλεγκτέον ἡμίν; ἐλογκτέον ὁ δίορθηντεον ἡ 
οὕτω ὃ ὡς ἐμσόϑοϑων Εἶπον. ἐα᾽ ὃ ὀνειδίδων πῶτο ποιὴς, ὅροι μή (4) φαολσοῖον ὠκῴνον 30 
μιμούνϑμος, τὰ ὠκείνου παϑηφ. οὐνῖν “Ἃ  οντδῦϑην δ΄ κέρδὸς,οὐ σοὶ ᾧῷ λέγ9)7|, Οὔκ ἐπ 
κοΐῳ Ὧν αἰκούοντι ὕυτω κατηχϑοϑυμδύῳ. ϑλλ᾽ ὁ ἐς λψαιοκοιωτότερος τ. ἕως μ᾽ γὸ λαν- 
ϑούνει, ἡ αἰδείοϑυη οἶδεν  ἐπειϑὺμ δὲ λιν) δηλοεὺ καταφόνης, ὁ “᾽ οὐτοῦϑεν ὠκθαλει 
χαλινὸν, ὁ δὲ ἀκούων, πάλιν μειζόνως βλᾳθήσε,), δῤ' το γοῤ κατορθώματα (μωΐδῃ ἑαο- 
τῷ φυστῶταὶ ταῖς ἐτόφφυ κατηγϑοαις ὀγκουνϑμος" ὁ τε αοδοτήματα, πσοοϑυμότερος εἰς 35 

πονηδίλυ καιϑίξαται. αὐτός τε ὁ λέγων πάλιν ὶ κυΐδᾳ ᾧ ἀκούοντι πογησοῖν λήψει.) δὺξ αν, 
τὸν Θεὸν μειζόνως χαϑ' ἑαυζξ ϑροξιωᾷ. 9, οὐ θαχολαΐ, πὸρ δυσῶδες ὠκθαίλωμϑμ βῆμα" 
εἰ τι αἰγαϑον πσοϑς οἰκοδομιδιῦ, τῶτο λέγωμϑρ. δλλ᾽ αἰμεώωοϑαν οὐκ ένον Ἰχιϑυμεῖς τι δξζυ 

αὐτ᾿ ὠκείνου σωωύτον αἰμιώῃ δη)ὸ (δὸ λελυπηκόζς ἀμιώαοϑαι ασουδαίζων, οὕτως ὡς ὁ 

Ῥω. δ. Παύλος ἀμμώαοϑτῳ ὠκέλθυσεν, ἀμιώου᾽ Ἐδν παινά ὁ ἐϑρός συγψώμιζε αὐἴὸν, ἐδω δε ψῷ, 49 
πότιξε αὑτον᾽ ἐα δὲ τῦτο μϑὺ μὴ ποιῇς, ζχιξουλθύης δὲ μόνον, τὶ σεαυζξ Ὁ ξίφος ὠλ)είς. 
δίϑπερ δύ χακῶς ἐκῷνος λέγη, ἐγκωμίοις αὑτὸν αἰμείξου καὶ ἐπαίνοις, οὕτω γὰ κακχεῖνον «-- 

Ἰ ς “ 

χῶραχούψ ἀλγῶν, πὸ ((ευειδῦτος δοκεῖ τῦτο πάσχν πονηρού᾽ ὁ δὲ κατα λιον ΜὟΨ λέϑ- 
μῸρ Ων, 



ΚΟΡΙ͂Ν. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΎΤ. ΛΔΛΟΓΙ.α, «41 ᾽ν α 
δύων, μιέγιτον ὀκφερ τεχ βεύριον Ὁ μηδὲν ἑωωΐς συνήδέναι 'πονη 09". ἐπεὶ δζο ὅτε δ ἀκϑοῆα, 

ὅτε ἔωτ, οὗτε ὦ ἡ ὀζροθᾳόυδμοι ὠφελά," ἡ ΧῸ σαῦν Ψ Ὁ ξίφος ὠθεῖς, καὶ ὐτόϑεν βού σω-- 

φρϑνέφερ9ο. ἐχείω ν  Ὰ Ὡσο τῆς βασιλείας ΓΙ οὐρανοῦ, ΠῚ ἢ πῳ Θεῷ δοκοιύτων πεί- 
γκοϑαν᾽ 5 ἢ παχύτερον ἐὐ θίχεισα, ῥώασο. ϑηδάον δωκμεις, κἀν τ εὐτ9 }υ πωδοῦ ϑητι, 

΄ 3 ἧνα, τοῖς λόλρις τύτοις σωφ ρφνιεϑεὶς,δεουηϑὴς στο Ὶ] ζ; Θεῷ δοκϑωτων μδνὼν ρυϑμίξε ὌΝ 

ἀ Ἄνόμϑρος πϑλυτος παῦοις Δϑώτερος ὁχιτύηοις. Μ οὐφικνίων ὠγαϑων" ὧν μοι". πϑρίῳς 
τμας ; Ἰηαιτυχεῖν, σι κὶ Χ φιλανϑε»πίᾳ υ Κυδιν ἡμδὼ Ιησού ριφού, ΠῚ. ὅ ῷ πατεὶ, σύν 
ῷ αἰγίῳ πγεὺμφιτι, δόξα, κρτος, τι μιν), γιοῦ αὶ ἀεὶ, ὃ. Εἰς (ν᾽ δ αίώνας ἥΜω αἰώνων. Αμέι. 

το ο ον ̓αἶγίαις τρί ΜΝ 

ΜΓ ΩΑ ΝΕ Ν, Ὁ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΌΠΟΥ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΈΩΙΣ ( 

τὸ Χρυσοτομν αὐσύμνημια εἰς Ὁ ἀτοϑς Κοειδίαρ᾽᾽ ἜΝ 
24. . δευτέραν ὑπολδό.. καὶ Τὼ μεν ᾿" " παν ΟΣ 

| 

Δογια; : ΠΑΥ͂ΛΟΣ ἈΠῸ ΣΤΌΛΟΣ. ΣΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΥ͂ κα. 
Κ- υλήματος Θεού, αὶ Τυμδλκοὴ ο οἀδνλφὰ, ἢ ἐὐκκλοσίᾳ τῷ Θευδ τῇ τῇ 

οὔσῃ εἰν Κορίνθῳ, (ω τὸς αἰὐγίοις πᾶδι ἀοῖφ ον οὖσι ον ὁλὴ τῇ Αχαΐα" ᾿ 

9 Ψ,Ψ Χαρις ὑμῖν ῷ Εἰρίωη »ὐὸ Θεὸ παι} ἢ Κυρζου Ἰὴσοῦ Χοισού;" 

8 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς, » πατὴρ τὸν Κυρίου ἐν Ἰησοῦ Χολςοῦ, ὁ πατὴρ 

Ὁ} οἰκρ δ, καὶ Θεὸς πάσης αἰ Ῥακλήσεως, 4 Ο οἰ δακαλώνὴ ἡμαξ. Φ»,. 

παῖσῃ τῇ ϑλίν ἡμδί, Εἰς ὃ᾽ διμίμοϑιωι ἡμας «΄Ῥακάλῷ ὧν ὧν πάσῃ 
ϑλία, “19 “τῆς ̓ἰρακλοήσεως ἧς τἰρακαλουμεθει ἀπὶ αὑαῦ τῷ Θεῦ, 

ΝΣ 5 Ξ ον ζητῆσαι πτέστερονν τίνος ἕνεκεν δπέρον περτέϑνον . 

ὩΠΠΔ, ζ Ἐχιφςολίω τῇ παοϑτίρα, ἡ. ᾷ ὅποτε οὕτως αὔχετωι κω ». ...» 

Κὴ τὰ οἰκδεριδ τῷ Θεοί, ᾧ χῆς πο δακλήσεως. πίνος δῶν ἕνε-- 

7.727, κεν δυύ τέρριν παδϑεΐϑησιν; Οὐ πτὸν εἰν τῇ «τσϑοτέρᾳ ἘΧΊςολῃ, 
Οἷ ἐλϑσομαι δὲς ὑμιαξ, ὸ γνώσομαι, δ (ὃ λθχϑν “Μ᾽ «(Κορ δι. 

Υ̓͂ πεφισιωρϑμων, δλλα τίω δυυλαμαν, ἡ δὸς τῷ τέλει παλιν 
Ν δὴ «πεοσονέφερον Ω πη» ὑπορόμδνος (Ελδίσομαι γϑή, φη- «Κορ ιρθ 

δ». σ, τσοϑς ὑμαξ, ὑτὸμ Μακεδονίαν διέλθω᾽ Πα υϑὴ , 
Ν Ὁ διέρχομψι ασοϑεύμας ὃ τυρὸν ωὐϑριμϑν ἠκ οἴ 

Οἰνγιοῆ το, . Ζι 



κυρ. ὁ... 

ἐκορ.ζια. 

Φιει.8.6. 

ἐπκρζια,. 

6, Κι... 

ἔκορ 6.10. 

ΡΟΣ 
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“6. ἐς ὦ, 

Γ Ύ ΔΝ 

4: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
μιαῖσω) πολλοῦ μιρταξυ δνομϑέου γέρνουν ᾿ πϑρολύοι λα καὶ αὶ τῆς πποϑϑεσμίας ϑελ- 
λουσηρ, ὀμϑιοι ἢ ἐτὶ ἡ ἐδραίδιωυε, τῷ πνθύμοιτος αὐτοὶ κατέχοντος, ῳ ἑτέροις πολλῷ τύτων 

αὐαγκηοτέρϑι. ἊΣ τῦτο ὕλισολῆς ἐδεή, θη δε τέρρις, σύρε Νὦ διηλεὶρ, Εἰ ἰ αἰδὰ μμιχρὼ 

ὑφίρησιν, αὶ αἱ 6' τούτο ἢ μόνον, Δλλ᾽ ὅτι ἡ βἧτιους ἡ στα οὐ τῆς πη τέξας γελνηρδροι, 
ὁ ὺὸ ᾧ πεποργβυκύτοι, ἐν σοότερον (ἰμὠωοιρότοιων " ὸ ἐφ᾽ ᾷ μέγα ἐφούνοιω, φϑτον ὀζεχ»- 

ψυνὲ ἀφώρισαν πὸρτελεΐς, ὁ τϑτο δήλωσιν Εἰπών" Εἰ δὲ ὡς λελύπηκεν, οἷα ἐμὲ 

λελύπηκεν, λα πὸ μέρρις, ἵνα, μή ̓ Θπδωρεΐ πλῷ ὑμαξ. οἶχανὸν τοὶ τοιούτῳ κα 
ὑλπτιμία, αὕτη κἡὶ αἰ αοὸ δὼ πλαόωι. ὼ ρῶν πάλιν ὃ ̓ἀδζ' ̓αὐιίῆεται λέγων" ἰδοὺ 

ζ) χω Θεὸν λυπηϑέωῶα ὑ ὑμας Ν πόσην κατειργάσατο ον ὑμῶν «τουδέωύ; λα ἀπολογίαν, 
δλλα ἀὐγόνακτησιν, δλλαὶ φέζον, ἃ ἀ ἸῬθηποϑησι, δλλὰ ζῆλον, οὐλλα' ὀκδίκησιν. ὦν τὸ 
χϑμτὶ (μερίσαι ἑαυ(ᾷὸ ἃ ἀγοὺς φϑοντο πργματ. ὼ τί δλογίαν ἣς, ζὼ ζὼ ὀκέ-. 

δυσε, κζ' πολλῆς σιωυήγαιϑν τῆς ἀπτουδὴς. διθὲ ὁ ἢ ἔλοϑυ" Οἴϑω "»»» τίωἱ “πολυ μὲδο 
ὑμδ, ἕω ΧΟ ὑκϑν καυχάμαι Μακεδόσιν, ὅτι Αχαΐα πϑρεσκθύαςαι ᾿ὐπυπέρεσι. ᾿ ὸ ᾧ 

ΤΥ μόϑηον ον ἔπεμψε, κ(' πείσης ἐδέξαντο τὴς β)γοίας. ἡ τῦτο ὐὐ' δεικψυῤ, παλη ἐλ “ν 
Οπῷῷ ατλαίϊχνα, εἰντῦ «ξιοσοτέρως δὴν Εἰς ὑμαξ, ξ ὀμαμωφησχθμϑμου τίου 
μιν αὐχφζω", ὡς κ(ῦ ᾿φόξουΛ ὅγμν ἐδίξαιϑε α αὐτὸν. δζῥ ζωώτα πόρτα γράφα τὰ 

δυυτέραν Ἐχιφολίω, ἃ »ῥὲ ἐγρίω ,ὥασερ ζωΐκᾳ, ἡεδρ τόμον ονεκοίλει, ὅτω διορϑωλέας 

ἀὐποδίξαοϑαι ᾧ ἐπαιρέσαι. δίϑπερ σϑον χαταφοξικωτέρᾳ 4) πάσα Ἡπρολὴ, αὐλλ ὁ - 
λίρατῦ τέλοις αὐτῆς μέρη, ὼ γὸΡ σιν Ὄ ὸ ἢ αὐτοῖς 'ς ἐξ ἰουδεύων μέγα Φερνοιεώτερ, χαὶ 

Παῦλον ἀχαθάλλοντες, ὦ ὡς αὐλμζόναὰ ὁ φρενὸς ὠξιο λόχου. δΘ καὶ ἔλελϑν, Αἱ ἅ Ἐχιφολαὶ 

βαρῴαι,» ἡ ὃ α’ροισία τὸ σώματος αἰεϑενρ Ἢ λόγϑς ἐϊξουθενημδίος. δ8 ἐλονϑν τῦτο ἰώ" 

ὅτῳ μ ̓ θη, φησιν, συ ἶγὸς ὠξιος. φα νεται (τῦτογο ὅ81,, ἢ  πϑροισία τὸ σωμιὰτὸς αοϑε- 

νὴ) ἀπελϑωὼν ἢ κυμιπῴξει μεγάλα; δὲ ὧν θχιςέλλει, Ὁ ἡ γ», αἱ 1 ὑλτσολαὶ βαρζαι, τῦτο 

σημαίνει. τὺ ἥώ δόξωσι ζᾳ καθ᾿ ἑανάξν: σομγοποιᾷ ̓ ὑπ υρύνοντο ΜΗ ̓λαμβαίει. ὁ ὅπερ δ 
ἐ ὠΐξ αἰννῆορϑμορ,ἔλελδρ" ἵνα ὧν ᾧ ὁ καυχθν.), οὐριϑῶσι καϑὼς ἢ ἡμᾷ. πω Ἃ αϑτων,ὺ τίω 
ὐπὸ τὸ ῦ λόγου δυωώαμιν ἔχοντες, αὐτῆθι σφόδρα, ἐπήρϑντο. δ[9 ὁ ἰδιωτίω ὁ ἑαυτὸν χαλᾷ, 
δεκρι ὅτι ' οὖκ αἰχρυύεπα πότῳ, σΥνδ μέγα {ι κτῇμιαγτὐμυλυτίον (' δ δὰυ ἡπῖται. ἐπιὶ δὼ 

Εἰκὸς ἰώ ὥγας αἰ ατὸ τύτων αὐδαπείδεοϑαι, σπούτερον αὐτὰς ἐγκωμιάσος να ὧν 

και τωρθώσοιν, καὶ τίρι' ὐπίνοιὰν ὠχείγων τίου ἘΧῚ τοῖς Ἰουδωϊκοῖς χωταξαλὼν, ζ' ΟΝ 
ὑσιελναύτα ἐ τηρᾷ! ἐφιλονοίκριωο, τότι συμμέτρως ὑ τῶ αὑτὸ στϑτων ποιήται Ἰλίπλεξι. 3 

ὦ ων ὐσυόλεσιρ τῆς ἴηπιτολῖν, ὦ ὡς εὖ ᾿ ὡς ὦ κεφόλαιῳ ἢ ὺ αοὐαπέχων Εἶπιι, αὕτη μοι 

τ) δικεῖ, δι ὃ ᾿ τε τὸ τῷ ασδλοιμίου τὴς Ἰϑχιρολὴς ἀψαοϑαι Δλριπῦν, ἡ μέτα ᾿ πίω Θίω- 

ϑυαν εἰστῦ πφϑσρησι Εἰπεῖ, τνορέ ἐνέκεν οὕτως ἡρζατο πὸ Ψ ελρμν τῷ Θεού, τέως 
οϑύτοι αὐτίω τ πρχίωὼ λύαγχσηον Εἰπεῖν αὶ ζητῆσω πὼς Τιμόλεον ὠζϑα ἑωΐς 

(μωταῆι. Παῦλος γ» ἡ, Φησιν, Ἡὐπύσολος ἵσοῦ Χελφοῦ δχὰ διλήματος Θεού, καὶ ἡ τι 
μελαεορὸ ἀδελφός, ἤν ὦ Τῇ αολτρᾳ Ἐχιτολῇ ἐπηγίε Ἄλετο κὑ τὸν πέριπει, Ἂ πϑϑεγ- 

ὅνε λέγων" Ἔα) ἔλϑη Τιμόθεος, βλέπετε ̓γα, ἀἰφέζως λύηται πσϑὸς ὑμας. “πὡς δέω 

ὡνῦϑα αὐτὸν ν ἑκυΐ οὸ προοιμίῳ (ωτίῆα,; φἶχλνόμδιος κ᾿ τίω "(απέσφοι τ 

διδασκαλυ (ἔπεμψα γὰρ ὐ ὑμὴν Τιμόθεον, Φησιν, ὃς ὑμας ὀϑαμνῆσει ζαὶ ὁδοί μὰ (αὶ ἐν 

4 

15 

Χοις) φ δίορθωσαις ἀπόρτα, ἐπαγηλῆς. δὴ ἡ» πέμπων αὐτὸν ἔλεγε" Πρρπίριψατε 40 
αὐτὸν ο Θὐρώωη, ἴα ἔλϑη πσϑῆς μά᾽ ὀκδύχομσι ΣΡ αὐτὸν κῷ Ὴ  ἀδελφών. ἐπεὶ δὼ 

ὠπέλαϑε Χ διδοίσκαλον, ὁ ῳ» Ασίᾳ δορθώσεις μετ᾿ αὐτο (Ἐπεμδνω »ὰῥ, φησι, ὡ 

Ἐφέσῳ ἕως τῆς πεντηκόφῆρ παλιν Εἰς Μακεδονίαν διέξη, Εἰκότως αὐτὸν ὧτε "ἢ ἐγτα ἐ- 

αὖ (ἀωτάῆει λοιπόν. ᾧ ὸ γὺ ττὸ Κ ἐξ Ασίας, νιῶ ὃ ̓πὶ Μακεδονίας Ἐγγιςέλλει. σονέ- 
ταῦῖε 

ΓΝ 

“ΟἸίηι, 



' ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΥΙ. αἱ 443 χίδα. Ι 
ταῦῖξε ἢ) αὐτὸν, ἐκφνὸν τε σεμψότερον ζαύτη ποιοῦν, αὶ ὺ τίω πολλδω ἑαυ ᾧ ἴα πειοφροσύνμν 
ὐνδεικψύνϑνος. γα] γδῤ καταδεέςορ9ς. αὐτεϊωὐ. ἐλ ἡ αἰγαΐπν πϑώτα σωυαγή. δ}9 χα) 

πθυταχοὺ. αὐτὸν ἑαυτῷ. ὄξισείζει, μ ἅ λέγων Ὡς πατεὶ τέκνον σιὼ ἐνὶ ὀδιφλέυσε" γμῶ φιλιππ.ιχς 

δ Το) ὄρρον Κυρίου ἐρ γαίξεται, ὡς καγω οὐ ζῦθα ἢ ῥαλᾷφο κἀηή, δχζκ πόμτων αἰδίσι- (. Κοροίρο ιν 
5 μὸν αὐτὸν Κορινθίοις καιϑιςτιῴ, ἡ ϑ γὸ ὦ γεγϑνώς, ϑαπερἐ φεν, αὑτό, ἡ πείαδιν "Ὁ ἀὐτῦῖδε-. 

δωκῶς Ὡρροῦ. Τῇ ὀχκληίᾳ ψ ᾧ Θεὺ τῇ ἡ ὅσῃ οὐ ῳ«Ψ Κορώϑῳ.. Παϊλλινεὐςῶν ἐκκλησίλν. 

κἀγᾷ, ᾿συναΐγων πϑβζκὰ εἰς ὃ νὃ συνδέων. καὶ ἘΣ δ ̓ϑρονο ὀκκλοσία «αἱα, ϑιεασασμένων ἢ Ὁ 

αὐτὴ ἡ ὦ χα] δνλήλωνε ἐζώτων. Σὺ ποῖς αἰγίοις πᾶσι τοῖς ὅσιν εἰν ὁλή τή ἢ Αχαίᾳ. 

Δμα καὶ ὼ πμᾷ Κορηδῖνς, δὶ τύτων ἐδπτολὴς πυρί φροσαῖο ὀρβύων, ἡ Ὁ ὀῤιρνηρον συνάγῃ 
10 το έϑγος. αἰγίους δ καλῷ, δεικψιᾷ ὅτι Εἴ ὅρα αλάϑωρτος, ὠκίος 5681 τὴς σσφϑσηηϑείας ζιυ- 

τῆς. δὲ τ ἢ τῇ Γ μηΐξγπόλει γϑώφων,: πᾶσι δὲ αὐτῆς ὑλιφίλλει, ου ͵ πόρτοηρὦ τοῦτο “ποι. 

ὡν; Θεοσπελονκαϊοι 3 " Ἰπιφέλλων οὐδήπου Ὡ Μακεδόσιν ἐπεελλε, ὦ Ἐφεσίοις ἡφάφων 
ὁμοίως " ἰἰξέλαξε τίω Ασίαν ὥπασαι. ὶ ἢ Ο,ς Ῥωμαίοις ὃ ̓Ππρολὴ, ἐχὶ χαὶ τοῖς τίω 

[ταλίαν οἰκοῦσιν ὅθι ἐπεσαλρδρη. ωὼ οὐγταῦθαι ἀὐρ' ποιῴ, χα! ον τὴ τεὸς Γαλσᾷςε. 

“ οὐδ᾽ γοροκῶ μια πόλει, καὶ δυο, σ᾽ τεισ, ὅλα τοῖς πόμταλοῦ διεασπέρμϑμοις Ἰθπιφέλα 

λει λέγων" Παῦλος ἰποτολος οόκ ἀπ ̓ λὐϑεσπων, συ δὲ Αἰϑεύίτου, ἀλλὰ ἀρ Τοσῦ ζαλατ α «. 

Χοισοὺ χα ̓Θεοὺ 7 παΐξος τῷ τὸ ἐπιίραντος αὐτὸν ὧκ μεκραΐν ἡ, Χφῃ ἴω (ω ἐ ἐμοὶ πϑλρότερ ἀδελφοὶ, 

πῶς ἐκκλησίαις τὴς Γαλατία, χοριοὺ ὑμῖν χαὶ Θέρμον. κω "Ἑδραίοιρ ἢ ἢ μίαν ὥπτσιν ἔγρα- 

᾽ν Ἰχιφολίω, σεοδ' τώτυς διολώνκτ, πόλεις. Ωὶ ποτ᾿ ἔχω 621 τὸ αἴτιον; ἐμοὶ δυκεῖα τὸ Χϑι- 

τονα οσήματα ζὅ ονγταῦλα. 89 σι ἐϑινζων, ποιήται τίου! Τπρολίω, ἡ χαὶ κοινῆς θδὲ- 

ΟΥΤῸ Τὴς δίθρϑωσιως. καὶ γὴν Γαλάται πόβτες ογόσοιωυ, χαὶ Ι Ε(ραᾳίοι᾽ οἶμαι δὲ χα 'ἵτι. 
(μμαγαγαν τοίνυν ἀπὸυζ ε ἐϑνορ, σι πρξσιιπον ἀὐδθις, ὡς πόύζς αὐτῶ πσζϑστι φρρεύειν 

νόμος ἕω )( ἕω γδὺ ὑμὴν καὶ ̓Εὐρίωη, φησὶν, ὐπὸ Θεοὺ παΐξὴν ἡμὴ , Καὶ Κυρίου Ἰησοῦ 

Χειεοῦ) αἱ ἀκυσον πῶς καταλλήλως ἀξχέται, τὴ πυδϑκειυϑύῃ αὐ αροϑέσιι. Εὐλογητὸς ὁ 9Θε- 

15 ὃς, καὶ πατὴρ τῇ Κυοίου ἡμδυ Ἰησῦ Χοιοοῦ, ὁπατὸρ, Μ οἰκτιρμδί καὶ Θεὸ πόσης πα 

οακλήσεως, καὶ πὸ τῶν κατάλληλον τῇ πσροχειμϑίῃ αἰ πυυϑέσει, φησί; καὶ σφύδρα Κ' 

δῶυ. σχόττᾳ δέ᾽ ἐλύπει λίαν ἀδοι κὶ ὦ ἐδορύξειτὸ τ μὴ ̓ αἰδαλνώϑαι ὁ κε ῷ τ πύσολον, ἃ 
ὦτα ἐπαγίειλοίρδμοι, λα ῶ ἁπόμτα οἰ ὡ Μακεδονία, αἰαλαΐσει χρϑονν ἡ δυκῷ αὐ νμ 

μι ιμᾶν,᾿ ἐτέρρες «σϑϑτετι μηκέναι. ΥΡΝ τῶτο πδϑς τῷ ἱσαίμϑμος ΟΝ δορυθοιω, λέγφ τίω αὐτίδρ 

40 δὲ ἐὼ οὐ ̓αϑβολμοτο" υ ἐμέωυ' ἐξ ἀὐϑείας αὐτίω Ἴϑησιν, σύοα λέγη, ὅτι οἶδα (ὦ “ἴστοοβ. 
μϑιοφήξειν, ὯΝ δ ὧς ̓ ϑλίψς «ὐνεποδιαϑέω, συύτηι "ωτε, ὑμο ἱκαταγνώτε ἴνα, χἱξο- 
ψμδνηρ ῥᾳϑυμίαν ἡμδδ' δλλ᾽ ἐτέρως αὐτὸ ἡ μεγαλϑκηροπέφεροι ἡ  αἰξιοπισύτερον χατασχβ,. 
«δε, ἐπαίρων τὴ οὐρα μυϑία τὸ πράγμα, ὕα μηδὲ ἐρωτῶσι λοιπὸν τίου αἰτίδυ δὶ ἰὼ υὑςέ-: 
βῆσι. "ὸ ζχυτον ποις, οἱ ἐς ἐπαζειλρίεϑμος ἐλλν ππεὸς φνα ποϑούνϑμον, εἴ. ὰ μζ' 

23 μυρίους χινδχούοις ἐλϑῶν λώσι, δύξα σοὶ δ Θεός, ὅτι μοι τὸ ποθούνϑμον ἐδειξας πε σωπον᾽ 
δ'λογητος ὁ Θεὸς, οἵων με κιυδυυύων ἀπήλλαϊξαρ: ΤΡ δυξολογία αὕτη, Σποδογία γί- 
νέτα πῶ μέλλοντι ἐγκαλῷ, κα ἡ συν ̓ ἀφίησι μέμψψαιοϑαι τῇ μελλήσει. ἐρυβριᾷ .» ῷῶ 
ἘὨχῚ τῇ γδ τοσϑτων ἀπαλλαγῇ ἢ καικϑυ δ᾽ χϑοισοιῶται τῶ Θεῷ Εἰς δικοί φήξλο ἕλχειν, χαῇ 

ἐυθιωΐας ἀπακτῷν τῇ τῆς βοαϑυτῆρς. οἰ“ τού ᾧ ὅτως αἴ) ἐυλογητὸς ὁ Θεὺς ΤἮ οἱἰ-- 

ἐἐκωνγέν 40 χτίρμδι, μεγάλων» κινδρυύων οὐτόῦϑεν" ἐπαγωγάώ τε κὶ Ὁ ἀπαλλαγέω αὐννῆσμϑμορ. ΩΦ 
ἡ ὁ  Δαρἰοὴ ὐχ ὁμοίως αὑτὸν πϑμταρρὺ καλεῖ, στῆ, τπο  ἿΜ αὐὖῥἼ" ἀν στὸν ἃ δὰ 
πολέμν ὀζμλέγη") αὶ "ἰνης Αι γαπτήσω σε Κυρμεηὶ ἰσῶς μϑ φησι, Κύειορ ̓ὑπραασιής μϑ' ΨΑμομγ, 
ὑτὸρ ὃ ᾿ αὐϑλίψμως ὦ ἀπαλλαγῆς ἡὁτὸ ὦ ζόφον (} καιτεργηκότος αὐτὸν; Κύριος φωτισμός ἐν, ας. ὧν 

ΜῊ ἢ συ τήρ μ᾿ νι ἃ σὺ φιλον,ϑόφπίας, γιοῦ δὲ Ὄστὺ διχαιοσιούης, γιοῦ ; δὲ Ὡσπὸ ! 

Οδιγίοι, τοῦ, 3. 22:5 κρίσεως Ἰ 
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“44 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ. ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

κρίστως αἰδεκαίςου αὖτ' ̓ὀνομαζει καταλλήλως τοῖς αὐσθκειμθ,οις σεῖο. ὅτω δ χα ὁ' 

Παῦλος ογζωύγεο Ξρηθέδυο, 1 στὸ ἐφιλαν,ϑε  πίας αὑτὸν καλεῖ, ὁ Θεὸς ὃ ΩΣ οἰκ]ρ δι, λέ- 

“γων᾿ τατίςνν, ὁ οἰκρ μοι τυσύτος ἐχιδειξαμϑρος, ὡς δξ αὐτὸν ἰμμιας " δυάγαγεῖν ΤῬΜ' τοῦ 

ϑευνατυ πυλῶν. τοῦτο ογδΡ μάλικα ἴδιον Θεοὺ καὶ ἀξαίροτον, κ αὶ τῇ Φύσιι συγκεκληρώμϑβον, 
ὦ ὕτως ἐλ ἐφ. αἰθὶ τϑπο Θεὸ, ,οὐκθρμδα κα λῴ. σὺ δύ μοι κεὐντεῦ)εν σχϑπτι τέων ἴαπιι- 
νοφ οφσεωύξεν Παύλν. ὑαῦ' δ τῷ ἰ κηρυγμάτος κινδγυυεύων, οἱ οὐ φησι ὁ τέων. αἰξίλν σώ. 

ζέοϑει, ἄλλα "Ω ὧν οἰκύρμοιρ' τὰ “Θεοῦ . ἄνα τϑοο “ ὕφερον σαι φέςερόν φησι, πώ 2 

ἐταγή λόγων᾽ ο ̓ ὐρακαλαν ἡ ἡμας τ». πείσῃ ολία. οὔκ Εἶπεν, ὃ μ» ἐών ἡ ἡμᾶς ολίξε- 

εϑααι, ἀλλ᾽, ὁ ον τω ολίζξεοϑαι αἰακαλαῖ, τοῦτο γϑ ὦ τῷ ὕ Θεοῦ τίωυ διώαμι δείκρεσι, 

ἐτ ϑλιρομδῥων αὐΐξει τω εὑ πσομονίω. Ἡ γορϑλίψις, φ Φησὶν, αἰ αὺϑ αὐστῦ μονίωὰ κατεργά- 

(4). τῶτὸ ὼ ὁ  πγρηφητυς λοι, Ἐν ϑλί 4 ὑπλατωυα' μι. οὐκ Εἶπεν, ὁτι οὐκ Εἴ- 

ασείς (ᾳ ἐμιπεσεῖν Εἰς ϑλίψυ, οὐδ᾿ ὅτι αδήγαπε ζᾳγέως τίω 5λ ίψν, αἰλλ᾽ ὁτί ̓ ϑωούσης 

αὑτῆς πὰ ατιωυαῖς Μ6, τυτέρ, πολλζω τίω ἐυρυχωρλθμ καὶ 9 τίω λῥεσιν αϑέαο ὁ δὴ ὼ Ἐχὶ 

ΤΑ παίδων Μμ ταιον γέλϑνεν. ὅτι Ν᾽ ὀκωλυσιν αἰτῶν: ἐ ἐμπεσεῖν, ὅτε ἐ ἐμπεσόντων, τίω" 
φλίγα ἐσζεσεν, ἄλλα.  χαιορϑρης τὴς χαιμείνου , τίω ἐνρυχωείαν αἶμα. τϑὴο Ὁ α εἰ ἱ ποιῷ 

Εἰωϑον ὁ Θεός" ὅπερ αἰννῆ μϑρος καὶ ὃ ̓ Παῦλος φλέ, ὁ αἰ θακαλών κἡὶ ἡμᾶς ον παᾶση 9λί- 

ἍΜ. ὺ ἕτερον δὲ ἀ δῷ τῶτων δείκψυσι., ποίον δὴ τϑο ; ΤΙ ὐχ ἀγα συν δὲς, ἀλλὰ δ- 

δισεκῶς τῶτο ποιφ, σ δ᾽ γὰβ νι ζ τὐϑαχαλᾷ, νι 8 ἀφίησιν, αὐλλ᾿ ἀεὶ ὶ ᾿ δρεπθυτὸς ὗ- ὅ- 
τοέρ γάξεται. ὃν Εἶπεν, ἢ  αἴκκαλώ, οὐχ, ὁ χὔθαικα λέσεις, κ οὐ πασῃ ϑλίηψφ᾽ οὐκ 

ἣν τῆδε τῆδὺ, αλλ᾽, ὦ πάσῃ. εἰς τὸ διυΐα ϑαι ἡμας αὐ Ῥαχαλῷ ἄν πάσῃ ϑλίψᾳ, 

αἰ 9. τὴς ταἰδανουύσνως ἢ ἡφ «'Ῥακαλνυϑα αὐτοὶ αὑτὸ τϑ Θεοῦ. ΕἾθιες πῶς πρξλανα- 

γψούεται τίωυ ἀἰπολογίαν, κα μελάλης ϑλίνδως αὐ πρύνοιαν πϑδέχὲ τῷ αἱ ἀκροατῇ ὁ νὴ δὲ αὐ- 

ΜΨῬὌἜ παλιν μετξιαζε τϑτων λέγων, ὅτι ἡ αὑτὸς 9  οἰκϊιρμιὸς ΟΣ ὀλύεν,ν " δὲ τίω αὐτὸν 

«ξίον, δλλαύχῳ ́ὧσ' τσ’ αὐὐῷον" ὠφεληϑίωαι ἐφολονζας. ὅρα τῶτο γῈ γῇ βορίλεσεν 
ἡμας, Φησινρῖναι μήν λῆς «ἰθκκαλαΐιϑυ. Αἰ 9 τὐτεῦ ὶ Χὰ ζ ἀξίωμα διίκγεσι “ἢ 1: δ όπιβι 

᾿ὐποσύλων, ἐμιφαιων 7| ᾽ δακλυϑεὶς καὶ ἡ αϑαπνϑύσας, Οὐκ ὀμαπδιτῆςι χαϑούπερ ἡμᾷς,᾿ δ 

εἰς ὃ ὀτέροες ἀλείφειν πρίεισι ὸ νϑυρϑεῶ τὸ διεγείρειν. ινὲς 5 αὑτὸν καὶ τοῦτο Ἀέγῳ φα.- 

σὶν, ὅτι ἡ παρ δοίκλησις ἡ μδμ!, ὃ ἀἰνλωὼν αὐϑανλυσίς 541, δϑοχεῖ δὲ μοι πεῖς 3." ψώϑα- 
πορύλυς ὧν Εἰμ' καυχώιϑίοις, ὦ οἴκοι κα ϑηρϑροις καὶ Κ πυφώνζω, ̓ απϑτενεοϑαι 9. ον 

πξλοιμίου. αλλ τῦτο ᾿ αἰνιγματωδῶς, κα ἡ ὡς ὦ αϑέργῳ" δ: ἢ ) προϑυγϑύμϑμον τούτο εὖ, 

Ἰἰπολογήσοεϑαι τῶ τῆς μδιίσεως. εἰ γ»» αἰ σ᾽ τῶτο αὐ ϑακαλούμεθοι , ὕα σὲ 

ὦλλοις τἰϑακαλώμδν, μὴ ἐγκκλῆτε ὡς μῇ ̓ αἴ θαλνομθῴοις. Εἰς »ὰ» Ουτοὴ ἡμῖν 
ὁ χξόνος ὧπας ἐπείξετο, Εἰς ζς Ἐχιζουλάς, Εἰς ζὰ ἐπαγωγαὶς, Εἰς το δζμλῦσαι ΧΙ .- 

πιόγτω δείνα, 

᾿ Οπ χαϑὼς αἰθίοσ θύει τὰ παϑήματα τοῦ Χειροῦ Εἰφήμαξ, ὅτω δ. τὸ ΥΧ ἐλσοὺ 

πἤξεοσεύει ὦ ἡ αἴϑακλησι, ἡμδίι. ἵνα γερμὴ κατα λη (ὄν μᾳϑηζαε τῷ σφό- 

δραὸ ἐπαίρειν (ἰσυμιφορᾳὶς, δείκψισι παλιν πολλέων τί «Ξμισίαν χαὶ τὴς αὐοκνλύσιως 
οὔσαιν, Κ) ὺ ὀμίφησιν αὐδἷἶὝ τίω! Δἰϑίνοιδμ, δ ζωοτη μόνον, ἀλλὰ Χ ὁ τῷ ἀνα λάγησαι τῷ Ὁ Χοινοὺ, 

ὴ ἀλεὐπεν τῇ τᾶ ἐ παιϑη ματα" καὶ κατ 3 τὴς αὐδακλυύτως αἱ ἐπ ̓ αὐ δ αδ' ϑλήψων τ 

.5 

4 

ὃ 

10 

15 

τὐραμυϑίον Εἰσαγει. γι ἤδιον τὴῦ ὃ τῷ" Χεαιφῷ μᾳ4 γένειϑαι Ὀσιωνον, “σ᾽ δὲ αὐτὸν 40 

ζιῦτω πάρη; ̓  ζιύτης ἴσον τὴς αἴδακλήσεως: ; ΟΥ̓Χ εὐντεῦϑεον 5 μόνον, αλλά χαὶ ὀτέρωϑεν 

ἐπαρειζᾳ Φερνήματει, ἿΝ ϑλιξομϑρων . πόϑων ἑτύρωλιν: ; Ὥστο τοῦ ὑ Θἰπῷ», ἡ ὅτι αἰθιοσεύει, 

υ ἰὰ δἶπω, ὅτι καϑώςσι ἐπεισ ἡμῖν Ως παϑηματα τῷ Χρλφοῦ, αἰλλαὶ χαϑὼς σὐθιοσεύει᾽ δὲ.- 
κφυς ὅτι οὐ μόνον φς ὠκείνου, αλλὼ καὶ πλείονα ἰασοιϑέοισι πα, ϑη, οὐ ̓ γ ὅτα ἔπυ.36', φησιν, 

ἐπαλομδν 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΎ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ. α. "45 
ἐπάγομϑμ" παάϑη, ἀλλα "σὲ «βιό. σχόπεὶ δὲ ἡ ̓ ἠλάνε, ἰδιωηθη ὁ Χεισος, ἐμαςιγώϑ, 

ἀπέθανον. αλλ ἡμῴς πλέον ττων, φησίν ὅπερ χα μάγον ἱχανὸὶ Εἧς αὐϑαμυλιὰν Ξρχέσαι. 
4ηα μηδεὶς τλμὸν χαταγηωσχέτω τῷ λόγῃί, μι ̓)ὰ χαὶ ἀλλαχου Φησι᾿ Νωο ρίρω Κολααν. α κϑ' 

οὖν τοῖς πα ϑηκασί (μὰ, Κϑη ὶ λύτο ναπληραῖ νύ ὑπερηκατα δ ϑλίψαων τῷ Χρλςφοῦ ον τῇ 

4 Ορχί μ. αλλ᾽ σγεθέτερον τόλ μι, οὐδ ἀὐπονοίας φμός. καϑαιπερ γὰ μείζονα. εἰντῦ εἰ εἰρ- 

γάσαιντο σημᾷα (. Ο γ “πιζεύων, Φησὶν, αἰρέ ἐμέ, , μείζονα τϑτων ποιήσει᾽ τ πὸρ ει γί »- Ιωϑνο ες ἢ, 

γέται τοῦ οὐγέρχϑεοωυτος ὡ ἀζι}}) ὃ ὅτὼ χαὶ πλείονα ὠΐδυ ἔπαϑογ᾽ τὸ ἢ πὸ ἀύρυ πάλιν 

)τῦ «οὐ δακαλϑεῶτος αὐτουῤ, καὶ ᾿ αὐ θαισκθυάζοντος. φέρεν ζὰ συμεπί ήοντο, δεινά, δ δὲ 

καὶ ὁ Παῦλος αἰαϑύνϑμος ἡλίκον ἐφϑέγξατο, ὁ ορου πῶς ἀΐ συξέλλει πάλιν λέγων, ὅτῳ διροὲ 

10 τοῦ Χρλφοῦ αὐἰξιοσεύει χα ἡ χρ ροκλῆσις ἡρδῇ καὶ τ πὸ αὑτῷ αὐατιϑεὶς, καὶ ὁμακη-- 

ρύῆωι αὐτῷ καὶ εἰντεῦϑεν τίω φιλᾳνϑονπίαν. ου γὰρ ὅσον ολιξέζθα, ζρσῶτον τἰδαχα- 

λου "μεθ, Φησιν, δλλά πολλῷ πλέον. ὃ ἐγ Εἶπεν, λὐτίῤῥοπος " ᾿ αὐἶϑοίκλοησις Ὁ παιϑη- 

μάτων, Ἄλλα, καἰθιοσ-θύει ἡ ̓ αὐἶάνλοσιρ' ὡς ῷ χα! Θ9. ἡ" Μὰ αἰγῶν, ὁτέρων ξοφόϑων πάλιν 

δὴ (ριον. Φ(γγ ἴσον, Εἰπέ μοι,το υ δζῳ (δ Χοιφον μιφίξεοϑαι, καὶ ὦ Θεῷ ἀζαλέγεοϑαι,κ 

τις πόμτων ἐὴ δυωυατώτερον, κὰ ὦ Ἂς ἐλαυνόντων αἰδελίνεοϑαι, ᾧ τῇ τῇ οἰκϑυμδυῃ αἰχείρωτον ἐδ, ἡ 

Οιαῦτα πσδλσδοκαν ὠντόῦϑῳν αἰγαϑεὺ, ἃ ὡ μήτε ὀφθαλμός Εἶν, μήτε ὃς ἡκεσο,μεήτε Ἐχὶ 

καρδίαν αὐ, ϑοῴπου ὀμέξη; ἢ ἶσον τῷ ϑλίξεοϑαι δὲ δὐσεξειάν, καὶ Ω μυρίων ὡσολάύειν 

ΟΝ τῷ Θεού πο θακλήσιων, κα “α αϑρτημαίτων ἐπηλλαηθαι τοσύτων, ὦ πνθύματος (ως 

ταξιδοϑαι, ὃ ἀγιασμϑ, ἡ διχαιοσύνη, μηδένα, δεδοικέναι ᾧ τρέμειν ὁ πόῥτων λαμιασοϑ- 

20 πέοΥ φαϊνεεϑαι ὦν αὐτῷ ᾧ νωδυωεύειν ; 

Μὲῦ δὰ  χατεπίπηωμϑυ οὖ τοῖς πειρφισμοῖς. συνεὶς "ὺ κοινῶν ἃ ᾧ Χρας’ῳ ὕπυφαῖν ΦΉΘΙΚΟΝ 

και ϑύύδων ἡ δλὐαπεαήων, σσεϊὶς ἦν: ὑγρὸν τῶτον ὼ ἀχρλελυρδύον ζώτωι βίον" δ᾽ ὁ ο ὧν 
ϑλίψηὰ ὦ πειροισμκῷ, οὗπ ἐγίος ἕ ἔφηχεν ὠκείνου, ὁ τίω φυνέω ὀδυύων ὁδὸν. καὶ γὰ} ταὶ αὑτὸς 

23 μὴ τοίγιω ἀλγά ολιξόμϑρυος, ὠνοαΐν ω  ϑινωνᾷφ, ᾧ πῶς ὀκχαϑαύρῃ ὅζ Μ πειρᾳσμο, κα ὺ 

ὅσου κερδαίψεις. σϑτῆν γα β θην. λθιαρϑν,δνλ ΣΟΥ ΤΣ Θεῷ πρελσκρϑύειν. τότε ἢ Οὐδ ὄντος, 
9 ̓ ϑλίψ, οὐκ Ἐχιξουλαὶ, οὐκ ἄἶνλο συσὶὲν διωυατον λυπησει, "ἰὼ δὐφορνούσαν ψυχίω" 

ὡν»λὰ χαθουπερ ασινϑηρᾳ μικρὸν Εἰς ἀΐξξυοσον πολλζοὺ ἐμζαλων εὐθέως κατισθεσας᾽ ὅτω 

Χ ἀϑυμίας πτίσης χὐαϑουλη Εἰς (μμοειδὸς ἐμιπεσούσοι ἀγαλὸν Ὀὐπόλλυ.), ἢ ὑ ἀφόνίζε- 
30 ΤΩ ῥαδίως. ΕΝ δὲ τῦτο ᾧ ὁ Παύλος (' ἔχαηρεν αἰεὶ, ὅ, 4) ον τοῖς 'ς κὺ Θεὸν ἐλαύῤρει καὶ σ᾿ εἰὲ αἰ.-, 

εϑησιν τῆν" τοσούτων χαικχυ ἐλάμρανον, διλ᾽ Ἰλγή ὡς λύνϑερπος, οὐ οὐ μάιὺῦ κατόπιωηο. 

οὕτω χα) ὸ πατϑιαῤγν ὀχφιορ οὶ ὡ» ἡδονῇ ζω πολλὰ ̓ παλῶν ὀδευυηφοι, σχόπει δέ᾽ πατοίϑος 
ἐξέπεσεν, ὁδοιπορίας "τσ ἐςη ̓μακρᾳς κ χαλεπαῖς, ὩῺΩ πὰς δδλοτοίας ἐλϑων σσεῖδ βὴ- 

μα εἶ χέ ποδὸς. «»τεύϑο πάλιν λιμὸς αὖ τὸν διεδέξαηοκὶ ὼ μετὸμαΐς“ἕω ἐ ἐποίησε, ὁ τ' λι- 

45 μὸν ἀζκδέχεται πάλιν ̓αὐρπαιγὴ γειναμεὺς, ϑάνατῃν φόζος, ᾧ αἰπαρδία, ἡ πόλεμος, ἜΣ χίν»- 

δουυοι, δ᾽ φχιζουλαὶ, ὼ ὃ τπελόυταιοι ἢ ̓ϑλοφῶν ἢ ἀϑλων ἡ τὸ ἢ μονο δούς κα [ γϑησίου παιδὸς 

σφαγή, ῃ  ὀδχιυηρεὶ ὁ κε ίη ὑ Δθηκοφος. μη δὴ ἰγὸ, ΩΝ ϑύκόλως αὐ ἠκουσν, νομίσῃ αὐτοῦ 
χὰ απαϑώς πόρτα ὀκῴναυ υφεφηκέναι. Εἰ »λῤὺ ὁ μιυξιακιρ δίκαιος, ὦ, ὥασερ δζωυ καὶ ζω, δλλ᾽ 

δυ,ϑοϑπος (ὦ, ξ τα τῆς Φυσεως ἔπαδνῖν. ὥλλ᾽ ὁμὼνς. οὐδ αὑτὸ τότων κατέθαλεν, ἄλλ᾽ 

29 Εἰσηκει κοιϑεύπτερ ἀολητὰς ϑϑυναῖος, ὦ φεφανίτης ἐφ᾽ ἑκαίςτῳ τώτων αὐακη ἡρυῆολϑιος. ὕ-. 

τῶ ὺ ὁ μιάκϑιθλος ΠΠαύλος μιφάδεις πειρρισμεν ὁραὖν κα ἐκρίφέωυ ὕλτούσας ἡμέραν, ὦ ὡς. 

ὧᾧ μέσῳ ἰϑαδιίσῳ χευφαν, οὐ ουτως ἔχαιρε ὡ ἡγαλλ εν. ὥασερ δἶωυ ὁ ζω τών χαίρων , 

λαφαν οὐχ ἐσιν ἁλώσιμος αϑυμίᾳ, οὕτως ὁ ΜΗ  ζιῤτίω ἐλϑ ἰυϑρος, πᾶσι δῶν δὐχείρωτος, κα ο 

παδά ταύτον, δὲ δΐ Εἰ τις ὅπλα ἔχων σου δ οοὲ καὶ «ἰ ποῦ τὴς τυχούσης πιτρώσχϑιτο πηγὴ 6᾽ ΩΩ 

Οεγίοίς, ἴοπι. 3. Ζ22 3 ὅχ 
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4416 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

οὐχ ὁκαλαΐς πιὴϑτοϑεν αἴϑέπεφοαγρδμος, αλλ ἀπὸν αἰκόντιον Κχιον ὀζμκρούεται. καὶ χὰ 
ὅπλου πϑωτὸς ἰοχυρϑτερον καὶ ΧῸ Θεὸν ἡδονδ᾽ ὁ Φυ σδὲν Τ' τοιούτον ποιήσοι χατηφη ᾧ σκυ- 
,ϑουπὸν δευαγτ᾽ δι, λλαὶ πόμτω φέρει ϑμναίως. τί γὸ πυοϑς χείϑονν τί βασαγων διίωυε- 

κϑῷν ὀδυωνοότερϑν" καὺ γδ δ μωεία τις ϑανλέσῃ κτήματα, καὶ παίδως, καὶ ὁτιοιοῦ ᾿ 1» 
πόμτων τυραννικώτερον Εἰς ὀδυυύης )λϑγον 81, Δέρμα γλγδ, φησιν, ἰχὺρ δὲρ ματος, καὶ 9 
πύΐτα ὅσα, εἰσ εβχᾷ αὐ, ϑοοέπιῳ, δώσει κοῦ τὴς ψυχῆς αὐτῷ. καὶ σὐσὶν ἐν Ἄϑοιοο ὁδυεκυών 

χαλοπώτερθν. αἰλλ᾽ ὅμως καὶ τὰ τῇ αἰκοῇ ἀφόρητα, ζᾳ τα φορηταὶ ὶ ποϑοινα Ὁ. οἱ τίωὺ κτὶ 
Θεὸν ἡδονώ ΤΥ Ψ. κὶ αἰγάγῃς τὸν εδντυρρι τ ἐριπιγέοντοι μικρὸν ̓ οἰστὸ τῷ ξύλου," υἰτὸ ΟΜ 
τηγδώων, τοστουτίω εὑρήσεις τ “ἰκειμϑῥίω αὑταῖ χα εἰν, σίων συν Εἰ πεῖν ἐγ. καὶ τί παθω, 
Φησὶν, δή, μδοτυοίου καιοϑς οὐ πάρες! νι; τί φης τοὐ πάρες! αϑτυρίου καιρθς ν Ου᾽ δέποτε 
ἃ δὼ ( ἀπὶςιν, αλλ «εἰ ποῦ Μ ὀφθαλ δ 81 ἿΜ ἡμετέρων, ἐλυ νὐφωρῦν. σὲ 

Ὁ γλὶ ξύλου κρέμαιυϑαι μόνον, τῷτο ποιῇ εδοτυρα" ἐπεὶ Εἰ τϑτ ζω, ὠκτὸς ΜὋ φι- 
φαίων τώτων ὁἸως ὡὦ οὔτε Νὴ δικαςηδίῳ ϑρέφη, οὔτε δικα φο φωνῆς ἤκουσιν,οὐ δύμιον εἷ- 

δὰ. οὐ γορ ὀμηρτηρῦμος ἐχὶ ξύϑου, ἢὶ μετέωρος ὧν, χατεξαίνενο ζις πλϑυρσ' ς᾽ ἀλλ᾽ ὅμως 
“πολλαΐν εδοτύρων γαλοπώτερα ἔπαϑε, ἡ αἱ φωναὶ Μ' ἐπαλλήλων αἰγίέλων ὠκείνων πάσης 
σπληγῆς δριμώτερον ἔσελιγῆον, ἐκέντοιου παντοϑεν αὐτὸν, ἡ μυοίων δυμίων πικρότερον τῶν 

σκωλήκων ὠκείνων τὰ φύματα πάντοϑαν αὐτὸν χατήοϑις. ἴῴος δῶω οὐκ ὀύτοίξιος εὗϑτυ.-. 

ο». δι μυρίων ὅ᾽ τίν. καὶ γὸῤ δχᾷ πάντων ἢ ἐπώλᾳιε ἢ ἐφεφανούηγ» χρὴ χουν, ΓΝ 
παίδοιν, δζμ' σώματος δχρβ γον αἰκὸς, δχοὶ Φίλων, δὶ ἐϑραδν, δὲ οἰκεΜ(ὼ σδβκαὶ οὗτοι Εἷς ὃ 
πυϑύσωπον ἀντ ἐνἐτνον) ὅρῳ λιμού, δὶ ὀνειραίτων, δὶ ὀδυωυων, δ(γ' δυσωδίας. δχρὶ δὲ 
τὑτοϊφίω, ὁ, οὐχ ἑνός, καὶ δυο, τριῶν, αἀἰλλαὶ μυφίων ὀὐτάξιος ἀν Εἴη εϑοτύρων. κῷ 

οὐ ΤῊ Εἰρηνδϑων, χαὶ ὁ γοδνος ππολλζου δίδωσιν αἰτῶ τοῖς φεφαύοις παοϑοϑήκζυ ᾿ δῇ, 
, δ} γι Νν “ἃ, ,»κ . ν΄] ε 

καδϑ τῷ νόμιν, “3 τὴς γϑϑιτος ζωῦτα παϑεῖν, καὶ μέμϑας πολλοις, χα πόρτα (δ ὑαῇ- 

(ολῆς, χα ὃ πόρτα ὁμοῦ (χιϑέρϑαι αὐτῷ ζῷ διναί, χαΐτοι χαὶ χαϑ᾽ εαύΐζ' ὀκμσον δὰ 
αἰφόρντον᾽ καὶ δ δόχϑιιῶ φορητότερον 66), ἡ Τ᾽ χορμαίτων ζημία, πολλοὶ γϑεωῦ πελγαὶς 
“ ώεγκϑυ, ζημίαν ἢ γονμάτων σέκ ἰώεγκαν,ὄνλα  ματξζεοϑαι τ ῦ αὐ ἡ ΜΕἾλον- 
το, ὁ μνεία πάσφν δεν μάλλονὴ ὠκείνων ἦι αρδϑέαϑαι ᾿ ᾧ μείζων ἀὐΐζῖς ἐφαΐη ἡ πληγὴ 
αὐτὴ, ἡ τῆς ζημίας Μ᾿ χρημάτων. ὧξι καὶ ὦτα ἔτερος πάλιν οδοτυρία 7 πος ῷ φέροντι 
ὁδυναίως τέων τύτων απωλέάλυ. ἡ πῶς οἰσονϑμ ϑμναίως, Φησίν; τὸν μαάϑης ὅτι πλοίοια 

καρδλυφς ὧν ἀπώλεσας δὲ ἑνὸς βήματος τῷ τὴς εὐχσραείας. ὧν γὸ οἰκίσαντες τίου ἐπώ- 
λιιὰν μὴ ζωραρϑώμϑμ, δλλ᾽ ΕἸπωρδν, εὐλογητὸς ὁ Θεός πολλῷ στὰ εἰονα στὰ ὅγον εὐρή- 
κανῦν. οὐ Ν᾽) δὴ τοσῦτο κ πώσῃ ῷ πλούτον ἀἸαλίσκων Εἰς ὧν δεονῦνας,ὺ αἴϑίων, 

ἃ πύππις ἘχιζιΝ, ὺ σχϑρπίζων ( ψυτα τοῖς πεινοῖσιν, ὅσα οἰϑ τῦτε τῷ βΡ ματος κερ- 

δυμᾷς. ἐπε κὶ ) 1ὼς ἐχ ὅτω ϑαυμάζω τίω οἰκίδυ αὐοίγντω τοῖς δτουνδμοις, ὡς ὀκπλήτ.- 
τορι καὶ ὀμακηρύῆω τω αὐῤπαγέω 0) χρη μῶν βθλσρίςως φέροντα. ὁ ἀὐϊρ' ἢ αὗτοὺ 
Ἐχὶ παίδων χοτοξολὴς 521 συμιξαμνον ἰδεθ. ουυδ ν» εὐ ζώϑα, ἐλοαῆονα λήψῃ μμιαϑὺν 

τῷ (ὃ ἐὸν λύαγασόντος αὶ καταϑύσαντος, Εἰ τελϑυτῶντω ἰδὼν " ἠυοσράσησαις τῳ φιλαν- 
ϑοσίπῳ Θεῷ. “ γλῦ ὁ ζυιούτος τῷ Αὐρρώμι ἔξαι χείρων; ὠκῶνος γὸ οὐκ ΕἾδὲ κείρϑνον 
γεκρὸν, δυλα πρϑϑσεδύκησν μοϊον.ὡςι Εἰ πλεονεκτεῖο μέλλει καταϑυειν, ὶ τίων γχεῖσᾳ ὧκ- 

πείνας τίω' μχαιφοιν οὐβπείσοι "τὰ εὐγοο τε ται ῷ κείοϑιι ὃ πευ δῖον γεχρὸν ὠζωϑα. χιῷ 

ἄλλως, ὠκείνῳ δ καὶ τῷ κατορθώματος ἐλπὶς ἔφερε κυ ραμυϑιλν,ᾧ ὃ τῆς ἰδίας ὀ δρείας 
ἔρηϑν 11) τίω δ ριζείδν ὠκείνζω, ὶ ὃ φωνὰς λΐωϑεν Φερϑμδῥης ἀκούσαι πσδλϑυμότερον ἐ- 

ποίει. ὠζυθα ὃ Ουνὶν τοιοῦ τὸν ἔφην. δϑηνα δαμὸμτίνης δὲ ψυχῆς τῳ μόνον παίδευ, κ. 

ὧν πλούτῳ τραφέντα, “φηζας κι αροφαγοντα ἐλπίδας, ὑπχὶ τῇ βό,ϑρϑυ χείωϑμον ὁρώύν- 

71) 

ϑο 

10 
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ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ, ΛΟΓ.α. “47. κἷκ α. 
πι, ἢ τεπευϑμον, ὡςε Ὥραως εϑεγκαν ὦ συμθϑυ. ὁ τοιούτος αὐ διινηϑῇ, τῆς Φύστως ᾳ ἶ 

χώματα κατϑσαίχας, Εἰ πεῖν ὃ τῷ ως αἰδωκχρυὴ, Ο Κύρμος ἐϑωκεν,ὁ Κύρμος αἰφείλειο᾽ Ἰωξ.αικα, 

μα τῷ Αὐσαύᾳς ἀὐτν φήτιται, (Θ᾽ τῷ Ιω6 ανακηρυηϑῆσυται σι τῷ βήματος τύτε μὸ- 

᾿ 10.. κα ὧν κωκυ ἦν ὟὝΨ για “παύσας, ἢ ἄν γϑ69ς υ" αϑρμυδσῶν δίραλύσαε, 

4 Εἰς δυξολογίδν ἀπιυζς διετείρῃ᾽ μυοία, ἀύωθεν, μινοία καίτωϑεν δύξετω ἢ βοαζᾷα, α’- 
᾿ ,ϑούπων αὑτὸν ϑαυ μαζόγτων, ἀγϊλων προτοιεύτων, τῷ Θεούςεφδνομῦτος. ὼ πῶς διωα.- 

τὸν μεν στενθζν δύ, ϑοθπὸν ἔγτα, Φυσίν " αὐ οὐνοήσης “ὡς ὁ πατοίαχης, πῶφο Ιωδ, αἱ. 

«ϑον ποι ὄντες (Ὁ) αἰμιφότερρι, Ουὐνν τοιούτον θπαον, ὁ ζαστα πσο νόμιν ᾧ γσρίιτος καὶ τῆς Ὁ- 
σαύτης 10)" νόμων φιλοσοφίας ἑκάτερος αὐ δι μόμϑμος᾽ δ) λογίσν, ὅτι Εἰς βῇτίονα γ- 

10 οϑν μΦΊέφη, ὁ τοϑϑς αἰ μείνω λῆξιν αὑπεπήδησιν ὁ τελυτήσας, ἡ οέκ ἀπώλεσας ὧδ) ον, 
Ἀλλ᾽ ονασύλῳ λοιπὸν ἀττέθου χωρίῳ. μι τοίνωυ λέγε, ὅτι οὐκέτι κα λούμαι πατήρ. 

ΜΝ “19. Δἰγὺ οὐροότι καλή, ἠοδ μϑῥονταρ." μὴ δὲ γε απέδλγες ὃ ποιδίον; μὴ)» απώ- 
λεσας (Ὁ ον. μᾶλλον ὠκτήσω, ὶ ἀσφαλέςερον ἔλας. δζρ' τῶν οὐκέτι ἐγζουῦϑα, μόνον. 
χαλῇ πατήρ, λα καὶ ὦ τω ἐρριῷ ᾿ ὥφε οὐ Ὁ πωτὴρ καλῴοϑαι αἰπώλεσας, λα ὃ 

ις μειϑόιως καλᾷοϑαὶ “ρόσελαζες. ν ΡΝ ϑρητν παυδίου λριπόν, δ ἀϑαιατυ κληϑη- 

σῃ πατὴρ, φρώτιώτου ξμναίου, ὰ ϑνδὸν ἑφῶτος διζινεκῶς. μὴ γὰ Ρ, ΤΣ μιὰ πἴδεςι,ὁ ἄπο. 
λωλέναι αὐτὸννόμιζε. οὐ γα ῦβ, Εἰ ὠονδημδ ἐτύγχόμεν, αἰπέφη ὁῤ σὰ ᾧ τούνομα τῆς 
συγίνείας μ(ϑ' τῦ σώ ματες. μὴ δ τῇ ἐψ τῷ καινϑβου ἀσούσεχε (ἐπεὶ ὀῤωυρῥιπίζεις ὃ 
πάϑος) δλλ᾿ ἀἄταγε τίω δύιοιὸν υφὴ τῇ κοιρδμου ἀρο)ς (δ) οὐρανόν. οὐχ ὗπ'' Ὧ1 ὃ 

20 παιδίον ὃ κείυϑμον, δλλ᾽ ἐκῴοφ ὁ ὑσνοῆας ᾧ ὀνάδρα (ον Εἰς ὕψος ἀπεῖρθν. ὁτὸμ τοί. 

γεν ἴδῃς ἀπὸ ὀφϑιιλ μοι καϑηρηρθμοις, ᾧ ὦ κόμα (μωηρηρϑβον, καὶ ὃ σῶμα αἰκίνητον, μὴ 
τὸν οννόει, ὅτι τῷ» ὦ φυμα οὐκέι φϑέεήεζ), ὅτο! (ὦ ὀφϑιυιλ μοὶ οὐκέτι βλέπουσιν, ὅτοι 

(ᾧ πόδες οὐκότι βαδίζοισιν, δλλ᾽ Εἰς φϑοροὶν πλύτα οἴγοται᾿ μυὴ ζῳῶτα λέτε, ϑλὰ 
τὸμλυηΐαᾳ τῴτων᾽ ὅτι τῶν ὃ φόκᾳ ἀπο φϑόγξοται, ἡ (Ὁ ὀφθαλμοὶ μείζονα ὄονται, ἢ 

25 ὡ αὐϑὲς (Νὶ νφβων ἰοϑήσονται, ὁ ῶ αἰ φφθήοϑεθμον τ» σῶμα αϑανασίλν ἐνδύσεται, 

ἃ λμμισϑτπρο ὃ ψὸν σολήψομα. Εἰ 3, λυπεῖσε ὁρώνϑνα, τως Εἰἐπε “δός ἐ- 

αὐτὸν ἱμάτιον τῶν ἐς!, ᾧ ἀπεδυύσον, ὥςε ὠΐφ' πολυτελέφερον δἰπολαδᾷν᾽ οἰκία αὕτη 
δὴ, ἡὶ καϑηρέϑη, ὡςν “ἀμέαϑει αὐτὴν Φαιδροτέρριν. καϑεύπερ γὰρ ἡμεῖς, ἐπειδϑὼ μέλλω- 

κα μϑν καθαιρῶν οἰκίας, οὐκ ἀφίονδν «ἦν ἔγδὸν οἰκοιζαις «ϑβειν, Ἐ ὡςε ἀπανλαγέιαι τὴς κὸ- 
40 γέως αὶ “Ὁ θορυζου, [λα] κίζλύσοιντες τροός βρουχὶ μετα φῆναι, ἐπάδορ χατασκθυωσωμδν 

ἀσφαλὲς ὦ δωμωαίτιον, τότε «ὐοἦν ((' ἀδείας Εἰσείγουδϑμ᾽ ὕτω καὶ ὁ Θεὸς ποιᾷ, καϑε- 
λὼν αὐτῷ τίω σα, 3, λιν σκζωυϊμὶ τέως Εἰς τίω πατοικίω αὐ τὸν ἔλσιδεν οἰκίαν, ὦ πσρϑς 

ἑαυτὸν, ἣν ὑτὰν καϑαιροϑὴ αὕτη ἢὸ σἰκοδὺ μιγ δῇ , λδιμυωροτέρθν «τίωὐ τότε αὐτῷ ἐἰποδῷ. 

μὴ τοίνων Οἥπης ὅτι ὡὀἰπόλωλρ, ὦ οὐκέτι ἔςαι (ὑ ΨΥ αἰπίςων βήματα ζω) ΔΛ, 

42 Εἰπέ, καϑθύδει, κὶ ὀψαφήσετωι, ἀπεδήμησε, ᾧ ἥξει κ᾽ τὸ βασιλέως. τίς ζῶτά φησιν; ὁ 
Φ Χειςὸν ἔχων εν ἑαυτῶν λοιλοιῶτα. ἘΪ »»»" πιφ’ϑ᾽ουϑῥ, φησιν, ὅτι Ἰησῶς αἰπέϑιανε καὶ «υΘεον δι 4. 

αϑέφῃ ἃ ἔζησεν, οὕτως ὁ Θεὸς ἃ τὺς κοιμηϑένζος “[ἃ τϑ Ἰησῷ ξει σιωὺ αὐτῷ. ΕἸ πί- 

γεν ζητεῖς {δ νὸν, ὠκ ζντει θα ὁ βασιλά ς, θα Ὁ ὟΨ ἀγίέλων φρατύπεδον᾽ μυὶ ὧν ῷ 
ζῴφῳ, μηδὲ εἰν τῇ γῦ εἶνα μὴ ὠκείνου τοσοῦτον ὑψωθέντος αὐτὸς μϑῥης ϑχὶ τὴς γὴς συρό- 

40 «(ϑμος, δι τοίνιιυ ὅτω φιλοσοφοΐυϑμ, πῶσαν ζοιαύτίωυ ὀδυυύζιυ βὐκόλως Αἱ αχρουσόμε- 
ἰίν 9ι.. ὁ ἢ Θεὸς ἣΨ) οἰκρ,δν τα πατὴρ πάσης οὐ Ῥακλήσεωφ, " τ Ρακαλέσει (αὶ καρ- 

δίας πϑρτων ἡμίν, αι ἿΜ (αὶ Οιαῶῦτα ὀδοωνωρϑῥων, καὶ ὝΨ ἑτέρα λύπη κοιτιχουϑέων, ἢ 

λλῃ αϑυμίας ἀπαλλαγάσαι δῴη πάσης,καὶ ηγθυματικίω, καυρπώπεοϑαι γδρὸὰμ, Ὁ μϑηον- 

᾿ γ τῶν ἀγαϑών ἔχετυχεῖν" ὧν Ἄμοιν» πόῤᾷς ἡμας Ἐχιτυχεῖ, γούῤιη χαὶ φιλαηϑεσπία. 
οΎ. 



β 

«.Θ:.ν. .ὅ, 

..4. 

448 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Λογ.β. 6 ΕἸΤῈ ΘΛΙΒΟΜΕΘΑ, ὙΠῈΡ ΤῊΣ ΥΜΩΝ ΠΑ.- 

ὀλχλήσιως κα σωτηθλα, τὴς οὐεργϑυμϑέη οὐ ὧν ἰσσομονή Μ αὐνἕβ πα3η- 
μούτων,ὧν καὶ ἡμεῖς πάσονϑρ᾽ ἢ ἡ ἐλπὶς ἡφδῖυ βεξαία επί ὑϑδ. 

ΞΜ 3 [πω μων ὦ “οὗ τίω "" κλήσεως καὶ τ κίουϑίας ἀφορμόωυ, 

Ψ ὃ ἐώ ) ὅτῳ Χειφῷ χϑπώνέιν, “{ϑησι ᾧ δυυτέρυ ζωτίω ἰὼ 

φιν. ἐς! αὑτη δ αὐνδἕὼ ἣ" μαιϑητευομδμῶν. οντεῦθεν κα τασκϑυεί. 

“ ζωϑαι τίωὐ σωτηρίαν. μὴ τοίνιου χα τοαττέσητό, φησιν, Κὰ ἢ, Θλιξό.- 

“; μέδα, μηδὲὺ φορυξη,ϑητε Ὁ δείσητε, ἡ )» δὲ ἀὐφ' πῦτο μᾶλλον το 

Ὑ Ὁ Ἀ ὡὐ Εἰ δίκαιον ὑμας ϑαρρέι. Εἰ γὃ μὴ ἐθλιξόμωϑες, πλζω 
ὀϑ ὑμαξ ζαῦτα ἀπώλεσε. πώς, ὁῶμα Ὅπον; ; ὅτι Εἰ μωλᾳκιοϑέντες, . ᾳ δινω δεί- 

σαντες, μι! ̓ ὀκηρυξαμθμὺ ὑμὴν λόγθν, ὦφι μαϑηῖ τίω ὠληϑὴη γναῖσιν, ῳ ἐλάτοις ζῶ (ο 
ὑμέτεραι. Εἶδες πάλιν Παύλν τίω βιὰ κα ἡ τίω φιλονεικίαν; ἀφ᾽ ὧν ̓ ἐφοξοιεῦτο, ὡἰπὸ 
“οὐτῶν ἀύθις τ Ῥα μυλεῖται. ὅσῳ γὰρ δὺ ὴ λὐ "Ὠσιτείνητε ῷ ιν} διωγμῶν Ψ)᾽ ἡ ἡμιατέρων, Φη- κι: 

σί, ᾿, Ὀσώτω μάλλον Ἐθπδιδεναι δὲ! (ὰ Ὁ γθηφῆς ἐλπίδος ὑμῖν᾽ ζΚ ἃ Ὀσύτῳ μᾶλλον αὐξε) (; 
πὴς σωτηρίας τὴς ὑμετέρας, ᾧ ζᾳ πῆς οἾθακλήσεως. ᾧ »» ἴσον Εἰς κρβδακλύίσεως λό- 

5 τὸ α Ὀσουτων Ἐπειτυχεῖν. ἀγαϑεῖν ὅχμ τὸ κηρύγμαπος : ; Εἶτα ἵ ἵγα, μὴ  δύξη Εἰς μαυτὸ 

μόνοντὸ ἐγκώμιον αἴϑαεὶς" ἂν, ὅρφι πῶς αὶ ὠκείγους ποιό Μὴ ἐπαίνων τὐτων κρηώνοιᾷ. Εἰ- 
πον γὸ, Εἴτε ὃ , ολιξ δα, “ἰῷ τῆς ὑμδν πὐθακλυήσεως κα ἡ σωτηρίας, ἐπήγαγε, τῆς. 10 
«ὐερρρυμδέηρ ὡ» “ὑπθομονῃ. Μ ὐνἷνμ παϑη ΤΧ ὧι ὧν ὺ ἡμεῖς ταλοιδυ. σειφέφερον ζ' δΐχυ. 

αὐτο ᾧίϑησιν ὑξερον λέγων ὅτωρ᾽ ὅτι ὥασερ κϑιγωγοί. ἐςε δ παϑμῶν, ὅτω τ τῆς 
»λυίσεωρ᾽ ἀζυλειῦ τέως αὐτὸ  ἡνίξατο Εἰπὼ, “ «Ἷν παϑηματον, Ὁ! Τ᾿ κονάσακ( 

λόγϑν, ὃ ὃ λέη τῶτο ἔςιν᾿ ἐχ ἡμδ ἔρλϑν ὑμετέρφι σωτηρλα μόνον; αἰλλα υσὶ ὑμῶν «ὑ- 

ἃ γὰ ὍΝ ᾿ ἡμιεϊρ κηρύήοντερ, ϑλιρυ (θα, κα γος δ ἡϑυϑροι (Ὁ) λόγον, ζὰ αὐτὰ πα: 15 
“πτν ἡμεῖς τ ἶνα μεταδῶμϑῳ ὧπερ ἐλοίξονδν᾽ ὑμεῖς ὃ, τὰ λδίμνο δίξηκϑε, καὶ ; μὴ 

ποξάλητι. δἰ τοίνωυ ἴσον τῆς ζῳπειοφρρσιμύης ζωτης Ἄροιτ' ἫΝ ὅτὸμ Ω ὃ (ἄν τοσῶτον 

ιν οὀἰποδίονζς, Εἰς ὃ ἀΐ' ἀξίωμα τὴς αὐπρομονὴς ὀϑαάγη; τὴς ὐνερ)ϑυμθιίης γὰν, 
Φησιν, ὦ» ὙλμοΝ ΤῊ «ὐτἷἷἶν παιϑημν . οὐγὸρ οἱ τῷ Ὁ πιίόσαι μόνον ἡ σωτηρία ὑμδὰ 

οὐδ, δδλ δλ α καὶ [9 1 ὃ παλήνζα αἱ αὑτὰ ἡμίν, Ὁ: ὁ αἰσπου δύων. κοιϑοίπερ ΣΡ παγκρατίαιφηᾳ 0 
ῥαωματίιδι 61, καὶ ὼ Φαηνόμϑμος, κα ᾿ δυο Μ, καὶ ᾿ τίω τέχνζωυ ἔχων οὖν ἑαυτῳ ὅτὸμ ὃ ἣ Ονερ- 
Ὑ" νὰ Φέρη πληγαςρὺ πλήηη Ὁ ἀὐτιπαλον τότε μίλια υὐπολρίμεπει, τ κα τῦτε μάλισα 
«ϑεργείται ὐτϑη θυεξία, ᾧ Αἰ αϑδείαυται τῆς τέχνης κἡὶ δυκι μι  ὕτω δὴ αὶ ἡ σωτηξία. υμδῖν᾿ 
τότ οὐεργεῖται μαιζόνωρ, τυτύί, δείκμυ), αἰξεται, Ὀλητείνε,), ὅτου αὐτου μιονδω ὀχ, ὁτὸρ 

πάσχῃ ἢ ὁ δυναίως πόρτα Φέρῃ. ὦρᾳ οὐέργεια σωτηξλας, οὐ ὃ ποιῷ, καχῶς, λα δ πα- 14 

«ἦν κακῶς. ἢ Οὐκ εἶπ, τῆς οἰὐορλρύσννρ, δλλαν, τὴς «ὐνεργυμδέην, δεικψες ὅτι πω τὴς 
αὐτἷὖὦἶἝΝ «αοϑϑυμίας ἂη ὍϑῬις πολλὰ Εἰσεφερεν οὐεργϑόσοι ὦ» ἀύζις. Καὶ ἐ ἐλπὶς ἡ- 

δέν βεξζαια υαῦ ὑμ" Ῥυτέν, ὅ ὅτι κἂν μνεία πάρτε δενα θαι ῤῥούρδι ὃ ὁτὶ αὶ αἷδι- 

τραπτήσεοϑε, ὅτο Ἐχὶ τοῖς ἡμετέρϑις Δλωγμοῖς. Ὅσῶτον γὃ ἀπέλομδῳ αὐπυπήθάενυ υὑμῶς, 

ἐφ᾽ οἷς ἧς δὶ παρ ιϑμ,ὡς ϑυρυζουνϑρους ὅτι μρΐκα, αὐ ᾿ἀδζὶ χινδγυυθῦητε, αὶ ἡὶ τῦτε )ειῤῥούμϑυ. 40 

Εἶδε Ὁση γέχϑνεν αὐ ν ὑλίδοσις οἰπὸ τῆς ππεϑτέρας Ἐχιφολῆς; πολὺ γᾺ μείζονα ὦ αὖ-- 
τοις ἰρέμϑρ τύρησε Μακεδόνων, ὃς ἐπαίρει ο ὀγκωμιαζει πϑυταγοὐ τῇ τῆς ἐχιζολῆς ὠκείνης. 
νῷ ἃ ζ Ὁ» ὀκείνων δίδοικε,χαὶ Φησιν, Ἐπυμψαμὸν ὑμὰν Τιμόλεον Εἰς τὸ )φηρίξα υ ὑμάφ, 

Ὁ ὃ αὐἰδακαλέσαι ΠῚ τῆς πίφεως, Εἰς ὃ μηδέν ά σαι νξοϑτη οὖν πῶς ϑλίψισι ωϑ: 
͵ 

ΕΝ 
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ἵρ ὑμὴν 



ΚΟΡΙΝ. ΒΠῚΣ Τ. ΔΕΥΤ, Λοτς “49 χῷν «. 
ἀὐδθὶ Ψ οἴδευτε ὅτι Εἰς τϑονκείδρα; ὑπάλη, Διὰ τῷ» μηκέτι φέγων, ἔπεμψα Εἷς τὸ 

»γαδναι τίω πὶ οἷν ὑμδί, μή “τως ἐπείρασεν ὑμας ὃ πειράζων, α αἷς κενὸν δόντα ο ὁ κόπος 

ἡ ρδίυ. «δώ. τϑτων οὐδὲν τοιοῦ ΤΥ Φησιν, αἰλλαὶ ἣν τοιϑαντίον " ὅτι ἡ ἐλπὶς ἡμδω βεξαία 

δῷ ὑμδῶ, 
ς Ἐπ αὐ ϑακαλου θα, υαβ τῆφυ δ «ἰθακλήσεως κ ν Φτνοίαν 
τ Ἐἰδοτων ΤΙ ὥασερ χόνωνοί ἐφε᾿ Υ7υ παϑημῶ" , ἅτω ἡ ΤῊς φὐθκκλήσεως, 

Δ ἡ δὲ ἀὐξις ἐθλίζοντο ὦ Ὡἰπύφολοι, ἀπίυξυ Εἰπων, τὶ Εἴτε ϑλιδόμεϑα, 

αρὶ τῆφυμδυ αὐ ϑακλήσεως αὶ ϑ σωτηρίας. βουλέῖ ἢ δεῖξαι, ὅτι καὶ δὲ ἀδοις πἴδοα- 

λϑιωτὸ. Εἶπε μϑὺ δζιυ αὐτὸ καὶ λυωτέρω, Εἶκαι Ι αδϑρίφως. εὐλογητὸς Ὁ, φησιν, ὁ 
το Θεὸς ὁ αἰδακαλῶν ἡ "μᾶς ὡ ποίσῃ ϑλί, εἰς τὸ  διιμαοϑαι ἡ ἡμὰς οἰααλῷ ὧν ων 

πασῃ ϑλίψᾳ λέγ 3 ὃ αὑτὸ ὁ ὐζεῦϑα πᾶλιν ὀτέρως, σαιφέςερϑν τῇ χαὶ ̓ λεκπάστικω- 

τέ». εἴτι Νὴ «οΡακαλου θα, Φησιν, ᾿ἰπϑ' τὴς ὑμδ! οἰ θκκλήσεως, Ὁ3 λό τοῦτο 

ἐπι ἡ ἢ Ἄρλσις ἡαφνυμδ ἢ ΒΩ αὐδα υχνικαὶ χωρὶς τ 3 δ λόγου αὐἰθδακαλᾷὺ υμᾶς. Ϊ 

α᾽ μικρὸ ἀὐαπνεύσωκϑι: “μόνον ἡμεῖς, Ὄὔρκᾷτου τοῦτο Εἰς αἰ ρα μυθίλνυ ὑμῖν "καὶ αὐτοὶ ̓Ὄα- | 

14 χλυϑώμϑυ, ὑμετέρα τοῦτο ΘΟ Ῥάκλυσις ον. ὥασε ν᾿ πὶ παϑημίαται ζῳ ἡ ἡμεότερρι, ὑμέτε- | 

θφᾳ ἐῃ τομίξετε" 5 ὕτω σ᾿, τίω πίονι τίω ἡμετέραν, ὑμετέραν ἡγέοϑν. οὐγὸ δύπιυ | 

οὖν τοῖς δυχερέσι κϑινωνοιώτες, οὖ τοῖς χριτοτέροις οὐ κϑινωνήσντα, Εἰ τοίνιωυ οὖ, πᾶσι χϑι- Ϊ: 

νωγᾷτε, ὧν ϑλίᾳ καὶ ὧν πξακλήσει" συνε κα ἡμῖν ἐγχαλόσετι αἰπὺ τὴς μδιρίσεως καὶ δ ὃ β 

βεοᾳδυτητος ζωύτης. καὶ γὸ ϑλιδύκῖθα ψαϑυ ὑκίδν, χα ̓φρακαλο δα διυμάς, Ἷ ἴα | 
20 “Ὁ μὴ διρνομίσν βωρυῶ Εἰπεῖν, ὅτι δὲ ὑμῶς ζοῦτα παίρουδρ, λέγη ὅτι καὶ δὶ ὑμᾶς πα- 

ἐκκαλούζϑα. ὺ ὅτε μόνοι κινδυου ϑύολϑμ ἡμᾷς ὁ γβκ υμιᾷ κϑινωνοί ἐςξε γῦν" αὐ πα..- Ι 

ϑη μῶν φησίν. ὧξε ὶ τὸ χομωνοῖς ̓ αὐἰν λαξεῖν τὴν" κυδρεύων, ἡ τὴς ρ οικλυύσεως οὐ δ, | 
«ὐις ὀμαϑεῖναι τίωυ ἀτίαν, χατασραύνει Φῷ λδηϑν. δὺ τε δίζυ Ἰιζουλδυω θα, ϑαρρᾷ- ] 
τί. γα γλϑὴ πίςιφυ μι διινατωτέρρ, 2.0), τῶν εἰ πυυυϑύονϑν. καν ναἴθακαλώμε- Ι 

25 θ0, υμεῖς «ὐγαζριωύεεϑε αὶ τύτω. ς γὰ ὁ δὲ ὑμας τῦτων πολσύομϑν, ὦ ὡς: καντεύθῳν ὑμῶν ' Ι 

δνέοϑαι τινὰ τρια ιυθιαν κϑινωνούσιν ἡμῖν τὴς ἡδονῆς. νὰ ὅτ τοῦτον λέγη (Ὁ ζύπον ὃ πα- ' 
ἱνἐκαρηιδο Θριλιίσεως γιοῦ, ὧν ἡ κα ρποιῶῶτο, οὐ ΠΟ τῷ πἰθακαλίοϑω ΤΩ αὐγῷἋνἢ μόνον, “νλα κα ἢ ; 

᾽ δ τὺ ἡ μα ϑείειν αυζῶν' ωῳ ὀρέστι ἡ άχουσιν ἣν ἐξῇ, δὲ ὧν ἀὐζ' ἀξεκοίλυψαν. Εἰπων, ' : 

Εἰδότες ὅτι ὥσαερ: κϑνωνοί ἐφι ἿὮ παϑημζν » ὕτω ἡὸ τὴς «ὐδανλήσιως. ὧασερ “ὃ διωιο- , Ἰ 

30 δίων ἡ ἡβκδν ἐλ "αἴπε, ὡς αὐτοὶ τῶν πάροντερ ᾿ ϑτως ἰσμκεν δι αὶ αὐἰδαχαλουρϑέρν,. αὐτοὶ | ἱ 

τῶῦτων ωὐόχκ πολαύειν νομίζετε. “ἰ ζώτης ζᾳπεινοφρφονέςερον πὴς ψυχὰς ὃς ο ὧν υϑὲ τοῖς κιγν- 

διωύοις Οσίηον πλεονε ἥν, χϑινώνους καλῇ ὧν ΟΣ εὲ τὸ πολλοφὸν αὐδ] αἰπυτυϑιμονζᾳς᾽ ω ἱ ; 

᾿ τῇ ᾽ οἰ θακλύσει, τίω αἰτίαν ὥπασαν ἐκείνοις λογίζεται, οὐ τοῖς οἰκείοις ποις, Εἴ- : , 

τα, ἴη 4 αὶ ϑλίψεων αδοοίςως ἔλεγε, λέγη λοιπὸν χαὶ (() τόπον, καϑ' ὃν ζαῦτα ἰ 

' 
Γ αὑα ἐρδιυον" Ι 

8 Οὐ ὃ ϑέλομϑυ ὑμας αἰγνοίν, αἰδελφοὶ, αἰϑὶ τῆς ολίψεοως ἡμῶν τῆς δνοιϑρης ἡ- ᾿ ; 

μὲν οὖν τῇ Ασια. Ταῦτο ὃ λέχρυϑυ, φησιν, ἵνα μη αγνοῦτε τὰ συμιθ λύτο ἡμῖν. χαὶ ; 

»»  βυλϑ θα ὑμας Εἰδέναι (αὶ ἡμότερρι, ᾧ σφόδρα τῦτο ἐασουδακα νϑρ᾽ ὅπερ μόγισον 
ἀγάπης σημεῖον ὅ41. τῷτε ὃ ὃς οὖ τῇ πε»τέρᾳ ἰω Ὠπιφολῇ πυξομέμυυστι, καὶ ὶὶ Εἰπων, ὅτι 

40 Θύεα ΣΡ μοι λὐέψτι μεγάλη ὃ οὐνεργής, ἢ ΩΣ ατικείψϑμοι πολλοὶ, εν τῇ ἢ Ἐφέσῳ. ὀκεὶ- «,Κοριεθ. 

γῶν δίχυ αὑτδι αὐαμιμψησκων , Ὁ δινγϑύρδιος ὕ ὁστὰ ἐπαϑέ, Φησιν᾽ οὐ ϑέλωἑμαξ αἰγνοεῖν 

ἷῷ τὴς ϑλίψιως τῇ τῆς δινουδρηρη ἡμῖν ὦ τῇ ἢ Ασίαι. το: ἢ ᾧ Ἐφεσίοις Ἰπείλλωνε ἐλέγε, 

Τὺ χικὸν γὰ Ὁ σοτείλας πο αυςῶν, (οὐ τί ἔφη τὴς τ ἰποδη μίας ὴ τίω αἰτίαν αὐτο, 

δ]9 ὁ ἐλεν, ἵνα ἢ Εὐδῶτε αὶ ὑμεῖς ζῷ κατ᾽ ἐμέ, οἰ πηράοσω, πόρτα ὑμῖν γνωρίσει Τυχ- Ἐρεσιροχα, 
| 

Ι 

κῦφ, 



τ ας 540 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ Ὁ 
κῶς, ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς ὦ πιρὺς δάκονος τ Κυρίῳ ὃν ἐποριφα πελε ὑμᾶς Εἰς ὡ 
τοῦτο, ἡ γροῖτι ῷῳᾳ αὐἰϑὶὴ ἡκϑυ ἡ ὁ αἵ δακαλίσῃ ᾷς κανρδίαρ ὑρδῶ. καὶ οὺ ἀλλαιφὴ ἔχι. 

φολαις αὐτὸ τοῦτο ποιῇ. ὰ οὐκ ἔτι πϑρέλκον, αἰλλαὶ ὦ σφόδρα ἀὐαγχάνον" τῶπο υϑὲ διοὶ 

τίω ἀγάπίω ἰὼ σφοδρώ «αἴξί [ ὧν μαϑηΐας Εἶχε: τοῦτο δ ζὸ ὧν (ἰωεχὰς πείρασ. 
μοι, εἰν οἷν μεγίστη » ἡ αὔδα μυλία τὸ πὸ ζ αἀνλήλων Οἰδίναι, ὧξε τϑ ᾿ λυπηρῶν οἱ οὐτῶν, αἶα. 

σκβναξεοθαι χαὶ ̓οὐαγανίοις ἐξῇ καὶ ἀἰὐσφάγεφέρρες, . χρυκῶν ὀγτῶν (ἀμήδειϑαι: ὠζδ 

εδϑτοικαὶ ἀπαλλαγξω αὶ ἐπαγωγὰ μάωνει πειρασμῶν λέγων, Οπχαϑ κρ- 
ζολίώω ἐδαωρη ϑημὴν ναῦ δωυαμιν' Καρεώπερ Φορτίῳ “οὶ μεγάλῳ βααῆηιξό- 
ψϑδινον πλοῖον. καὶ δοκεῖ (ζ ἐν δι Ε ἰρηκέγαι, Εἰ πὼν καϑ' χπυβοολέω, καὶ ὦ κἰ δυμδαμων" 
οὐκ ἔς! ὃν δλλὰ δύο ζαῦτα. ἵνα γὰρ μὴ δὰ λέγῃ, ιγὸ, εἰ καϑ' αἰπροολίο μὸν οἱ 19 
κίνδειυος ζώ, ὑαὖν 8 οὐ μέγας ἱῶ, ἐπήγαϑν, ὃ ὅτι ὼ μέγας, ζω, καὶ τίω δια μὲν εἰρίκα “ 

ἡμετέραν, ἡ ὕτως οὐίκοι, Ως δξαπορννϑέωαι ν ἡμῶς ὁ τ ζηι,. 
ἔλμο προ τ. Ὑντεςῖ, μηδὲ «σελσδοκῆσαι οι πτὸν ἡμᾶς ὧν. ὁ ὑπερ ὁ Δαξισὴ πύλας ἀδὸυ κα- 

Ω ἣ, λεῖ, χϑὶ ' ὠδῖνας καὶ σκιαν ᾿ϑιινατου,τῦτο δὴ ν αὐτὸς φησιν, ὅτι χίγδγωυον αὐτσ ἐρκεἰνα μϑν “πὐμ- 

“ τως ϑαγατον τἰκζογτω. 1 

9 Αλλ ἀϊὶ οὐ ἑαυΐφις ὦ ὑἀπκριμα τοῦ ϑϑλυάτε ἐίκαιρϑ, ἥα ἀὴ ἐπεπολότις ὦ ὡ- 

“ϑρ ἐφ᾽ ἑαύζις, ἀλλ᾿ Ὧπ τῳ Θεῷ τῷ ἐγείροντι «ἦν' νεκροιῴ. τίφι, ὃ  θἰπύκριμα Ῥ 
9ενατα! τίωυ' ψῆφοι, τίω' κρίσιν τέων «σελσδοχίου. πιιαύτίου )ὸ ἠφίει ζὰ πράγματα 

φωνίω, τοιαύτέευ Ὀἰποκρισιν ἐδίδου τοὶ συμόύτα, ὅτι υὐποθαινου ῖβα πόμτως. ν ἰμδὼ μέ- 

2. τῆς πείρας ὄξεςν ἔπ, ἄλλα “μέχρι αὑπσνοίας ἔφη ὃ ἡ ἡμετέρας. «ἢ μϑὺ δ Υ Ἐφραίμ [δ το 
φύσις τούτο αἰπεφζωατο᾽ ὴ δ΄ τι Κ᾽ Θεοῦ διιυύαμις οὔκ ἀφῆκε τίω Ὡσθφασιν εἰς, ἔρλϑν " 

γεῖν, ΦΛλ ὧν τῇ ἡ ὀχρνοίᾳ μόνῃ τὴ ἡμετέρᾳ, ἢ οὖν τῇ ασολσδοχία" πὸ συμιζ αι νέγθρισε, ἈῸ ὧν! 

δ[9 φησιν, ἐν ἑοῖς τὸ υἰπόχριμια τὸ )ανατε ἐρίᾳδι, οὐκ ὦ τῇ πείρᾳ, ὼ τίιος ϑεχεν 

(ὐμμελώρησε ΤοσΌ ΤΟΥ χίνδγωωον, ὡς αἰπελπίσοι ἅμας Ἢ υὐπογνναι, ἵνα μη. πεποιθότες ὦ ὡ- 
νϑυ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, φησιν, ὄλ᾽ ἀλλ᾿ Ὁλὶ ῷ Θεῷ. ζιυταῦ ἔλολν ὁ Παῦλος, οὔκ ζωὴ αὑτὸς ὅτω 15 

διέκειτο, ἀΐπαγε, λα ἐδν ὦ ἀλλυς Ψ τοῖς αἶθί ἀντι λερονϑροις ῥυϑμίζων, ὦ ὦμα Ἀᾧ με- 
εκοριδξ, τειάζεν ἐαπσουδαχως. ἐπεὶ  πρεεῖων Φησιν, Εδὴν μοι σχϑλον, πῇ (ὠκὶ (τῶν πειρᾳ- 

σμοὺς ; λέγων) να μὴ αὐαβαίρωμαι. καίτοι 0 Θεὸς ν δ 9 τῶτὸ Φησιν αὐζες συγκεχῶρη- 

, κέναι, να δὲ ὁτέρὰν αἰτίῳ. ποίϑω δὴ Φὐτίῳ: εἶα ἡ διύαμις ἀντ ̓αἰϑ λάμψῃ μιηιξό.- 

Ϊ "ωρ. Αρκᾷ γ 9 σοί, φησιν, ἡ χω μου, ἢ γα διυύα είς μα οὖν αἰοϑενεία τελειούτω, ΣᾺ ων 39 

| ὁπερ ἔφζω, οὐδαμοῦ Ἰχπλανθενξ.) τῷ οἰκείου ἤθοες, οὖν τοῖς σφύδρα χατοιδιεςύρϑις ἑαυτὸν 

Ἷ Ὡριϑ μδμλ καίτοι πολλῆς δεομδύοις παιδαυγωγίας καὶ κ᾽ δίορθώσεως. εἰ ῤὴ ὼ ὧν τυγόνζαε εἷς αὶ 

ἱ δυύτερος πειρασμὸς ̓ἰκλυὸς ἐπελϑων σωφρονίσαι πῶς ὀκφνορὁ ὁπόμτων αἰὐνθρώπωων μάλιςαᾳ χο υπΐ 

ταπενοφροσύγωυ αἰσκήσας ὀχ πϑντὸς τῷ βίν, δ τοστοῦτα παϑὼν ὡς 6 μηδεὶς δι, ϑοϑπων, 

κα" τοσαῦτω ἔτη καὶ φιλοσοφίλυ ΤῊ οὐρφυαὖν ἀξίαν, ζωτης ἐδείηο τῆς γουϑεσίας ; ὅθεν δη.- 15 

λον ὅτι Ὁ ὁ μιτειαίζων ἐνζιῦλε, κα . ὧν ἐ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς μέγα Φρονοιωυ αὶ Ὁ αἰλαζονδυομϑιοις 

κατειφέλλων, λέγ, ἵνα μὴ ἡ πε ποίλότες ὦιδρ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, ἀλλ᾽ Ἰχὶ ῷ Θεῷ. χαὶ ὀρφι “τῶς 

ὐὔδις καὶ ̓τη λεφατγάσει. φᾷ ( »δὲ πειρασμοί, Φησι, δ ὑμας ὑμῖν ἰνἐπενοηθέζαι συι- 

ἐχωρηησοιν" τοσούτου τιμᾶται ὑμας ὁ Θεὸς (Εἴτε τὰ ϑλιξύμεϑα, Φηδιν, εἷα τὴς 

ὑμῶν αἰ δακλήσεως κα ὶ σωτηρ λας) ἡ "ἢ αἰπροολ᾽, δι" ἡμας, να μῆ᾽ μιέγα Φρονοδρϑυ. 40 χιμῆ, 

καϑ' ,ἰχυβθολζω γὰρ ἐξευρήγηρϑυ, ἀ τῇ διώαμι, ἵγώ μιῇ πτοποιλότες ὦμϑυ ἐ ἐφ᾽ ἕαυ- 

τοῖς, δ λ Ἐλὶ ῷ Θεῷ δὶ ἐπίορντι ὧν μεκροιξ, πάλιν τῷ αἷξὶ αναςαάσεως αὐγαμειμινήσκει 

' ἐόν, “ἷαρ οὐ τοστεῦ τῶ Εἷπω ῳ τῇ προτέρα Ἰπφολῃ,ὼ ἘΌΣΚΙ αἰλύτων αὐτί βε- 

(α)ων. 2}9 χαὶ ἐ , πήχανν, 

αἱ 

“- 

1ο Ος 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΙΟ, ξφι 
10. Οὐ ἐκ τῆλικουτων ϑαιγαΐτων ἐρρυσοι» ἡμοας. Οὐκ Εἶπον, ἐκ τοσούτων 

κυδυώϑων, ὁμοῦ μϑμ δεικγιφ Ὁ αἰφύρητοι ΨΜ)' πειρρισμούν, ὁ μού αὶ εκ νον, ὁνπερ ἔφζω,πιτου. 
υϑυος (ὃ λόγον. ηἶ γρ μένον ποραγμαὰ καὶ αγάίφασις ζω, δείκρεσιν ὅτι το καθ᾽ ἐκοί- 

ζςίω δα τίω ἡμέξαν. ὁτὸῤμ γὸ ἀνϑορπον δισογνωιϑέντω, ἡ «σοὺς αὐτῷ ἐλϑύντα τῇ 
4 ἄδου ζῳ πύλαις αὐελκύσην, οὐ). ἔτέρϑνη ἡϑάςασιν {λιδεύουν, τι εἰυτῶ τῷ φομιάτος 

ὀα ασῶν τῷ ϑεινάτου ἐὺ ἐμπεόδνήαν δ [9 ἡ τοῖς πολλοῖς, χῚ γὴν" ἐἰπογγωοϑέντων, Εἶῷᾳ 

ἦν ὠ ἠ αϑενογκόντων δξ αἰὐῤῥωτίας χαλεπῆς, ἢ ὧκ πειρασμοῦ αἰ φορήτων, ἔλος τῦτο λέγφν' ὁμα:- 

φασι νεκραΐν ἑωρἄχῳ μϑῳ ὑλὶ τῦδε. Ηλπίέκαμδο ἢ ὅτι καὶ ἔτι ῥυσέζ), 
ἽΙ Σ᾿ αὐυπουρηϑιἑυτῶν αὶ ὑμδῃ τῇ ὁνήσι Αὐῶρ ἡμαδν᾽ ὕα ἐν ποϊλῷ ὠρόσώπῳ ὃ 

το Θέρημας. χορίσμα Δ 5ἱ πολλαΐν δ. ,ϑθαφιϑῇ ὙΦ ἡμῖν; “ 
Βπειδη Ὁ, ἥα μὴ πεποιϑότες ὦνϑν ἐφ᾽ ἑαυταῖς, κοινὸν ἐδύκει [Π) ὀγκλοιμῳ καὶ κάτη- 

,9εία, ἃ ὠκείνων ἐνίας αἰνῆομδμη, οὐακμυθεῖτα, πάλι Ὁ Εἰρημδῥον, Ως θύχως Οἱ έ- 

καίων αὐτί πὐδϑφασίας μεγάλης κωλαΐν, ᾧ δεικψυῖ μα, θη ὀξυόμτὸς ολανμύνιον ἐ γεὶ 
4δβιίον (ὃ ὑμέτερον. ὃ γῤ ἱπινῖν, ἡλπίκαμδϑρ καὶ δ αὶ ρυσεῖ), πολλαδν ποξολναφὼνᾷ 

15 πειρασμαῖ τι αἰδας᾿ οὐ μώωυ ἐγκωτώλειν εν οὐδωμού, δλλα βῥήθφων πιίλνν ἡ συμμαχί- 
ἐν. Εἴζα,ψνα μη αἰκούοντες στι διζυυοχῶς μέλλουσικ δε δύων, κα τὰ πέσωσι, ἔδειξε νενοθ- 
τερον Τ᾽ χἰνδειύων ὃ ὄφελος, δή Ὁ, ὅα μὴ πεποιθότες ὥρὸμ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς {τι τέςῃν, ἥα ἐν 
διζωυεκεῖ ταπιτιοφρϑσιίῃ κατέχῃ ἡμιαᾷ) ᾧ ἵνα καὶ σωτηρία αὐ ὙΜὉ} ογεργῆται, ἡ ἐτερφι γϑιὦ 
πλείονα, Ὁ τῳ Χελφῷ ἀοινανήν (αἰθέμσϑϑει γὰρ, φησι, τὰ κα ϑύματα τῷ Χρλεοῦ εν ἡ- 

10 μ(ν) ὃ ,ἱχῷ Ψ πιςῶν πορίν (εἴτε Ῥ , φησι, ϑλιξόκθα, δ τος ὑριῶν αγλοαλής 

σνῶς ἢ σωτηφ ας) Ὁ ᾧ αὐτέωυ ζρυ τιν αἱ ἃ λόμαπειν μειζόνως (τῆς εὐορηϑυνϑῥης γδῤ; 
φησιν, εν Αύστοῦ μονῇ Τἦν αὐὖ᾽ πα ϑημῖ) ὃ καρτερλκϑες γγένεαϑαι "ὁ ὅτι ταποὺς τύτοις, Ὁ 

τω αἰάςασιν ἐῥὰν προ ἽΜ ὀφθαλμῶν δχρλαμιπουσαν (ὧν τηλικύτων 9» ὀρονδτῶν 

ἐρρυσειοἡμαξ) ὦ γα γωνίνς τὴ) ἃ ποὺς αὐτὸν διωσεκὼρ ὁρν(ἠλσάκαιμϑν γλοῤ, φησιν, ὅτι 
25 ᾧ ρύσεται!) ὃ θύχαὶς κασξϑσηλαΐδϑι  (᾿ιμυυπουρλϑιυύτων γὰρ, φησι, αὶ ὑμεοδν τῇ δεήσει 
αὐ ἡμαῖν, δείξας τοίνωυ Ὁ κέρδος δῥ ϑλίψεων, Εἴζῳ ἐσανγωνίους ποιήσας, ἀλείφω πώ- 
λιν αν ὖμ ζᾧ Φρορνήμαιε, ᾧ ἀρδϑϑυμοτέρρες Εἰς θροηωὼ ποιᾷ, μεγαίλφ αὐνῃῸῪ μδοτυρων 

ἡμῶν ταῖς δὐχώφ, ξἴγε ζω ταις Παῦλον" ἐς αρίσαντο,. (ἰμνυηουχϑεώναν γορ ὑμιᾶν αὐπβήμων 
τῇ δεήσει, φησί, 4 δὲ ὅ61ν, ἥα εν πολλῷ αφσώπῳ ὃ Εἰς ἡμας χϑῥισμα ὀχ ἰολλαὴ 

10 δ, ,σθλσηϑὴ ΠῚ ἡμῖν εἐρρύσοιτο ἡμας ὀκ ϑαναΐτων ὠκοίνων» (ἐωνπουρῥϑιεύχων καὶ 

ὑμδν! τῇ δεήσει, φησί" τυτίςιν, ϑύχονϑμων πότων ὑμιϑν αὐ ἡμιωνγ ὃ γὸ εἰς ἡμὰξ Ἄρβι- 
σμα, τατίς!, τίω σωτηρίὸν τίω ἡμετέραν ἐδνληήϑη πᾶσι ὑμῖν λαράσδάϑο δα τὰ τλλα 

“πρόσωπα αὐτῷ βέησφιφῆσῃη Κλ 5, ἡ τὰ πολλὰ τίω δὲν ἔλαξε. ζι τὰ ἢ ἐλοὴν, ὁμοῦ 

αὶ Εἰρζ α αὐῶρ ἐτέρων θυχαὶ ὠδου διετείρων᾽ ὁμωδὴ ἐθίζων ᾧ ὐπὸ ὧν δὺ ὅτεροι πώ- 
393 ϑώσιν θυ) σῤαφεῖν ἀεὶ ᾧ Θεῷ, δεικψιᾷ ὅτι μαίλιξα τὗτο βούλεϊ) ἡ ἀγτὸς, (ὦ) γϑ μϑλο- 

τήσαντες Δ ἑτέρων (τα ποιῷ, πολλῷ μαλλόν ὧθρ' ἑαυΐ' Ἐχιδείξον ζᾳῦτα ἐμιφό- 

τερον ασοϑς ὃ τότοις ἡ ταυτταινοφροσιούζου ἰδζις διδυώσκει ἡ Εἰς αἰγαίπζι ἀγὴ γερμστέρᾳαν. 
εἰ γὸ «αὑτὸς ὁ ζοσῦτον αὐ! ὑψηλότερος ὧν, ὧν  θύχῶν ὡκείνων σεσῶαϑ φησι, ἡ λορίσμεθ, αὐν- 

ΤῈ δρήσετι διεδλοϑοι αὐτοῦ ὐοα 5 Θεοῦ, ἐνόησεν τῶς ὠκείγας ἔδει ὀγρκαίαϑαι αὶ μϑτῶι- 
29 ἀζεν, σὺ δέ μοι κάκχέϊο σκθήτει" ὁτι κῶν πὲ οἰκτιρριδν ὁ Θεοὺς Ἢ ἠρῆ, μνάλᾳ οὐ φώ9α 

ὦ Ἡ θυχὴ συμβάλλεῖ). Ὥρχϑυϑμος Δ Ὁ, τοῖς οἰκδιρμοῖφ ἰσενῖ τίωυ σωτηρίλν ἐλολίσαν 
(ὁ Θεὸς γϑυγβ, φησι, “οἰκτιρμῶν, αὐτὸς ἡμαξ, ἐῤρυσατοὶ οὐ ζιῦϑα ὃ ἡ ταὴς ϑυ χοῦ ἐπεὶ 

καἰκεῖγον (() πὶ μυρία ὀφείλοιτα τώλᾳντα, ((᾽' τὸ αγδϑασεσεῖν ἠλέησε, χα τοῖδὰ Θἠή, 

δὴ, αὐλιαγ χριιϑεὶς αἰ πέλυσον αὑτὸν᾽ καὶ τῇ ΣΧΚαναγαίος ὃ (Τὶ τίω πολλίω αὐρησιδρίαν ὀλεὶ- Ματϑ, νικᾷ 
γίων 
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νῶυ ὁκαυβτιοίδρ, πε ἐγθρίσιν τῆς ϑυγαΐξος. τίω σωτηράδν, καίτοιγε απὸ ἐλέου αὐτίω 

ἔσωσεν. ὡἰπὸ τῦτὺ τοίνιω μιϑῳϑοΐγομϑν, ὃ δτι καὶ ἐλεξαϑαι μέλλωμϑῳ, αἰξίνς τῇ ἐλέη “ὐ- 

ταν αἰέχψη ἡμας Σ ἑαρζες χον καὶ γγὺ ὀλέος ἡ; (ὧδ᾽ ἀξίοις βιζηπῖ' οὐ ; γ ἀπλώ 

ἔπεισιν ἁπασι, ̓  τοῖς αϑαιαϑήτως ἰσκεμθέοις. ᾿Ἐλεήσω "Ὁ, Φησιν, ὃ ὁν ἐλεῶ " ὶ οἱ- 

ΜἹερήσω, ὃ ὃν αὐ  οἰζηείρω. ὕρᾳι οριὼ ὃ ονρύλε ᾧ φυσι (μυυπουρχϑειύτωνᾧ ὑμδμ τῆ τῇ δὲ- 1 
ἤσε!. ὼ ὅτε πὸ εὐδοῖς ἔδωκεν, ἦα μ᾿ ' ἀζοις ἐπθη οὔτε πιίγτη Ἰλλοτθίωσιν ὠδμ 

ἣν ΚΑτορ, γώματορ, ἥα πέστε ψῃνὺ «αρϑϑυμωτέρρις ὑγασηϊ) ὶ ( μυαγάνη “σϑϑς διλή- 

λὺς αὐτύς, δὸν Ὁ ἐλελν, 67| ὑμῖν ἐχαειδατό μα τέω σωτηρίθμ. δ ὙῈΡ ὃ πλῦλος δυσ. 
ὡπεῖτα πολλακχίς ὁ Θεὸς ὁμογοοιεῦ ναὶ συμφωνοιιῦ Εἰς δὐχίω. δ 9 ν᾽) πολ τ μὼ ́ ϑ-- 

φητέωυ ἐλεὴν, Ἐγώ ἂν Φείσο μαι τὰ πύλεως ζωτερ, ὦ ἡ χατοικόσι πλείοις ἢ δώδεκα ο 
μυφάδες ἀν ,ϑεϑ'πῶν: ; εἶπ. ἵνα, μη νομίσῃς ὁ τί πλῆϑος αἰδεῖται μόνον, φησί," Ἐδυ ἡ ἡ ὁ 
τριϑμὸς ων ν Ἰσρκῆλ, ὡφή ἀμμορ' τῆς ϑαιλϑοσης,. ὃ καπίλώμμα σωϑήσεται. “πῶς δίωω 
Ν ΩΣ ἔσωσεν: ; δτί Ὁ πλῆλος μόνον ζω, ὡϑλὰ πλήὰς μα ῬρετΗς. μετείησε γὸῤ ἔκα.- 
ἰχ2 Ὑπὸ τῆς ὁδοῦ εἰντοὶ τῆς πονηξϑις, ὁ σώζων ὃ ἢ αὐτὰς ἔλεῦν, ὅτι Οὐκ ἐ' ἐγγωσαν δεζι- 

αἱ ̓  Ὡριτερϑνν ὅ96ν δῆλον, ὅτι χὰ  ῳ ποῦτερα ἐξ ἀφελείας μάλλον ἔπαρον, ἡ ἢ πὸο- 15 

τη ίας᾽ αὶ δόλον “ὼ ων μετιθαλλονῃ, ὁ ὀλίγων ῥημάτων ἀκούσαντες. αἱ δ ὧ δωδεχᾳ μω- 

[ «δὰς [ μόνον ἰδώσε Εἰς ὃ σῶστη αὐτοῖς, ὠὰ ὺ πο τοῦτν «ἰντοὺς σωιϑέϊζαι ὁκώω- 

δΔλυσειχ “πγος ἐγόχεν Οὔκ εἰπΒ, πρὸς αὐτὸ, ἐγὼ ἢ Ἢ φείσομαι τὴς πϑλεως ζωτης ὃ ὅτω "((- 

ταξόμομδϑηρ, λα ζεμυξιαϑαι ἜΡΩΣ , ὧκ αἰδιοισίας τ φ είς ὃ γοῤιῶ δ.- 
ὅν, Ἡ ΜΕ παρολη᾽ ὁ ὸ Ἧ. ϑριϑμὸς ἣ ἡ ἀφέλωά, ἀδηλα τῷ] ποφήτη. πόῤτοϑον τοίνυν αὖ-- 10 

τοί: κοιτουμφιλρξαι βούλεπαι. ἰχϑει γδνδὴ ὦ πλῦλρ, ὑτὸρὶ Ὄ Ὄρετή 18» γϑιὼ ἡ δδλα- 

γοόϑυλοῖ λώρυσαι ἡ γραφη,, Πρρσευχλϑ 4) ὦ ; ὀκσεγὴς αἰ πρὸ τῆς ὀκκλησίας “οὸς ᾧ Θε- 

ἐν γνομδῥη ὑφ. ἄντ ̓  ἡ τοσούτον ἴογυσιν, ὡς, κεκλιεισμέων Ὑ" ϑυρωῖ, ᾧ ἀλύσεων ὄχι: 
κεινϑρων,ἡ. φυλρίκων ῥα τίέρωλεν καιϑϑυδόντων, ὀξαγαγεῖν ῷ ὑὐπότολον ̓ ὼὰ ὠπαλ- 
λόάξαι πόῤτων ἐκείνων, δ ὦ ὥασιρ, ὡρετῆς οὔσης; μόγα διωαται᾿ οὕτω, χαχίας οὖσης, 15 

οὐδὲν δνίνησι ζω πλπο. ΠῚ ἌΣ ῷ Ἰσερηλίται,. «Ἐὸ ὦ ὧν Φησιν, δ)! ὁ ρριϑμὸς αὐ 

ὡ ὡρὴ ἄμμος τῆς )ερλθίοσηφ,, πόρτες αἰπωλον», πρὸ ᾿ ὦ ἸὨὶ Νώεδ, “πολλοὶ να ἀ- ̓ 

πειξοὶ ἦσαν χαὶ συν «υτᾶν τῶν» ὠΐησε. καϑ' ἑαυτὸ "»» δυσὲν δυωύαπ πλῆθος, δ 

ὧν πυοϑοϑήκης μέρ. 
Σπουδειζωρϑυ δ ὀΐω (ωιϑω ὁ οὐ ταῖς δεήσεσι, τ ὁ αἷφρ δλλήλων θὐχϑ θα ̓ χαϑούπερ 29 

“ὸρ τὴν Ὡστοφύλων ὀκῴνοι. ᾧ γλδ οὶ οτολῶυ πληρφόμϑμ, καὶ Εἰς αἰγάπέω ἀλωφό- 
μεϑὰ (ὁτὴν ἢ ἣ αγάπίω Εὔἴπω,πόυτα, λέγω ῳ αἰγαϑαλὺ βυλσριφεῖν απουδοαιότερ9ν μὲμ- 

ϑαωμϑι. Ὧ γὰ χαῦ ν δλλοτθίων ιϑρλτοιώτερ, πολλῷ μάλλον τ ν}} ἰδίων. 

Ὑλμνλγοδ αἴθ αὶ ὁ Δια(! δι ἐποίει λέγων, Μεγαλιώύατε ᾧ Κύριον (ως ἐμεὶ, δυψωσωρᾶν ὃ ὁ ὁιομα 
αὐτὶ ἐχὶ Ὁ ὠΐῳ'" πῶ ᾧ ὁ Ὀὐπόφολος πόρτα ζητεῖ, ΟἿΝ τῦτο καὶ ἡμᾷς φγαζώμιϑα, τα! Ἢ 

Εἰς πανία τὸ Θεού τίω δ᾿ εργεσίλυ ὀκφέρωμϑι, 1 ἵγα, κοινωνουὶ λοίωρδῳ τῆς δφημίας. Εἰ 

Ὁ» ρα δ ϑοῦπων τι παϑόντες αγαδο, ὁτὸμ ὀμακηρύξωμϑῳ, πεϑϑυμοτέρρις αὐχῶν 
ποιοδιϑμ᾿ πολλῷ μαλλοντῦ 5 Θεοῦ ( δὐεργεσίας λϑαρρρθύοντε, Εἰς πλείονα αὐτὸν ἔχι- 
απαισύρίϑα, εὐγοιὰρ. καὶ Εἰ ΚΣ δ ,ϑεΐπων βυερττηλέντες, καὶ ὺ ἐἴλλοις διεγείοριδν Εἰς 

«ἰῷ χονωνίαν τὴς εὐγθρατίας" πολλῳ ᾧ μᾶλλον τα Θεῷ πολλοὺς πο σαγῳ "χε" ὶ ὧν ὑπ 49 

ἡμδμ εὐρσρλφήσονζα. Εἰ γΟ Παῦλος τϑ»» ποιῷ, Ὀσαυτίω κα ἀλων τίω πρίων, πολλῷ 

μάλλονημας λῤαγισῆον τῶ ποιν. αἰδακαλώμδυ τονε (ἂν αἰὐγίοις ναῷ ΣΙ χα- 

οαφεῖν, ᾧ ἀὐθὶ νἱαρ' ἀλλήλων τῦτο ποιώμϑμ. τῦτο ἱερέων μάλιςα ὅ21 χατορθω (ᾳ, 

Αέγιφον αἴαϑον. τασϑϑσιέγτες γὃ, πσϑϑτερον ὑπὴρ Ὁ οἰκουμδμησ καὶ  κοινο εὐοαραφούϑμ αἱ “ας 
ϑαΐ, 
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ϑοΐν. Εἰ γδρ αὶ κοναὶ αἱ εὐεργεσίαι τῷ Θεοῦ, αἰλλαὶ ᾧ σὺ οὖν τω χϑινῷ ἐσώθης. ὡτε καὶ 
αἷρ τῆς ἰδίας χϑινίω ὀφείλεις ϑριν, ᾧ ταρ τῆς κοινῆς ἰ ϑχγιζουσοιν δίναιος δῦ Εἴὴς αἴα.- ᾿: 

φέρεν εὐφημίδν. ᾧ γὺ (Ὁ 'λιον ὀῤλψψων οὐ σοὶ μόνῳ, ἀλλαὶ ὸ “το κοινῷ" αἰλλ᾿ ὀκίρς εἰν ῳ ἢ 
μέρει ὃ ὅλον ἔχφς. ἡ γὸ} τοσούτος γέχϑνε χα ὦ κοινόν" ὁρῶς σὺ μόνος τοσούτον ὅσον Ε:- ΙΗ; 

5 δὸν πτίντες ἀῳ,Θϑόφποι. ὥςτε τοστούτίωυ ὀφείλεις ἐυοσραςίδιν, ὅσην ὠπόυτος᾽ ᾧ αἷαῷ τ 

χοινον εὐλαριζεῖν δὺ Εἴς δίκαιος, καὶ αἰαὺρ τῆς ἑτέρων Ὡὐρετῆς. “πολλα Ὁ καὶ δὲ ἄλλοις 

πάορυδμ χῳλώς. καὶ ΡΨ Εἰ δέκᾳ μόνον εν Σοδδμωις εὐρένϑησοιν δίκαιοι, Οὐκ ἀν ἔπαϑον 

ὧπερἔπαϑον. ὧφε ἢ χἱπῳ τὴς ἑτέρων χϑβῥησίας εὐγσριφωιᾶν. ᾧ γὸ ἰοχοῦος τ ὁ γόμος 
θὴν, αἴωνεν οὖν τῇ ὠκκλησία πεφυτόνϑμος, ἥτω τὸ Π]αῦλος εὐγδριςζεῖ ποὺ Ρωμαίων, 

1ο αὐφῷ Κοελϑίων, τ πῷ τὴς οἰκϑυνϑμὴς αἰ πάσης. ἡ) (μή μοι λέτε, Οὔκ Ἐς! ἐμὸν ζω καιτόρ.: 

ϑωμαι. καὶ γὸ μὴ σὸν ἢ, οὕτως εὐχοριτεν ὀφείλεις, ὅτι τὸ μέλος σου τοιούτον ὅξν, ὧλ.- 

λως ὃ, κρὶ σὸν ἀφ᾽ ποιᾷς ΟΥΡῪ τηςεὐυφημίας, καὶ κοινωγᾷς “ἣι' ςεφ ὀίων, λήψῃ ὁ αὐτὸς τὸ Ι 
Ἄδρισμα. 9. τοι τῦτο, καὶ ἀς εὐχας' οὕτω γύεοϑαι κελεύουσιν (6) τῆς ἐκκλησίας νόμωι, ὶ 

ὌΓΩΝ, Ὁ Τὴν πιςῶν μόνον, ἀλλὰ ὦ φβα 0] κατηηϑυρϑών. ὥν δ πιτοιξ ὁ γό- ' 

15 μὲς διεγείρει πσϑϑς τίου Δ αἰρμινήτων ἱκοτηοίον. Ἵτὸν ὙΣΡ ὁ δζρέκονος λέγῃ, ἰῷ δΨ ' 
κατηχουμϑίων ἐκτενῶς διηϑώϑρ, συνὲν ἀλλο ἡ (δ) δῆμον ἔπόυτα «ἣν πιςῶν Αἱ οανίφησιν 
Εἰς μα αὑκῷ ὀκείνων εὐχαᾷ. καίτοιγε ἀλλότριοι τέως Εἰσὼ (ἢ κατηχούνϑμοι. σ᾽ εέπω 

ἡὸ τῷ σώματός Εἰσιτὸ Σολφτού, Θϑελητω μυφηοίων ὐπκοινώνησαν, αλλ ἐτί διηρηψϑύοι τυγ-- 

ἰουσι τὴς ἀγέλης τὴς πγώματικῆς. Εὖ5 φῦ τύτων τ᾿ βαχαλῷ δεῖ, πολλῷ μῶλ- 
20 λον ΤΜ μβιωῶν ἡμετέρων, “9 γ» τῷ» ὦ ὠκτειώς, φησι, διηϑώμϑμ, ἵνα μὴ 

ὡς ἀἰλλοτοίους οἰποπποιήσῃ, ἵνα μὴ ὡς ξένους αἰγνοήσῃ, ᾿σετδῥτω γὸ εὐχζωυ ἔχοῦσι τω νενο. 
μισμένζω ᾧ Εἰσενεηθτῖσαν εἰ πὸ τῷ Χειςοῦδ, φυυΐπω πϑβρησίαν κεκτίωωτευ, αἰλλ᾽ ἑτέρων 
δέονται ΟΜ μυςαγωγηϑώντων. ἔξω γὰρ Μ'ιβασιλικδίν ἑφήκωσιν αὐλών, πόῤῥω ΘΜ ἱερωῖν 
αἰθεζόλων. δῴρὸ τι ᾧ ἀπελαιωον.), Μ φοικ ὃ εὐχῶν ὠκείνων γνουδῥων. δὲ τῦτο ᾧ 

25 σὲ Ραχαλεῖ δείοϑαι ὐπὸ αὐ, ἵνα μέλη ϑυὼν) σεὶ, ἵνα μὴ ἔτι ὥσι ξένοι καὶ ἤλλοτδι-- 
ὠνϑῥοι. τὸ "ὃ, δεηϑαύνϑι, οὐ τοῖς ἱερεύϊσι λέγε (ὠόνον, αἰλλαὶ ᾧ τοῖς Εἰς τὸν λα (ἴωτε- 

γῳβ λρύσιν, ὅτὸμ γὸ Εἰπῃ, ςώνϑυ κωλώς, δεηϑαύμϑυ, πάνζᾳς Εἰς τέυὸ εὐγζω " ἰδακωλέῖ. 
ΕἾται Ὄὔρχόιϑμος τῆς εὐγὴς Φησιν, ἥα ὁ πλρβοήμων ᾧ οἰκζιρμων Θεὸς ἐπακϑύσῃ ὟὝὌ ἜἝδιήσε- 

ὧν αὐ, ἥα "ὃ μὴ λέγῃς, Τἰ δειϑώμϑν ἠλλοτοιωμθροι Εἰσὶν, οὐ εἴξπω ((μυυμμένοι᾽ πόθην 
30 ἔχω δυσωπῆστωι τὸν (Θεὸν ; πῦθεν ἔχω ττεῖσαι μεταδοιῦωι ἐλέου χαὶ συγγνώμης ἀὐξῖς ; ἥα 

μὴ ζῶτα ζ,Μ0)'ἰπορῆς, ὅροι φώς συ λύει τίωὐ “Φἰποοίθν λέγων, ἵνα ὁ πϑρμοήμων χαὶ 

οἰκίιρκίον Θεός. ἠχϑυσας πὸμελεήμων Θεός ; μοΐ σύρει λϑιπὸν. δ δ) πϑρΐιοημων παγίς 

ἐλεῶ, χαὶ αἰυμδοτωλοις, χαὶ φίλοις, μοὴ ζοίνωυ λέγε, πῶς (ῷ «ὐὉΜ χορεσέλθω : αὐτὸς 
ἐπακχούσει Τὴν δεήσεων αὐνῦῖν. δέησις χατηχουμδῥων ὡς δῦ Εἴν, αλλ᾿ ἡ ὡςφε μιὴ μεῖναι κα-- 

45 τηχουρϑμοις Εἶτα καὶ χὑπυαχϑρόνει τῆς ἱκετηοίας τὸν ἴῥϑπον. τίς ὃ Ο τ᾿ ὅθ: εἶνα α[6- 
τοίξῃ ὦτα “δῬβκαρδϑιαῖν αὐ δ, μέμυκε γορ ἔτι, καὶ βέξυςαι, ὦτα ὃ αὶ ζω τὰ φησι 

ζῷ ἔξωϑεν, ἀλλα (ὰ τῆς Δ ονοίας ̓ ὡςε ἀκούσω ὦ ὀφθαλμὸς οὐκ Εἶδε, καὶ ὃς σἕν ἣ- 

κουσέ, χα) ὯΔ κουρδίαν αὐ,ιϑούπου Οὐχ ὀμέδη. συοῖδ' " ἤχϑυσαν τῶν ἜΑ Τοῤρητῶν Αἰυφη- 

ϑίων, ἀλλὰ πύῤβω που χαὶ μαχραν ἐφήκασι. καὺ αὐἰκϑύσωσι ἢ, Οὔκ ἴσωσι ζὰ λεχϑιᾶμα. 

40 (μυέστως γὰ δεῖται πολλῆς ὠκεῖνα, Οέκ ἀἰκροάσνως μόνης. τοὶς ἐνδὸν Ὁ Φϑῤἔπω ἐἰχούσιν ἰ- 
κοαῖς, δ[8 καὶ πσοϑφητικὸν ἐὐοις ἐπάχε) χαρισμώ. καὶ δ ὁ ἀσδρφήτης ὅτως ὅλε- 

ιν Ο Θεὸς διδωσί μοι γλώοσθμ πεαρδείας, τῷ γγώναι διοΐκα δὲῖ Εἰπεῖν λόφον. ὅτι αὐ- Ἠς,γιδ. 

τὸς δμοίει μ τὸ φορίϑι, ἐδωχέ ΠΣ " “οϑφὶ, πυδλσεϑηκχέ μοι ὠτίον αἰκούον. ὧασερ γὸ 2) “9. 

φῆτα ὠλλως ἤκουον αρ οὶ (ν' πολλοις, ὕτω ὶ (Ὁ πιροὶ οὖϑα «ὦν' χατοχουρϑίοις, ἐν 
Οἰμεγίοι. τομλ,3. ᾿ΕΤῚ τεύλεν 

χα, 
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τεῦϑην μιαγϑαίνει ὁ κοιτηγρύμϑμος, μὴ δα αὐιϑούπων ζῶτα μανϑανεν, μηδὲ αἰκούφν 

Ματϑικγαι. (Μή χαλέσητε γδ, φησι, διδώσκαλον Τπτὶ τῆς γῆς) δυλ' δύωϑον ἐκ ΝΜ ὠρανών᾽ Ἐσον!). 
ἤσυδην. ΣΡ πεντες διδοικζοὶ Θεού, 8.6 φυσι, αὶ " κατηχήσει αὐςδν" (δ) λόγϑν τῆς ἀληθείας, ὡςι 

ἔνδοθεν ἀὐζις οὐηχείοϑαι. ὡς γὺ Εἰδέναι γοὴ, Οὐνίπω ἴσασι (ὃ θην τῆς ἀληϑοίας. ἵνα 
καταασείρη ( φόζον αὐτῷ οὖν αὐὗοῖς, ἀλλ᾽ οὐκ Ὡρκεῖ τῦτο. ᾳ Κ᾽ )Ὰ» ἔπεσι αὔδα τίω ὁ- ἡ 
δὲν, ᾧ ὃ. ἸὨὶ τῆς πέτρας. δλλ᾽ ἡμεῖς οὐχ οὕτως αἰτῶ μϑμ᾽ δλλ᾽ ὥασερ ὕχὶ γὴς λιπα- 
δόὶς αἱοΐγει ζιὶ αὐλαχας ζὴ ον , ὅτω αὶ ἐνζώϑα “βιμέοϑαι δεόβῶθα, ὡςε νεωϑύν- 

ζε ὦ τῶ βαϑ9ᾳ τῆς αἱ σνοίας δύξαιϑαι ῷ κοιτοιϑιόρδμαι, χα! πὸ ὁπερ ἡκουσαν 

μ᾽ ἀὠχφιδίας χαταλαῖν. δ9 χαὶ ἐπάγει λέγων, καὶ " βεδαγώσει τέων πίξιν αὐτῷ ἐν 
ταῖς “λ] ανοίαις αὐ δὴ} " πτευτέφιν, να μυὴ ἐξξεπιπολὴς κέηται, δλλ᾽ ἥα χτ' βάθους βάλη 
τίω ἣ α!. γα ὐσοχαλύψῃ ὠΐοις ὃ βϑαγίϑλιον τὴς δικᾳιοσμύης. δείμεσι δισιλοι Ὁ 

χάλυμμα Χ. ἃ αἰ σ᾽ ὧ μμεμουκένοι αὐνὖὃμΝ:Ἠὧν ὀφθόγμεεὶς τὴς ὀζανοίας, τὸὉ ᾿τόκεκα- 

λύφϑει ὠΐθϊς τὸ θυαγίέλιον. δ͵9 ὁμωτέρω ΖΦ ἐλεεῖν, ἕα δχρμνοίξῃ (ῷ ὦτα καυρδιών 

αὖον" ὠζῦϑα ἴα πὐποχαλυνῃ ὐὐζις τὸ θὐαγίδλιον τῆς ϑικαμοσιωης ες σϑτέσιν, νὰ Ὁ 

αὑντοις σοφοις ἐργαίση"), ἢ Ἐχιτηδείους πανο ς αἰπνδοχίω “ἡ γα διδούξη, ὦ καταδάλῃ 

απέρματα. αἵ τε γὸ ἐπιτήδειοι ὦσιν, σνεδν ὄφελος, τῷ Θεοῦ μὴ ὠκκαλυύηήονηος᾽ ὁμ' τε 
»πνκαλύψην μυὴ δέξωνται ὃ, πάλιν Εἰς τὸ αὑτὸ ἡ ζημία αἰθείςαται. ὅζα τῶτι ἀἰμφύτε- 
ἐκ αἰτῶ υϑι, ἵνα καὶ α!οΐξῃ ζμκωρϑίας, κὶ ἀὑποκκλύνῃ τὸ ϑθαγίελιον. σϑοὶὶ Εἰ κόσμος 

χέοντο βασιλικὸς ἄγωϑαν κεχαλυμμένος εἶξαι τί πὸ ον ἐφηαλ δι᾽ βλεπόντων" ὥασερ ὅἴω 

43 

Ψ 
δ," 

ΓῚ 

“δ. οδῃ 

Οὐδ᾽ γεγυμφωυδῥα, τώτων μα" ἐχφηχϑφϑτον τω ὃ αἰμφότερα τ, αὐ ὠκῶνοι ἔλων- 25 χὐώπὶ 
ΤΟΥ σσϑότερϑν . Φι δὴ ξν, βϑυαγίθλιον δικαιοσιωης,, τὸ ποιοιοὺ διχαίοις. 9 τϑτων δ Εἰς 

ἸὩχιϑυμίὰν «ὑτουῖ ἄγει τῷ βατῆϊσματος, δεικψες στι. θχ αἰκδοτημῦν ἀφίσεως ΤΩ: μόνον τὸ 

δ) ατέλιον, διλαὶ αὶ δικαιμοσιωύνς ποιητικόν. ἵνα αὐτοῖς δοίη νοι ἔνθεον, σώφ οφνώ λογισμὸν, 

χαὶ ὠγαβετον πολιτείαν. αἰκουίτωσαν (ὦ πιτοὶ, ὅσοι τοῖς βιωτικοῖς Εἰἦσι πσδησηλωμρϑῥοι 
ποϑάγμασιν. Εἰ γὰρ τοῖς αἰ μυνήτοις κελέθυὸ ῖθα ζωῦτα αὐτῷ, ἐννόησον οὖν Τἰσιν ἡμὰς τῇ “χοὴ, 23 
τοις ζωτα ἑτέροις αἰτοιώζᾳς. ἡὶ γ δ») ἐφάμιλλοι σ)ᾷ τῷ ἐυαγίελίῳ τίω" πολιτείαν ἐχῳ. 
89 δὲ ὁ τῆς ἐυχὴς ὀνόμος Ὁ πθ τ δογμάτων Ἐλὶ τίωυ' πολιτείλυ μοταξαρει. Εἰ ποὺ γὺ, 

ἥα ἰποχαλύνᾳ αὑτοῖς τὸ υαγίέλιον τῆς ϑικαιοσίωώας, ἐπήγατλμ ἵνα σῷ αὑτεῖς νοι ἔνθεον. 
᾿ ᾽ “ « ΜΡ ». Ι .,ν “᾽ι,» 

Δευΐτιχς. 6. 4 δὲ ἴξιν, ̓έγϑεον ; γα ὁ Θεὸς οἰκη ὧν «τῷ. Ἐνοικήσῳ λοθ, φησιν, αὖ τοῖς, ὁ ἐμπύδιπα- κν 

πίσω. Ὁτὸμ "Ὁ 05.) δίκαιος ὁνοις, στὸν δι΄ποδύσηται ζὰ αἰεδοτήματα, οἶκος οἵ ΦΦε- 39 

οὐ, ὅτμ ἢ ὁ Θεὸς οὐγοικῇ, Ουνδὲν αὐ, ϑιοϑπινον ἐςα! λοιπὸν. ᾧ ὅτω ἈΝ ἔγϑοις ὁτοὺς ,ώχθρ.-- 

τα φϑεήόνδμος ὁκᾶϑει, ὥασερ δι καὶ οἶκος τῷ Θεοῦ ἐνγδὸν οἰκοωῦτος, ὁ αἰο,φολϑγ οὖν αρα οὔκ 

ὄχι ἀϑεοννοιώ ᾿ Οὐτ ὁ ϑυπφαπελίᾳ ὦ γέλωτι χαίρων » σύ φϑνα λογισμόν. τί ποτέ 591 
σώφρϑνα, λογισμὸν ἔχειν; ὦ τίω ὑγείλν κεκτῆαϑει τω κὺφυχίω. ὡς ὅγε χρτεγόρδνος 
ἸὨχιϑυμία, πονηρίας, ᾧ ασϑὺς ζῷ παρϑέτα ἐπηοηνϑμος, οὐκ αὐ Εἴη σώφρων, τυ τέςίν, ὑγιής, 
᾿ὴ ὥασερ ὁ νοσῶν καὶ ΝΜ] οὐ ποϑλσηκόντων ἕχιθυμᾷ, ὅτω ἡ τε. ." ογαρέτον πολιτείαν. 

»»βδυγμαΐζᾳ, πολιτείας χρείαν ἐχά. αἰκούσευτε τύτων (ὦ ασοϑς τῶ πέλει τῷ βίου Ὡχι ὃ 
βαϊὔνσμα ἰόντες. ἡμῷς γὰρ ϑυγρθα, ἥα, τ᾽ ὦ βαϊπῆισμα, ὦ πολιτείαν “ὅτε "σὺ3 

ασεύδεις, ᾧ πλύτα ποιᾷς, ὥξε πολιτείας ἔρημος αἰπελϑεῖν. “125 Εἰ κὶ δίκαιος γύη εὗδλ᾽ 
πο τῆς πίφεως μόνηφ. ἡμᾷς ὃ κὶ τίω πὸ ΝΜ κατορθωμξκ ἐυγ9 θα οχεῖν χϑβρησίαν.δχμ- 45 
πϑρτὸς ἴω ἀὐτϑ νοῦν, τὰ ἀυτν Φρονὲν, ( αὐῷ μδηοτάν. σώφρϑνα. γ λογισμὸν ᾧ ἐγαῤε- 

τὴν πολιτείδν, οὐ μίϑν ἡμέραν, σὐλοεδ' δύο ἡ τρῷς αὐ τῷ νϑρ μόνον, δολαὶ ϑζᾳ πϑόυτὸς τῷ βίν 
Φιλιπζ. Κα, καὶ πῆς ζωὴς᾽ ἡ των κ᾿ ασόϑεσιν ΝΜ" Ἕαἰγαϑαΐν αἰπόϑτων, Ὁ τὰ αὐτὸ φρονεῖν, Οἱ γὰ} πολλοὶ 

τὰ ἑαυ Ψ' ζατϑσιν, οὐ αὶ Ἰησῦ Χοιζοδ. “πῶς δξζυ τῇτο ἐν Ἄμοιτοῖ; δ Ν᾽ ΟΦ τῆς ἐυχὶς 
Μ᾿ Η) 

Ῥω» νᾶς 



" “ἰκπχῆς 

μέ κ 
βέμεηι 

ΚΟΡΙΝ ΕΠΙΣΤ ΔΕΥ͂Τ ΛΟΙ Ὁ, τὴς 
ἡ Ὁ χὖ» ἑαυ) (ιωεισφέρειν . ἐδὼ οὖν τῷ νόμῳ αἰντῦ καζαγνω ἔθα ἡμέρας δ νυκῶς, 9 

ὸ ἐπάγά τῶν» τὸν", ὧν ᾧ νόμῳ εἰστῦὶ χαταγνθοϑει. ὼ ὦασερ ὀΐω δ. 4 πϑρωτος Εἶπω, 

ὅτως ἐν ζώϑα, ἡμέοᾳς ἡ νυκίῴς. 3} ὦ αἰαγέυύο μφι, ὅζρ «ἂν ἀγταϊὲ τῷ ονιαυζ μόλις ἐν ἐκ-: 

κλυσίᾳ Φαννομϑμοις, τίνα "Ὁ" δϑῖεν ̓ Σπολογίαν, (ὦ) δὲ ἡμέρας αὶ νυκ]ὸς ἐγ α΄ πὰ εἷς ὀμιλῷ, 

4 ᾧ νϑμω δ λὰ κοιταγίγεοϑα καλϑυομϑμοι ( τῦτίς!, «σδοσωδολεδαῖν) ὼ μηδὲ τὸ πολλοφὸν 

μέρος τὴς ζωης τϑτὸ ποιοιοῦτες, Τ᾽ ὠτολῶνϊ ἀστῷ μφημονένειν, τὰ διχαιώ ματα ἐστι φυ.-- 

λόσσειν; Εἶδες στιροὶν δρίς ἴων, ἡ τοὺς ἑκαςον αὐὙῦου" τῷ σγλησίον ἔγεται, πάσης χρυσης 
αἱλύσεως ασφαλέςεοθν τε ἡ ἐνωρεπέςφερον συγκείυϑμον; αὐ τήστις δ ναιωῦ ἐνθφον »λέγει πῶς 

δῦ Ἄμοιο ζξ. πῶς δ᾽ αὐ Ἄβροιτο; ὁκ τὸ δζᾳπϑμτὸς αὑτὸν μδιεταν. τῦτο ὃ πῶς αὐ συμ-: 
0 (αἰη; ἐκ τῦ ᾧ "όμω παδόσέχῳ διωνεκῶς. παῖς δὴ, λὺ πειαϑείησαν δ, ϑ,ῤ9ηπο! τῆτο; Εἰ ζκ' 

τολφὶς εἰντι τηρϑιεν μάλλον ὃ ἐκ τὸ ζ νόμῳ προσέχειν, ἢ τὸ Ὡς ὠτολοὶς τηρῷν "ὦ - 

αὐ δ κἡὶ ὧκ ὅᾳ υἱῷ] Φρονεῶν τὸ ἔνϑεον ἐχᾷν γοιοῦ τὸ ζρὶ ἐστ; μελέταν, ἐχαφον δ ἢ εἰρη- 

κϑρων ἢ συϊκκτασκυαξ πλησίον ὁ συϊκᾳτασκϑυαξοτα πν ἀὐτεὶ ( μυέχον τε αὐτὸ ᾧ 
(ἀμεχόρνϑμον “"Σ αὐστῦ ἔτι ὠκτενέφερον αὑτὸ αὖ κοὐδοαικαλέσωμϑυ "ὃ Φ ᾧ μακρῷ 

14 λόγω κατοι δαυρϑοίνειν Εἴωϑεν ἡ ψυχή, πάλν αὐτίω δχανίφησι, μεγοίλφ “δ βουλόται ζγα 

αἰτῆσαι πάλιν, χαὶ ὑψηλοί. 89 φησιν, ἔτι ἐκ τενέφερϑν τῷ αὐνὴὖὦἊἝμ ποβακοιλέσωμϑρ. ἡ 

ἢ τούτο ὅθ; ἵνά ὄξέλη) αὑτοὺς Ὥἰπτὸ ττλυτὸς πονηρ96 καὶ ἀτόπου πυραγματος. εν ζϑα, 

τὸ μὴ Εἰσελϑεῖν Εἰς πειρρισμὸν, αὶ τὸ πάσης ξχιζουλῆς ὠπαλλαγάδαι αἰτϑμϑμ αὐτοῖς, 
σωματικόν τε ὁμιού, κα! πγϑυμιατικόγ, δ χαὶ ἐπάγᾷ λόγων, δἰπὸ πϑρμτὸς αἱ δ τή ματος δι.-- 

10 ἀὐολικού, χα) πάσης αὐθιςαίσεως τῷ ὀωτικειρϑμου᾽ τοις πειροισμοὺς δηλοδεχα ζᾳα αἰ μδὸτί.- 
ας. ἐυαξίςατον δ β ἡ αἰμδότία, πόμτοϑην ἱξα μϑῥη, ἐμασϑϑεϑεν, ὕπιαϑεν, καὶ ϑτωςἡμᾶς 

χαταξαλλουσα, Ἔχ Ν᾽ ἐποω ἃ δ δνέίοϑα, “Ὁ φῦ, οὖ τῷ γόμῳ εἰντεῖ κοιτα γίνεοϑαι, 

ν᾽ ὠὐτολών ἀὐτο μνημονεύειν, ζῷ διχᾳιω κατα ἰντοῖ φυλοίῆειν " πείθᾳ λοιπὸν» ὅτι σύν 
(τα Θρκῷ, αὐ μοὶ αὑτὸς πϑὴ καὶ βονϑῆ. Ἐανγὰβ μὴ ΚΚύρμος οἰκοδὸμιήση οἶκον, εἰς μα- ὙΔμ ποιάν 

ες τίω ὁκοπίασαν (Ὁ οἰκοδυμοιῶτες αὐτὸν. καὶ μάλιςα ζχὶ τϑτων, οἱ ἔτι πυρόκεινται τῶ 
Αἱ αΟύλῳ, καὶ ἐπα τίω ὠρχίω εἰσι τίω αὐτῶ καὶ ἴκε ζωωτα ᾧ μμεμωηρϑροι. ὁμα- 

᾿μρήσϑητε γϑιῶ μη μῶν ὠκείνων, δὶ ὧν απτεταξαιῶς αἰτεῖ τῇ τυρϑωνίδι, γόνυ κλίνδλντες καὶ 
“ποῖς (ὃ βασιλία αὐτομολήσαντες, καὶ ζῳ φελκώδη εἰκῶνω φϑείξα νϑμοι βήματα, δὲ 
ὧν περδυῦ ἐμῖθα, μιη δὲν αὐτῳἰ χαϑύλυ στ είϑθεοϑα!. αὐτικείνϑμον ὃ αὐτὸν καλᾷ, καὶ δζριθυ.- 

50 2ϑν, Ὧ), Ὁ καὶ Θεὸν ασοϑς αἱ, ϑεόποις ς Θώλλει, κα ἡμαξ πατρός Θεὸνκαὶ πάλιν ἡμᾶς 

αὑτοις' “ποὺς δόλήλοις.. ποτε "ὃ Ιως πσοὺς (ὃ Θεῦν, λέγων, Μή δωρεθ σέζεἢ) Ιωδια.ἢ, 

Ιως (Ὁ Κύριον ικαϊπάλιν (ὃ Θεὸν πσοὺς Ὁ Ιωζ΄ πῦρ κατῆλϑεν ἐκ τῷ ὠρανοί, καὶ ὠρὸς 
ὃ Αϑεὶμι πάλιν (δ Θενν, ὅτε ἔλεγε ῥζονοιϑησεαϑαι αὐτῶ τοὺς ὀφϑόλμοιᾷ. καὶ ποὺς Τον.γ... 
πολλοις νι αὐ, ϑοξπων, λέγων, οὐ πσρϑνος Θεὸς Τὴμ ὁρωμδρων, δλλαἷ δαίμοσιν ἰφῆκε. 

ἣν τάχα 9 ὑμᾶς. καὶ ταοϑςπολλοις δὲ γὴν" ἰσδαίων ᾧῷ ΣΧ οαφον ̓διάξάληε, πλόνον καὶ γϑητα 

καλῶν, πῶς ὃ οὐεργει ἴσως βούλεται ἢις αἰκούσαι. στὸν μυὶ ἐμρή γοιωῦ ἔνϑπον, στ μωὴ σῶ-- 

Φρϑνα ψυχέω οτὸμ μή μφημονόύῃ ὮὋ ὋἝε τολων Ὁ Θεοῦ, μηδὲ φυλϑοσῃ ζῳ δικαιὼ κατα, 
«τι Ὅτε αἰχμάλωτον λαίων ὥπεισιν. ὁ γϑεώ Α δοὺμ εἰ ἐμφνυμόνίε τὴς οὐτολής λε- 

αϑύσης, Α΄ πὸ πϑμτὸς ξύλου φαγῇ, εἰ ἐφύλαοσε τὸ δικαίωμᾷ ὦ) Χέγϑν, ἢ ἐμ ἡμέρα Φάγητε, Τεν. δ ιζ,. 
ο ῶπ ϑαναίτω »-ὀποϑϑν οϑε᾽, Οὐχ δ ἔπαϑεν ὧπτερ ἔπαθον. ἵνα γουταϊξιωσῃ αὐτοῖς οἷ» καιρῷ 

ἐυθότω τῆς Ὁ λυ) παλιήενεσίας, ὃ αἰφέσεως “ὟὙΨ α μδδτιών. (ᾳ (ὦ δ πϑρόντα αἰτούμϑν, 
(5 μέλλοντα" καὶ φιλοσοφούμδμ ὑπὲρ ξὶ λυ», καὶ οὐ τ αἰτήσει πουδούονϑν αὐτοιρ' 
εἰδέναι αὐῇ τέων ἰχέώ, ὀὐντεύθεν γὸ ἠδ ὁ λόχος αὐτοῖς (μωοϑίξει εἰδέναι, ὅτι λύαβμνησις 

τὸοράγια ὅ61, καὶ πάλιν “πυνω θα, ὥασερ οἰπὸ τὴς μωΐτρας,, οὕτως οἰπὸ ΤΜ ὑδούτων᾽". 
ΟΦ εγίοι, τοΏ},3. Αδᾶ 2 ἥαι 
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416 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

ὅνα μὴ λέγωσικτ' ὃ Νιικόδομον, Πῶς δυωΐατα τις διυννκϑύωϑαι γέρων ὧν; μὴ διωαὗ Εἰς 

τίω χκϑιλίαν τῆς μηΐδος αὐτο ἰσελϑεῖν,ὸ γεμνηϑίωαι αὔωϑεν; Εἶτα, γχ 4) ἄφεσιν Εἶπεν 

αἰ εδδτιῶν, 4 ἿΜ'έξης αὐτίω πιφούπω λέγων, τὰ ὠυδύματος τὴς αἰφ)αρσίας. ὁ γὰ 
ἠότητω οὐδυόμϑῥος, δῆλον ὁτ| ἀφθαρος τ΄. εἰ δὲ ὅθην, ον χαιρῷ ϑύϑύτω ; στὸ δ) ὁζαικαί.- 
ἀϑρος ἢ, ὑτὸν μα προθυμίας ἢ πίφεως πυφϑσίη. τῷ γονὴ πιφοδνχαιοθς εὐϑῳηος ὧν ὅδ. 
ἦα εὐλογήσῃ ζᾳ  Εἰσόδους αὐ ὴϊ καὶ Ὡιὶ ξξέδοις, πώτα (ὃ βίον αὐ οὖ. ἐν ζῦϑα κ᾽ ἢὶ σω-. 
μιατικὸν τι αὐτεῖν κελεύον) ὡς ἐπι αἰοϑτνέςεροι ὄγτες (βν' οἴες αὐ τῃδἷ ᾧ Τὰ οἰκετίας " τοτίςην, 
αἴ τε δεσώπογζι ἔχωσι, αὖ τε συγζενᾷς, αὐ τε ἐτέρφυς νας ππροσήκονζᾳς. ζωτα »ὺ ἰώ 

τὴς παλαιᾶς τὸ ἔπαϑλο.. ἡ Οτεἰλν ὕττω δλεινὸν ἐδῦχει 1), ὡς χρεία, "ὡς αἰπει,δὶα,, ὡς τὰ 
πύϑηζᾳ, ἀώρᾳ, ὡς ὃ ὦν λιμῷ 6), ὡς ὃ μὴ ἐξ οὐρίας τὸ πηραγματα αὐτοῖς φέρεοϑα). 
χω δὲ τῦτο ὼ τύτυς ἀἰφίησιν ἐμφιλογωρᾷν ταὶς αἰ τήσεσι ταῖς ̓  σωματικωτέρφιις ἢ χτ' μι- 

χρὸν αὐτου ὀμαφιξαίδων. τῦτο »ὁ ᾧ ὁ Χοισος ποιεῖ, τῦτο ἡ ὁ Παῦλος, παλαιών μεμψη- 
μϑιέίος δ) λογιών᾽ ὁ  ΧΧοιφὸς, ὁτὸρ λέγη, Μακάειοι (ὦ Ὡραᾷς, ὅτι αὐτοὶ κληρϑνομοήσυ-- 

σι γάων" ὁ ἢ Παύλος, Τίμα τὸν πατέρα σὺ καὶ τίωυ' μητέρι συ, καὶ ἔστ μακροηγφόνιος ἐπὶ τὴς 
γῆς. ζῳ τέκψα αἱ !νμ ἥᾳ αὐξήσεις θ. λογήσν,, κ Εἰς μέξξον ἡλικίας ἀὐγαγων σοφίσγ. πάλιν 
οὐ ζαῦϑα καὶ σωματικὸν ᾧ πγάυματικὸν, ὧτε νηπιωδύφερον δζεκεινδῥοις, Εἶτα Ὁ ὕξερον 
καϑύλν πγϑυματικὸν᾽ ἵγα, κοι τϑυϑυνη αὐτοῖς παντα πὸ πσρόχείμϑμα σοὺς ὃ συμφέρφν. 

κὶ γὰ ἐπλώς τὰ κυδοκείνϑνα, ἀλλα ππδὸς ὃ συμφέρον. πολλάχις ὍΝ παϑόχειται 

Ὡὐποδημία, δλλ᾽ νὶ συμιφέρει ᾿ ἕτερϑν ὅι ζοιούτον, δλλ᾽ Οὐκ ἔς! λισιτελοωῦ, πὸ τύς- 
Ἴων ποιδυῦον οὖ πᾶσιν θ ,σρατοῖν περ Θεῷ, ὡς συμφερόντως γιονϑμοις. καὶ Κ᾽ ζωῦτα 
πάντα, ἐγοίρεοϑαι κελθύει λοιπόν. ἀσόϑτερον γὰ αὐτὲς χαμαὶ ῥίψας, ὅτε ἥτησαν ὡπερ ἢ- 

τησα, αὶ πε ρυσίας ογεπλιίϑϑησαν, λρίφησιγ αὐτὸς ὁ λόχος, ἡὶ χολύύει λοιπὸν ἢ αὐτὺς - 
τῆς ἀσϑϑς τὸν Θεὸν ἱκετηρίας. πὰ (ὦ γὺ ἡμεῖς λέγϑυϑμ, τα ἢ αὑτοῖς Ἐχιτρέπονϑιυ, 

ἤδη ζ(ἐ ϑύρᾳς αὑτοῖς ὁβοίχϑντες τῷ αὐτήν (κοϑοώπερ τὸς παίδως ἀσήτερον ἅ αὐτοὶ διδαί.. 

σχϑιϑρ, ἔπειτα ὃ καὶ δὶ ἑαυ μ᾽ φϑεγίέοϑτωι κελευύομϑμ) λέργϑντες, τὸν ἀὔγίελον τῆς Εἰρίωης ἐς 
ψὴ μι ζιγδ', αἰτήνατε ὦ κατηχούρδνοι, ἐς! ) ἀνίελος κόλασιν ἐχων᾽ ὡς ὑτὸμ λέγη , Ἀπιςολίω δὲ 

Ἰωαρεδοκζ, 

ἀἰϊίλων “πογηρούν" ἐςιν ὁλοιθρθυτής. ὀζρὰ πτῶτο τὸν ἀγίελον τῆς Εἰρίωης κελεύομϑμ αἰτεῖν, 

ποι δέοντες, ὃ πάντων 6] ((μύδισμος δ" αἰγαϑῶν Εἰρίωη, τῦτο ζητεῖν, ὡξε παύσης ἀἰ- 
πηλλάσϑαι μαΐχις, πλωτὸς πολέμια, πάσνς φαίσεως. Εἰρδιωικοὶ "ἡμῖν πάντα τὰ πσφόχεί- 
εϑνα, καὶ γὸ φορτικὸν ἢ τι, Εἰρίωΐω ὶ ἔχν, κούφόον ἔθ1. 14. τῶτο καὶ ὁ Χοιοὺς ἔλελμ, 10 
Εἰρζωζω τίω ἐμζωυ' δίδωμι ὑμῖν. συν γὸ οὕτως ὅστλον ἰδυρϑν “ῷ αἱαθίλῳ, ὡςμά- 
νν ἢ ἔγϑρα, ᾧ πόλεμος. Εἰρίωικίω τίω γϑδούσαν ἡμέραν, τὸ παίσας τεὶς ἡμέρρις τὴς 
ζωὴεὐ μὰ ὠτήσα οι, Εἶδες πῶς πάλιν ὁλόκληρον τὸν βίον Φρετῇ κελεύει τὴ ̓)6.- 
ΡΝ ὑμδμ πὰ τέλη δ χεφάλᾳιον τῦν “γαϑών, ὃ καλὸν ἃ ὃ συμφέρον. ὃ δ) μὴ χᾷ- 

λόν, Οὐδ᾽ συμφέρον. ἄλλη γὸ πϑρ' ἡμίν τίν᾽ συμφερόντων κὶ Φύσις εῦοᾳ. τίω Μ᾽ πολλῶν κχς 

αὐπόληψυ. ἑαύζες τω ζώντι Θεῷ, ὁ τῳ Χελς-ᾧ ἀντ αϑαϑέοϑαι.. οὔπω γ)ὰ} τίω' 

20 

Ψ 4. 
ἰσεὐμὶ 

αἷς ἑτέρων αὑτοῖς" (χιτρέπομδρ, αἰλλ᾽ ἀγαπητὸν ΖΡ αὐ Ψ διυύααϑαι δέῖοϑαι. Εἴ. ςκ.μνῶ, 
δερευχέω ἐπυρτισμένίωυ, καὶ δυ[(δὸ ἕνεκεν ἢ πολιτείας, ὅτομ γοῤ εὐαήέλιον Εἴπωρδν, 8. γὼ ἡ 
τὸν ὑδὺμα ἀφϑαρσίας, «τὸν λουΐξον παλιγίενεσίας, τα δόγματα Εὔπομνϑρ παΐνσω" ὑτὸμ 

γοιὼ ὄνθτον, στὸν σωφρϑνά λογισμὸν, ὁτὸμ τὰ ἄλλα περ Εἰρήκκεϑυ, τίω πολ ΤῊΝ ἡνι- 49 

ξα θα. Εἶτα κλῖναι τὰς κοφόαὶς καλϑύομϑμ, τικμήφλον τῷ τὰς θὺχαᾷς αἰκουαϑέωωι ποι- 

οὐνϑροι τὸ τὸν Θεὸν 8. λογεῖν. οὐ γὸ δὲ δυ,ϑ6φπὸς ὅ91ν ὁ θυλογῶν, ἀλλαὶ δζρὶ τὴς ὀκείνου 
χειρθς ὦ γλώῆης, αὐτῷ “σδλσαγϑμϑρ ῷ βασιλᾷ τας κεφαλᾷς “Ψ " Ἰϑρεςώτων. ᾧ ἵλι- 
Ορώσιν ἀπόντες τὸ, ἀμιζιν. ζαῦτα δὲ μοι πάντα τίνος ἕνεκεν Εἴρη7)., ἵνα διϑαίξω ὅτι τὸ ἐτέ- 

ρῶν 

χ,ἀγοηρ,πη, 



ἐνὶ 

ἼΔΙ 

ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ, ΛΟΓΙῚγ. 447 κεν «; 
ρων δεῖ ζητῷ, ἵνα μοὶ νομέσωτιν (ᾧ πιτοὶ μηδὲν ὁ ἢ ποῦς αὑτῶς ὅτὸν φῶτα λέγηται. οὐ 
»Σ Ν τοῖς τοίχοις ὁ Δ ϑίϑνος λέγη, διυϑώμϑυ ἐρῶν κατηηϑυυϑμῶν. δλλαὶ ἥμες οἵ.. 
τῶς Εἰσὶν αὐδητοι αὶ β λόκες κἡ ὀζκλελυμϑμοι, ὡς μὴ μόνον ον ῷ κφηρῷ Τὴν" κατηγουνϑων, 
ἀλλά καὶ ἐν τῷ! καιρῷ Ὑ) πιςῶν ἐφαίναι ὶ δζᾳλέγεοϑαι. ἐντεύθεν πϑμτα διέςρανώῇαι, ἐν- 

4 τούϑε; πλύτα ϑὀἰπελωώλεν, ὅτι ἐν ᾧ χαιρῷ, ἐν ᾧ μάλιξα δεῖ τὸν Θεὸν καταλλαῆειν, ἐν τύτῳ 
πϑροξιώοντες ἀπιμῶν. καὶ γὰρ γχὶ τὰ" πιςῶν, αὐαῷ Ὀχισκότων, ἰπὸβ ὡρεσξυτέρων, ἐπῆρ 
βασιλέων, ἰῷ ΝΜ κρῳτοιώτων, αἷαῦῷ γῆς καὶ ϑωλᾷοσης, ΠῚ αἰέρων,ὑπὴρ τῆς οἰκουμέ.. 
νης ἀπάσης κελδυόμοθου τασδϑσιέγαι ᾧ Φιλαν,ϑούτσῳ Θεῷ. ὁπὰν δῶῶωυ (ὦ) τοστιύτέω ἐφ εἰ-. 
λιντες ἔχειν πϑρρυσῖαν, ὡς ὑπὴβ αἰλλοτοιων δεῖαϑαι, μηδὲ ὑπαϑ' ἑαυ νήφοντες ἀσοϑσευχώ-: 

1ο μεθα, τίς ἡμὶν ἡ ὡσπολογία ; ποία, συγξώμω " δ9 δὴ κρὐδικαλα ζωτα πόρτα" ἐ».- 
νοήσαντες, Εἐδέναι χαθϑν δὰ, Ὁ ματαίους γένθοϑαι, ὦ ἀπαλλαίῆεοϑαι τῆς »»ἷ, 
καὶ αὐ τὴν ὠπῆειϑαι τ" αψίδων τῷ οὐρανοῦ " ὕω δεωνϑαῖμϑν (δ Θεὸν ἵλεων “ποιῆσαι, 
ἢ τοχεῖν Υν" ἐπηγίελνδῥων αἰγαϑών" ὧν Ἄῥοιη» πόῤζι ἡμας ὑχιτυχεῖν, γῦδβιτ καὶ φι-- 
λαν,ϑεφπίαᾳ, 

'ξ . 

Λογ.γ. ἸΨΗΓΑΡ ΚΑΥΧΗΣΙΣ ΗΜΩΝ ΑΥ̓ΤῊ ἘΣΤΙ, Τὸ 

εδοτύριον τῆς ((μυυιδήσιως ἡρμδῇϊ, ὅτι ὦν ἀπλότητι ἃ Εἰλικρινείω, Οὐκ 
ἐν σοφία (ϑρκικῆ, δλλ᾽ οὐ γδβιτι Θεοῦ αἰεςραιφηρϑμ ὧν τῳ κόσμῳ. 

ΡΣ. Ν θα πάλι ὶ ἐτέραν χγ)οακλύσεως τ᾿ χσϑθεσινοὐ μὴχρ αν ἡμῖν «'- 
Ψ νακκλύυσήε, λὰξ σφόδρα μμεγοίλίωυ,ὼ ἱκᾳνίωω ὀιορϑαΐσου δϑι- 
ΥἾ νοιὸν αἰ πὸ χεδυαίων βατῆιζορδῥώω. ΩΦ "Ὁ Εἶπεν, ὅτι ὁ Θεὰς 

» ἡμας ἐῤῥυσαιη»; τοῖς οἰκτιρμοῖς ἀντεῖ ὸ τας εὐχάς τότων Ὁ πὸ 

9.) λύέϑηκεν, ἥα ῥυῇ ζωύτη (ὃ αἰκφοατίωὶ ὑπῆιον ποιήσῃ, τω ἐλέῳ τῷ 
22 δ Ζ Θερί μόνον καὶ ζαῖς ἑτέρων εὐχαὺφ ϑαυβῥοιώφα, δείκφισιν ὅτι ὁ αἰδοὶ καὶ 

μικρὸν οἴκοθεν ((υμωεισήνεγχαν. Νὴ ἐδννϑλῶσι δὰ ἀδίρ' ὼ ἐμισϑ εν Εἰπων, ὅτι καθῶς “τῇ 

ϑλοσεύει ζὰ πα ϑήματα τῷ ΧΚοιςοῦ, αἴϑιοσεύει ὼ αὐ ϑάκλασις ἄρδω" οὐγζωϑα ὃ ἡ ὁτεοόν 

ἃ λέγη οἰκεῖον χατόρθω μια. ποῖον δὴ τῷτο ὅτι ὦ καϑαρῷ (μειδότι καὶ ἰδύλῳ, πτωχοῦ 
τῆς οἰχουμϑμης ὀϑαςρεφὀμεϑεύ, φησιν. ὦ μαρὸὼ ὃ τϑτοήμν Εἰς ὐἰδαρωθίδν ἡ «(ω. 

30 χλησν᾽ μάλλον ὃ Οὐκ Εἰς το ρίκλοσιν μόνον, δλλα ἢ Εἰς ἕνέρον, δ πολλῷ μεῖζον τῆς πα.- 
οαυλύσιωώς ὅ4η, ᾧ Εἰς καύχησιν. ζωῶταϑ ἐλέγενκαὐκείνους “οι δούων ἐν τῆς ϑλίψασι μὴ 

χατατετΉειν, δ οὲ κὸ εἰραιξρειώξαϑειι, ὁτὸν χαϑαρϑν ἔχωσι (μμιδὸς,, αὶ ἠρέμα καϑειτῦ]ο- 
μϑμοςδυ; ψαδαποςόλων. Ἢ ὡασερ ἐν τῇ παοϑτέρα Φησὶ, ὅτ. Απέςηλέ (“ Χεισὸς ω- αὐΚος «ἰζ, 
αγζελίξεοϑαι, οὐκ ὦ σοφία λόγου, ὰ μὲ χαθῇ ὁφαυρϑς τῷ Χολτοῦ κα να ἡ πίςρυ 

39 μὴ ἡ ἐν σοφίᾳ αὐ, ϑοό των, δλλ᾿ ἐγ δυιωυαΐμει Θεῦ 'ὅτω ὼ ἐνζωϑα, φησιν, Οὐκ ἐν σοφία, δλλ᾿ «Κοριζ... 

ἐν γϑῥιτι Χοισού. καὶ ὅτερον δέ τι ἡξων» εἰπων, Οὐκ ἐν σοφία, τα τές!ν, Οένι ἐν ὡπαάτη" ὦ ζω τη 
͵ 2 « 

βάλλων τίω ἔξω παίδοῦσι. ἡ δ᾽ καύχησις ἡβίδν αὕτη 681, φυσι,ὦ εδοτύομον ὃ συνειδήστως 

ἡμῶν' πτυτέςιν," συγεΐδησις ἡμῶν, δκ ἔχϑσω ἡμας κοιταδιχαξ ἀν ως ἔχι πονηροῖς Ὡράγμασιν 

ἐλαιωοιϑδῥες. καὶ » ἐρία πασχωγδν δειναὶ κὰν πϑύτοϑωι βαλλω ᾶθα ὸ κινδευυθύωρδμ, 

40 Φρκεῖ Εἰς ποθι μυθίαν ἡμῶν {μάλλον ὃ οὐ μόνον Εἰς αοὐοαιμωθίαν, δλλὰ ὺ Εἰς ὃ σεφα- 
νοδοϑιι!) Ὁ ((μωειδὸς, καϑει σϑν ον, εδοτουφριῶ ἡμῖν, ὅτι δὲ σσ εξ πογηρϑν, δυλα ὅ Ὁ τῷ 

Θεῷ δυκϑιῶ, ζωῶτω παάοριϑμ, δὶ φρετίω ̓ αἰ φιλοσοφίαν, δύ τίω Ὁ πολλών σω-: 
! ! δ. - Ν . 

ρὸν. ὠκείνη ἅ ΕΙΣ] κυδϑτέρα τὐράκλησις Ὡ͵ρὰ τῷ Θεοδ ὦ αὗτη ὃ Ὁ» αὐ, δὴ 

τῆς τῷ βίου καϑουρότητος (υεισήγη». δ[9 ᾧ καύχησιν αὐτίω κρλᾷ, τι τὴς οἰκείας αὐ 

ΘΟ εγίοις τοπλ.3- Αδὰᾶ 3 Ὡὡρετὴς 



κρὸ α, 244 ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
οὐρετὴς κατόρθωμα ζω, τίς δέυ Τθ1νὴ καύχησις, αὶ τί μδ τυρφυμῖν ὃ ((μωειδὲς ὁ μδδ,, ζῇ, 
ΠΥ Εἰλικρινεία" τυτέφῃν, οὐοὲν δολερὸν, οὐχ ἰασικρίσιν, οὔκ Εἰρωνέδῳ, οὐ κελαᾳκείλυ, 

οὐκ Ἐλιξουλίω αὶ ἀπαάτίω, οὐκ ὠλλοτι [ἕν τοιούτων συν, Δ᾽ ὦ ἐλβυϑεφίᾳ πάσῃ, ἐν 

εἰπλότητι, οὖ ἀλυϑοία, οὐ καϑαρά ἡ πογήρῳ γνώμη, ὦ αδόλῳ Αἱ ανοίᾳ, Ουοὶν ἔχοντες 
((μωεσκιασμένον, σὐνὶ' ὑπουλον. Ορι τ σοφία, (ἀρκικῇ, τυτίςιν, (κ οὖν κακουργίᾳ, Ονὲ ς 

πονηρίᾳ, Οὐδ εἰν δεινότητι λόγων, ἢ οὖ συμπλοχῇ σοφισμώτων ζωυτίῳ γ)ὰ} λέγη σον 
φίω (ρκικίω. ὁ ἐφ᾽ ᾧ μέγα ἐφρόνοιω ὠκῴοι, τῷ τος Ὡρυήται ἡ διωθαίτωι, διικνος ἐκ 

πολλοῦ τῷ αἰδεόνος Οὐκ ἂν ἄξιον κασχήστως πἶτο, χα δ᾽, οὐ μόνον ἐδῶ! οὐ ζηπὶ, 

λα καὶ ὀζακρουξ ἡ ἐπαμγιυς). αὐλλ᾽ ὦ γί Θεοῦ ὀμεςρωφημὸν ον τῳ κόσμῳ. 
τί ὅθεν, ἐν χαῤιτι Θεοῦ; τως αὖ αὐτυ σοφίλυ, τίω πὲ αὐτο διυύωμιν διδομϑβζω ἡμῖν ἐν-- το 
δι ύμϑμοι ὀρ ΔΜ σημείων, ὅχρὶ τῷ αἰδοδμέοϑιι σοφών, ῥητόρων, φιλοσόφων, βασιλέων, 
δόμων ἰδιῶτω τυγχόψοντεομὸ μυνδὲν “ ἔξωθεν σοφίας Ἰηπιφἐρορϑμοι.οὐν ἡ τυηνύσω ὃ αὕτο 

ἰκλησίς τὰ ὁ καύχησις σμυμδίναι ἑαυτοῖς, ὅτί ΟΥκ δ, ϑες πίνῃ διωυάμωει ὀκέχφίω», 

δυλαϑεία σῤῖπι πόμτα κατώρϑοιω. οὕτως Οὐχ ἐν Κορίνϑῳ μόνον, δλλαὶ καὶ πϑμτωχοῦ τὴς 
οἰχϑυμϑῥης. Περιοσυτέρως ὃ «ροὸς ὑμας. ΤΙ αἰδιοσοτέρως πσοὺς ὑμαξ ; οὐ τς 

Δι Θεῦ ἀϑεφραφημϑρ. ὃ σημεῖώ καὶ ϑαύμισιτα ΔΒ ὑμῖν ἐπεδειξα θα, πλείονα αἰκρί- 
ζεδιν, αὶ βίον ὠλιναῦον. ᾧ γδγὸ ἡ τῶτο γορὶν Θεοδ χαλᾷ, ἡ τὰ οἰκεῖα κατορθώματα αὑτῇ 
λογιξόψδμος. οχᾷ δὲ αὶ τσκαίμματα αἰ χὐῥέξη, εἰδαπόμον τιθεὶς ὃ εὐαγίξλιον, ΧΟ 
“ἧς αοϑενείας αὐ ῬΜὶ φείδιοϑαι. 

13 Οὐγὰ» ὠλλαγράφορμϑρ ὑμῶν, Δ Ἢ ὦ αἱαγιώσχετε, ἡ ᾧ Ὠχιγοώσκετι. 29 
Ἐπειδὲ γδβ μεγαλᾳ ἐφθέγξατο αἰρὸν ἑαυΐ, ὁ ἔδοζεν ἐκυτῳ μδοτυρῴν, ὅπερ ζω φορ- 

γικὸν, πάλη ἀύθες αὐγή εδοτυρρς δῖ" λερρμδῥων. μὴ γδ τις νομιζέτω " πριραγ- Οἵσιβεμίοι 
μάτων (ἢ κόμπον ζῳ λερῤᾳδνα, φησι ζχωτα "Ὁ ὑμῖν δηλούμϑυ, ἃ «ἀὐφὶ ὑμεῖς ἴςι" καὶ 
“τ! οὐ ψευδὸμεϑα, αὐοϑ δ" ἄλλων δ ἡμῖν αδοτορήσητε, ἀμαγονώσχντες νὰ» ὕχιγνώ- 
σκέτε, δι, ὦ (ἰμυίε ἡμῖν ἐν τοῖς ἐργϑ: 9, ζο. ὗται ἐν τοῖς »φάμμασι λέγορϑν᾽ χρὶ οὐκ ἐνὰν- 15 

φιούτω "ἡ μδμ ἡ εδτυρία τς ἸΤχισολαῖς, δλλα (Δουῴδει τῇ ὀμα γνώσει κἡὶ γνῶσις, ἰὼ ανοῦ- εύμῃ 
λαξὸτις Εἰχετεαξὶ ἡμϑμ, 

14. Καθώς καὶ ἐπέγνωτε ἡμας αὐτὸ μέρει, Οὐδὲγδρ δξ αἰκοῆς ἔχεν, φησὶ, (ᾳ 

καϑ' ἡμας ̓ δλ' αὐπ' αὐτῆς τῆς πείρας. τοῦ, απὸ μέρους, μοτοιαάζων Εἴποι. ἔθος ,ὰ» 

«τω τῶτο, ὁπειδϑμ μέγα ὦ φϑέγ ζνπα χατεπφληύσης ὀϑαάγκης (Οϑεῖδ γ. 9 ἀχλως αὐτὸ 3ο 
“οἰἱ) ταγέως συφέλλειν παλυ ὁκ Εὐρημνϑῥων ὅγχρν βυλόμδμος. 

Ἐλπίζω ἢ δι ἕως τέλυς ἐχιγεώσιοϑε. Ἔἶδες πάλιν δπὸ “Ῥ ἋἝ αὐρολϑόντων πὰ 
μέλλοντα πιφούγϑρμον ᾿ ᾧ οὐκ οἰπὸ ΜΝ αὐρελϑόντων μόνον, αἰλλαὶ ὁ ὐπὸ τὴς τῷ Θεοῦ δυωα'.- 
μεως. οὐ γδβ α'πλῶς αἰπτεφήνωτο, ὐλλαὶ τὸ πϑὸ ἐπ᾽ αὑτοῦ ἔῤρια χιὶ τίω Εἰς αὑτὸν ἐλ- 
πίϑω. Οτι καύγν μα ὑμδν" ἐσμεν, καϑαΐπερ ὼ ὑμᾷς κρδίυ, ἐν τὴ ἡμέρα ἶ Κυρίου ἡ- 35 

μων Ἰησοῦ Χ οιφού. Ἑνγφῦϑα ῷ ὧχ Ὁ Εἰρημδέων «ἰχσοτέμγεται Φϑονον, 'μεϑριςας χ'μιώπι 

ἰὐζυς καὶ κοινωνους πτοιήσεος “' δόξης τῶν αὐτῷ χατορθω μέν. οὐ γὸ μέχρις ἡμῶν ἔφηκεν,αἰλλα 
χα Εἰφύμας (9 θάγνει, καὶ πάλι ἐφ᾽ ὑμῶν Εἰςἡμαξ. ἸῺΝ γ8} ἐσπῆρον ἑαυτὸν, ὶ τῶν 
πϑρῥθοντων πλέον πὐπόδειξη,ὶὶ τοὶ μέλλοντα ἐνεγίνήστετο᾽ ὡςε μω ἔχη σκῆνψοι τὸς αἰχούον- 

ὥς ὡς μεγαληχϑοϑιῶτι, μηδὲ Εἰς βασχδμίδν, ὑπῖτρ ἔφώω, ἀξενηθέιαι, χϑιοῖ τὸ κακύγε- 45 
μα, καὶ αὐτὸν 4) φησι (Ὁ) τῶν ἐγκωμίων φέφόμον τῶτον. δὺ γδὲ τοιούτοι φὸνώμδμ, φη- 
σιν, ὃ ἄγτουγος ἡμῶν, ὑμῶν καὶ δὸ ξα " ὥασερ δέω καὶ ὑμιῶν εὐδυκιμοιωύτων ἡμιᾷς ἀγαλλόκβα, 
αὶ σκιρτῶμϑν, ᾧ ςεφδυου θα. παίλιν καίνζωῦθα πολὺ Ὁ τῆς τοτπτενοφ ρρσύγης αὐτῷ δὲ ὧν 
ἔρυκε ζγχιδείκυται. οὐ γὸ οἰς διδεύσκαλος μιαιϑητῶς δι ὡς μιαιϑητεὴς ὁμοτίμοις ἄζριλέ- 

Γ΄ οὐμδνος, 



ΚΟΡΙ͂Ν. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ.γ. 442. εἰν αἱ 
γϑυϑνοῦ, οὕτως ὄξισα ΕΙ ῷ 9 9). ̓  394 πώ; αὑτοὺς ̓ ὑψαλοις ποιῇ, ̓  Φιλοσοφίας ΄ 

πΆηρ69,, φατε πῶ! κείνῃ τῇ ἡμέρα, μη ἘΝ μοι τὰ δόντα Εἰποιτέ, φησι, τουτί, 

ᾳ ὁμ,ϑη, ζᾷς ἐ λριδὸ εἰ, τῶ σχώμμιάτα ζῳ «ἴϑα ΟὟ πολλών (τυὐῖν δ ' μέγα ὠζὰ 

οὐτεΐζᾳ χρησα οὔτι 7ᾳ λυπὴ ὁ, ο 1ω σκώμματα, οὐ ζ ἐγχωμια ζᾳ τὰ 5] λὐϑοώς- 

ς πω) δ᾽ λϑαμψηιϑητε μι τῆς ἡμέρφιρ οὐκ οίνης τὴς Φοξερας ἡ φρικώδεις, ον ἢ ἢ πλότα 

ὀϑακεκϑιλυμμδῥα. τὸτε ὙΔΡῸ ἡμεῖς οὖν ὑμῖν, δ υμᾷς ὁ ὧν ἡμῖν χαλλωπιοϑήστοϑε᾽ ὅτοωγ ἐ ύ- 

μᾷς Φαννηοὃι τοιούσους ἐ χόντες διδατκαίλυς, μυμδὲν λύ,ϑεύπινον διδαισχονζαο, μηδὲ πορηρίῳ 

(ἰωιζικόζῳ,, μηδὲ λοιοζο ἦμα, διδωκόζας, Οημές τοιούτοις ἔχοντες μιδιϑηζῳς μιηδὲν ὁμ.- 

ϑεύποιον παρονζας, μηδὲ σοιλθυορϑροες, ὄλλα μ᾽ ππαϑφολυμίας πόρζᾳ πἰαροδενεδύοις, 

1ο ὼ μμηδουμόναν «ραλογιζορδμυ, χϑὰ νὼ ἅ ον ζαύχα δῆλα τοῖς νομῶ ἐχοέσι". τὸ “ἢ πά- 

σι. ὡςς Εἰ [ ϑλικυῶλα γεου,οὺ μειχραν " ζὠωτίω ἐγρεδυ ἴθαμυδία»" γι (αὶ τίω' πὸ 

Ἶ ν (υειδῦτος, τῦτε ἢ ἡ τίω οἰπὸ τὴς ὠκλώμψεως αὑτῆς. μι κζ ὦ γὴ ὃ (μμνειδὺς ἐν 
οἶδεν ὅτι Ὅϑριτι Θεού πὰρ τα ποιούμϑῳ, ὠς ὑμφεῖτ, καὶ Εἰσιϑε" τότε ὃ ἡ πόρτες μαϑη- 

σον) ὐϑερποιὺ ἡ ἃ ἡ ἡμέτερᾳ ὁ ᾳ ὑμῶν, ᾧ ὄψονται δὲ μὰ ἥλωι ἡμας, ; δυξαζορδύυς. ἡώ 

15 ὙΣ μη , δυξη μόνος αὐτὸς 1) ΡΝ τδὸς ὐπὸ τὸς κασηῤσεω, κα αὐτοῖς δίδωσιν αὐτί τῷ 

καυχήματος, Ὁ ̓ ἀπαγή υ αρότων λυπηρώ. καὶ ὅπερ ἔλτ της αἰ βακλήσεως ἐ ἐποίησεν 
Θἐπὼν, ὅτὶ δὲ ὑμας Γ αὐδακαλούμιϑα, τὔτο σ᾽ ἐνζαωϑα ποιᾷ, δὲ ὑμαᾷ ἢ καυχώ θα λέ- 

.),Φ!, ὦαοερ χα ̓ὑμᾷ δ᾽ μας ξ,πορμζαγρῦι κρνωνοος αὗτοις ' ποιών αἱ ἀπαντῶν, τὴς τὐθακλήσε- 
ως, τῶν παη των, τῆς σωτηρίας τὴς αὐτῇ. χα Ὰ τίω σωτηρίῳ ζαὐτίω ταῖς δὐχαῦς 

"30 αὐτῶν Ἀρχίζει). ((μουπουργϑιιύτων γοῥυμῶν τῇ δεήσει, φησὶν, ἐῤῥύσατο ἡμαξ, ὁ “Θεύρι, 

ὅτω δὴ χαὶ Ὀτλῃ ,μαϊζῳ, να;  πίϑησιν. ὥασερ ὃ ὁκᾷ Φησιν, Εἰδύτερ ὅτι ὥασερ. χομώγοί 
ἕςι τῶν παι ϑημαίτων, οὕτω καὶ τῆς -ἰρανλύσεως᾽ ὅἴτω χα) ἐνζα ὅθι, καύχημα ὑμῶν ἐσμεν, 

καϑες πῈρ τοῦ υμς ἡμκῶν, 
14. Καὶ ζωυτη τῇ ποποι, ϑήσει ἐδελόμώυν ποϑότερον παγὶς ὑμας ἐλθεῖν. 

:4. Πρ ία πεπϑιϑηστι; τῳ σφφοῦρα ϑαρβυμι, τῷ καυχάοϑαι ἐφ᾽ ὑμῖν, τῷ καύχημα 

ὑμῶν ἐπ), ταῦ σφῶγρα ὑμαξ αἰγαστῶν, το μηδ ἑτῳ (μμωειδῴαι “πογηρ9!, τῷ σπέπο!- 
θόγαι δὰ «ὐϑζᾳ πγθματικο αϑρὴ ἡμῖν, χαὶ ὑμας τύτων εὔϑτυρας ἔχψ. 

Ἐφουλομῶν ἐλϑεῖν σοὺς ὑμαξ. ᾽ 

16 Καὶ δ᾽ υμδῇ)ς διελθεῖν Εἰς Μακεδινίδμ. Καὶ μδὺ τοιωαντίον ἐπηγίάλοτο ὧν 

40 τῇ ᾿σοηαῦ ϑτω λέγον Ἐλεύσομα ὃ ἢ πος ὑμᾶς ὁτὸὴμ Μακεδονίαν δλέλϑω᾽ Μακεδὸ-- « Κορ ιν... 

"ὰν γὸ διέ (94. πὸς δῶυ ζθοι τὸ αντία, Φησίν; τὰ ἐραρτία Φησὶν, παι. ζωτα 

"Ὁ ΗΝ ὦ υδὲ σὰν οἷς ἐγφαγψαν,οὐκ οὐγάμτία ὃ οἷς ἐδούλετο. 89 ὁ ονΐρω)α οὐχ Εἶπο, 

δ, ἔγραψα δὲ υμδὰ απίρκιν Εἰς Μακεδονίλυ,δλλ᾽, ἐδουλόμάωυ. Εἰ [γὸ ὑνχν ὅτωςί. 

γφαν αὶ, Φησιν, δὶ ὁμῶς ἐασούδαιζον, δ. ἐφουλόμόωυ κα ῳ πο τῷ ἐλϑὼν ποὺς ὑμας τοσῦ-Ἅ 
4.4. ΤῸ αἰπέορν τὰ  βουληϑέοδα ὑφερῆσοῳ τῆς αὑπποιέσεως, ὅτι ἢ φϑιέσοι αὐτίω ἡϑέλησα. 

Ϊνα δύτέραν ζω ἔχντε, Τί ἴδηι, δυυτέραν να, διπλίω γονὴ ὄχατε, ἢ τίω Δ᾽ ΟΨ 
φαμιῶν, καὶ τίω δζρ τῆς ϑοισίας. κι. οὐ ζύϑα, λαφϑὸν λέγ, Καὶ δὲ υμδμ; 
διελϑεν δὺς Μακεδονίαν, ὶ πάλιν οἰὐσο Μακεδονίας ἐλϑεῖν ποὺς ὑμαξ υφ᾽ ὑμϑδυδ9- 
τὰμῳ διῶ ὦ Εἰς τίω Ἰουδαῤόν. 

“2 17 Τὰν» δῶυ βουλϑ μδνος, μὴ σι «ῥα τῇ ἐλαφείᾳ ἐχοσαμάω; ΕνΌ ζχύϑα λοι- 
πὸν εἶ οὐϑείας δἰπδύε.) δὲ ἔγκλημα ὃ ὦκ τὰς μϑηήσεως κα ἡὶ τῆς οἰποισίας, ὃ ὁ ῦ λέγε! 
τοιούτὸν 581» " ἐξου λό μων ἐλϑοιν, χυδϑς ὑμάς . ὥύος δίζυ ἕνεκεν Οὐκ ἤλϑον; αα ὡς κιύ- 

Φος τ ; θὺ εἰπινος: (τὸν ̓»ἩἭ ὅ1,μή τί «λα τῇ ἐραφείᾳ ἐχοισάμάω: ) ὐδαμϑε ὀνλώ 
ὁχρ τὶ;  Οη ὦ βυυλεύο μαι, ὁ Καὶ σάρκα βουλεύομαι. Τιδεν,ἐκτ ΚΡ, σαίρκαιοῦ 

κιχῶς 
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(ὐρκικῶς βουλθίομαι. ἵνωῇ ἐμοὶ δ γαϊναὶ, ἃ Ὁ καὶ οἵ, Αλλ᾽ ἔτι χα; τοῦτο 

αἰσαφές. τί δζυ ἔδιν ὁ φησι ; ὁ (ρκικὸς αὖ, ϑόφπος {τὐτέςην,ὁ τοῖς χϑρούσι ασφλσνλωμϑέος, 
ἢ οὖν τύτοις ὀζαι πλωτὸς ὧν, ᾧ τῆς τῷ πγϑύ ματος ογεργείας ὀχὸς τυγχόμων) πθυζοωχοῦ «ἰ. 
πιέναι διώατω, ὼ πλόνάοϑαι ὅπου βούλεν “ὁ δ ὁ πσηρέτης τῷ πνϑύμωτος, καὶ ν᾽ 

ἐκείνῳ αγόνϑρος καὶ αἰἴδεαγθυϑμος, δυευύώτωι κύδλος δὴ ᾧ ἑαυ γνώμης πορταηρό, ὁ ὁκεῖ-.ς 
9.) ὠζουσίας ἐζαρτύήσοις αὐτίω " δλλαὶ τοιοῦτον κ᾿ ασορϑβει, δ ἐν εἰ δούλος ϑυδοκιμδυ, χα! 

πϑυτωχοῦ καἰθιελκόμϑμος “ὐπὸ Ὑυ" διασοτικδὸ, Ἰχιζαγμῶν, ὼ ςέκ ἔχων ὀϊοισίδω ἑαυ- 

τὸ, συλ ὀϑαπνεύσοι δγυυαί ψϑμος σε οδ' μικρὸν, ἐππιήζλλοιτο ἦνα τοῖς (μωδούλοις, Εἶτα τὰ 

διασύτη τλμλυτία δοχϑιωζᾳ, μιὴ αἰύοι ῳ ἐπηήελιϑύα, τῶτο δώ φησιν, ὅτι υὶ κ σαρ- 
χα βουλϑιομοινὁ οὐκ Εἰμὲ τῆς τῷ πνεύματος κῶς κυζερνήσεως, συτδι ἀξοισίαν ἔγω βα- το 
δίδων ὅπου βούλομαι . ἡ γ 7» “ασύχειμαι διασοτεία τῇ τῷ αρρακλήτυ ᾧ Ὀχιταγμάσι, ὦ 
ἢ ταῖς ἐκ είνν ψήφοις αϑμιψῃ ὶ αἴθε. ὀζρ' τῶτο δέκ ἡδιυυηϑίω ἐλϑεῖν' ὶ γὰρ ἐδυξε 
τω πνθ ματι" δ ὦ τῶς πράξεσι πολλαηρ γέχϑνεν. δλλωχούδ δ β ἀσδϑηρηνϑβον ἐλ-: 
ϑεΐν, ὦ πγεύμᾳ λαό βαδίδειν ὀκέλϑυεν. ὥςε οὐ τὴς ἐμῆς ἐλαφφίας ( τυτέρι, κφυφό- 

τητος ) τὸ μὴ ἐλϑεῖν᾿ ὀνλαὶ τὸ τῷ πγευίματος, κ᾿ ανοκοίωϑμον ὠκείνῳ σπτώθεοϑαῃ. Εἶδες ες 
πάλιν αὐτῶ τὸ ( μύιϑας ϑεώρη μια; ἀφ᾽ ὧν εὐγόμιζον αὐτὸν δεικφύγαι (Θρκικῶς βουλϑυόνϑμον, 
ἐκ τὸ μὴ πληραΐσοι τίω αἰσσθλασιν, ὧν τῶτο δείκγισι μάλιςα, πνευματικῶς βεξουλϑ,- 
μϑίον, καὶ" τοιώλρτιον (ἀρκικῶς βουλεύεοϑαι. τί δῶ φησιν; οὐ μ(' τῷ πνεύματος ἐπηγίοίλα- ρπωρὴι 
το; οὐδϑουμός. αὶ γὺ καὶ ἤδη Εἶπον, δι οὐ πϑψτὰ ποϑϑήδει Παῦλος μέλλοντα, ἃ συμ- ἥαμ 

φέρρντα. δ δὲ τούτο, ὦ τῇ παυϑϑτέρα Φησὶν, ἵνα ὑμᾷς μι ποδοπίμυγητε ὃ ἐλὴ πορθύω- 20 

κι!» δεδοικὼς ἀφ᾽ τῷτο, μυὴ Εἰς τίω 1ουδαίθν Εἰπων, ἀϑαγκκοϑοῇ ἑτέρωθι ἄπελϑεν. 
ἐζωϑα 5 γ᾽ εἰποτυχε, λέγη ἐδὼ, ᾧ ὑφ᾽ ὑμδν πυοοπεμιφϑίωαι Εἰς τίω Ἰονδαζάν. ὃ 
«λ ν,. δ᾽» " 12 “ ον» !Ι.. 9 )4οἋἙἂ ἢ ,, 7 ν.» 
ΑΚ ἡ» ὦ ἀγώπης, τίθησι, τὸ ἐλϑεῖν ασϑὺς ὠδφις᾽ Ὁ. 3 σύυὸν ἀγροὺς ἀὐθυς ἕω, τὸ ἀπῇ- 

ὁεῖν Εἰς τίω Ἰουδαίθυ, οὐκένι ᾧ τῶτο ἀυοϑείϑυσι διωφλσμώως. ἔὴδ δὲ ἐλήλεγκται, ἐν- 
ζῦϑα, ϑαῤῥαὶν λέγη λοιπὸν, δὴ, Εἰς τίω Ἰουδαίαν. καὶ τῶτο δὺ συμφερϑντως ἐγίνοτο, ἥα ας 
μή ὡς αὐτοῦ; μείζονα αὐδὶ αὑτὸν τὴς αξίας ὑπονοιδυ ἔχῃ. Εἰ » ὰ τύτων διτων ϑύΐων αὐ-- 

τοῖς ἐξούλοντο ζω ὁ9ις, πού οὐκ ὁμ ἐξωκειλαν αἰσεξείας, Εἰ μι) πολλὰ δείγμιατα τὰς ἐν- 
«ϑοφπτίνης αἰ αϑπειείας γϑκείχοντο ταὶ τίϑαυμαζες,Εἰ (ᾳ μέλλοντο πϑρταςέκ ἤσὶαι, ὅπου 

τὺ οὐ ἐυχαὴς πολλαχοῦ ἢ συμφέρον ἀγνοῖ; Τὸ γὴν, ἐν ἀσφοσευξὸ ὥθω, φησι, χαϑὸὺ διᾷ, οὐκ 
οἰδω ϑι. ν οὐ λέ τοῦτο μδνον, "ἦα μὴ δόξῃ μετοιαζεν,αλλαὶ ὼ διάκνυσι πού Ὄ συμ(- γ0 Ἰρῖμε δἢ 

φέρον ἐν ἐυχοὺς ἠγνόησειπτού τοίνιων ἐγγόησεν; ἡνίχαι πϑρεκούλει ΤὟΜ πωρϑισμοδν αἰπαλλαγῆ- 
ναὶ, λέγων, Ἐδὲ,ϑη μοι σχϑλον, τῇ (ἀρκὶ ἄγίελος Σατὸβμ, ἕα με κολαφίζῃ" νη τύτον 

τεὶς (ὃ Κύριον ϑρεχάλεσα, καὶ Εἰ πέμοι, “οἰκεῖ σοι ἡ γϑβις μου᾿ ἡ »Ὁ» δυούαῥωίς μου ἐν 
αἰοϑιενείᾳ τελειοῦται. Εἶδες παΐς οὐκ ἔγνω (ᾳ συμφέρϑντα αἰτῆσαι ε δ[5 οὐνὲ ἐλαῦε, χρ 
πολλαΐχις αἰτήσας. 15 

18 Πιρῦς δὲ ὁ Θεὸς, δή, ὁ λόρρς ἡμδμ ὁ ορὸς ὑμαξ, οὐκ ἐϑβετο ναὶ καὶ οὐ, 
Καλωΐς ἀντίθεσιν αακύκδ)ουσαν καταλύει. Εἰ ΝῚ αἰσσεοθοϑμός, φησι, αν Ὀ νι γίνεοϑαι 

εἰαρέθο, χα  οὐο ἐς! χρῦρα σοὶνα) ναὶ, ᾧ νὶ τ," λα νεώ ὦ λέγη αἰατρέπεις ΚΟ ζώτα, ἸκἩ ὁ 

ὅασερ Τλὶ τῆς σὴς Ὀχιδομίας ἐποίησακ᾽ ναὶ ἡμῦν, μήποτε ἃ ἐν τῳ κηρύγμαδι τῷτο γέϑ- "" ἦν 
μεν, ἥν δέζώυ μή ζαύτα εἰγιοαῖσι, μηδὲ ϑορυξαΐνταί, φησι" πισος ὃ ὁ Θεός, ὅτι ὁ λθγϑ ] ἢ 40 

“αρϑὶς ὑμᾶς, οὐκ ἐδμότο ναι ἢ οὔ, ἐν γδ τῷ κηρύγματί, φησι, τῶτο οὐκ ἐϑῥετο, ἀλλ᾿ ὦν "ἢ 
ταῖς ὁδοῖς αὶ τάς “δυτοδημίαις μθνον" οὖ ὃ ᾧ κηρύγμαῖι υδϑει βέξαια καὶ αἰκίνητω περ Εἰ- 
ρήκα ϑυ. λόγϑν Ὑὰ εὐνπεῦϑου το κήρυγμα χαλά. εἴᾷᾳ ὀἰσθσὴοξιν λύαντίρῥητον πἰρέχει 

τότυ, Εἰς (ὃ Θεὸν τὸ πϑῦ αὐα'γων. 88 λέγῃ τοῦτο ἔξιν᾽.. καὶ αὐπούοσις τῆς ηιροισίαρ ἐμὴ 
2, 

δ 
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ὦ, αὶ ἐγὼ οἴκοθεν ἐπηήειλάμιίιν ὠκένο᾽. τὸ δὲ κήρυγωια, οὖν ἐμὸν, σὐοῖδ δι, ϑοφπινον, δλλ αὶ 
τοῦ Θεοῦ τὸ δὲ τῷ Θεοῦ αἰ μήχόνον ϑζκψεύσακοϑεω. δ 9 ὼ ἔφη, πισὸς δὲ ὁ Θεός ττίειν, 

ἀληϑής, μή τοίνεω ἰ πσολεύετε τὰ ὠκεώνου. συ δὲν γὸ εν ὠΐοῖς ἀν, ϑοόπινον. χα ὯΝ 
Εἶπε λόχον, ἐπάγει λοιπὸν δεικψυὲ ποῖον λόλϑν Φησί. ποῖος δξωυ λόγος (1: ὅξην; 

ς τὸ Ογῥτϑθοου ἐος, Φησιν, ὁ ἐγ υμεῖν δὲ ἡρμϑν! κηρυηθεῖς, δὲ ἐμοῦ χαὶ Σιλθυδμοῦ καὶ 

Τιμοθέου, Οὐκ ἐϑρετο ναὶ καὶ ὅ. Δια γὰ  τῶτο αὶ (δ χοοϑν Ε ἰσαίγει ῇΨὌ διϑασκά.. 
λων Εἰς μέσον, αἰξιόπιςον καντθῦϑεν ἢ εδοτουοίαν ποιών, οὐ ὅζρα ΥἶἿν) αἰχουσαίντων μόνον, ἰλ-- 
λϑὲ καὶ δζὺ ΤὟΨΜ Ἢ'διδιαξλύτων. χαίτοι μα, ϑηταὶ ἦσαν᾽ ἀλλὰ μφτοκάζων, ἐν ζᾷξαι διϑασκά.. 

λων ἀρις ὀριομῷ, τἱ δύ ὅθην, σύρο ἔλρετο ναὶ ὸ οὔ ,"Ὅδκ λμέτφεψα,, φησιν, ὦ πρότερον εἷ- 

10. Ἴὸν ἐν ῷ κηρύγμαϊι" ἀνιῶ (ὦ τοῦτο, γιοῦ δὲ ὡκνο διολέηϑύωυ ὑμῖν. τι Ν οὐκέτι πί- 
φιώς, δλλαὶ πεπλόνηρϑμης ὀζμνοίας ὅθήν. Αλλαῖ ναι ἐγ αὐταῖ γέχονε᾽ ᾿ ΤἸντέρν,α΄- 
κοὐ δασοίλβυτος ὼ βέζαιος ὁ λθηϑς υϑέει. 

20 Οσαι γὸ ἐπαγίολίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῳῇ τὸναὶ, ὶ ἐν αὐτοῦ τὸ αἰμέω, ᾧῷ᾿ Θεῷ ασϑὺς δῦξαν 
δὲνρῦμ. Τί (θῖν, ὅσοι ἱπαηελίαι Θεοῦ ; πολλαὶ τὸ κήρυγμα αἰσσ ονῶτο, χα αὐρὶ τὰ 

ι5 πολλα ζαυτα ἐπηγίελλοντο χαὶ ὀκήρυῆον. χα γᾺ αἷθὶ ὀϑαςαΐσεως διελέηϑησαν, ὰ αἷϑὸ 

ὀμαλήνκως, ὼ «Τὶ ἀφθαρσίας, ἡὸ «δὶ δὴ» μεγοίλων ἐπάϑλων ὶὶ Μ᾽ οἰ ποῤῥύτων ἀγα- 

θών ὠκείνων. ταύζρμ δίω (αι ὶ ἐπαήελίας υϑῥειν αἰκινήτεις φυσί, καὶ οὐκ ἐλῥετοταὶ καρ οὐ ἐν 
αὐταὶς πυτές!ν,υ ποτὲ ζ᾽ ἀλνυϑυζα Εἴρνμϑρμα, ποτὲ δὲ ψδυδὴ, χαϑούπερ ἡ Ἐχιδημία ἡ ἐ- 

μὴ, αἰλλ᾽ αἰεὶ ἀἰληϑὴ.καὶ πορὸν ὥ ὑαὴβ ὔν" ὁ πίξζεως δογμάτων χαὶ τῷ «ϑὶ Χριςῷ 
20 λόγου ἀγωνίζεται λέγων, ὁ λόγϑς μιν καὶ Ὁ κήρυγμα μὰ οὐκ ἐλιῥετοναὶ καὶ δ, ἔπειτα ὑαὴ 

Φ ἰατυ αἄσεων ἴσαι γὸ ἱπαήελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτ ζναί. εἰ δὲ ἃ «ὑπ οστβέξαια, καὶ δω- 
σι! πόρτως" πολλῷ μᾶλλον αὐτὸς, χα ἢ αἰϑὰὶ ἐὐτν Ἄδηρος Ὧ2] βέζξαιος,χ αν οἵκ ἐξπ Εὐπεῖν, ὁτί 

γε »ϑβ 591, γὼ ὃ σέκχ ἔςιν, δλλ᾽ ἐδ ὅ81, ᾧ ὁ αυτός 21. Φ δὲ ὅδιν, ἐν αὐτῳ ὃ ναὶ, ὁ ὃ αἰ. 
μάν: Ὁ πόρτως ἐσόμϑμον δυϑλθί, αἱ )Ὰ» ἐπαγίελίαι, ἐν αὑτῷ, Οέκ ἐν αἱ, ϑούπῳ ὦ γ)ι- 

25 νέοϑαι ἔγρισι ἡ πληρωϑέωαι. μμυὴ τοίτιω δείσῃς, οὐ γὸ αὐ.969» πός ἔθήν, ἵνα κ᾿ ποοτηεύσῃς, 
ἀλλὰ Θεός ἔῶνν, ὁ αὶ Εἰπὼ αὶ πλυρωών. ᾧ Θεῷ ασοϑς δέξαν δὲ ἡμῶν. 41 ὯΙ, ασοὶς δέ.- 
ξὰν δὲ ἡμίδν, πληροῖ αὐζας δὶ ἡμῶν" τυτίς!, "ὁ ΡΜ Εἰς ἡμας Εὐερτεσιαΐν κσοϑς δύξὸν 
εἰντῦ" τῷ» γ 661 ῷ Θεῷ «οός δοξῶν. Εἰ 5 ασολς δέξὸν τῷ Θεοί,, πόύτως ἕξαι, 
τὴς γὸ αὐτῷ δύξης οὐ καιτα φρονήσει, Εἰ ἃ τῆς ἡμωτέροις κατεφρόνει σωτηείας" ᾧ δχὶ Ὁ 

70 σζζόδρα φιλο, ϑεφπος εἡ), ἃ ασδϑς τῦηρ ἡμῶν ἡ σωτηρία σιωδέδεται τὴ αὐτο δὸξῃ τῇ 
ἘΔῚ τύτοις. ὧςε εἰ ποῦς ϑυξϑρν εἰτῳ Εἰἶσιν αἱ ἐπαγίελίαι, πϑβτως καὶ αὶ σωτηοία ἡμῶν ὁ ψι- 
ται. ὃ ἡ ἐν τῇ «δὸς ἘΦεσίους σιωυθηὼς αἰξιςρέφει λέγων, Εἰς αἰθεποίησιν τῆς δόξης αὐ Ὁ. Ἐφισια δι 

αὶ πϑρτοιχοῦ τῶν» τίθησι, δεικγες Ὁ ὀμαγκχα)ον τῆς ὠκξασεως ᾿ δὼ ἐνθᾳυϑα Φησιν, ὅτι αἷε- 

παγελίαι αὐτῶ ὶ ψεύδονται. καὶ δ ἡμας μένον σώζοισιν, ἀλλα ἡ αὐτὸν δοξαξοισι. μὴ “ἰ- 

44 γων τῦτο ἐννοήσῃς, ὅτι δὲ ἡμῶν ἐπηήξλιϑησαν, ἢ διςείσῃς. Ἢ Ἂ» δὲ ἡκκὸν πληρϑείωταὶ, 

λιὰ δὲ αὐτῶ καὶ αἱ ἐπαγελίαι ὃ [δ] αὐτο οὐ γολ(α ἡμέτερα, ἀλλα ( ἀυτν ποὺ 
ὑμας Εἰρήκαιδι. 

ΣῚ Ο βεξαιοῖν ἡμας σιὼ ὑμῖν Εἰς Χολσὸν, Δοίσος ἡμαξ, Θεός" 
2 Καὶ σφραγισείνϑμος, δὲς ᾧ Ὡρβαξανα τῷ πνεύματος ἐν ζαῖς κουρδῖαις ὁἧ- 

40 μόν. Πέλιν υὐπὸ “Ὑ γϑϑελθοντων αὶ μέλλοντω βεξαιούστη, Εἰ γ}} αὐτός ἔδην ὁ 

βεξαιὠν ἡμας Εἰς ΧΚολφον ( τυτέςιν, ὁ μὴ ἐών ἡμας αὐρδασαλεύεοϑει οκ τῆς πίχεως 

τῆς Εἰς (ὃ Χοιςσον) ᾧ αὐτὸς ὁλρίσας ἡμαΐ, καὶ δυιᾷ δ πγεύμα. ὦ ζαῖς καρδίαις ἡμφν" 
πῶς ζὰ ὠέλλοντα οὐ δώσει; Εἰ ας Ὁ καὶ ζιὶ αἱ αυοϑέσεις ἔδωχε, ὁ τίω ῥίζαν, Ἢ 

τίου πηγξω (τή τίω αἰληϑὴ αὐἰδὲ αὐτῷ ΚΑῚ τίω τῷ πνεύμφρτος μετάληψ) πὼς ζὰ 
οκ 



κν 4; 6»: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἐκ τύτων δώσει; Εἰ γὸ ὀκῴα ὁζ (ζωτα δίδονται᾽ πολλῷ μᾶλλον ὁ ζωῦτα δοις, καὶ κᾷ. 
να γε» έξαι" χαὶ Εἰ ζαύτα ἐηθροῖς οὖσιν ἔδωκε, πολλῷ μᾶλλον ὦκῴνα φίλοις ινομϑμοις χα-. 

οαφτω. “9 αὐτο ΟΣ υδδ' πγεύ μα Εἶπεν α΄πλώς, αλλ εἰῤῥαδωνα ὠνόμασεν ἵνα Ὄσο τύτν 

ὁ αἰεὶ τὸ πϑωτὸς θαρρῇς. ἐ γὰρ, Εἰ μὴ ἔνϑηε Ὁ πὸν διδόναι, ΟἾλοι εὐ (ὃ ἀβῥα- 
᾿ (ανα οὐθαοαῖν, ᾧ τἰπολέσοι εἰκῇ ᾧ μοίτίω. καὶ ὅρφε εὐγψωμοσιωΐω Παύλν. πγὸρ ς 
δεῖ λέγήν, ς γοῖν, ὅτι Οὐχ ἐν ἡμῶν ἡ ἊΨ ἐπαήελιων αἰλήδφα ; ἀὐφ᾽ τῷιο ὃ ὅςαγαι ααἰδιτεέ-. 

πως, καὶ πεπημαι ὑμᾶς, Οὐκ ἐν ἡμίν, ἀλλὰ  τῦτο τῷ Θεοῦ, ὁγὰῤ βεξω ων ἡμᾶς,φη-- 

σι, Θεός. Οὐκ εὐρα ἡμεῖς ἐσμεν (ὦ) φηοίζοντες ὑμᾶς. αὶ Ὑδ καὶ ἡμωῖς δεοιῖθα τῷ βεβαιοιῶ-: 
τος. ὦσε μηδεὶς ἐν ἡ μεν γομιζέτω κινδιωϑυεαϑει ὦ κηρυγμα.᾽ αὑτὸς ὃ πὸῤ ἀμεδύξατο, 

αἰὐταῖ μέλει τὸ πὸρτός. “δὲ ὅπι γοίσεις, αὶ σφοροιγισεύνϑμος Ὁ πνεῦμα δοὺς, δὲ δ ζαύτα το 

ἀμφότερα ἐποίησεν, ὁμιο τυδοφυζῷ καὶ ἱερς αὶ βασιλέας ἐργαζονϑμος. ζαύτα »ὰ ὃ πα- 

λαιὸν ἐχράενο αἱ λρν. αὐλλ᾽ ἡμεῖς ἐχ ἐν, αλλά τὰ πτοία «ἴθ᾽ αὐαύρογὴς ἔχομϑρ ἀξιώματα 
γὼ. κα γδῤ βασιλείας μέλλομϑν ἀἰπολαύειν, καὶ ἱερᾷς γινοβῖθα, πγϑϑσφέφοντες θυσίδῳ τὰ 

Ῥωμιξ.α, σώματα ἡκκῶν (ΠΠωραςήστετε ΡΝ τᾶ Αὐληύκκφν, ϑυσίλυ ζώσαν, εὐαυρέφον ῷ Θεῷ, φησι) 

αὶ Αὖ' τύτωνκαὶ πσδλφῆται καϑιςα ἄθα᾽ ὦ γ5ρ ὀφϑωλμὸς Οὐχ εἶδε, καὶ ἐς σζκ ἤκυσι, ζα τα 5 
ὠκχκεχαλυμμέα ἡμῖν 61. 

ἩΘΙκονΝν Καὶ ἄλλως Καὶ βασιλῴς γυδιῖθα, ἐὰν βουλνϑαΐμϑυ χρῳωταν Μ ἀτόπων λογισμῶν. ὁ Τί 

ὙΣ} ὁτηιούτος βασιλθύει, ὸ μιῶλλονἢ ὁ ὃ ὄζάδομα αἰβεκείωϑμος, ἤδη τῶ ποιήσω δῆλον 
ὑμῖν. πολλὰ ἔχει ςφρατόπεϑα ὠκῴνος, δλλα' καὶ ἡμεῖς τώτων στὰ εἰοις ἐγραϑμ λογισμοιῴ, καὶ 
ᾺΡ δον  ριϑμίήστι Ὁ ἀπειρον ΔΨ οὐγνοιαΐν στλῆϑος ΤΜ' οὖν ἡμῖν. αὶ πσλῆϑος 5 μόνον φρὴν ἰδεῖν, ο 

δλλα' καὶ πολλοις οὐ τῳ πλήϑ4 τύτῳ Ὑ0᾽ λογισμοὶ ςρατην»ις, καὶ (αξιωῤνις, ὁ λο- 
χαγϑις, ὁ ξίζις, ᾧ σφενδονίζας,. τἱ ἑτερὸν ποιᾷ βασιλέα ; ζῳ ἱμάτια : ἀἰλλα' ἡ ὧπ 

βελτίω «ἰδέχκειται ἡ αἰμείνω φολζω,, ἰὼ οὔτε σὴς ἐοϑίμ, οὔτε γόνος ϑαπόνα ᾿ κα φέφανον 

Ψψημιςν ἔχει! ποικίλον, () τὴς δόξης, τῦν' οἰκ δ εδν τῷ Θεοί. Εὐλογή γΔ} καὶ ψυχῇ μιεῖ, φησι, δ 
ψμν.. Κύρλοι, (Ὁ) φοφδυοιῶτα σε εἰν ἐλέοι κὶ οἰκτιρμοῖς. αὶ (Ὁ) τῆς δόξης" Δόξη γὲρ καὶ ἐμῇ ἐφε- ας 
ψδμιν,, Φανωσειζ αὐτὸν, ἢ, Ὡς ὅπλῳ εὐδυκίας ἐξεφὀμωσακήμας. καὶ (δ τ" Σαρίτων᾽ Στίφα- 
Τάροιμ, αιδ. γον δ “ϑείτων δέξῃ σῃ κεφαλῇ. Εἶδες πολυπλοκον, ἢ λϑθιέφερον τατὶ ὦ αἰαϑυμα: 

πλέω αἰλλ᾿ ὀῤωϑῳων αὑτὰ ἀἰκριξέφερον δξετασωμδμ παλιν ζᾳ “ἶΨ βασιλέων τώτων. ὠκᾷιος 
χρφτεῖ Τὴ δορυφόρων, πᾶσιν ἐχιταῆει, ὁ. πόὐτες αἰ συαχούσσι, καὶ οἱ ὁ κϑνούσιν αὐτῷ" 

αἰλλ᾽ ἐγὼ δείκνυμι μαίξονα ον ζῳῦϑα τίω Ὁ γζω. ΦΧ γὰρ πλῆθος ἴσον, ἢ αὶ πλ {ον᾽ λοι- 39 

πὸ ὃ αὐδὲ τὴς κἰ ασοταγὴς ὀξετάξεν δῖ, αὶ μή μοι Εἰς μέσον γάγῃς (ἦχΥ ὠκπεσόνζῳς 

τῆς βασιλείας, ἡ σφαδρζα: ἐπ αὐ Ἕ δ σω ματοφυλόνιων. μι τοίνμω τύτυς Εἰς 
μέσον ἀγωμδν, ἀλλα' ἦν καλαίς οὖν αἰμφοτέρφις τέων" ἑαυ διοικήσειντως βασιλείαν ζη- 
σπήσωρμϑν. ᾧ σὺ (, ὅς βούλει, “04 ἐγὼ δὲ σοι ῷ πατρί ῤχίω αἰτιτώήω πᾶσι. ὅτε "ὃ 

ᾧ αν ὠκῇθυε» σφαγιάσαι, οὐνόησον πύσοι τότε ἐπϑθυάτησαν «ὐτῳῖ ' λογισμοί. . ὡλν ὅμως 32 

πόυτας αἱ πρόταζε, κὶ πάντες κὺ τὸν ὄἔτφεμωον μᾶλλον, ἢ βἀσιλέα (ὦ) δυρυφόρφι.. ἡ βλέμι- 
μιατὶ μόνῳ παντας κατέςελλε, ἢ συνὶ γούξαι ἐτύλιᾳ πότων συ τϊεὶς, αλλ κι πυόκυῦ)ον, Ὁ 

ὡς βασιλᾷ ηϑρεχώρφιω ὥπόρτες, καίτοιγε ὀξνταῖτοι ἐντες ὸ στρόδρῳ Φἰπότομωι. οί Ὑ 

ὅτως Εἰσὶν αἱ ἿΨ δορφίτων αἰχ σὴ φοξερᾳὶ, ὀρϑαὶ αἰγῦδ πολλοΐγ ὀρμιςοίϑιναι φραωΨ, 

ὡς ὠκφνοί ποτε ἦσαν Φοξερρὶ (ὦ) λογισμοί. ἰ δὺὀοίτων κι χαλρπωτέρᾳι καὶ τὴς φύσεως 40 
συμιπαϑήα; δ͵9 ἢ αἰχμῆς ἠκϑνηνϑμὴς μᾶλλον τέμνειν ἠδγυύαντο τέο ἐκείνου ψνγζω. 
οὕτως ὀξὺ δόρυ Ἄιμοιτ᾽ αὔ΄πατε, ὡς ὧχεἶνων ΜΨ' λογισμαόν ζὰ κέντρα κάτωθεν απὸ 
ατλιώγχνων ὀξιουόμϑμα τε ἢ ὀρθούμϑνα διέστἐρε τῷ δικᾷου τίωυ οἰ θνοιὰν. ογζῶϑα ὥ 
δ᾽ ὦ χρόνου δεῖ, ἡ βουλῆς, ᾧ πλυγῆς,ὼ ὀδυμύης, ἡὶ τότε ὁ ϑαγα τος ὅπεται  ὀκᾷ ὃ οὐ 

γος 



εδῤηυ 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΙ, γ. 563 
νὸς τὔτων ἔδει" οὕτω ζωυχύτερᾳ, ἢ δριμύτερρ. ζω ζᾳ τραύματα. αἰλλ᾽ ὅμως ζοσύτων τότε ὁ. 
πλιοϑέντων κατ᾽ ἀντ λογισμών, πολλὴ [ώ ἡσυχία, γα! παγτες Εἰςήίκεσαν εὖ πίκΊως, κο.- 

σμοιῶτες μῶλλον αὐτὸν, ἡ Φοξοιῦτες. δφι γϑιῶ τί μαΐχαμραν αὑτὸν ἐκ τείνοντα, ὸ ἐσοις 
βουλει “(94 βασιλῶς εἰς ὦ μάσον, Δυηγϑύτοις, Καίίσρας, ἀλλ᾽ Οὐδὲν τοιοῦτον ἐρρὶς , συοἷὲ ἕξεις 

5 οὐμα δεῖξαι τοιοῦτον, οὕτω μεγαιλοφυὲς αὶ “ΔΨ οὐραινωών ἀξιον. κτ' γὸ τυρριννίδος δευνατω- 
τάτης ἔξησε (δϑητοιμον ὁ δίχαιος τότε ἐκένος, συν γὸ φύσεως τυρφινικώτερϑν. κἀν μιυρλρὶς 
ἄιϑης τὸ αννοκτόνους, συ εἶένα, τοιοῦτον ἐχιδείξης ἡμῖν. καὶ γδγ αὐέλυ ὃ ἴξγπαρο ἑω οὐκ 

αἱ, ϑούπο τὸτε. σχϑ τά δ᾽ καὶ φύσις ἐρρναῆο χαμαὶ υζτ' Ὃ ὀπλων ἢ «ὐν τ Ὁ ςρατοπέδιυ 
πϑρμτὸς, τὴ αὑτὸς εἰφήκει χεῖρρ ὀματείνας, οὐχί ζέφδρον ἔχυσαν , αλλαὶ μαΐχαφαν 

1ο φεφλύου πλωτὸς φμα τσ 9 τέρα, αὶ ὁ τ" αἰγίέλων ἐπεκρότει δῆμος, αὶ ὁ Θεὸς ἐκ ὅμ'νρᾳ.-- 

γαΐν αὐεκήρυῆεν, ὅη γὰ ἐν οὐρανοῖς ἐπολιτϑύφηο, ὠκῆϑεν ἐδένεν καὶ ὃ κήρυγμα. τί 
τῶτα λαιμασϑτεθϑν ῤ μάλλον ὃ ̓ τί τότυ ἡ μοῆ᾽ ἔη ἴσον τῷ παίου; Εἰ γ», αϑλη- 

τῷ νικήσοιγτος, μὴ κήρυξ καίτω εν, λλ, ὀύωϑῳν αὑτὸς ὁβασιλό κ' ὁμαςαφ' αὐηλόρθυσε ᾧ Ο- 

λυμεπιονίκζω, ἢ οὐχὶ το ΤἥὍΜ φεφλίων αὐτῶ λαμ σού τιρϑν ἐδοξεν 9 Ὁ θζαΐζον ὡπὸρμ 

15 ἐπέφρεψεν δ 0, ὅτὸρ δἶζυ μυὴ αὐ ϑοῦππος βασιλάϊις, δλλ᾽ αὐτὸς ὁ Θεός, σέο εἰν ϑεαΐτεῳ τύό.-. 

τῶ, ὅλ᾿ οὐ ϑεατρῳ τῶ τῆς οἰκουνϑρης, ον ᾧ δύμῳ τον" ἀγίέλῳν, ἿΨ τἰρχαηέλων, στὸν 

λϑακηρυῆῃ λαμνωρα τῇ φωνῇ βοαωΐν ἀγωθεν, πού ϑήσονϑμ (δ) ἀγιοι τῶτον, Εἶπέ μοι, Θἢ 
ἢ) δοκεῖ, ᾧ αὑτῆς αἰκουσωνϑμ τῆς φωνῆς. Ἧς δἶζυ ἡ φωνᾷ, Α(ρααμ, Α(ρφααὶμ, μι ἐπενέγ.. 

κῃς τίω χεΐφρίσυ Ἐχὶ Ἰσαάκ, μουδὲ ποιόσῃς αὐτοῦ μηδὶν. νωῦ γιὰ ὶ ἔγγὼν δι φοίῃ σὐᾳ 

29 Θεὸν, ἡ οὔκ ἐφείσω τὸ ἐοῦσω τῷ ἀγαπητὰ δὶ ἐμέ. “ἰ τῦτοι ὁ πόῤτα απὸ δνίσεως 
αὐ δὴὦώΖᾷ εἰδὼς, νικῶ ἔγνω ; καίτοιγε ὦ αὐ,ϑούτπτῳ δήλη ἐδ ὴ θλοίξεια τὸμδρός" τοστεῦτου 
πϑρέσστο δείγματα τὴς αἷδὲ (Ὁ) Θεὸν ϑυνοίας, το Εἶπεν αὑτῳῖ Εξελϑε ἐκ τῆς γῆς συ, χρὶ 
ὧκ τῆς συγίενείας σῳ, ὅτε δὲ αὑτὸν καὶ τίω Εἰς αὐτὸν τιμέωυ,  ποσρτείων λϑρέχώρησε τῷ 
ἀδελφιδῷ, ὅτε αὐτὸν Υῦ" τοσύτων ἐξεῖλεν» κινδιυύων, ὅτε ὠκέλδυσεν Εἰς Αἰγυτῆο ἐλ- 

25 ϑ3εῖν, ἡ τίω γωνάϊκᾳ ἀἐφαιοφύκδμος, οὔκ ἐδυλέρκιν, ἢ ἕτεραι πλείονα. ᾧ ὁπερἐφίω, κὠν 
ἀν,ϑοϑπος στὸ τύτων ἔμαϑον ἀν τὸμδρὸς τί θὐλαδμαν, μήτιγο ὁ Θεὸς, μη «ἰξευϑέων 

πὸ ἿΜ ποραγμάτων μαϑεῖν Ὁ τέλος, πῶς ὃ αὐτὸν τὸ ἐδυχαίῳσεν αἰγγοων; Ἐπίφουσε 
γδβ,φησιν, Αραμ, ἡ ἐλογίαϑη αὐτῷ εἰς διχφμοσώύνζευ 1 δέω 661 Ὁ τῶ ἔγνων "ὁ ὥ Σύρς 

φυγὴ, νι ἐγγώρασεις ᾿ τυτές!, τοῖς αἷν, ϑοϑνποις, ἐγώ γοῤήδειν πάλοι, ἢ «5 δ) Ὥχιταγ- 
20 μαΐτων αἰπόμτων ἐκείνων. ὅζοι Ὁ ὃ καὶ τοῖς αν, ϑοφποις γι; ὥχφνα "ΣῪ οὐχ ἰχᾳναὶ διᾷξαι 

τίω ἰδὲ (Ὁ) Θεὸν ὀγοιαν ; ἱκαναὶ νϑβ᾽ δλλεὶ τοσύτω πόμτων τῶ» ὠκείνων μιεῖξον, ὡς: μιμ: 

δὲν ὦκφα πος τῦτο φαϊνεεϑοῳ. τῦτοτοίνιν ἐπαίρων τὸ καιτόρθῶ μαι, ϑεικες “πὸρ-.ἅ 

τῶν ἀνώτερον, ζωδζῳᾳ Εἴρηκε. αὶ )5} πολλοὶ ΡΨ δ᾽ αὐ, ϑοσπων Ὀχὶ τοῖς εἰπϑεχοισι, καὶ τὰ 
Ὡοζῳ νικῶσιν, οὕτως Εἰωθασι λέγἠν" δ στ τίς μᾷδοι ΡΜ ππορτέρων λάθη τι" τ» 

4 ἀυταδώρφϑν, πολλάχις λέγᾳ, νεῶῦ ἔγνων ὅτι με α'γαα' ἃ ὁ δγφνα. οὐ τῦτο λέγων, ὅτι (ἢ ἐμ- 
πσϑϑαϑεν ἡγϑθει “χθόνιον, λα δυλώσαι βουλόμϑμυος, οἷι πϑύτων μεξδον τὸ δυθὲν γόν. οὕτω 

χα! ὁ Θεὸς ἀγιϑοθπίνως α[ϑλεγθνϑνος, νον ἔγνων φησὶν, συν ἄλλο ἡ τίω χἰπροολῶῦ 

πο δοιφῆσοι τῷ ἀϑλου βουλόμϑμος, οὐχί τὸτε μαϑῶν, οὐ (ὃ φέξων, ἢ τὸ μέγεθος τῷ φύξου. 

ὁ γὰρ οτὸμ λέγῃ, Δότε, καζαθαντες ἰδωμϑν, οὐ χαζρι αστως σ)εύμϑινος λέγ (ἡ "ὦ ῳ 

49 πόμζῳ πληρϑὶ, καὶ πώνζᾳ οἷδε σαιφαΐς) δλλαὶ ποαιδυύων ἡμιαξ, μη ἀπλιῖς ᾿ϑὄιἰποφαννε- 
«ϑ:ῳ. ἡ ὁτὸμ λέγη, Κύριος ἐϊξέκυνψεν ἐκ τῷ οὐρονοίύ οἰσπὸ μάζα Φορος ΨΜ ἀν, ϑοφπων 

πἰὼ ἀκριθη λέγη γνῶσιν. οὕτω καὶ ἐν ζω ῦϑει, νι ἔγνων, φησί, τϑτο διικνες μμᾷζον ἀπαντων 

ὃν τῶν ἔμιησόϑεϑνν. τότε καὶ ὁπεσὴ ειξιν αὐτο χϑρέχεται ἐπτέγων, ᾧ λέγων, τι σέκ ἐφείσω ἢ 
ἐοῦ σῳ τῷ ἀγαπητὰ δὶ ἐμέ. οὐκ Εἶπε, τῷ ὑοδ μένον, δλλ᾽ καὶ τῷ ἀγαπητῦ. οὐ γ 

Φυσιως 

Ῥωμ'διγ. 



44 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 

φύσεως μόνον, νλὰ ὦ Φιλοφοργίας, ἧς ᾧ δοἡ (Ὁ οἰκῴον “ξόπον, ὶ τίω" τἰρετίωυ τῷ παμδὲς 

πολλίω" οὖσαν ἐγαυτῳ, κατιτέλροισιν. Εἰ 3 φαύλων παίδων Οὐκ αν θυκόλως καιταφρ9- 
γήσαιε! πατέρες, λα ἃ τύτους πενθούσιν᾽ «τὸν ὺ ἠος ἡρὸ γνήσιος, ἢ μοιομὴς, ἃ αἰγαητητὸς, 

αὶ Ἰσοιαὶκ, ἡ ὑπο" αὐτὸ μέλλνη σφα ηεοΐ, τῷ παΐξος,,ις δὺ ἀπῃ Ὁ ισαβοολίυ ὃ φιλο. 
συφίας ὥπ μνθίων ἰφδοημοτων ὁ ζξεφόύων αἰπείρων ὁἄϑλος Φαιδρότερος. τῷ ὥ' γὺ ͵ 

(ὃ «ἰφόνον ὀκῴον αἰθεκεινϑίῳ καὶ ϑαάνατος ἐπελθων πολλάκις ἐπηρεαζει, ἡ πτοὶ τῷ 9α- 
νατε " μωοίαι πσδαγμάτων Ἐχιζουλαί᾽ τῦτο ἢ Ουὐεὴς σϑδ' μ᾽ τελϑυτίωυ Ὁ ἐζῳ,- 
δημα ὠφελέοϑαι δυωήσεται (δ) αὐθεκείνϑμον, οὐ Ὧ ἰδίων, οὐ τὴν δλλοτοίων. ὅκα δέ μοι 
ἡ ὃ τιμιώτατον λίθον τῷ Αἱ αϑόματος τότε, ὥασερ "Ὰ» λίθος “ίμιος, οὕτως ἀδῷ ((ωδεῖ 
τος τῷ τέλει. 4,3 τῶῦτο ἐς Ὁ, δὲ ἐμέ, σὲ ΡΝ ῶ ϑαυ μαφὺν τῦτο ἐς!ν, ὅτι Οέκ ἐφεί- 19 

σατο, ὦ, δι δὲ αὐντὲν ὦ δίξιώς μακαρίας, οἵας κα ξιωϑη μα χολροιςιὼ μαχαίρας ϑευμα- 

φῆ, ποίας χατηξιω,ϑη δεξιὰς ὦ μοι χαύρρις ϑαυμιαςης, Εἰς ποίλυ ϑρεσκθυαέϑη “μρείδῳ, ἡ 
ποῖ ἤνυσε δ(ρικϑνίαν ἀ ποίῳ ὑπηρέτησε τύσῳ; πὼς ἡμαλϑη, πώς ἐχ ἡμορθη δὲ γὸ οἶδαι 
αἰ Εἴπω, οὕτω φεικτὸν τὸ μυςήφλον ζώ. οὐχ ἥψα» δῇ ποιδὸς δερῥηο,ὀὐοὶ διῆλϑη δ ὦ 

λαιμούτν ἁγίου ὠκείγου, συ ἐφοινίγϑη αἵματι διχαίου " μιῶνλον ὃ νὰ ἡνψοιη, ἡ διῆλθε, ἢ "ἢ 
ἐφονίηϑη, ὦ (ζω ὔίϑη, ὁ οὖν ἐζαγῆϑη. ζῴχα δξεςηκέγαι ὑμῖν δοκῶ οὕτως εἰγδυτιοδλθ.. 

“κῶν. αὶ γὰ} ἐξέτηκα, Ὁ ϑαῦμα οὐνοοδν τῷ δικαίου" δλλ᾽ οὐκ ογαντιολωγῶ ἡ ἐξ 5} Ὁ διχαῖν 
ἡ ὠνέπηξων αὐτίωὼ ᾧ φαυβυή! τῦ πα δὺφ᾽ ἡ ὃ τῷ Θεοῦ χεὶρ κὶ ἐμιπαγεῖσαν οὐκ ἀφῆκε 

ἀἰματι μολεουϑίοναι ἘΒ πειδὸς. ᾧ δ ὐχ ὁ Αὔρκαι αὐτίω κατεῖχε μόνον, διλ αὶ καὶ ὁ 
Θεός. ὶ ὁ ἐδ δζβ τὴς γνώμης" ὁ8 Θεὸς ὀνέξελλε δζρ τὴς Φωνῆς. καὶ γδ αὐπὴ φωνὴ ἡ 19 
ὥπλισε τίω' δξια), ὼ κα τές λε “ ὁ καϑούπερ αἰ χοῦ φρωτηγῷ τα ηουϑβὴ ᾧ Θεῷ, ““ϑρτα 

ᾧ ὀκχείνου νθλμωτί διε ἤςΐτο, ὁ 'ππόμτα τῇ ὠκεἴγου Φωνῇ. διηκώνηγρ. σχϑπτει δε᾽ Θἶπε, 

σφαξον, κὶ θύθέως ὠπλίξεον»᾽ Εἶπε, μὴ σφαίξης,τὸ ϑδλέως ἀφωσλίξεν».. ὶ γδρ ζΣωῶ πάν. 
τα αἰπηρτισμένα. ἡ ἐδείκρυ λοιπὸν ὁ Θεὸς (() φρατιωτίωυ καὶ φρατησον τῇ οἰκουρδμη,  το-. 
φλυϊτίω ῷ γρασρῳ Τὴν" ἀήέλων, (ὃ ἱερέα, βασιλέα, (ὃ δ, αϑόματος μᾶλλον τῇ μα- "9 

ἡρμνρίον 

λρίρᾳ ξυφανούμϑμον, (ὃ (ξ πουούρον, ζ) Ξρισία, τὸ χωρὶς συμολῆς ικητίω,, ὦ γδῤ 
ὥασερ αἱ Εἴ τις φρατηγϑς εὑβίτον ἔχων φρωτιωτίων, δὶ ὃ ὁπλοδέξιας, πὸ τὴς φασιως, 
ἰσῦ τῆς βώμης χατασυλήξειε τὸν λυ τίδικον᾽ οὕτω καὶ ἐ Θεὸς, οἰτὸ τῆς γνώμης, οἰπὸ τῷ δορί: 
μας, στὸ τῆς φάσιως μόνης τῷ δικαίου τὸν κϑινὸν απόμτων ἡμῖν ἐφθρὸν ὀζρξολον χατέα 
σληξε ἢ ἐφυγαδυύσε. χα  γοροῖκαι καίκεῖνον τότε φρίξαντω αἰαχωρῆσαμ. Εἰ λέγη τις, 3" 
χαὶ νος ὄνεκεν οὐκ Εἴασε βανιοϑέωαι τίω δύξιαν, Εἶτα αὐ ϑρθον ἀγέφησε τὸν σφαγια- 
εϑύντα; ὀτιΘεῷ ϑέμες σέκ ζω ματα δέχεοζ, τοιαῦτα, αἰλλαὰ αἰ λαφύρων δαιμόνων κἡ τοι- 
κὐτη πώπεζα, ὠζῶϑα ἢ αἰμφότερᾳ ἐδείκψυτο, χα καὶ τῷ δεασότυ φιλοιν,ϑ 65 πία;, χαὶ ἡ 

ᾧ δούλου εὐγνωμοσύνη. καὶ πσοότιρον (ὁ ἐξηλϑων ὐπὸ τὴς γῆς᾽ τότε καὶ οὐἰπὸ τῆς φύστως 
αὑτῆς αὐνεχώρησα. δ ὸ ἔλαξε αζ' τόκϑυ τὸ χεφαΐλαιον ᾿ χα μάλ Εἰκότως. Εἵλεν 

ΡΨ μὴ κλοιϑίωῶαι πειτὴρ, ὧφε δούλος εὐγνώμων φόνίωαι. ὅρα τῦτο οὐχὶ πατὴρ μόνον, 

αἰλλαΐκαι ἱερδικ ἐγίνετο χαὶ ἐγ ὠπέςη “δῥ ἑαυ ὅχρα τὸν Θεὸν, δα τῦτο καὶ ὁ Θεὸς μα 
τύτων ἐλϑρέσοαηο αὐτῷ χα ζὰ αὐτῷ, ὑτὸμ μϑμὲ δῶν πολέμιοι Ἐχιζουλεύωσι, καὶ μέχρι 

τῆς πείρχο πσϑϑεισι 9 αὐ μωαιτουργῶν᾽ δῇ φχὶ τῆς καμίνου, χαὶ Υμ' λείντων. ὅτὸμ ὶ αὐτύς 
Ἰχι ἥν, μέρα ποϑϑυμίας ἵχησι τὸ Ἐχίζωμα. τί Ν᾽ ἔλειπαν, Εἰπέ μωι, τῇ ἰριζεία, 49 

ζαύτη λοιπὸν ν μὴ) ασρϑήδᾳ τὸ μέλλον ὁ Αὐρφιαίμα; μὴ γδ ἐποραγματθλετο τῷ Θεῦ 
τίω φιλαν,ϑοφπίλν Εἰ ρχα ποοοφύτης ζω, δλλ᾽ ὃὶ πόρτα ὁ χυδοφήτης οἶδὲν. ὡςε 

αὐξιῆὺ λοιπὸν ἰω ἢ σφαγην αἱ ὀῤαξία Θεοῦ. εἰ δὲ ἐδ μ(ιδεῖν, ὅτι ἐκ γεκρῶν ὀγείρεν δυ- 
γρτος ὁ Θεὸς, τὸ τὴς κἥτρας πολλῷ Κι μιοισύτερϑν τοῦτο εμ(ϑ.)5᾽ μάλλον δὲχαι (9 τὴς 

Ὁσποδέξεως 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΊΙΣΤ, ΔΕΎΥΤ. ΛΟΓΙ, γ. γύς ὧν α; Ἷ 
Ὀὐποδείξεως ὁ κείνης, “πιφὸς ΝῚ ὦ. σὺ δὲ μή λαύρα ᾧ ϑύκαον μόνον, ἀλλα χρὶ ἰξιλου ̓ 

χὰ ὁρῶν « ἀυτ' ἐν Τσύτῳ πρύξῳ ἴδ (ζάλῃ κυμᾷν » ὡς ἐν γαιλίωῃ; πλέονζα μοίως χϑὶ σὺ μας | 

ταχήε ράξου τῇ τὴς αἰ Ζο'ἀκϑὴς αὶ τῆς αὐδρείας, 1ὸ σηδώλιον. μιῇ »» μϑι, τῦτο ἰπη: μόνον, | 

δύ, ϑυσιαφήρλον φκοδό μεσ, και, “αὶ ξυλα' ἀλλὰ λρμαμφήιϑητι χα) τῆς φώνπε τὸ ἢ παιδίου, αἱ 
4 λόγεσοιρ ποσαρηφαδὲς ἐπῆλϑον αὐτῷ ἡἱ φρατοπέδων ὀκδειμιατάσεω, ὅτῃ ἤκουσε τῷ παιδίου 

λέοντος, ἢ πατὴρ, ζ πσϑόθατον ποὺ ᾽ ξννδη ΌΥ πῦσϑι πότε ὀκινήησοιν λογισμοὶ, σιδήρῳ, 

αἰλλαὶ φλογίνοις δὸ ὁφισιν ὡπλισμένοι, ὸ πϑιτοϑον καιταιχεντοιίτερ. αὐτὸν ὃ δζατέαροντες εἰ 

ζορὺ Ὅν ὁ καζανλιοἶνται πολλοὶ ᾧ μιὴ πατέρες ὀντ, ὼ ἐϑαχρυσαν Εἰ μὴ ὃ τέλος ἤδεισαν, ᾿ 

πολλοις 2, κατοι τῶτο Ε ἰδ, δακρυονζαι ὁραΐ᾽ αἱ τ πον ὑκᾶνον Ε ἰκὸς ζῶ, ᾧῷ αὐτὸν ν- 

10 νήσοωντου, ῷ «9 «ψ λυ τοῦ, ᾧ ὁ Θ᾽» γήρα, ᾧ μόνον ν ἔχονται τοιούγον, ᾧ ὁραῖντα, τ αἰκθύννται, ἃ 

μή. βύϑφως μέλλοντα ὀύαιρέν: Ὡς ἡ  (ἰώεσις ΤΜ ὁ ῥυμῷ; ΤᾺ, ἰς ἡ ̓  ἐχπείκεια «ἧς " πευσεως: δ ἄρα 
9 " οὐεργοῦν: ὁ ὃ εἰ ϑίθολος, ὦ ὧςε ἐμπρῆσαι τίωυ φύσιν: μεὶ Ἄθοτο, δ᾿ ὁ Θεοὺς, ἵ ἵνα, ᾿μἰαλλον 

βιασουνίσνν τέο γρυσιν᾿ τῷ δικφίου ψυχίω. ὅ “ὦ γδρὴ γοιυὰ φϑέίησαι τϑ Ἰως, δζρῖζο. 

λος αγεργεῖ. ᾿ ποιαντὴ ΝΥ ἡ συμιξουλή. ὧν ἣ ᾿ φυὐδὶν βλαίστρυμον φϑνήναι, δλλα σφῶγα 

15 ϑυσεδές, ὁ μεμεοαμψημδίον᾽ ὃ πολλὴ ἢ ̓χΟΡΙν ἐπτωὼρᾳ τοῖς ῥήμασι, πυλυ, μέλι λό. ᾿ 

γ0 επέςα ξεν στὸ γαλῴωης Ὁ ἡμέρϑυ βέον ψυχρ αὶ λιϑινζωυ ἰχϑμαὶ φωπα ζω ὗ μαλάξαι 

ἡρνοιαν! ζᾳ ῥέματα. δλλ οὐ ̓ ῷ. αδὰ μαντοι ἐχξννον πεελέτρεψεν,δνλ᾽ ΟΣ δὰ ἐσεισιν᾿ σοοίὰ ᾿! 

Εἶπε, τ πατέρα κα λέ (ὃ μεκρὸν ὕσερρνούκ ἐσυρϑμὸν συ πατόοᾳ, (365 ζιωτέω πο. Ὶ 

λέσαντα τίω τιμάων ; Ἴϊγος ἢ. ἑνεκεὶ ὸ ὁ παῖς ἐρωτα ὃ ἰαὐξεεργαζομϑιορ, ἀπλοίς,συϑν πο- 
20 λυκοαγιμονῶν, δλ ̓αἰγωνιωῖ νὰ ΤᾺ σαπφρκειμῦμων, κα ὃ οὐνενοει οὐ Εἰ μοὶ ̓ ἐζωυλε- 

τὸ λα ψν κοινωνὸν Ὑυ᾽ γυομδῥων, οὐκ δὺ ᾿ὥο ὥ ΚΜ. πάνϑεις ἀφῆκε τὕτω. μϑβειν, αὐτοὶ ἢ μό-- 

νοῦ βέλαξε. ΟΣ δὴ τοῦτ ο, ὦ ὅτο μόνοι γεγϑνασι; τοτε αὖν τὸν ἐρωτᾷ, ὅτε συσὲὶς ἤκουε τὴν 

λεγθιϑρῶν, Ὀσούτη τοῦ πευδὸς ἡ ̓((εὠεσις ἑωώς ἄρα ν δελερμαΐϑητε πόρτες, καὶ ὺ αἰδρες, ] 
᾿ γωυάμας: οὐχὶ ἕ ἕχαςος ὑμδν «ὐξεήηονν) τὴ ἡ αὐ ϑνοίᾳ ἡ καταφιλᾷ ῶ σταιδὲον, χα ἰθαυ- ᾿ 

25 μαίδει τίωὐ ((μώφσιν, ὶ αἰδιᾷται τίω βὐλάζειλν, μαϑ᾽ ἧς, ἃ συμποδιζουϑμος ἐχὶ τοῖς ξύ- } 

λοις Ὀλατϑεμδμος οὐκ δξεπλλήηετο, σέκ ἐσκίρτω, ̓  κϑιτεγίνωσκε τὸ ἡ παζος ὦ ὡς μϑινομόρου, 

ἐὐλλὰ ἐδεσμᾷτο, κὶ ὃ λὐεξιξαζετο, κα ἡ ἐπετϑετο, ἡ πϑύτα ἔ ἔφερε σιν Τ κοιθούτηρ ὡς. ρνειόρ' 

μᾶλλον ἡ, χαϑαῦπερ ὁ χοὸς πότων δεαυύτης : ὁ ὙΣΡ ὠκοίιου ἐμημεῖη τίω ἐππείκειάν, καὶ ὦ 

(ὃ τυτπον ἐφυλαῆο. ὡς “οέβατον γὺ Ὧπ σφαράὸ Ἄθη, αὶ ὡς αἰμφὸς οδυτίον τῷ κοΐ: σινγξ, Ι 
20 ὄντος αὐτὸν ἀφωνος. τϑήτοιγε ἐφϑείξατο ἔν ὦ' ὀγοῤκαὶ ὁ δεααυύτης ἐπε ἐφϑεγξώτο. 

“πῶς δῶ ἀφωνος; ;Ύ τς, ονενν αὐϑαδὲς πεν, σὐτῖν παχύ, αλλὰ πϑρτὰ ἥμεροι ᾧ Ὡροῦ-- 

δυν, κα ὐ μᾶλλον τῆς σιγῆς ζὰ ῥήματα τίω δχιείκφω ἐδήλου. ἐπεὶ Ρ ὁ Χριφὺς ἐλεὴν, ἘΪ τωανιηνιν. | 
Ζ κριχῶς ἐλάλησα, εὗρ τύρησον «ἰδὲ τι ϑ και Εἰ5 ἡκαλώύς, τί τί μι δύρεις; γἢ τίω ὕχιε- 

χειαν μαλον ἐδόλωσεν, ἢ ἐσίγησα. ὦ ὥανιρ ΤΩ ’ τῷ πατοὶ πστὸ τῷ Ὁ ϑυσιάφηξλου, οὕτω ὺ β 
35 ὠκώμος Ἄποτῦ ζςαυροὺ ἡ αλόγε), Πάτερ, ἀφες « ἀξῥρλέγον Ψ ἰγὸ οἴδευσι τί πτοιοῦζι; πὶ Δνκ, κγοιδς, 

δζω ὁ πατειαῤχις 'ΟΘεὺς ὄψεται ἑαυτωϊ «πεζὰ ̓" Εἰς  ὀλοκαύρπωσι, τϑκρον.. "ὀχ Γεγικζ ἢ, 

τερριζᾳ ὀνόματα τὴς Φύσεως κα λοῦσιν᾽ κῶνος πατέρα, ὺ τέκνον οὗτε. ὦ  χαλειμεύ- 

κατέρωλω ὁ ὃ πόλεμος διετείρε. καὶ πολλὴ ἡ ̓ ζάλη καὶ . ναυανγεον ὐδωμου, ἢ ̓γὸ φιλοσοφία 

πούτων κρῳτῇ. Εἶτα κως ἥκευσε (ὃ Θεὰ, οἕκέτι Εἶπεν συνδν, συν πβ ει γαόσετο 
οὕτω (ωτπι μ Ὁ πουδίον, καὶ -) αὐτῷ τὴς ἡλικίας τα οἰδᾳ." οἷδε ᾧῷ βασιλέα πόσων ; 

τ΄ ἀράτησι φρατοπίδωι, πόσων πολέμων χιόγτων ; συυδν' γὰ ὅτως ἦσαν ΟΦ βαρξιαφνιτῇ ἱ 

πόλει μ᾽ ̓Ιερρσυλύμων φοξεροὶ, ὃ τε ἐπῆλθον αὐτῇ πολλάκις, ὡς (ὦ ργισερί ἱτυτων πϑμ- 
τοῦτον «ὑτον αἰξεκαϑηνδιοι᾿ αὐλλ᾽ ὅμως ἀπόύτων «θξιελμενο: βούλειχαὶ τὸν ἱερέα ἰδεῖν οὐ ᾿ 

πύῤῥωϑθεν ΩΣ αἰ παύδειγκκα. ὅπ ὃ αὐτὸν ἴδῃς πῦρ ἐχοντε, ὁ μώχαιρλν» αὶ ̓ϑυσιαφηρίῳέ 8- 

Οἰεγίοίϊοτοι,. 3. ΒΡΡ φεςώτω, 



Κῶν α. 

Ἰναν.4.λε. 

Υ7 ὁ. 44. 

αἰΚιρ δικά, 

«66 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
Φεγῶτα, ηἶ λοιπὸν αἰμιφιξαλλεις ςς ΣΙ ἱερωσύνης: ,Θἐδὲ βούλεικρι τέων ϑιοίδν ἐδ, 

ὅσα δισπλίω. πρρϑσηϊεγκε ,ϑιῶῶ παῖδα, κοϑϑσήνογκε χαὶ ̓ πφεύξατον' μᾶλλον δὲ (09 πῶς 

τῶν, το τί ἑαυτ' γώμέιυ" κότῳ αἰ εὖ αἰ441ὶ τὸ “ φερθάτυ, τίω δεξιδῳ" ΤῊ ἢ δὲ σφαγῇ Ἢ 

ποιδὸρ, τίω ψυχίω ἡγίασεν. ὅτως ἐλμεντνίϑη ἱερά, αἰμκατι μιονολμους, θυσία αἰμνοῦ. 
το οὐ ῥκαὶ ὦ ἱερᾷ εἵματι ὑγιαζοντο ΤῊ ἑδροίων ΔΨ “ῳΐ Θεῷ «σευσαλνυδῥων. βούλει 

χα πγοϑφυτίω ἰδεῖν! Αὐρμάμό πατὴρ υμδῇ ἠγαλλιάσατο, δα ἴδῃ τίω νροέραιν τέο ἐ- 
μέυ κα ὼ Εἶδι, καὶ κυ) ὁ ᾿, φισίν. ὅτο καὶ σύ γειν βαοιλάς κα ἱερός, ὸ πυδοφήτης ὃ ᾧ λυ- 

πῷ᾽ βαιλά ις »πασει χαιο ῥίψας φ' πρνρήὶρ πράξεις εὑ σἰκδρτόματα χατας- 
σφαΐζαρ" ἑράᾳ αὶ ἑαυτὸν αροόσενέγκων τῷ Θεῷ, κὶ κατιϑύσαις ὃ σώμα, σφαγεὶς «ἱ 

αὐτὸς (Εἰ ΝῊ (μμαπιδελομδι «ὑτῷ, φησι, Ω ὁ συξησυρῶν ἀπ) πσφοφήτης: δι (μέλλοι: 
-- μέμϑαίνων, ᾧ ὀϑοῦς γυόρϑίος, χϑὶ ᾿ σφεαγισείγϑμος . κοοίπερ "Ὁ ἐρατιώταις σφρά- 

οἷξ, οὕτω χψὶ τῆς πιτοῖς ὦ “πνούμα ἐπιτίθεται. καὶ λα ποτανοσῃς, κασαδυηλος γένῃ πα-. 

σιν. ἴουδοῆοι ὦ ἂν Εἶχον σφφαγίδα, τίω ̓αξιτομό ̓ ἡμεῖς ἢ ᾧ αἰῤῥαξωνα τοῦ πνϑϑι 

μάτπς. ζαῦτω δ Εἰδότο, καὶ ὁ ὃ ἀξίωμα ὃ ἑαυϑ" ὐνοήσαντες, ἀΐξρν τῦς ϑρίτος ἐ- 
πιδυξωα βίω, ἢ ἡακὶ τὺς μελλούσης Ἰ,χιτύχωνδυ βασιλιίας" ἧς Ἄμοιτο πόῤζιἡ ἡμῶς 
Ἰπετυχεῖ, 25 1π| ἡ φιλφυ,ϑενπία. 

Λογιδ, ὶ ἘΓΩ ΔΒ ΜΑΡΤΎΡΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΕΠΙΚΑΛΟΎ. 
εψα λὶ τἰωὺ ἐμέο ψυχίω 61 Φωιδόρϑμος ὑρδβμ οέκέτι ἦλϑογ εἰς Κόφινθον. 

δ 1φης, ὦ  μαχρίφιε Παῦλο ' φαιδόμδμος εὐ»Ἷω οὐκ ἦλθες Εἰς Κύρω. 
Ρ δες Οὐχομὼ ονλρτιολογίνμ να ἡ ἡμῖν Εἰσείρηες ονζο)α, ἀϑωτέ. 

ρβω ἁ ἌΡΨ, ὄλφτ, ὁπ οὐ ὶ τῶτούκ ὕλϑερ, ζῶ νυ κι κῸ σείρκρι βου-. 

λϑῖ, συυδὲ κύφιος εἰσαυύτῷ, δ᾿ αὑτοῦ τὴς τύ γανδματν ἔξοισι.. 

πιλυτοι χοῦ. «ξια γι ἐῷὼ ϑλίνψ Εἰς μέσον ἤγες" οὐζαῦϑει." ἢ 

σόν πον ὃ μὲ  ἐλϑεϊν,οὐκέτι τῆς τῷ πνϑ μιαιτὸς ὀἰξοισίας. ὁ γὰρ 
φησ ὅτι Φωδόρδμον ὑμδμηοὐκ ἦλθον Εἰς Κόρυθον. 1} δέ δον Ε ἐστ ῷν νἢ ὅτι ὁ τῦτο «ὐφ' 
τῷ πηθυ ματος εὖ, αὶ ἡθέλησε ἅ ᾿ αὐτὸς ἐλθαῖη, ὑαν ἐξόν 9) ὁ πρεΐωα μα, ΧΟ ΩΝ 
τίω φαιδὼ τίω κὑνῃδν[' “φερολρομϑμονν ἡπίδι ὁ ἑπέρμς λέγη πϑροισίας,δολάίνὶ ὅτι φρὶν 3 γφα ν 
ψαιτω ποτίρ Ἰχιτλίω, ἡλέλησιι ἐλϑεῖν, αὶ Κη κατέρμν ἑαυτὸ δὲ αγαχπίωυ, ὡςε μὲ «- ἢ 

δἰϑρθώτοις ἴλιφίωαι. Εἰκθε ἡ ἡ μζ' τίω δευτίραν ὑλιολίω, τῷ πνϑέματος μηκέτι 

κωλύοντος αὧτον, ὐκῆντει ὀχρὶ τὰ πμίς ζρυτίω μᾷναι. ὁ οὶ μαλλόν ἔφην αἰσποτῆεύσοι δι 
«δὰ ἅ πω ϑρχίω! τὸ πνοῦμας ὁκώλενν᾽ ὕσεριν ἢ καὶ αὑτὸς ἐχιλογισαίμϑμος ὅτι τῶν 

βέλτιον, ἢ ἔμενε, σὺ ὁ δὲ μοι σχόπτφ πῶς πάλιν ἑαυ: μέμιψηται ( (ὑμωεχως λέγη ̓ὶ παύσο: 

μια!) στ ΤΩ ὁγάυτίων ἑαυ (ἰμυιράρϑνος. Ὅ) Φ Ἂ ὁ τϑ Εἰς ωώ “ὑπουαήευειν } 

αὐήο, καὶ θ λέγήν, ὅτι δὶ τῦτο οὐκ ἡϑέλησος ἐλϑεῖν ( ἐμίσησεις γὰρ ἡμας Ε ) ϑείκψοσι τὸ τριοῦν. 

ἀυδίον, ὁ ὅτι οἰ σ' τούτο Οὔκ ἡϑέλησεν, ηφ: ἐφίλει αὐτῦς. Ὃ δὲ ὅ91 τὸ, φειδόρϑνος: 

ἤκουσε, Φησι, ὅτ ἐποριυσοίν “ες αυ ὑμῶν" οὐκ ἤϑελον δὼ ὀλϑοὶ λυπῆσαν ὑμάῖς. Ὁ ΝΣ 

ἀνάγκη πἴρόνπι ἐξετάσαι τὸ Ὥ ξγμα, . ὁ ἐπεξίγϑῷ ὠκνλοίσαι, καὶ πολλοῦᾷ αἰποχτῆσοι 

δίκζω. βέλτιον ὌΝ ἐὐγόμισαι ἀπεῖναι, ἃ οὐνδοιῦαι μετὸμοῆσαι, ἡ ᾿ πρων ἐπεξήϑῴν,υ Ὁ. 40, ἐήικ 

αἰξοξιωυϑίζα μειξώως. ὁ γὰν ασοὺς ᾧ τέλα τῆς (χιφολῆς σαφεῖς ἀΐῷ “πὐρεδηλωσιν 
Εἰπω, Φο(οῦμαι μἥπως ἐλθόντα μὲ (ᾳπενωσγὶ ὁ Θεός μὰ σοϑῆς ὑμάρσι πινιϑησω πολ- 

λοι ἣν, πσεϑημδρτηκότων, αὶ μὴ βιρτδμοησοισταν. Ἐχὶ τῇ ἀσεληία καὶ εἰκαϑαροίᾳ, Ἵ ἐ. 

“ὡραξαι. τῦτο τοίγεου αὶ ἐν ζζωῦϑτο οὐνδιίκψυται,, ὸ ̓ λ ἃ (ὦ αὐτὸς ᾿ὡσπολοηθυρϑμος" ἔχι- 

φύφει 
λ' νι 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ, Δ, “67 κεῖνο, 
φύφει ὃ ανιῶν, σφοδρότατα, ὦ φοξᾷ, ἢ γὸ ἡνίξα»» “μωρίας ἐγζοκ αὐξυ «ἰαυϑυϑιώοις, 
κα! τὶ ὁ πεισουϑμοις, Εἰ μὴ ζαχίως δορϑωθείεον. ὃ χαὶ αὐτὸ πάλιν εν ῷ τέλει τῆς ἔχιςο.-- 

λῆς φησιν᾽ ὁτί Ἐδὺ ἔλθω Εἰς τὸ πάλιν, αὶ φείσομαι. πλίω αλλ ὀκᾷ (ὦ σαφέξζερφι, εἰ»- ξικοριγις. 
ζωῦᾳ, 3, Ὁ “σοϑοίμμιον ὦ, ἐν ὅτως ἀδῳ λέγ, Δ, αἰφοεςαλνϑύως᾽ ὼ Οὐ εῖδ' τῦτω 

5 -ρκεῖται, αἰλλαὶ ἃ ἀὐδ' τϑρ πάλιν δεροισκά)ει, Ὠλιδίϑρϑώσει καγρηυδῥος. Κ᾽ γὰρ 
ὥασερ δξοισίαν ππολλζω' οὐγδεικψυμῦβῥου τὸ ῥῆμα ζω φείδεται δ} ἐις ὠκείνων, οὖς καὶ 

χϑλοίσοι κύφλὸς ἘΔ1) τοῦτο αὐτὸ χοφιμωθούμϑμος, ᾧ τὸ δοκοιῶ ὁ πραυχὺ συσκιαίξων, Φησὶν, 
24 Οὐχ ὅτι κουρλεύομδν ὑρϑίυ τὴς στίςιως" Τνυτίςιν, δ 9) τῦτο ΕἾπον, ὅτι 

φειδόιϑρος ὑμδ οὐχ ἡλϑον, ὠςκυρλέύων ὑμδῦ. ἢ ὗς Εἶπεν, ὑμϑί, ἀλλὰ, τὴς πίςεω, 
ιο διὸ Ὡραύτερον ἰώ αὶ αληϑέζερϑν. τὸν ΣΡ μὴ βουλόμϑνον πις’εὗσοι ἧς κύφλος ὀβαγκαι- 

σα; Αλλαὶ σιωεργϑί ἐσμέν τῆς γδραξ ὑμδω! Ἐπ άϑδὴ φησιν, ἢ ἡρρα ὑ- 

αϑω ἡμετέρᾳ ϑοὴν, οὐκ ἤλϑον, α μι ἐκβάλω Εἰς λύσω ὑμας, ᾿ὼὶ αὐξήσω τίω! ἀϑυμί.- 

ἂν τω ἐμιζιυ" " κ᾿ ἔμεινα, να δορϑωθέντες οἰπὸ τῆς ἀπάλῆς, εὐφρονϑητε. πάντα ὁ» 
ποιούμϑμ ΧΡ τῆς γδραΐ τὴφυμετέρας, ὃ ἰαρ τούτν ἀσεύδυμδν΄ δὴν ἢ ἀὐοὶ χονὼ- 

15 γούμδν αὐτῇ. Τῇ ΨΨ “πίςᾳ ἐξήκατο. Ορᾳ πάλιν εὐπσεςαλρϑύως Δ] 4λεν»- 

ῥϑρον. δέδοικε γ)Ὲ} αὐνϑοὸΨμ καϑοίψαοϑτι πάλιν, ) 4, σφοδρώς αὐδῶ τῇ αρϑϑτί- 
ρα κα ϑικα:» Ἐχιφολῇ, χαὶ ἴνα μεταξολζω ἐπεδιίξομηο". χα ἔμδηεν εὐζις' τ» λρατρί- 

σῷ, Εἰ μετωδϑιλύμϑροι πάλιν τίω αὐτίω Ὠχιπ μωισιν ἕω ἐνϑμον. δ κα πολλῷ τῆς Ὡρο- 
πέρρις ἡμερωτέρρι αὔτη. 

90 1 Ἐκρνα ἢ ἐμαυτῳ ὃ μὴ πάλιν ἐν λύπη ἐλθῷ «σοὺς ὑμας. Τὸ πάλι, χοὸς 6, 
μνΐμ δείκψεσι ἡ ἤδη λυπηϑέντω ὠχ49εν᾽ ὦ δοκἂν Σπολοτείεϑαι, " λεληλότως αὐ καϑα7η60). 
| Εἰ 5) ἤδη ἐλύπησαν, ὁ πάλιν" ἔνϑης λυπεῖν, οὐνόησον ὅσην Ἐξ ἰκὸς δ μέαϑαι τίων " λυΐαν: β 
Ὡ- ὡναπῶν ἃ λέγη, ὅτι ἐλυπήσοιτε᾽ ἑτέρως Ὁ. μιιθοδυύύει τὸν λόχον, ὃ ἀὐ' τῶη» αἰννῆσμε-- Ι 

νος, ἃ λέγων, ὅτι δζρὶ το οὐ ἤλϑον, ἥα μιῇ λυπήσω ὑμᾶς. ὃ αὐ ἃ ἰαουὺ ὕψι τύτῳ ᾧ Ι 

ὡ ἃς Εἶπον, εὐχβαδικύν ἢ μώλλὸν ὅδ. ΝΕ ; 
2 Εἰγὰ ἐγὼ λυπῶ ὑμαξ, καὶ “ἰς ὅδιν εὐφραίνων μα, Εἰ μὴ ὁ λυπούμϑμος δξ ἐμεῦ; 
ΤΠοία αὕτη ἀκολυϑία ; μεγίφη Δ ζω. σκόπει δέ" σέκ ἠθέλησε, φησι, ἐλθεῖν πρὸ ϑς ὑ- 

μας νἵνα μὴ λυπήσω ὑμας πλέον Ἐχιτιμδν, ὠγανακ! ,, Οὐἰποςρεφόμϑρος. Εἶτα ὅγ 
ὁ ἀΐθ' σφοδρὸν ζω, ἡ κατηρροίαν αὐ δ Εἶχω, Εἶνε οὕτως ἔζων ὡς Παῦλον λυπεῖν, ἔπ. 

20 δίϑρϑωσει χφωρδρμὸς φησιν, Εἰ ΝΣ ἐγὼ λυπῶ υμαξ, καὶ “ἰς ὅν ὁ εὐφραίνων με, Εἰγεὴ ὁ λυ. 

σούμϑρος ἐξ ἐμοῦ; 5 5 λέγη ζιουτὸν σφιν Εἰ καὶ ὧν λύπη ἔμϑηρν ἢ, ἀϑαγκαιζόμϑμος Ἢ 

μὲ ἔχιτιμαν, χϑὰ ὁρῶν λυπουφϑροις, αἰλλ᾽ ὅμως καὶ ἀφ᾽ τῶτο ἠυφρριέ (4. μμεγίφης γδὺ | 

“ἴη» αἰγώπης τεκρμιήρλον, ὃ Ὀσώτυ χυμῶν ἀξιον 61) με, ὡς διωύαοϑει δείκνειν ὑμῶς διῖτε- 

φρεφόνϑρον.κἡ ὅροι σιεύεσιν, ὃ ὙΡ Ὁ τόμιν ἢ μαϑη ζω, Ὁ ἀλγεῖν αὶ αἰοϑείνεοϊ, ἐχιτιμωμέ. Ϊ 

| 
Ι 

44 γοῖς, τϑ ὡς ϑσραζομϑμοις «υ(ἦσ' Εἰσώώγά. Ουϑσεὶς νὰ με οὕτως εὐφραίνει, ζησὶν, ὡς ἐ- 

κεῖνος ὃ Ἐχιςρεφόμϑρος ΥΜ ἐμὰν μηδ) λυπούρϑρος στὸμ βλέπῃ μα ὀργξορϑρον. χατοι τὸ 

εἰκόλυϑον ἑώ Εἰπεῖν, Εἰ γὸ ἐγώ λυπῶ ὑμῶρ,ξὶ 2ἰς ὅδ ὁ διωαί νϑμος ὑμᾶς εὐφρφῖναι ἐννν 
οὐ λέγη τῶ», ἀλλ᾽ λὐτιςρέφειπαλιν ἀὐ', ϑεροιπτάζων ὠδους, καὶ Χέγων, Εἰ καὶ λυπῶ ὑμᾶρ, 

χάοαν μοι πϑδέχετεκαν τύτῳ μεγίφἑω,θτι δούκψεοϑε οἰ πῦῦ ΤΜ χῸΡ ἐμοὺ λεγθρμϑίων. ᾿ ᾿ 
42) 3 Καὶ »Ἀ» ἔγραψα ὑμῖν ὠδὸ' τῶτο. Ποῖον; ὅτι ὀζρα τῶτο Οὐδ ἤλϑον, Φειδόμδυος 

ὑμῶῆυ. πότε ἔγραφεν; ον τῇ ποδλτέρα, ὅτε ὀλεὴν, Οὐ ϑέλω ὑμαξ τι ἐν αἰρόδῳ - «Κορε ς.δ, 
δὲν; Οὐκ ἔγωγε οἴμαι" Δ ὧν αὐτῇ τῇ Ἰχιςολῃ, ὅτε Εἦπε, Μὴ ἐλϑόντα με πάλιν ωπει- «Κορ. ἐβικαν ᾿ 

νώσῃ ὁ Θεός μα πυδϑούμαξ. ἔγραψα δῶν ἀφ᾽ αἴτο αὐθϑς τὴ τέλει, φησὶ, μήπως ἐλϑόντα 
μὲ ζᾳπεινώσῃ ὁ Θεός μεξί, ὁ πενιϑήσω πολλοιᾷ γ᾽ πορϑημδοτηκότων. ΟΥ̓ πιἢ ἔγραφες; 

Οδεγίοι, τομ).3. ΒΡΌ ᾿ ἶνα 



468 ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Μὰ μὴ ἐλϑάν λυπίω οαὦ αἷφ ̓ώνέδει με χαίρειν, πτοποιγοὺς Ἰχὶ πω ὑμᾶς ὉΤ ἡ 

ἐμὴ φϑρα, πόρτων υὑμδῆν ὅφιν. Ἐπάδη » Εἴπω, ὅτι βυφραίνοικσι αἰλρριωώύτων 

δ καὶ Χ) ἔτι αὐνθοιδεξερον τότ ") τραχύτερον, πάλιν αὐ ἀϑέφρεψον ἑ ἐτέρωρ, ὸ ἡμερώτε- 

ρον δ ἐποίησε οἷς ἐπήγαγε. ὀχ τῶν "Ὁ, φησι͵ πξϑέγραηα ὑμεῖ,' 'να μη ν ὀδύνη γοϊνα κ᾿, 

ὑμάς ὅρω Μὴ ' δορθωγόίαι. αἱ, τῦτο Εἰπονΐα Μὴ ' λυπηϑῶ δ ἐ ἐμαυτὸ σχϑπῶν,ὡλ- ς " ἐμ 

λϑ. ΧΩ ὑμέτερον. οἶδὲυ γὺ ὁτί ἐα! δῆτε χαύίροιποι, γαύρετε' καν ϑεάσιοῦς ἀλίζνα, ἀλπῖτεῦ δθφι δου 

τοίγιου αὐωϑεν τίω αἰκυλουλιὸν ἕ: τ εἰρημδίίων" οὕτω Ὁ» θἰμοϑέχρρεὴ ἡμίν ἔται ὁ λρλϑς. οὔκ 
ἤλϑον, φησιν, ἴα με λυπήσω ὑμᾶς, αἰδϑρϑώτοις θύρων. τὸν ἡ ἐποίοιωυ, οὐ Ὁ ἐ  ἐμϑιυτῦ σχϑ-- 
πῶν, Σ "λα τὸ ὑμέτερον. ἐγὼ ἅ ὃ, λυπουμϑδίῶων ὑμδι ἔχω ἡδογζωὺ οὐ μίκρ αἱ, ὁτὸμν ἴδω το- 

σῦτον ἐμεὺ ὕ Φενντζονζακ, ὦ ὡς ἡ λυπείοϑαι καὶ ἀλγεῖν αἰγλμακτοιῶῦτος ἐμοί, “ἰς γ ὅφην ὁ ὁ τὸ 
δφραίνων με, ί μὴ ὁ ὁ λυπούμϑυου ἀξ ἐμοῦ πλίω διλὰ καὶ οὕτω κείμδιορ, ΩΝ τ 

ὑμέτερον σχϑ τῶ, ἔγραψαν ὑμῖν τὸ ἀρ, μὰν Ψα ἴω ἡ ληπηϑαΐ καὶ ὁ ὧν τύτω πᾶλι, τὶ τὸ ἐμῶν 

σοπῶν, διλλὰ ὁ τὸ ὑμέτερον. οἶδα γὸ δ ὅτι ὁ ὑμεῖς μέλλετι λυπτείεϑεαι αἰληϑεωτα μι ὁρων- 
τερ᾿ ὥασερ ὀου  ἐ δἰφραίνεεϑε χαίφρντα λαωρρεῦτες. σχόπτι τοίνιωυ (υμύεσιν. Εἶπυ, ἴα 

Μὴ ὶ λυπήσω Οὐ ἦλθον, καίτοιγε εὐφραίνοιί, Φησιν. Εἶτα ἵνα μή δόξῃ ς ὠκείων ἀλ’ “ες 19 
τῶν εὐφραίνεαϑοη, Κ’ κτ' τῶ τὸ Φφήσι, χαίρω, χαϑὺ καϑα σόα" ἐπεὶ καθ ἜΤΈρ ον λυπούαι, ὃ ὁ- 

τὸν ὧἔΦν οὕτω φιλοιωΐζωα λϑαγκρίζωμφι λυπεῖν, οὐ τύτῳ μόνον τῳ Ἔπτιμῶν, ἄλλα τω 

Ὁ. ὺ αὐῷς ὡ λύπῃ ἰῇ, Φύμας “ἰδ τοτῷ πάλιν λυπεῖν. σχϑ τε! ἢ πῶς ἀὐῥ' ἡ μετ᾽ ἐγκω- 

μίου πίϑησι λέγων, ἀφ' ὧν ἔδει με χαίρῳν. τϑτ "δ γνησιύτητα εὗιτυρφεῦτός ὅς! καὶ Ὁ πολλίου 

Φιλοφοργίδν" ὡς ἐν Εἰ ἰδὲ ἡον τίς Εἶπε πολλαὶ  δὐεργάηϑάντων,κα «ἰδὲ οις ἐπόνησιν, Εἰ το 
ποίνιου δ αῦτο γξάφω, ὦ οὐκ θρηθ (ϑ!, μέγα. τ οἰκυνομδί! οὔκ ἐρηραίϑῃ, ῥοῦ μισῶν, συσὲ 
᾿ἰποςρεφόρϑμος, δυλα ᾧ σφόδρα φιλών. Εἶζ, ζῶ Εἶπεν, ὅτι ὁ λυπῆν δφεαίνει, δα. 

μἤ ̓ λέγωσι, στο ὅν ἀρ' απουδὰίξεις, ἵ ἵγα ϑυφρφών, Ὧ Ὀχιδείξῃ πᾶσι πύσην ἔχης ἰαεω; ; 

ἐπήγαλν" 
4 Εκ )ὃ πολλῆς ϑλίψμως .ο ὺ (ἰωοχὶς κουρδίας ἐγφαα ὑμῖν δχρὶ πολλά δακρύων" 15 

ὃχ ἥα λυπηῦητε, δυλα τίω' αἰγοϊπτιυ πα γραΐτε, εὐ ἔχω αὐδιοσοτέρως Εἰς ὑμας. 

τί της Φιλοφυργϑτερην τῆς ἡυχρ αὐ δὲ Ὁ ἿΜ ἡεδοτηκότων Οὔκ ὑλαήῆω, λα 

ᾧ πολλῷ πλέον δείκψεσιν ἑαυτὸν αλγήσοωτα. οὐ γοῤ πὸ ολίψεως Φησι μόνον, Σλ Ὧι 

πολλῆς σοὶ δοιχρύων, )λὰ δ πολλοδ δαχρύων κα χ (μωοχις καυρδιας" τυτέςιν, ἀἰπηγ- 

χονζόμέωυ, ἀπεπνιγϑμέιν ἰασὸ τῆς αϑυμίας,κ [ἡ μιηκέτι φέρων τὴς αϑυμίας Ὁ γέφος, ἔ- 50 
γβαψα ὑ ὑμῖν ̓ϑχ να λυπηῆητε, δρλ ᾿ΐα γνῶτε τω αἰγαπίωυ, φησὶν, ζῶ ὄχ «ἰδ κοσοτέ- 

ρως Εἰς ὑμαξ. χαίτοι ὃ αἰκόλουλον ὦ Οἰπεῖν, οὐχ ἥα, λυπηῶῆητε, δλ᾿ α δίϑρωϑητε 
(ὺ δ βόζᾳ τοῦτο ἔφα ψω) δ καὶ λέγ το τῶν», δλλαά καταγλυχαήνων μάλλον λόγϑννκαι 

Εἰς μαῖδον φίλζον ἀὐζις ἔχτασωμϑρος, τοῦ δυτ᾽ κείνου ἄζϑησι, δεικψις ὁτι πόρτα Ὥπθα- 

»αστης ποιή. κα) οὐχ ἀπλοῖς φησιν, αἰγαστίω, δον μω" ἔγω «Ἑκοτυτέρως Εἰς ὑμας. βύ- 14 

λέται γὺ αἱ αὐ(δν ὁ ζωτη χιασώσειοϑαι, τω δεῖξαι σὰ πλέον πϑώότων ἀὐοὶς φιλεῖ, χαὶ ὡς. 
«ξὶ ἀξαιρέτοις, μαϑὴ ἄς ὀζῴχειται. δ, Φησιν, Εἰ ὁ ὠλλοις Οὐχ αἱ μὲ ᾿ὐπύσολορ, Σ)νλάπ 

. ὑμῖν Εἰμε" ὸ, Ελυ' πολλοιτ' παιδουγωγϑοὶ ὃ ἐγητε, αλλ οὐ πολλοῖς, πατέρας" καἰ πάλι, 

"Εν ΣΡ Θεοὺ ὀῥεφραφηρϑῳ εἰ Ὡ ᾧῷ κό κόσμῷ, «ἰθιουντέρως ὃ ἢ ποὺς ὑμαξ' υ “σϑοϊων φησι, 

Καὶ «ἸἙκοσοτέρωρυ υμας ; ἀγαπῶν, ζῆν ἀ ἀγαπώμαν ἡ ὁ ὐνζῦλα, ζὼ ἔχω. «ἰξεοσοτέρως Εἰς (ὁ 

ὑμας. ὧξε Εἰ ὸ ϑυμούτα ρή βῆμα ται ὄγοιϑι, αλλ Ὁ αἰγάώπης ζω πολλῆς Ὁ “ἐδιωύνς ὁ 9 “- 

μόρ' καὶ ὺ χρώφων τίω ἐχιςολίω͵ ἐπαϑῶν, ϑλρρεω, ἐχ δι ἡαϑοτήκατι μόνον, αἰλλ᾽ ὁπ ἡ- 

ναγχαζύμόω λυπῷ. ᾧ τούτο ἢ αὖτὸ δξὰ αγαπης " ὥασερ ἐμ ἐγὼν ὡς παίδα γρησιον σῃ- 

πεδόνα ἢ ἐγρυτα, ὀϑαγκαξόυϑμος πέμψειν ἡ χρίϑι, δὲ ἀμφότεροι παῖδά, ἡ ὅτι νοσεῖ, νὸ ὅτ 

αἰαγκαῦ εται 

χ ἡ ΔΝ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΈΥΤ. ΛΟΓ. 4. “69 κν 6. 
αἹαγκαίζεται αἱ αὐτὸν πέμψειν. ὧςε ὁνομκίζετι ἐδ) τῷ μισεῖ ὑμας ς σημξον τοῦτο τῷ σφόδρα - 
φιλεῖν ω, Εἰ: ἣ δ λυπῆσαι ἐξ ἀγάπες, πολλῷ μάλλον Φ β'Φεαίνεοϑαι λυπουμῦρων. «- 

πολογησείυϑμος τοίνμω χαρῇ ἐ ἑαυ φ(ὐ ὙΣΡ δὀἰπολο γΕἴταὶ πολλαροῦ, ὦ Οὐκ αὐεγέύε). Ει 

»Σνὸ Θεὸς ἐζ' ποιῇ λέγων, Λαύς (μυ, τ ἐποίησεὶ σοι} πολλῷ μάλλον ἵ Ιωωλος) ἀπο λϑγη- Μικ ς.γ. 

5 στΐμϑρος δἕω ὑαῦ ἑαυΐ μέλλων μματιέναι λρίιπὸν ἔχὶ πίω Ὀὐπολογίαν πίω πὰ τοῦ 

πε ποριθυκότος, ἵ "4 μη ἱ αἰ φτραφώοιν ὦ ὡς τὸῤλρτία, κολθυθμϑμοι, ὼ πσδῤσφιλονεικήσω. 

σιν, ζχ αὑτὸς ἑω ὀχφὺ τότε ἐργεαϑεὶορῷ γιοῦ κελθύων αὑτὸν ἀφιένα᾽ δρφι πως ἀΐρ' το- 

φκονόμεασεν, σι τε ὃμ Εἰρηρλύων,: Ὡσὸ τε ΤΜ ρυϑησορϑμων. τί ἔμὴ Φηριν 

ς Β᾽ δὲ Ὡς λελύπηκαν, Οὐκ ἐμὲ λελύπηκε. Προὖτον αὐῶν ὁπαυρέσοις, ὡς τὸ 

10 αὐτα α χαἠερνίαε, ὰ (αἱ αὑτὰ ἰ λυπουρμδίοις, τότε ἐμδαλλει Εἰς τὸν αὐ ὁ τύτο λόχον, Εἰπὼν 
ἐμὲ χα. φρεῦτο, εὑτιγἐμήχαφα, πόρτων ὑμδιτόϑιν. Εἰ: δ'ἡμρρὰ πρῤτων ὑμδὰ 621 δα, δ 

μετ᾽ ἐμοῦ ἡ γεν " ἠοϑέμθαι, ὦ ὡασερ ἠλγήσουτι μετ᾽ ἐμιοὺ τότε, ̓  "ὃ δὶ ὦ ων ἐλυπήδητε, ἡυ- 

Φρλνατε᾿ ἡὶ δὶ ὧν χαίρετε γε υ( λυ' αβα Λαϑῆτε) ὃ αὐ ποιήσατε. καὶ οὔκ Εἶπεν, ἡ ἐμὴ 
νεἶμά. λύπη, παίγτων ὑμδῇ! δ41γ" αἰλλ᾽ ὡ τοῖς λλοις καιτοισκθυαΐσας τῦτο, ̓ γιῶ μόνον ὃ ὁ ἐγειζείδτο 
κἰχιζι, τς τίθέκε, τίω' χαρϑν, Εἰπὼν στι ἡ ἐμὴ χαρα, πόρτων ὑμδῷ δύ. εἴ αὶ ὴ Χ}} “αξ»τέρων 
ἥν. μέμψη) λέγων, ἙΪ δὲ τις λελυ ὙΤΉΧΕΥ, οὔκ ἐμὲ λελύπηκεν, δλλλαὶ Ὡς μέρους (νὼ 

; μή Ὠπρωρω ) πὸμζι ὑμας. Οἴδω, φησιν, δι (ἀμνωργίϑητι μοὶ αὶ (μη. 

γυνωκπήσαι Ἰχὶ τῷ πεπορνδυκότι, ὼ ὧκ μέρϑις πὸρζ ὁ ὑμας ἐλύπησε ὃ συμιορ, 

ἣν τῶτο ἢ Εἶπον, ἐκ μιέφρερ, οὐχ ὡς υμδῇ ἐλῴῆρνα ̓ ὁηγησαίντωι ἢ ἐγώ, δνλ᾽ ἵα μη ̓βω- 

ὁ ορέσω ὀκᾷϑον ῷ πορνόνσανται. οὐκ ἐμὲ τοίνεω μόνον ἐλύπησιν, ἀλὼ κ ἣν ὑμας ὁμοίως" Ἐς 

ι φειδῦμδνος το Εἶπον, ἐπὸ μέρες. Εἶδες πῶς αὐ»ἦΩ δύγεως ἐχάίλασε (δ ϑυμὸν, δείξας 
ἢ τὴς ἀἰγθμακτήσεως. κϑηῶνοις λρουδύνς ; 

ό ἱκανὸι τῳ τοιούτω ἡ ᾿ λθιμία αἱ αὕτη ἡ αἰ ποῦ πλεόνων. 
Κα οὐ ̓ λθ, τῶ πεπνρηθυκότι, δὰ παλιν τῳ τοιούτῳ, ὡς ̓ οὐ τὸ «αϑτέρα" Υ οὐ 

24 δζρὺ τίω αὐτίω αἰτίδν δον ὀκφί αἰχωινέμϑμος, ζιυ)α ὃ υἢ  φειδόμδμος. δ|9 συ μό- 
μ»".) λοιπὸν οὐ δωυ μοί τῆς εἰεδρτίαρ" χαιοὸς ὃ Ὡτολϑγίας ζῶ. 

7 Ὡςετὸμναντίον μῶλλον ὑμας , ϑοίσειον, τ θκκαλέσοι, μήπως Τῇ αἰδεοσοτέρᾳ 

λύπῃ καταποθῇ ὁ Οιούης, Ου χὰ μόνον κελβδει λύσει τίω ὑθεηδίμισιν δολ 

ὑἐϊθη ῷ πότερα ἐπϑμεύγή. ἐγ μιᾳτιγωΝένται ἂν μένον τίς σ, φῃνὺ ν ̓ )ορκιπτόυσῃ, ςσιϊὲν 
40 ἐποίησεν. ὀρ ὃ πῶς καἰχεῖηον πάλι καιποιφέλλᾳ, 'γα μη τῇ συγηωρήσει ).".) χείρων. αἰ 

Σὺ Πξωμολογήσατο, αὶ . μιατεγόησε, δυίκγεσιν δι οὐ τοσῶτον ἰὐστὺ τὴς μετ μοίας, ὁ σον πὸ 
τὸ δωρεὰς λαμθλύει τίωυ ἀἰφέσι. δ 3 Φησι, Δϑοίσαοϑαι αὶ αὐ ναικωλέσαι. χαὶ ῶ ἐζης 

παίλιν Ὁ ἐδῶ δηλοῖ. οὐ», ἰγχῖ ἀξιέ ὅδ, δεν, ὯΝ ϑηρκούσευ μετθμοιὰμ ἐπεδοίξα.- 
“», αὐ ̓ὯΔΦ) αἰοϑενής ὯΔ, ὙΥΡῚ τῦτὸ Φησι ν, ἀξιωῖ. 5} ἡ ἐπήγαγε, μμηπως τῇ πὥϑκοσοτες.. 

.85 ρα λύπῃ κατοποϑῇο  τοιούτορ. τ τοῦ ἢ εδρτυρφιῦτος ζῶ αὐτῷ πολλζω τίωυ μετόμοι- 

ὧν, ὦ Οὔκ ἀφιέντος ἘΝ ὐπίνοιαν ὀλϑοῖν, Φ{δὺ ὅ81 ὃ κούτα ποθ ; ἢ αῦτο ποιήστος ὅπερ ὸ 

Ἰούδας ἐποίησεν," ὸ οὖν ῷ ζᾷν χείρων δνόνϑρμος. καὶ γδβ ὐποσκιρτήσῃ, φησὶ, ᾧ μὴ φέρειν 
ἔχισιλέο τίω ἰ ὧκ τῆς ζλιτεινουδῥης. Ἰθειπλιήξεως ὀδευΐξω" πολλάκις χαὶ Ῥπογνους, ἢ 

Εἰς ἀγηνυ, "Εἰς μεείδονα, λοιπὸν ἥξει χαχίδν. δά ποίνευ περατάλαξῷ,, ἵ ἵνα μὴ χα- 

40 λοπώτερον Ὁ ἔλκος δδηγλιμηδ, ὁπτερ καπωρϑωστευδμ οὐπολέσωμϑῳ τῇ τῇ αἰμετξία. τα 

ἣ λον, ὠκᾷνον (ὑπερ ἐφϑίω αἰπὼ) καὶ καταφέλλων, χα! ᾿ παιδαύων Μη ̓ ἡνάϑαι μζ' 

«ἰὼ ἀφεέσιν ῥᾳϑυμδτερρν. ου ̓ γδρως ̓ ἀποννψαίμϑμον τέλεον, αλλ ὡς σιεδοικῶς μαὶ χαλό- 

πιώτερφν τι ἐργοσνϊ), οὕτως ἐδυξαμέω, φησὶν. ὅ90ν μλυλεώομϑυ, ἦι οὐ ΚΥ μη μόγον «σοὸς 
τίω φύσιν 1} αεδοτημώτων, α αἰλλαὶ ὸ (δῆς τίω δχρόνοιαν χα τίου ἴξιν τὴν αἰυδοτὸμόν- 

ζμιγίοί, [0111.3. ΒΡΡ 3 τῶν 
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γῶν τί μετλμοιαν οίξειν᾽ ὃ χαὶ τότο ὁ υἰπέφολος ἐποίησε. καὶ γὰρ ἐφοξ φ)ο ἐντῳ ὃ ἀ- 
εδενές ᾽χαν δα πὐτοῦλεγς, μὴ καζα ποθ, ὡς Ὠχὶ ϑηοίον, ὡς ἸΩτὶ χειρδίνος, ὡς Ἐχὶ 

κλύδυρος. 
8 Διὸ ωἰοακαλαῖ ὑμας. Οὐχέν ἔχίζάῆει, ἀλλὰ ὐϑαχαλᾷ οὐυχ ὡς δι» 

δάσκαλος, αἰλλ᾽ ὡς ὁμόδιμες, κακείνες (χὴ τῷ ϑρθιν καϑίσας τῷ διχατικῶ, ἑαυτὸν ἔφησεν 9 
ἐὺ τάξει (μυνάϑρου. ὯΦ χατώρθωσιν ὅπερ ἐφούλε,», αἰσυλλέςως «(αὶ χα ρῶς τῇ 
ἱκετηρία κέγφη ). τῷ Ἧἰ ποτέ ον ὃ οὐθδακάνᾷο, Εἰπέ μοι; Κυραΐσαι Εἰς αὑτὸν 
ἐἰγάπεδυ" Τυτίρ, βεζαι σοι, μοὶ πλαῖς, μιυδιὲ ὡς ἔτυχε, αγοϑσέοϑαι. τἶτοῦἢ 
παλιν μδοτυρφιὦνός ὅβιν ἀΐζῖς ωἰρετίω μεγίςἰω" Εἴγε ὦ ὅτω φιλοιῶτες αὐτὸν, καὶ συΐ. 
κροτοιοῦτες, ὡς τὸ Φεσιωϑίωσαι, ὕτως αἰπεςραίφησαν, ὡς σαῦτα κάμνων (δὴ ΤΙαῦλον, να τὸ 
κυρώσασιν Εἰς αὐτὸν ἀγώπω. τῷτο ἐρετὴ μαϑ»}), τῶτο ἰρετὴ διδοισκαίλων,ὃ οὖς. 
τῶς κείνους ῥλϊωυΐους τῇ,8 ὅτως αὐτὸ ῥυθμίζειν ἀὐις, αὖτο Εἰ νι ἐγίνετο, οὐκ ὁμ' 

(ὦ «μδοτόῥεντες λϑαιεϑήτως ὑπλημμέλησαν. ὅτο γὰρ φιλῷ «σλώς δεῖ, τε ὐσπεςρέ- 
φΦέοϑιι αἴθυ λόγου φιός. ᾿ 

9 Ἑϊ,ογορᾷ ἔγραψα ὑμῖν, ὑα γνώ Ἐ δυχεμυζοὺ ὑμδὼ, Εἰ Εἰς πόῤτα ὡσνύνα- κι 

οἷ ἐςι᾿ Μὲ μένον εἰν τῷ ὡὐἰὐποτόμγον, νλαὶ ἡ ὦν τῷ (ωάσηων. ΕἾδπιες πώς πα 
ληὺ ὐζωϑα ἀὐοῖς αἰδείζησι δ ἰσόνα; ὥασερ γὸ ἡνίκα ἡρδοτον, ἐναγωνίους ἐὐζις ἐποίη-, ἡ πν 
σιν, Εἰ μὴ ὠκτέμοιον, Εἰπὼν, Μιχρ αἱ ζύ μον» ὅλον ὃ φύραοιμᾳ ζυμεῖ, ἡ ἕτεροι πλοίονα" ἵ.- 
τῷ ὦ ὠζυῦϑα πάλυ τὸν τῆς αἴδακοὴς ἀὐοῖς ἐφίφησι φόζον, μονονουχὶ λέγων, ὅτι ὡασερ τό- 
τὐύχ ὑαῷ «ὐτ, δλλαὶ αὶ αὐαῦ ὑμδυ, νοῦ οὐχ ἰῷ κώνου μᾶλλον "ὑμαῖν αὖ» βι.. :ο 
λϑυτέον "ὑμῶν 81, μὴ δόξητο φιλονωκοί ὅινες ΠΝ ἀπὸμ,ϑο»ποιρὸ υκ ον ἄπαον αἰαυή-. χιὰμν 
χϑοι. δ9 φησιν, Εἰς τῶτο 5)» αὶ ἔχφαψα ὑμῶν, ἵνα γναῖ του δοκεμιδωυ ὑμδῶ, Εἰ Εἰς πόρτα 
αὐτο κοοί ἐξε. κῶν ὦ )ὺ ἔδοξεν ἐν φϑύνου ἐῇ), αὶ βασκλυίας" τῷτο ἢ δεύωεσικα- 

ϑχιρον μάλιςα τέ πο ἀκοίω, καὶ Εἰ πρός φιλαι,ϑονπίλν ἐφὶ Ἰχιτήδιφοι. τῶτο ». 
μαϑη ΤῊ" θὐγνωμόγωι, Ὁ μιὴ μόνον ὠκῶνα, λα αὶ Τῷ ἐναντίᾳ κελεύσαντι πείθεαϑαι. ὀχρὶ 15 
σούτο Εἶπε, Εἰς πόρτα, δεικρες ὅτι ἐδὼ μὴ αἰ χυακούσωσιν, ὐχ ὕτως ὀχῶνον ὡς ἑαυῶν 

καταιαουύοισι, φιλονείκων λαμόλμοντες δόξαν. “ποιᾷ τούτο, ἵνα κανταῦϑεν ἀδρις ὦ ή- 
σῃ αρθ9ς τὸ πειαϑέυϑαι. δ9 ἢ λέγη, Εἰςτῦτο γδρέχραψα ὑμῖν. χρίτει κνὶ δζρὶ τῶ ἔχφα- 
«λέγη 15: τῦτο, ὥξε ἀΐεις Ὠχιασοίταοϑαι. ὦ». ασϑληγϑυρϑμον ζω ἡ ὠκεί- 
γου σωτηφία.. αἰλλ᾽ ἔνθα, μιηδὲν βλούτδεται, κακείϊοις σϑίξεται. τῷ δὲ εἰπεῖν, Εἰς 30 

πλύτα, πάλιν ἐγκωμιάδει, τὴς ἀσοϑτόροις αὑσ’άνϑης ὀρα μψήσοις, καῇ Εἰς μέσον αὖ. 
τίωυ' ἀὐγαγον. 

τὸ Ω δέ δι χαρίζεοιϑε,καγω. Ομρας πῶς πάλι ζὰ δυυτιρῶα ἑαυ τω δίδωσιν, 
ὠκείνους Κ᾿ αὐγνζαξ, ἑαυτὸν ὃ ἐπόνϑμον δεικρεξ ε τοῦτο ἔς! καλαίξαι τρα χιωονϑῥέω γνώ- 
᾿μέω, ξἜπτ ὀκλύσαι φιλονεικόσαν. εἶτω ἵνα μὴ ὑγήίους ποιήσῃ, ὡς κυφίους ὄνζξις, κὶ μὴ αἰ. 35 

φαύσιν «αὐτὸν, παλιν αὐςᾶν: ἀσχᾷ πυϑὺς τῶτο, λέγων, ὁτί καὶ αὐτὸς ἐλϑρίσουτο, 

Καϊ γὰῥέγω Εἴ Φικεγογίσμαι, ὃ κελορίσμαι, δ ὑμας. Καὶ ἦτο )ὺ τ᾽ δύμαξ 
ἐποίησοζ, φησι. καὶ ὡασερ ζωυΐκα, ὠκέλθυεν ἀἰτοτεμιᾷν, ὅτε ἰφῦκεν αὐςβν δ μέοϑαι κυφίοις 
λαθήσοιοϑει, Εὐπών, ἤδη κέκρικα α΄ αδοιῶαι ἘΣ Οιοῦτον τῷ Σατὸμά, καὶ ἐλαῦε πάλιν 
“ Λ΄ ΔΑ “" ͵ ' , . “» .}ΧΖ.. ι 
κοπωϊοῦς «ὐςβν" τῆς ψήφου, Εἰπὼν, ((ἰμυα ϑιντωνυ μὰ “πὐραϑδοιώκι αὐτὸν( δυο μὲγι- 4,9 
τα καζασκθυαζων, αὶ τὸ ἐϊενεηθίωαι τίωυ" ὡπέφασιν, ὁ τὸ μὴ χωεὶς ἐκείνων, ὦφο μιὴ δόξαι 
(ύτῃ “Ἄπῆηεν ) ΓᾺ ἅτε μέγος «υτίω" ὄχφῴρει, ἥα, μμ γοιμμίσωσιν αὐϑθαΐδη δῇ, καὶ ὐπρος- 

φϑαι οὐδοὶ, οὔτε τὸ πλῷ «ὐζις ἐχιτοίτις, ἵνα μὴ κύφμοι ϑιμόνϑμοι ασφόδῶσι τ ἡμθιτηκότα, 

εἰχάρως ὠτῷ λσριζόρϑροι" ὕτω χα ὠζουθα ποιὰ λέγων, ὁτ| ἐγὼ ἤδη ἐγσρισαίμέι, ὃς 
ὧ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ, ΛΟΓΔῚ γι κα 
ἐντὶ πσόλτίρα ἥδὰ κέκρικα. Εἰταῦ ἵνα μὴ πληγώσιν,ως αὐαροφϑύτες, φησὶ, δὶ ὑμαξ, 

τί δῖχυ ; δὲ Δλύϑοῦποις (ὑμωεχώρησιν: οὐ χ. δ γϑ “) καὶ ασρησέϑηκεν,. 

Ἐν ποϑόσωστῳ ολτου. Τί ἔδην, ἐν πυδησώπῳ Χεισοὺ ; ̓ ; κ᾿ Θεόν, φησιν, 
ἢ Εἰς δύξαν᾽ Ὧυ Χοιρου. ἵνα μῳ ̓ πλικονεκτηϑαΐοϑῳ αν τν Σατὸμά, ' 

“ τι Οὐ ̓ γὸ τ ᾳ ιοήματα αἰγνοοῦ δεν, Εἶδες πως καὶ  τίω ὀϊξοισίδω αὐτοῖς ἐ- 
“πιτρέσπᾳ, δ) "πάλιν αἰ φαιρόται αὐτίω, ἥα ὠκείγῳ (ὦ μαιλθξῃ, τότῳ ὃ Ὁ αὐθαδὲς «ὐνὴΠμ 

ὀκκέψῃ: ; ϑ τῶτο ὃ μόνου ὠντόγω καζασχθυαζει, αλλὰ σ᾽ τὸ λῆξαι κοί τίου βλαζίοω 
ὅσον, Εἰ ὐδὸὰκούσαιον" ὃ ὅπερ χα ὡ» Ὄρχῇ πεποίηκε, καὶ)» ὅτε ἔ ἐλέγέ, Μικρὰ ζύμη «Κοι.δι. 
ὅλον τὸ ὀφύραμαιζυμοῖ' ΚΑ ̓ὐνζυῦϑα πάλα, ἵνα, μι πλφοικενδρνν ἰαν Ὁ Σατὸμά ἡ 

το πλρταχοῦ, ἢ αὐτοῦ, καὶ κείνων ποιᾷ τίω ἀφέσιν. σόπει ἢ ὀβωθω. Ἐἰ δὲ ἧς λολύπημὴ 
Φησιν, οὖκ ἐμὲ λελύπηχεν, αλλ τὐπὲ μεόφρες (Ἱ γα, μη ̓ Ὠπζωρώ ) παγζᾳς ὑμας. Εἶτα 

πάλι, ἴχὸμὸν τῶ! τοιούτῳ ἡ Ἰπτιμία αὑτὴ ἡ ̓ αν ΝΜ σλιοιόγωγ. ττο αὐ ψῆφος καὶ 

γνώμη, Ὅλ οὐκ ἔφη μαῦρα τῆς ψήφου, δλλαὶ πάλιν ὠΐρυς κοινωνοις ποιῷ, λέγων, ὥςι 
τὸμιυατίον μάλλον ὑμας ; Αϑοίσκοϑαι κα ὺ οἰ θανουλέσαι, δ) οὐδακαλώ ὑμας ξ κυρεσαι 

5 Εἰς αὑτὸν αἰγειπίω. παλιν ὠκείνων δι ὁλον ποιήσοι, Εἰς πω ὅξοισίλυ τίω ἑαυ ῥατον- 

(αρά, λέγων, εἰς αὔτο γοὺ ἐγραψαὺ ὑμῖν, ἥα, γνῶ τίωυ δυχιμδι ὑμδὼ, Εἰ Εἰς “στα 

ὑπήκοοί ἐξε, εἰζᾳ παλιν αὐνῃῦδΛ' ποιᾷ τίω χοῦν, λέγων 4 ἢ δὲ ὃ τι ἀϑαίζεῶο. τα «αὐτῷ 

"ὦ ἐγώ, λέγων, ἀ τιχε ἡόγισμαι, δὲ ὑμας. εἶτα καὶ Ὄ ὠκείνων ὼ ἑαυ: καῇ  ὲ ἐγώβ φησιν, ἐ τικα- 

ἡϑϑισμαι, δὲ ὑμαξ, ἐν ασοησώπῳ ελφοδἢ εἰς δξὰν Χριρο, ἢ ΓΟ ὁ Χριρούς ἀ δα κελδίον- 
το "ς᾽ ὃμάλιςα ὠδθοις ἐπεϑειἀ Ὁ ἐδεδοίκεισαν λφιπὸν μα] ,λϑοίσοιοϑαι πυϑάγβια εἰς δύξὸμ 

εἰσιν Αἰ ϑύαμον, κὶ ᾿ὺὸ αὑτῳΐ δυκριώ, Εἶτα πάλι ὃ κοινὸν βλοίξος, Εἰ τ δακούσαει, τίϑησε 
λέγων, ἢ πα μιῇ ᾿ πλρονεκίνϑαίμδν ναὸ τῷ Σατὸμά, καλοί σλλοοεζίαν ὁ ὀιομιαστες, οὐ 
".} (αὐτῷ ϑλαμθλῥοι ρητὸν, δλὰ ῷ ἡμδμ! αβπάϑω. Μ᾿ , δὲ μοι “ὔη Εἴπῃς, ὃ ὁτί τέ 

μήος ϑνειαλώτος ἀλς ϑλὼς τῇ τε σχόστησον, ὅτι ἐλοπούται τῆς ἀγέλης ὃ ὁ ϑριϑμόρ" ἢ 
25 γὦ μάλιςα, ὅτε δευΐαται ὑπερ ἀπέξαγον λὐαχζασειαϑαι. Οὐ»ὰ τε ῷ γοήμιαττο ' 

εἰγνοοδμδι" Οπὺ τῳ μάτι Δ᾽ λᾳξιίας ἀἰσπήλλισιν, .οὐ ̓ γδὰ μόνον τῷ Εἰς πρρ- , 

νείαν αἰγαγεῖν, δλλαὶ κα πὸ τὰ οὐάυτίου διυύαται Δα Φλυραι, τῆς μέζον λύπης τῆς 
Ἐχὶ τῇ ἢ μετϑμοίᾳ. ὁτὸμ δὼ δ᾽ ἰδίων ἡ (ἄν ἡμετέρους λσμθλύῃ,οτὸμ κα ὁ αἰεϑρ τόμῳ 
χαλθύων ἀπολλύη, ὁ μετθμοζι κολθυόγτων ἡμδ! ἀῤπαζη, πώς [2 πλενεξία ὧ οοαγ- 

40 4Ὁ8 ἰδ Φρκεῖ αὐτοῦ δὲ αἰεὗρτίας καταξαλλων" ὠλλα καὶ δῷ μωτϑμοίας, ἂν ̓μήνήφω» 

εν, τῶτο ποιᾷ, 89 ὺ πλεονεξίαν Εἰκότως ὁκάλέσι, ὁτὸμ κα φρυτδρ ἡ ἡμπέρων κρατῇ, 
ζ γδὶ αἰμϑρπίας λαϊμίλρειν, ἴδον ἀντ" ὃ μϑότοι δχα μετ μοίας, οὐκέτι. ἡμέτέρν 

ὙᾺ, οέχ ὠκείνου Ὁ ὅπλον. ὅτὸμ δώ ἡ εἐντδῦϑεν διμύηται λφμίραγειν, σκόπησον. πώρ: ἡ ̓ ἦῆκ 

αἰαφα, πῶς ὦ ὡς αἰϑενῶ αὶ ᾿ ζωλφιπώρων χαταγελασεται ὲ καταδραμεῖται, εἰμι τοῖς ἡμαη 

3 τέρνιρ ὀσλοις ἡμας μέλλει χριοϑύοϑαι. χα “3 σφόδρα κριταγεέλασον, ὦ τῇ τῆς ἐλάτης αἱ α|- 

λὐυπε, ΧΩ ἡμετέρων φαρμάκων (ὠπαύματα αὐτὸν καταισκβυαϊ εν. δζρ πιδοῖ λέ. 

ἄυ,ν ἐγο ̓αυτι ζὰ νοήματα αἰγνοούμϑῳ, τὸ ποικίλον, τὸ δολερὸν, ῷ χα μὴ ἰχϑροι, τὸ χακϑρο 
ἠμαίγωγ; γ9ν, Ὁ ἐλ πτοραβματι ἐυλᾳξείας ἑ ἐπηρεαικὸν, ̓μφαννειν. ᾿ 

Ταῦτ᾽ ξΐω Ὁ ὃ ἡμῴς οὐνοοιῶτες, μηδέποτ μηδυὸς καταφρννΐμϑυ, μηδέποτε εἰρδρπκί- ἮΘΙΚΟΝ 

45 γογτες ὑὐπογενώσκωνδμ" μηδ᾽ αὐ ὁ ῥᾳϑυμιοδεϑυ πάλι, υλά (μωτείξωμδυ τίου διλῥοιαν 
πλημμελιῶτες, μὴ απλαΐς ῥή βήματα, «ρρθβαλλώβδα. καὶ ὁ ἣ οἶδα πολλοιρ ἐγώ. , λέϊασι 
ἅ  πυϑῷ αεὕρτόματα, ς συνὶν 3 ἣ μέγαι ἐργαίζονται, ἀλλὰ νηζεύοισι Ἢ νχαὶ παχέα Φ.- 

ορῦσιν ἱμάτια, χρον ὃ μάλλον ἿΜ τυπηλθυώτων ἐφίωται, καὶ ὀργῇ ἢ πλέω θηρίων εἰ- 

λίσχθγται, καὶ κακηγϑολαις χαίογεσι μῶλον, ὴ ἐγκωμίοις ἔτει. οὐκ ἔς! ζκῦτα μι- 

τϑμοια," 



͵ 
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τόμοια" Εἰκών ὩΣ] ματϑροίας ζωτα, αὶ σκιαὶ μόνον, κα μἀτϑρμοιω. δ9 Φ Ὧπ τύγων καὶ λϑῇ. 

Εἰπεῦ, σχοπεῖτε μεὴ πλεονεκτηϑωϊμδν αἰνσὺ τῷ Σατὸμά "καὶ "ὸ ὐτ ᾧ νοήματα ἀἰ- 
γνοῦϑϑυ, οὖν ( γὃ δὲ ἐἰμδοτη μῶν, (δ ὃ δζρὲ μυτθμοίας ὠπόλλυσι, τύ τως ἢ ἑτέρῳ ἔὕπῳ 
πάλη, ῷ μηδὲν οἰπὸ μετὸμοίας αἰφᾷναι κουρπούοϑωι. ὅγΦ) ὃ Ὀἰσολέσοι δξ εὐθείας ὐχ 
εὗρον, ἑτέραν ἤλϑῳ ὁδὸν, (διὴ μὰ ποις Ἐχττείνων, (δὶ ὃ κευρποις ἀφαιοϑύμϑμος, ὶ πείθων ς 
ὡς τὸ πὸ κατωρϑωκόζα, ὅτω δὲ ἄλλων ὠμϑηζν. ὃν ὅξω μὴ εἐἰκὴ κόππωνϑρ ἑαύζριῤ μι- 
χρ αὶ πσϑϑς τας ζριαύτας αἰοσλεϑώμϑν γωναγζος. γιϑαρδῷ γοἱρ μάλιςα τυτὶ τὸ νόση.- 

Ἰ Κχλι ν ὦ ΛΝ ! ἢ ᾽ ἦ ΠΦῃΕ0Ψῃ .᾿ 
μία. χαλϑὶ μὰ τὸ τῶτοο πος, )νίω, γηφεία, χα γωμϑυνία;, χα! ποδὸς ᾿ αὐλ' οτὸν ᾳ ἀλ.. 
λα μὴ σσϑϑσῃ, τὐτωνδφολος Ουνῖν, ἔδειξε πὼς ἀφίησιν αἰμδοτίας ὁ Θεός, οι τοίνων ὠκεί- 
νδιυ ἀφέντες τίω ὁδὸν, ἐτερὸν αὑτοῖς τέμνετε ; μδοτον (ΟΝ νδυϊταί ποτε, τὺ ἐποίησαν ζιῶ- το 
τω, καὶ ὑμεῖς ποιζτενιοῦ "αλλ ἴδωνϑυ Ὅἰ αὖ δ ὠφέλησε. καθαπερ γα ἐχὶ χαρμνὸν- 

στῶν πολλὰ ( ἐπαίγϑεσιν (ὦ ἰαϊξοὶ, ὁ 5 ((μυνετὸς καὶ τιϑηο σκοπεῖ, ὁτι τὸ χα Ὁ ἐποίησεν ὁ ἐῤ- 

ῥωςών, ἀλλαὶ τ αὐτὸν ὠφέλησεν᾽ οὕτω ἢ ον ζυῦϑα σκοπεῖν δεῖ. Ὧἱ δέ ὠφέλησε τὺς βαρ- 
ὄωροις ὠκείοις ; ὁπάϑηχϑμ νηςείδν τοῖς τραύ μαισι,κ; στφοδρϑ νηφείαν ἐπεέϑηχαν, καὶ χαμαυ- 
νἱδυ,ὰ σάκκου αἰϑαζολίω, ἡ τέφραν,ὼὺ ὀδυρμούς" ἐπέϑηχαν ἡ μετωζολῶυ' βίου, ἰδωρϑν ἐς 
δξωυ “( τύτων ἐποίησεν αὐςἦν" ὑγιἧς. ἡ πόθον Εἰσό ἴθαΐ, φησιν; αὐ ασοὺς (ὃ ἰαΐβενἔλθω.- 
μϑυ, δ) αὐτὸν ἐρωτησωμϑμ . οὐ γὰρ δσεκρύψεται ἡμιαξ,, δλλαὶ ὁ σφόδρα ἐρᾷ, μᾶλ- 
δον ὃ ὕα μωνδεὶς αὐγνοῇ, μηδὲ ἔρεαϑαι δίηται, καὶ ὀϑέγφαψε ὃ φιυυβμακον τὸ ααςῆσαν αὐ. 

"οὰ γ πύς, δ δῶ τῶτο ἔςιν; ΕΠΡ, φησιν, ὁ Θεὸς τι απέξρεψω ἕκαφος ϑἰποτῆς ὁδὺδ αὐτῷ τῆς 

β πονηρϑις, ὼ ματενόησει Ὠδ. τὴ κακία, ἢ ἐλφίλησε "ποησοι αὐτοῖς.- Οὔκ Εἶπε, ὅτι εἶδ "1. 20 

φεΐαν, καὶ σαίκκον, χαὶ ασοδὺν. ἢ ζωῦτα ἐγηςείδν ὀὐαιρών λέγω ( μὴ “βύοιτο) λα τῆς 
γηςείας κριῆον ́ ποιδὶν ὐοκιών, τὸ πάσης καιχίας ἀἰπέχεοϑαι. ἡρδὸτε χαὶ ὁ Δαίδι, ἴδω- 

μὸν δίζ χαὶ Φ’ ππῶς μετυόησν. τρῦς ἡμέρρις ὁκαϑθισιν ἔχὶ τέφρας, ὥνλ᾽ ὀκῶνος εἐχ 
ἷξῷ τῆς αἱ μδοτίας ἐποίει, αλλ αἱ τὸ παιδίν, μεθύων ἔτι ᾧ πιοὴ τίω ὃ αἰ μδτίαν ἐ- 

τίρως ἀπίσμηχα, (ουπεγοφρφσιών, σιοντοιξῇ καρδίας, κρυτὸμύξρι ψυχῆς, ᾧ μηκέτι τοῖς 
αὐτοῖς αἰδιπεσεῖν, ᾧ μεμνδοϑει ϑιϊινεκῶς αὐτῆς, ζ φέρειν θἰχσρίφως (αὶ '"Ὀχτόντα ὠπὸμ- 
σα, ᾧ φείδι, ΔΙ] λυποιώτων, ζ μὴ ἀμιωεαῖ, ὧν ζχιξουλθύοντας, ἀγλαὶ χαὶ τὰς βου- 
ογϑμους τῦτο ποιεῖν, κωλύφιν. στε γϑιωρ αὐτὸν ὁ Σιομεθὶ μωδίοις ἔπλλιυεν ὀνίδεσι, τ ϑ ςρα- 

ἐϑάσ τρια, την» τῷ ϑρόντος ἀἰὐγδμακτοιῶτος, ἐλολν, ΑΦες αὐτὸν καταρλοϑα! με, ὅτι Κύριος ογε- 
πεΐλορο ἀὐτῷ, καρδίαν γὰ» (ἐωτετφιμμένευ ᾧ τιτωπεινωμθυίμυ Εἶχον, ὃ μάλιζα 29 
τι (κα αἰ μδοτήματα ἀἐπίσμηχε. ᾧ γὺ τῶτο δέομολόγησις, ττο μετόμοια. δῤ ὃ) νι- 
ξεύοντες ἀλαζόνες ὦνδυ, εἰ μόνον οὐ σὴν ὠφῇἤηϑημϑμ, ἀλλὰ καὶ ἐδλοέφημϑν. ζω πείνωσεον τοί- 

ἘΝ μιλ γί, γι πίω καυρδίαν ἢ σὺ, ἡαᾧ Θεὸν ὕχπασάσῃ. Ἐγς γὰ} Κύριος τοῖς (ἀωτετειμμέ- 

γοῖς τῇ καρδία, οὐχ ὁρᾶς ὧν ταῖς οἰκίαις ζᾳ!ς λαλυξαις ὧν ἐγ ιφνϑμοῦς ,πὼς Ουνίὲ 

Ὁ ἐλοα Πδνων οἰκεῖ ῃδα ὑξριδόντων αὑτὸς οὔκ λρτιλέχϑεσιν, ΔΛ αἱ φέρουσι δα τίω ἐπ- 23 

ἢ μίδυ, ἢ ὐϑιέδλιον ἀὐζρυς ἡ αἰ μδοτία ; οὗτω καὶ σύ ποίει" κὠν λοιδορήσῃ σέ Ἧι, μυὴ αἰγφιαγης, 
ὡ λα! ςεναΐξον, μὴ ἘὨχὶ τῇ ὑξρὰ, δλλ᾽ ἘΧῚ τῇ αἱ μδὸτία τὴ σε Εἰς. ἀτιμίὰν ὀμοδηουσῃ. 

φίγαυξον ὑτὸρμ αἰύδτης, μὴ δτι κολρίξεοϑαι μέλλεις (τῦτο γὰρ Οὐ ἰδ) αἶλλ᾽ ἐτι αὐδϑσέκρου- 
στίς συ τῳ δικαστη Ἢ οὕτως ἡμέρῳ, τῶ] οὕτω σ φιλϑιώτι [ ὠκκρεμανδύῳ τὴς σωτηρίας 

τὴς σῆς, ὡς (ὃ ἠὼν χιδοιώωαι ἰαὺ οἷ. δγρὺ ζαῦτα φίναΐξον, ὶ τῦτο ποίει ϑιϊωνεκώς. 9 
τὗτο δξομολθγησις. μὴ νιῶ Δ φαιδρὸς, αὕοιον ὃ σκυϑοσ πος, Εἴπω φαιδρυς᾽ ἀλ- 

Μαωγῇῦ. «. Φ. λο “ἰοπϑυτὸς υϑύε .ῳ τῷ πίθον ὼ (μυτοίξει στωύτον. Μακοίοιοι ὙΣ, φησιν, 2) “πί- 

ϑοιῶτες,ταπέςιν, Ὁ διϊωυεκῶς τη» ποιοιώτες. »ϑῥο τῇ.» ποιωΐ δηϊουοκώς, αὶ σα τω προσ- 
τουλιζωγι ἔχων, ὃ σιωυτοίρων συ τἰοὺ καρδίδλιν, ὡς ἐῤ τὶς γνήσιον ἡ) ἀἰποθκλωὼν, πενϑαίη... Δαρν 

αὐτί; 

"Ἢ 2 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ. ε. 473 κεν 0. 
ξατι, Φυσι, ζάκαρδας ὑμδ ᾧ μὴ ᾳ ἱμάτια υρδῇ ὃ 3 διεῤῥωγος οὖκ αὐ ἐρϑ) κίη" 

ὃ σμυτυτραμιμιένον σύ αὐ ἐϊξλναςαίη. “15 τῦτο ὁ Ἃ λέγη, διαῤῥίξατε " ᾿ ὁ ὃ λέγ, 

Καρῆαν σιυτετειμμένζευ αὶ τεταπειννωμϑρίω ὁ Θεὸς οὐκ ἐϊξιεδιγώστι. καὶ σοφὸς ἧς,καν Ψ μιν. 

“πλούσιος, κα διώνάφης, δζ, ῥρηξον τίω! καρδίάν, μη ̓ ἀφῇς αὐτζω μίγὰ φρυνᾷν, ενϑὲ φυ- ᾿ 

ς σάοςϑαι. Ὁ γὰρ διεῤῥωγὸς  φυσάται᾽ κάνη ἡ δὲ ἐπαΐει, ν διιύαται φεγήν ὃ φύσημα 
τοῷΐ διεῤβνηθα!. ὅτω ἡὶ σὺ ; (ῳπειοφρόνησον᾽ οὐνόνσον ὅτι τελώνης ὐπὸ ῥήριατος ἐνὸς ἐδιχα!- 

ώϑη. υσύτοιγε συνε ζα πεινοφφϑσιων ὠκφιο ζω, αλλ ὁμολογία αἰληϑής, εὐ δ 9 19 τὸς 

μὴ ὯΙ» σαύτίω ἐχφὶ ἰχωω, πόσῳ μᾶλλον ζα πεινοφ φσιωώη: ἢ ἀφες αἰρϑρτήματα τοῖς ᾿πεπλημι- 

μϑηνκόσιν Εἰς σύ. Ὁ ὺ γὸ ὦ τῷ αἰ εϑρτίας αἱ ἀφίησι. ᾧ δὶ ἅ ὥ τῷ «προτέρου Φησὶν, ΕἾδὼν δ᾽ οτ Ἡσινζ ζ. 
Ιο ἐπορθύνη αυγνὸς, ὁ ἰασάμζωυ ζας ὁδοις ἀυτί. Σ ὶ Ἐχὶ τῷ Αχαά ἢ 5 τῦτο τέωυ ὁ ο ργάω ἔ- 

γέ, λυσε τῷ Θεοῦ, αὐἰδὲ 8." τὸ δαυτέρρυ, Αφέτι, καὶ τ φιϑήσιται ὑμῖν. ἐς! ἃ πάλιν ἀλλη ὁδὸς Λυκ.ζιλζ. 
᾿ς αὔτ Φέφρυσοι ῶ Φαρμαχον ἡμῖν, ἡ ' χαταγφωσις τ᾽ πεπλημμήνεϑβων. Λόνε "Ἂ» σὺ Ἦσ μγ.»}" 

ζι αὐομίας συ τεῦς, ἵνά δικαμωθήφ. κ᾽) ὦ καχῶς πείρᾳντα βίχϑειτεῖν, λύει ἃ αἰεῦρ- 

“πἴματα, αὶ ἡ πασῶν μείων ἐλευμοσιμών. ρίϑμει τον φαρμακᾳ (ὰ ἰωμϑμα' σῳ 

1: τραύματα, ὶ πλμτα Ὡπτ σμυεηφ, ζαπειοφ σοί, ἐξεμολόγησιν, ὃ μὴ μρησικρι- 
κεῖν, ῷ παίρρντοι κακῶς Δ σρισεῖν, ζ ἐλεῷν αἱ ᾳ αἱ α γον, δ φραίμζ, χὰ εὔχεοϑαι 

γηπμείες “καρτερῶς. οὕτως ἡ χ'ρᾳ δὼ ὠμὸν ὺ ἀπίωυν ᾿ ἀξιλεωσατο δικας- ἴω, Εἰ: ἢ ὠκείνη ῷ ἐ- 

δον, πολλῳ ὁ μᾶλλον σὺ (δ ἀμεανν». ἐςὶ ἡ ὁτέρᾳ κζ' τύτων ὁδὸς, Ὁ πϑϑίςα οὐαὶ Ὑ ἀἰδι- 

κουμδμων. Κούαπ δῦ, Φησι, ὀφάυῷ, ὶὶ ὁ δισηώσειτε χίραν ὦ δῦτε,ὶ δολῳθώμϑυ,ὶ ἐ ἐὰν Ησ. «ζ, 

ὦσιν αἱ ; αρδοτίαι ὑμδμὦ ὡς φοινικομῶ, ὡς χα λθυχωφώ. ποίας δῶν ἀν Εὐμμῶν ὐπολϑγίαις 

ἀξιοι, εἰ ὑσαύζες πδντ ὁδὸις Εἰς (Ὁ οὐρανὸν αἹαγϑύσας, .} ὁ ζιαῦτα Φωρμακαι ἰώμϑμα 
ᾳ ταῦ μαιτα, ᾧ δα τὸ ὁ λουξον τοῖς ἐἰὐΐοῖς Τππρδμομδ; μὴ τοίγιω χημδρωμδν᾽ ΓΝ Φ 

ἅ ̓ μηδέπω πεσόντες, ο» ῷ οἰκείῳ μδμέτωσαιν χφλλέι, μαλονὃ , ἔχιπλέον ἀσκείτωσαν τῶτο 

(χῷ γ μή δὺρν ἐμδρτύματει; ζυπᾷ καιτορλώμαται σλείονα ποιᾷ τίω θύμορφίλυ)η- 
25 μεῖς ὃ Ὁ πολλὰ; πεπλημμῇνκοτες, Εἰ Εἰς τίω ΥὖὟῥ'ἰμδοτημόν δίθρθωσιν γερσώμῖθα τοῖς 

Εἰρηνδίοις, ἢ να ῷ βήματι τὺ ἡ Χοισρ κῷ ̓αἴβῥισίας τἰραςώμϑμ πολλῆς" ἧς ἧς Ὅροιοο πὸῤ- 

ζκήμας μεταιοκεῖν, γξπι χα; φιλαν,ϑ 69" πία, 

2 ο 

Λογιε. ἸΨΦΕΈΛΘΩΝ ΔΕ ΕἸΣ ΤΗΝ ΤΡΩΑΔΑ ΕΙΣ ΤῸ ΕΥ- 
39 αγίέλιον τῷ Χοιφοί, ὦ ϑύονς μοι αἰεῳγμκένης ὦ Κνοίῳ, Οὔκ ἔολιϑι αὔεσιν 

(ἵν ᾧ πνθύ ματι μια, “τῷ μὴ ἐυρῥμω Τίτον (δ ἀλάφὼμυ. 

σ΄ Αὐτα δικά ὦ κΖ αὐα ξια ὃ Παύλυ πὶ ῥἥματα, Ε1 δὶ ἰ ὐποεσίλν αἰδῇ. 

δ, φοϊτοσαυτίω ππξρήκατο σωτηφίαν. δὺκᾷ) ὁ τὴς αἰκολυϑίας αἱ α.- 

πηρτήοϑαι. ηἰ δῶ βούλεοϑε; πρεύτερον πἰσοδείξωκδῳ ὃ 71 τς ἀ- 

κϑλουϑίας ἢ! ἤρτηται, ἡϑτι σσοῖὲν ἀϑαξιο Θἴρηκεν. ἑαυ! ἐμοὶ ὶ δικῷ ὃ 
δεύτερον. οὕτω Ν᾽. κακᾷνο ἡμῖν δὐκολωώτερον ἐφται σαφέξερον. 

πῶς δχυ ἦρτηται προτέρων Ὁ ζυτα! ὀμαμφνοϑώμϑμ αὐνὖὦ ἐκεί. 

γῶν, α οὕτως Εἰσυῶθα τῶπο. τίνα δξω ζώ τὰ «πρότερα: ὧπερ ἐλεδυ νϑργθιϑνορ᾽ ου )).- 

40 λωὑμας αἀγνοᾷν αἱ τὰς ϑλίψεως, φησι, τὴς δνοιδμης κα ἡμῶν ὧν τῇ Ασία, ὅτ καθ᾽ ὑ- 

περξολίω ἐξωρηϑυμδῳ ὑπ δυωύα ων" ᾧ δείξας πὼς ἀπνλλάγυ, ὶὶ τὸ οὐ μίσῳ βἴρει- 
λεὶ, δ ωγισίως. διδοίσκει παλιν ὅτι καὶ ἑτέρως ἐθλίζη, πῶς καὶ τί ὥπῳ; ᾽ τω] μ᾿" "θ)ρῷ Τί- 

τον, δεινὸν αϑι' “ὸ, κα χ) ἰχόμον καταραλῷ, ἡυχίω, σὴ “πειεασμους δἰ πσορϑλειν" ὁτὸμ! ἢ ὁ 

Ἢ πα αμυϑουμδνος μὴ ἦν ἡ δεουάνϑμος Ὁ φορτίον ((μωϑιενεγκῴν, μείζων ον ὁ χή κοὐ Τίς 
τὸς 



«: 

ἐἰΚορ.ὦ.Χ}» 

474 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
τος ἢ αὐτὸς 541ν ὦν φησι ασϑϑϊων σϑν αὐδῇ ἀφίχϑαι «σοὺς αὑτὸν, ἡ αὐθὲ οὗ πολλα' αὶ με: 

γάλα διεξέρχεται ἐγκώμια, ᾧ ὃν ἔφησιν α'πεςαλκχέγαι. διᾷξαι τοίνμω βουλόνϑμος ὅτι καὶ 
ζαύτη δὲ αὑτοις ἐϑλίζη, ζαδζᾳ Εἴρηκεν. ὅτι ἢ δῶ ἤρτηται Ψ) ασοϑτέρων τὰ Εἰρηρϑύα, 
δῆλον ἐκ τύτων᾽ ὅτι ὃ συ δϑάξια Παύλου, ᾧ τῶτο διᾷξαι πειροίσομα!. οὐ γαρ λέγά, 
ὅτι ογεπύδισε τῇ σωτηρία ΤἾ" πὐλσιέναι μελλόντων ἡ ἰποισία ΤΊτυ, οὐσὴ οἷν ϑρῴϑε τοις 5 
πις- θύσαντας Ἅ] οἱ τῶτο, διλ' οἷς Οὐκ ἐορῖχαν αὐεσιν,τυτέςιν, ἐϑλίξῃ, ὠδυριυήϑη αἱ τίω 
“σοισίαν ταῦ αἰδφού, δεικνεᾷ ὅσον δαὴν εἰδξιφοί Ὡποισία." ὦ αἱ] σ᾽ τῶτο ἀπῆλϑεν ἐκ- 

ϑεγ. τὶ δὲ ὅδ, ἐλθὼν δὲ Εἰς τίω Τρωαδα Εἰς φαήδλιον, οὐχ απλώς, φησιν ἐπε Σήμη- 

σα, αλλ ὦςε κηρύξαι. ἀλλ᾽ ὅμως χα “9 ττο ἐλϑων, καὶ ϑύρων ἐΡ5)9᾽ μόγεφον (θύρας 

γαΐρ μοι ἀγέψγμϑῥης ὦν Κυφίῳ) Οὐκ ἔσγιχοι ἀνεσίν, φησιν. οὐ μέω ΤΕ. τῦτο ςγεπό- "9 
δέσα ὃ ἔργον. “πὼς δέζυ φησιν, ὅτι 

13 Απυταΐξα ϑμος ἄξηλθο;  ἘΤντέςιν,οὐ διύτοιψψα στλείονα “φόνον, φειοχωρϑυ.- 

μϑνος, ὀδευνώνϑμος. Ἰσὼς ἢ ὦ οφεποδίξ ες» ζὴ ἔρη9!, κείνου Ὡἰτόνος, αὐτοῦ οὐ μικραὶ ἡ 

τύτοις αρραμυθία, Εἰ γὰ ὀκφϑύροις αἰεῳγρδύης, ὁ Εἰς τῦτο ἐλϑαν, γὴφ᾽ (ὃ ἀδιλ.- 
Φὸν οὐχ δῦρεν, αἰπεπήδησε τουχέως, πολλῷ μάλλον ὑμας, φησι, συγ[γώσκειν 0» τας ΤᾺ 15 

πυδαγαώτων ὀῥαάΐγχαις ἀἰχϑυσαις ὼ αὐἰδεαγούσοις ἡμας πὸμπαγό, ὁ οὔκ ἐώσαις, ὡς 
βουλόμεϑο,, οὔτε ἰποδομεῖν, οὔτε εὐγόχουταίζοιν οἷς αὐ ἐθέλω μϑυ ὑχιπλέον. 59 ἐπαγά 
πάλιν, ὥασερ ὀΐω τῳ πγθύματι,οὕτω καὶ ὠρζωῦϑα, τῳ Θεῷ ζᾳς ἐἰποδομίας. ἀϑατιϑεὶς, καὶ 
λέγων, 

14 Τὴ Θεῷ “βϑις τῶ πόμτον ἡμας εϑριαμόθύοντι ον ῷ Χοις-ᾧ, ὦ τίωυ' ἐσμζω 29 

τὴς γνώστως ἀντῃ φλνερφιώζι δὲ ἡμδῆυ ον πϑιυτὶ τόττῳ. [να δ μὴ δύδηῃ ὡς «ϑρη- 

γῶν ζωτα τποδύρεοϑαι, ϑνὸν ὀραπέμιπει ᾧ Θεῷ. ἢ ἣ λέγη, αἶτο ἐς!" πϑυταχοῦ ολί- 

ΝΡ πὸρτωχοῦδ φενογωφία. ἦλθον Εἰς τίωὐ Ασίαν" ἐξωρηϑίω “ἷαρ δυεώαμιν. ἤλϑον 

εἰς τίωυ Τρωαδα᾽ οὐχ ϑδφνν {ὃ ἀδελφόν. Οὐκ ἤλϑον πυϑῦς ὑμιᾶς᾽ οὐ μικρ δν μοι ὦ πῶτο 
αϑυμέδλν ογεποίησιν, λα ὼ σφύδγα μιγάλίω, ὲ ῷ πολλοὺς ἡμδοτηκέναι ΞΡ ὑμῖν, χα) 2 

Φ᾽ αἰ 9 τοτούμᾶς μὴ ὁρᾶν. Φειδόνϑμος Ν᾽. ἐμδῶ, οὐρκέτι ἄλϑον Εἰς Κόρινϑόν, φησιν, ἵν 
δὼ μὴ δόξῃ ὀλοφύρεοϑαι ζωώτα λέγων, ἐπάγη, ὅτι οὐ μυῖον οὔκ ἀλΆρύδνδρ ἐν τῶς δλί- 

ψεσιζωύταις, δλλά ἡ χαλοϑνϑρ" καὶ ὃ μεῖζον, οὐ γὴν μϑηῶντων ἕνεκεν μόνον ἐπάϑλων, 

λα αὐ Ὁ) αϑρόντων. ᾧ γο  ὠξῦϑα ἐσμεν λαμασοϑὶ ὡκ τύτων ἢὶ αἰδεφόρνῆς. 
τοσούτον τοίγιου αἰπέχορϑμ τὰ εϑρζωφν, δι ἃ βρίαμμιξον δηγράγμα καλούμ, αὶ ἐγκαλ- 39 

λωπιξό ἄθα τοῖς γινομϑμοις. δ δ ἔλεγα, τ ἢ Θεῷ γαρις ᾧ πϑύτοτε ἡμᾶς οϑριαμθλογτι" 

τατίς!, ῷ πάσι ποιοίωτί αὐἰδεφόρῆς. ὁ) δόχεῖ ὁ ἀὐπιμίας, ὦ πόρμτοϑεν ἐλαιώεοϑαι, 

τὔτο τιμὴς ἡμῶν ἐὴ φανε) μεγίφης. δ οὐκ Εἶπε, τῷ καταδεηίλους ποιοιώτι, δλλαὶ, τῷ 
θριαμοβίοντι᾽ δυκριρὶ, ὁτι (Ὁ) διωγμοὶ οὗτοι ἔξοπεια ((μυεγῷ κο' τῷ ὀχριθύλου τλωταγοῦ 
“τῆς »ῆς ὀμιςῶσν. Εἴζᾳ κ' τῷ ϑελαμιθυογηος θεὶς ὁ τίου «ἰσσύϑεσι, ὀυίξησι εὐτάθυ 24 

σὺν ἀχροατίω.. οὐ γδ μόνον εἰ σωῦ τῷ Θεοδϑολαμι( δυό θα, ὄνλα ἢ ἐν Χοιςῷ᾿ τυτές!, 
“]ὰ Χειφὸν ᾧ ὃ κήρυγμα, ἐπειδϑὺ Ν᾽) ϑολαμθίῦσαι δίῃ, ὀναάίγκη πᾶσα αὶ ἡμᾶς (ἔτ φί- 
οϑνῷς ̓  ζπαιον χαζαδήλους τῇ, ὯΦ αὐτο βαςξαζοιϑρ. δὶ τῦτο αἰδίςλευη]οί ἐ- 

σμεν, ἃ αἰδεφλν{ς. ἡ τίω ὀσμίω τὴς γνωσεως αὐτῷ φλμερϑιῶτι δὲ ἡμδῦ ον πϑρτὶ τό. 
πῳ. αἴω Εἶπε, πόϑτοτε ϑολαμζβθύοντι, ον ζιῦϑα, οὖν πρὸ τὶ τύτσῳ φησί᾽ δεικφις, ὅτι χαὶ 42 

τόπος ἡ χαιοὺς πᾶς ν᾽ ὄσλων ἐμπέπληςαι ἿὯὮ ὡἰποςολικόν. κὴ) ἑτέρα παλιν χκέγ θη.) 

μεταφορῷ τῇ τὴς θὐωδίας. χαϑούπερ δ μύρϑν βαξαζοντες, οὕτω πασὶν ἐσμὲν χαζαδηλοί, 

φησι" μυύρϑν πολύτιμον τίου γγώσιν λέγων, ᾧ οὖρι ΕἾπε,τίω γνωσιν, δλλ᾽, ὀσμίω γνώ- 
στως, τοιοῦτον γλγ ἡ πϑρούσω γνῶσις" οὐ σφόδρα σοφὴ, Οποῖδ' ὠκκοχαλυμεμδύη. δϑκαὶ 

ὡ 



ΚΟΡΙΝ ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΔΌΓΙ,ε, τ κῷ ὁ. 
ὧν τῇ ἢ τυ τέραι ἐλεὴν ὕχτονλῇ, Βλέπορν » ῥα Ἢ δὲ ἐσύτ]οφυ ὡ αίγμασι" αὶ ο- κα χορ αγης, 
γα ἐσμίω "ὃ τοιοῦτον καλῷ. , ὁ 3 ἐ ὀσμίωὺ Εἰδὼς, δὰ ἐδ 691 μύρον πευκείρϑμονοἶδε᾽ 

ποτοιπον ὃ. πίω ὁ ὀεσίαν, οὐκοῖ, ἐδ μὴ πρξλτερι ἐὐθ' Εἰδὼς τύχῃ, οὗτω καὶ “ μεεῖς, ὅς δὲ 

2 Θεὸς Ἰσγμεν᾽ τί ὃ ᾿ τίω ο δισίαν, οὐκ" ὥανερ δΐωυ ϑυμιατήφιον ἐσμεν βασιλικὸν, ὕνγπον 

4 ὁν ̓«πέλϑωιδν τὸ οὐφανίου “γίονχες μύργυὶ τὴς πγῷ μα οιὴς Αὐωύχας. ζιὐπι3 ̓ ἐλελν, 

ὁμοδ δ κηρύγματος δεικψες Κι ἰχεωιοὴὶ δὼ ὁ σὐπομλεύο ἢ), ἀζμ τυύτων λοίμιποεσι μάλλον 
Ὑ.᾽ διωκόντων ἀὐζις, ᾧ πᾶσαν τίω οἰκουνϑνίω " “πφιοιύτων Εἰδέναι ὁ ξόπαα αὦ ΤΑ 

αὶ τίω ̓ ϑωϑδιυ)ὺ «καλῶν ἐν πα ϑλίψιων ἀὐϑοις κρϑ, ὟὮΨ πειρᾳσμονν, ὦ ὥςε πρό ται 

φέρειν ϑμυναίως, Εἴγε ᾧ προ τῆς ἀῤ ιδυσεωςυ ὠφατὸν καρπϑεῦται ὃ κλέος, 
ι᾿᾽ 14 Οηχοιού εὐωδία ἐσμὲν ΦΕ Θιῷ ἃ τοῖς σωζομῦμοις, ἡ τοῖς Ὑὐπνλλύμϑμοις, 

Δυτε »ὰ σωξηταί τίς, φησῃ,, ἐμ τὸ ὠὐπελλύητωι, τὸ  ἐνανέλων τίων οἰκείαν φριτίως ἐ- 

᾿ ρόδα. Γ ὃ «αλιύπιρ τὸ φώς κἀν σχτίζῃ ὧν εἰϑοῶς, φως 51 , κήτοι σχϑτίζον᾽᾿ χά ̓- 

μέλι κα πικρὸ ὁ ἢ τοῖς νοσθπ, γλυκὶ τίων Φυσιν δξίν᾽ ὕτω ἃ τὸ ἐυαἥξλιον ἐυοδὶς Ἐ6Ί, κα 

Ὑὐπολλύωνται τοῖς ἐἐπιτοιοῦτε. οὐ ζαν ἐνταέρηϑν ἡ ὠπώλοια, διλα τῦς κείνων ἀγω- 
"3 μασίς Σ ζυτ ὃ Ἧ μιαίλιςα, αὶ θὐωδία ἐἰντν ἐφαβε)," "ἢ (0 δεφθα υϑρθι καὶ ὁ πονηροὶ χλ- 

ὯΝ ἐὺ Οὐχ Ὡνπὸ τὴς ἢ ἀγαϑῶν σωτηρίας μένον, διαὶ ἡ Σσπὸ Ὁ πονηρῶν ἀπωλέίας 

ΝΣ παψὲ ἢ ϑροτί. ἐπεὶ ὼ ὁ ἡλιοῦ, Ωὗ σφοῦρα Φαιδϑρύς 591, δ᾽ πούτο μάλιζα, 

πληῆμ ἣὴὝΨΦ «ἰαϑοιοιύτων οὶ ὀψής᾽ σωτὴρ Εἰς γῆωσιν πολλών ἡ λὐάσασίν ἔφιν, δ 
ὅμως μϑρά σωτὴρ ὧν, ᾧ μυρίων πυσήοντων" Ἰὼ ἢ  φῃποισία ἐσὺ μειζόήος χόλάσι (ἦν: Μὴ 

30 πειϑομδόοις, δὰ “ὅμως μϑύει σωτήελος οὖσοι, δζμι τῶτο ὼ αὑτὸς φησιν, ὃπι τ Θεῷ ἐυωδία 

ἐσμῷ ̓ ὙΈΤςΙ, κάν ̓ὐπνλλύωνται [ἐνερ ημεῖς μϑϑομϑν τοῦτο ϑυτες ὅπερ ἐσμεν, ὼ νχ ἀσλῶς 

Εἴπεν, ἐνωδία, ἀλλα, κ᾿: Θιῷ, οτάμ᾽ δ) ῷ Θεῳ ἐνωδίᾳ ὥνϑρ, καίκειγος ζωτα ψιφίζη- 

ται, ἃς λύτερᾷ Ἄϑιπῦν! χα) τι Χοιροδὲ ὃ ἐνωδία, διπλοῦ μοι τίων ᾿Ζεήγησιν ἔχῳ δυκεῖ, Ἢ "γὸ 
«'τὸ ϑνι, ὅτι ἐαυ ἄν ϑισίδν αρεϑσέφερον αν ϑνήσχϑντεξ, ἢ ὅτι τὴν τοῦ Χεισοὺ σφαγῆς 

ΠῚ ἐνωδία" ἐσμὸν" ὡς ἐμ ̓Εἴποι ὡς, τῦδε Ἐ ἐερείου εὐωδία, 581 Ὧδε τὸ ϑυμίαμᾳ, ἡ ὗυτο δεν 

ἐμφαίνω τῆς ἐνωδίας Ὁ διομα᾽ ἢ "(Ὁ ἐπα ἐφϑίω Εἰπὼν ) 5 ὅτι καϑημόραν ϑύονγαι “δῷ 

Χριφόν. Εἶδες ποὺ ἂν πειρασμοῖς, ὀύήγαγε, εϑρίαμίον μὰ ̓ἰνωδίομ καλοΐ, κα ̓ ϑισίαμ 

ᾧ Θεῷ αφρσαγϑδμέυ, Εἶπε, Ὡΐ' Εἧπεν, ἐυωδιία ἐσμεῖν, θὼ τοῖς στολλυμθῥοις, Ἷ ὕα μὴ 

νομίσῃς ὅτι καἰκεῖγοι ἐναπεσδοξοί Εἰσι, ἐπήγαγ, 
ο΄ τό Τοὺς ΠΣ οὀσμὴ ϑαναὶτυ αἷς λαίνατον᾽ τοῖς ̓, ὀσμὴ ξυϊεε εἰς ζωμώ, 

τω Ὁ ἐνωδίὰν ζυτίω ὦ ἅ τω πρησίωται ὧφε σωϑέωζαι. Φ9 ὃ οὕτως, ὧφι Ἰκπο-. 

λέωϑαι. ὥφε κῶν υὐπολλύηταί [, κυ ἀυτϑἡ αἰτίῳ. ἐπεὶ ὁ ὑρτὸ μύρρι λέγεται. "γί. 
γν, χϑὶ Ὅ φωΐς (ὅπερ ἐφϑίω εἰ εἰπὸν ) (ὧν δἰεϑενες σοτίζεν. αὶ τοιαύτη ἐἰγαϑὰν ̓  φύσις" 
ἐζ οἰκεῖα δορϑοὺ τῷ μόνον, ἀλλα ὼὸ ᾷᾧΨἔ, «ῥραντία ̓ ὐπέλλεσι, ὲ ζωτῃ μώλιςα ὁζαιδείερυται 

43 αὐὙ ὦ ἢ διώαμις." Ὕ ἡ δὰ ϑ τὸ πῦρ οὐχ στὸν φωτίζη μό μόνον, οὐδι ὁτὰν “χξέσιον καϑαιίρη, 

ἀλλὰ ἃ ὁ στὸμ αἰχαῦλοις ϑωπόρᾷ, μάλιρα τίω οἰκείλν ἰχώω ̓γληδείκφυται, αὶ ζῳστῃ φαϊ. 

ἵεται πῦρ" . ̓ Χοισορ ἣ ζτι τίω μεγαλωσύνίωο αὐτὸ οὐ δείκψυται, τὸν ἀναλωσῃ Ω 

δυτί: τίχϑατοι τῷ πνεύματι σι φϑμασος «αὐτὰ, χαὶ καταργήσν τῇ Ὀχτφλνοίᾳ ὃ παρρισίκς αὖ- 
τον. Καὶ πὲς ζιῦτα τίς ἱνϑμός Ἐπειδν ἢ ̓μεγαῖλᾳ ἐφλέγέατο δὰ ϑεσία ἐσμὲν 

49 Ὁ Χοιτοῦ τι ἐνωδία, κ᾿ ̓ϑριαμζβυοδα πόρτα ὺ, πάλιν μεπεκάίξει, ᾧ Θεῷ πϑύτα α- 

"αὐιϑείς. δ χρὶ φησι, ταὶ τς ζαᾳυτα ἴις ἰχανός; Ὁ δ πὸρ , Χοιροῦ, φησίν, ιν ον 

ἡμαότερϑν ὁρῶς ἀπεναντίας τοῖς ψωυδαπονοδοις φλεηξ υϑμον ὦ (ὦ καυλόνπα ὡς “ 
ἑαυ δΨ)'εἰσφέροντάς εἰς τὸ κέρυγμκα ̓ ζα δὲ δὰ τοῦτό Φησι καυχάεϑα!, Κη ουνὴ «ὖ- 
Τ᾽ φησι τῇ). Η »ὰ κα σις ἡρῦ! αὐτή δ], “ , μδοτύρκον πῆς ((μειδήσιως, ὁπ οἷκ ο᾿ Θορ.«. (.. 

σοφία 



ςγό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

σοφίᾳ (ὑρκικῇ, αἰλλ᾽ ἐν χερί Θεοῦ λύεςράφηρϑρ ᾧ; κόσμῳ. χαὶ οὐ τίω κτῆσιν εὐ ς. 
μιζον ὠκένοι 4) καύχημα, τῆς σοφίας λέγω τὴς ἐξωϑεν, ὅν τίω' λυ αίρεσιν ". δ 
χαὶ εὐ ζαυθα! φυσι, χα τοὺς ζωτα τίς ἰχϑμός!, Εἰδὲ μη ἱκϑμοὶ, χάφατος Ὁ γι- 

γόνϑρονι 
᾿172 Οὐγδῥέσμον, ὥασορ (ᾧ) λοιποὶ, χαπηλϑύοντης Τ᾿ λόχον τῷ Θεού, ς 
Εἰγὰ» ὦ μεγαλᾷ φϑεγί ὅθα, ἀλλ᾽ φυν ἡμέτερον ἐφαρϑν 4) κατρθώμα; λα 

χὰ πόρῳ τῷ Κοιφοῦ, συοϊϑ ΝΣ μιμησύκζϑα (ἄν: ϑυδαποτόλες, οὖν τὰ πολλὰ αὐδαὝ 
ἐὴ λέρονζμκ. τῶ» γὰ ὅθι καπηλῥύσαι, ὁτὸρ Ὧις νοϑευη Δ οἶνον, ὁτὸμ τις χρημάτων 
πωλῇ, ὅπερ δωρεϑῳ ἔδει δοιώῶωι. ον ζωώϑα γὰῤβ ἡ Εἰς »δήματα αὐςἂν' σκωπήειν μοι δοκῴ, 
᾿Ν 9ΠῈρ Εἶπον αἰνίήεοϑαι πάλιν, δ] ,ὐτι τὰ αὐ αὐα μγνυοῦσι τοῖς ϑηίοις ̓ ὁπτρ ὦ Ἡσαΐ. το 

ας ἐγκαλωνἐλελν, Οἱ χαπηλοί συ μίσηϑεσι δ" οἶνον ὕδωτι. Εἰ γυ ὺ αἰϑὸ οἴου. τῶτο ἐἴ. 

Γ) οὐκ ὁν ἣς αἱμδδτοι αὶ Εἰς διδωισκάλίδν ἀδ' ἐκλαμμδλύων. δολ᾿ οὐχ ἐμᾷ, Φυσιν, 

ὅτως᾽ δλλ᾽ οἷα ξχιςευϑημὴν, (ιαῦτα γϑρέχονϑυ,ὠχρῳτον κιρναίντες “ὁ λόγϑν,  δ9 ἐπήγα.-- 
ἣν, Αλ ὡς Εἰλικρινείας, ΔΛ ὡς ὧκ Θεού, χαιτεγώπτον ταθεού ὦ Χοιςῷ λρι- 

λούμϑυ. Οὐκ ἀπαῦμτες ὑμας, φησιν, οὕτω κηρυῆομϑρ, δ ὡς ἀσφαζόμϑροι ὑμῖν, ἡ 

ΑΡ ἑαυ" ἢν Εἰἰσφέφοντες ᾧ αἰαμιγφιώτες, δλλ᾿ ὡς ἐκ Θεοῦ σπατέςιν,οὐ λέλϑνϑρμ τι 
οἰδκοθὺν {ι αϑραζό θα, αλλ ὅτι πόβτα ὁ Θεὺς ἔδωκε. τοῦτο ΡΝ ὅ) Ὁ, ἐκ Θεοῦ ὃ μίαϑδὲι 

χαυχάαϑεαι ὡς [6 ν ἐχονζᾳς, ἀλλα πόϊπα Εἰς «ὐἷον «αφέρεν. ω Χοιςῷ λαλουμδν᾽ 

Οὐὐνὴν τὴ ἡμετέρα σοφίᾳ, αἰλλαὶ τῇ πὴ ἐκ νου δυυυά μει ὠνρύνϑμοι, (ὦ  καυχώρμϑροι, 

ἐχ ὅτως,αλλ᾿ ὡς ΤΡ ἑαυ ἢ, Εἰστφφέροντες. δ]  αἰλλαηοὺ ἀὐϊρις κωμῳδεῖ λίγων, Τί γὸ 
ἐχάς, δ οὐκέλαξες, Ε{8 ὦ ἔλαξες, τίκαυχά σοι, ὡς μὴ λοιξων: ἁυτη μεεγίφση Φρετὴ, ῶ 

“πόμτα ῷ Θεῷ ανατιϑέναι, ὦ μκηδὲν των δ νομίζειν, Ὅο' μηδὲν πσδϑς αὐ,ϑεσπων δυξαν 

ποιᾷν, αἰλλαὶ πσοὺς Ὁ Θεῷ δοκοιώ, εἶτ γδ} ὅϑιν ὁ ἐυθιώας ὠπῶ δ. νει αὶ ἡ τάξις 
ὀῤτέςραῆα αὶ ἢ ἃ Ἐλὶ τῷ βήματος καϑιουμϑμον ὁ ζις ϑύϑιωας ἀπαμτέσοντα καὶ σφό.- 
δρα, διδοίχα νϑμ᾽ (ὧν ὃ θ᾽ ἡρμδν ἐξωζω ἡ κρινονϑῥους φοίῆοινϑν. ε: 

Πύϑεν ὅξω ἡ γοσος αὕτη; πόϑεν Εἰς ἐ ἡμετέρας καιτέσκηνα ψυχαὶ ̓ ὐσϑτϑ μδ διηνέο 
κῶς (ᾳ ὀκῶ λογίξεοϑαι, διλὰ τοῖς παρϑόσι χοδ)σηλοίαϑαι. εἰνταῦϑεν ἢ τὸν ταῖς πονη- 
ἐσῖς ποράξεσιν ϑὐκόλως πίονϑμ᾿ κἀν αἰγαϑὸν ἃ ποραξωρϑν, ασϑὸς σχίδιοιξιν ποιού- 
υϑυ,ὼςε καὐγτόῦεν ἡμῖν γίνεαϑα) Υ̓ ζημίαν. εἶδ ἡϑῦ ὡς ἀἰκολάςοις οφϑόημωῖς ζνα πολ- 

λόΐκιφ, ὁ ἔλαϑν  τίωυ ὀφϑεῖσαν καὶ (ἦν συμιξα διίξονζας" λα (ὁ αἰκοίμοτον οὐκ ἔλρϑεν 30 
ὀφθαλμόν. ὠκώνος γὰρ ἃ ρὶ ἢ τίων ἀἰμϑοτίαν ἐργάσαοϑαι, Εἶδε τίω ψυχέω' τίω ἀκό- 

λάςον, ἢ πίω μιαψίαν τω ἐνδὸὼν, ἢ «ὦν. λογισμοὺς «δ᾽ ςρεφορϑμοις εἶν ζάλῃ ἢ κλύδων, 
Οὐοῖδ γορ δεύτει ἷδοτύρων αὶ τεκ μηοίων ὁ πόώτα Εἰδώς. μὴ τούιω ασοϑς «ὦν ((μωδου- 
λυς ὅρᾳι.. κἀν Ν᾽ ἐπαμιέσῃ ἐν. 369» πος, Θυυὲν ἐφελος, στϑῳ ὁ Θεὸς μὴ ὡἰσοδέξηται. καὶ 

καταγνῷ ὁῤ,ϑ695πὸς, σσυδὸν βλοΐδος, στὸν ὁ(Θεὸς ρυΐ κοιζοιγνῷ. μὴ δὴ ζωυτη αϑρόξεωυε κ» 
ᾧῷ δικαις ἴω, γὴν δὴ (ἰωδούλων πολιωὺ ποιούνθρος Ἄόλρν, εἰσιν ὃ αἰγθμανίοιτος υἱ δὲ- 

δοιχώς ᾧ πρέμων. χαζᾳ φρρνήσωμϑρ ἢ τῷ αἷἢ δν,ϑεθπων ἐπαίιον. μέχρι πότε θὐτελές, ὁ 
χρὴ χαμαίζηλοι νμέξοι πότε τῷ Θεοῦ πρὸς ({) οὐρρινὸν ἡμιας αἴρϑντος, ἀδοὶ χαμαὶ σύρε- 
9α; ἐασουδαίκαινϑρ, (ὦ τῷ Ἰωσὴφ ἐδῇφοὶ, εἰῷ Φ Θεοῦ φόζδον τϑϑ ὀφθαλρδυ ΕἾ. 

χον, ὡς ἔχειν σγᾷ, Οἕρι ὀμ' ἐπτ' ἐρημίας (Ὁ ἀδελφὸν λαξόντες ἀπέκ]ωναν. ὁ Καὶν πάλιν Εἰ 40 
τίω ψῆφον" ὠκείνου ἐδεδοίκει, ὡς δεδοικένω ἔδιι, σέκ ὀὼ Εἶπε, δε οο,ὶ ἐξέλθωρϑν ἐς χιδόυ 
ὃ πεδίον. 4ἰγὺ, ὦ δειλὸ καὶ Ὡ,λαίπωρε,χωοίζεις αὑτὸν τῷ γελιμνηκότος, καὶ Εἰς ἐρημίαν ἐξ- 
ἀγέει μυὶ γῦ ὁ Θεὸς οὐχ ὁρᾷ ἢὶ ἐν τω πεδίῳ Ὁ τόλμημα , δἰπὸ δ πατοίσν συμι- 

ὧῳῃ 

, (εθηκότων σόκ ὀποιδυύγης, ὅτι πλϑτα οἶδε, ἢ πᾶσι πείρες! τοῖς γινορϑμοις ; χα ζίγος ἕνεκεν 
. οὔκ 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΔΕΎΥΤ. ΔΌΟΓ. ἐ: "7 ἀν 6, 
οἷκ Εἶπε τῶτο πσοὺς αὑτὸν ὁ Θεὸς ̓ηρνούμδνον, ἐ ἐμὲ ἐ χρύτῆϊεις ῷ πυτοχοῦ παρήντα, Ν 

ζ τἰσύρ ἔητα Ἰηπραμϑρον; εὐ οὕπτω τα φιλοσοφῷν ὦκένος ἢδει καλώς, λα ἐφ φυσι; 

Φωνία αμμμιατος "τὸ ἀδελφοῦ συ βοᾷ πσοὸὲς κα᾿ " οὐχ ὡς τῷ αἵματος βωνίω ἔχοντος, ἀλλ᾽ 

ὁπερ: ἡμιᾷς λέγρεϑι, ὦ ὅτι ὃ τάγμα βοα, ἐχὶ Δ λδέλων σοφοῖ. δο δὴ τῶν ψῆφον 
5 Θεοῦ “τϑ3 ὀφϑάγιδε ὄγειν Ων ἡ πϑόταὰ σξώύνυται ζὰ διάναι, οὕτω χαὶ ἐν ὠχαῖς: γήφειῖν 

{ὦ «ἰελοῖ. διιυα ὅϑα, οὐνοήσομόν τίν! αἰ αλεγϑῖθα," ̓αἰαλογισεᾶβα. ὃ 01| ϑισίαν πλσαλϑμϑρ, 

"ὠεἰεπ. ὦ μιαίχαυφαιν Ω χείρας, ἔγονϑρ, ὶ πῦρ, ἡ ξύλα, ᾿ὀῥαπεταισωμθμ τῷ οὐδρνοῦ ὧς πύλας 

τῷ λογισμῷ, δ μεταςώμϑυ ὁχῴ, ὃ λαθόντες τίω μαλαιξαν τῷ πγθϑματος ἐμπηήξωιυδν 
Εἰς ῷ τ᾿ ὁ ἱερείου λαιμν,α καταϑυσοωιδν αὑτῷ ὄψι, ἡ ἡ ὀκχέωμδυ «ὐιῷ ϑαρυα. τοιοί- 

19 τοῦ γὸτὸ αἱ αἷμα τὸ ἱερείου. τύτν ᾿Οιαύτη τὸ θυσιαφήρμον ὦκῷο Φοινίοσεαι σφαγῇ. μηδὲν 

τοί ὥφης ΥἿ αὐ ϑερ πίνων λογισμῶν καπέχῴν συ τω ψχίω τὸν. εὐνέησον ὅ ΟἿ ὺ ὁΑ- 

ζοκαβιυσαν ὀμαγων, εὶ γωναῖχαι, οὐ δούλον, Οὐκ ἀΐλον ἦνα' αἰφῆκε αὔρφαι. μὴ τοί 

δὲ σὺ Ὁ ' δουλικϑῇ καὶ αἰελβυϑερων παϑῶν ἀφῇς ἴνα σούπθρῴναι,. αλλ αἰδῶ μόνος εἰς 

τὸ 6099, ἐνλαι ὠκᾷνος λέξον, ἐνθοο ὀϑαξίωώαι θέμις Οὐϑὲγα ἔτερϑν. κα ἴχυχρε σι σμυδμα- 
τς (αἦνεῖν τινὲς ἣμ Ὅμυτων οὐνοιων, Ἐχίταξον αὑταὶς μοτ ̓ δζοισίας, ̓  Εἰπὶ, κοιϑίσαιτε εἰντε" 

Ἐγὼ 3 ὃ τὸ παιδίον ππεσκιωυήσαιντερ ἰαυυφρέψομδν, ἡ τίω ΟΥΟΥ ᾧ τὺς παΐδας αἰφεὶς 

καύτω, σ᾽ ΕἸ . ὠλογον Κη δ λύδητον" εἴπ λογοκῶν, λαρὼ λϑαΐζηϑι, ὦ ὠαστρ κῶνος ῷ ἴσα- 

ἄχ. χα) τὸ ) ϑυσγαιφήρλον οὐἰκοδὺ μυησον οἱ οὕτως ὡς κῶνος, ὡς μηδὲν ἔχον αὐ ϑεϑίπινον, χω ἔ- 
ξω τῆς φυσιως νόυϑμορ. ἐπεὶ καὶ ὀκένορ, Εἰ μὴ ἔξω τὴ τὴς φύσεως ζω, οὐκ δ τὸν παῖ- 

20 δὼ κατέσφαξε. Ὁ ; ῥιηδὲν ὠοχλείτω σοι τότε, αἰλλ᾽ αὐνὴὖδΟί γένου Ψ! ὀρφανῶν ὑψνλότερορ. 

᾿χέμεμήα, ζεναΐξον πικρὸν, κατάϑυσον δξομολόγησιν (Λόγε ΝΣ συ. ζῳὼ " ὁρο ομίας συ ἀὐεϑτος, Φησιν, γα 

διχαωθῃς) καταυσον (ιωτφιθίω χαρδίαρ. τι ΟὟ; ἱερεῖα οὐκ Εἰς τέφραν τιλόύϊᾷ, 
οὐννν Εἰ χα νον Δ  αλύται, οὐδ ξύλωνδεται καὶ πυρϑς, ἄλλα! κατὸμονυγμμένες ὅν- 
τοΐας μόνης. ,ττο ξύλα, τϑτο "πὸ δῖον αὐταὶ, ὦ ν᾽ χρατουχαον, δ ΝῚ κῷ ϑερμό᾽ τῆτος εὐ.-- 

Τεν. δ᾽, 

Τον κό., 

Ἡσιμῦ. κσ. 

25 χόμϑμος, καίεται, κα οὐ καταχα ετ ἄλλ᾽ ὥασερ γεισίον πυθλ ἱ βασανιξύμδωοι, λαμισσοότε- ; 

ἐμ γό. μ ἢ τότωνκακενο φυλόῆνν, τὸ μηδὲν Εἰπεῖν βίηδυδνος Ὕ! πϑροξιευέντων συ 
τὸν δεαυύτίεν " μηδὲ κατ ̓ρροῦα σϑοϑσέλϑῃς. ΕἸ Σ ἐχαῖν ἐλθροις ὁειδὸς, τὸ κοσεῦ-. 

ΓᾺ λϑοϑαι αὐὐμὸ οὐννόνσον ἡλίον . δέον γλῤσε πο λογήσοιρϑι ἢ τ ὁ ἐβρους ἔχεις" σὺ δ 

ἱμμυγμῆν αὐνἕ κα μ᾽ ̓ χατηρρρεέις. ὲ ποίας τιυξη συγ "ώμμἤφ, Ὁ ὁ και κηγϑρών, χαὶ ον χαρῳ ἡ Οιούτῳ, ὅτε 

39 ἐλέου σοι δὲῖ πολλοῦ; καὶ [χὰ ὑοῦ οἰκείων πδϑσηλϑες αἷμδπημ ὯΝ δκόμϑρμος" μὴ τοίνεωυ 

μφημονθύσῃς ἿΜ ἀλλοτείων, ἕω μὴ ἱ ΡΜ ἰδίων λϑαμψήσῃ. αὖ ̓  Εἰπῃς, πάταξον σὰν (- 
ἔϑρὼ, “νέφεκξαν σν τὸ φύμα, οἔχέτι αἰ δρησίομ ἐδωχας τῇ γλώῆη" φεῦτο ἅ ̓ ὅτι τἥ- 

ὠργισεις τὸν δικας-ζὺ ἐκ ππεϑοιαίων εὐθέως" δεύτερον, ὅ ὁ7| λυτία αὐτεῖς τῷ οίματι τὴς 
ἀοροίγχῃ, ὄχ. Εἰγβιβ, ἀφέσιως ἀεϑρτημᾷ ὅχν πρξ:σεύχη, πῶς αἰ κρλόσεωρ. αἰδι 

35 κὸ τοιιύλυτῖον (ζ' ὀΐζυ ἔδει ποιῶν, δείαϑει αἰ αὐδῶ, να ἐθτον ᾧ ἷῷ ἑαυ δΜ μζ' 

βησίας ο"δαχαλέσωϑρ. γεουὶ ὃ ̓ππερκαπέλαρες τὸ ὁ διχαφοῦ. τω γηφον δχβ τὴς σῦς, 

τ αἰμδντθ μονίας »ολοίζαν' ὃ χα συγ Ἰώμης ἀποςερεῖ πάσης. δὺ ὃ αρ αὐ» 
εὔξῃ, χα; μηδὲν ὐβΥ σὼ σῶν Εἴπης,τὸ πὸῦ ζώυσκις. οὐνόησον πῦσαι θυσίαι Εἰσὴ ἐν τῷ 

μμῳ ̓ϑυσία αέσεως, ϑυσία ὑξομολογήσεως, θυσία σωτηξίου, θυσία καιλαριδί, και ἕτερϑι 

49 μυθάα,, κι ᾿ ογτδι μία χατ᾽ ἐϑρώ, λλ ̓ ϑβ το οἰκείων αμζδοτημίς ἐχρίσν, ἢ ̓[«] χᾷ- 

τορϑωμῖΣ ΤῸ ) γὺ ἀλῳ πολσερχῃ Θεῷ; κείνῳ πϑϑσὲρ χῆ τῳ Εἰ πέντ, Εὐχεωῶν γ᾿ 

(μι ἀϑρῶν ὑμδ. πῶς δι αὐ καταζοάς; πῶς οἰ δακαλῶς τὸ τὸν Θεὸν τὸν οἰκεῖον λύσοι 

νόμον! Οὔκ ἐς! τῦτο ἱκέτυ οὗμα ̓ οὐλὴ ἱκετεύει ἰγα ἀλλος ἀὐπόληται, ΩΝ ὑααὐτὸς σώ- 

ϑή. ππλμοοῦ μα ἃ ἱκέτν τὐϑίκεισοαι, βὴ ῥήμοιτα ὃ ἔχεις κατησθοϑυὶ καὶ ὁτὸν ἅ ἰῷ, 

ΟΦ εγίο τοη,.3-. ὥςες ἑαυ 



χον 6, νά 

εν. μιῳ 

4γ8 ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἑαυ νμ δὐγχυῖθα, καὶ γώ ᾶθα, καὶ “ασμωᾷϑα, καὶ Εἰς μυφίους ἐμπίπηονϑμ λογισμοῖς" ὃ- 

τὸν ἢχατ᾽ ἐϑρώδ, νήφοντες στο ποιούϑμ. ἸΦ) )» οἶδεν ὁ δίριζολος, ὅτι χα ϑ᾽ ἑαυ ὦ 

ξίφος ὠθούνϑμ, οὐ «ἰθκέλκει, οὐο αἴθίασα τότε, ἵνα μειξόνως ἡμῖν λυμάψητω. λα 
ἠδικημα, φησι, ἢ ϑλίζομαι. Οἕκοιῶ κτ' τὸ αἰ φύλου ϑῦξαι, τῷ μάλιςα, πόμτων εἰδικϑγ- 

πορήμας. πὗτο καὶ ἐπετάγης λένρυσαι ἡμας, Ὡἰπὸ τῷ ποιηρού. ὠκᾷός ὅδην ὁ αἰκαταλ- ς 

λάκτος ἐϑρός ̓ λίϑορπος ὃ, ,ὅσα αὐ ποιῇ, φίλος δ), αὶ ἀδελφός, κείνῳ τοίνεω πόρτις ὁρ- 

γιζωβῖθαι, χατ᾽ εἰντν αἰρακαλαΐμδν (δ Θεὸν, λώσντες, ((ἰώτοινον () Σατὸμὸν κἰταὸ 

ὧν πέδωςἡ δ! οὗν γὰρ τίκτει αὶ (διὸ ἐϑρους, αὖ ὃ κατ᾽ ἐϑρων εὐξη, τίω θύγίωυ, ὦ 
ὥκῴνος βούλεται ὐχῃ ̓ ὧασερ δ αὐ αἰπὺ ἀϑρών, κῸ τύτε, (ἢ τοίνιιυ τὸν ἔγτως ἐϑρὸ α.- 

φεὶς, ῳῷ μέλη δακρεις ῷᾳᾷ σε, ϑηδίων χαλεπώτερος ζυτῃ οἰνόμϑμος ὍΝ ὑδρισε, φησι, ν [0 
. “ὦ ͵ “Ὁ ἢ “ « 

χρήματα ἀπεζέρησε. ὦ ἄνα διᾷ πενθεῖν, (ὃ παϑύντα χακχώς, ἢ τὸν ποιήσοιντοι καχῶς » δὶ 
͵ , 

χοήματοι χερ δμας, τὴς θυγοίας αὐτὸν ἐϊξέδδηε τῷ Θεοῦ, ἢ μείδονα αἰπώλεσεν ἡ ἐλαζεν. ὡς 

κι ὠκφιὸς ἴδην ὁ ἡδικηνϑῥος. σὐχκωὼ οὐχὶ κρυτεύχεοϑο δὲϊ, δ λ᾿ ἰπράχειϑα αὐτί, ἵ- 

νά ὁ Θεὸς ἵλεως αὐτο ϑμηται. δοι πόσα ἔπαϑον (ὦ) παῖδες (ὦ) τοῦς, Οοτθὴν ποιήσοιντες 

δυνὸν ᾿ ἐξέπεσον πωτοίδος, ἐλϑυϑεοίας, ὀἴξηχ μαλωτίαϑησαν, ὶ ἐγήϑονηο δοῦλοι, χαὶ Εἰς (3 
δλλοτοέαν καὶ βυρόωρον ἀπενεηϑέντες χώρριν, ἢ σφα ἤεοϑαι ἔμϑηον ὁχρ' Ὁ διωρ, Εἰκ" ἢ 
ματίων, τί δῶ Εἰσελϑύντες κ᾽ τῷ Δανιήλ, ( πυξάλυτο; τ ὃ Εἶπον; καταρῥαΐον τὸ Να- 

(ουχοδονύσορ ,καταασάσον εἰντὸ ὃ δχδυμα: καταδόμε αὐτὸν Οἰπὸ τὸ (ϑρόνου; σϑ᾽ οἷ τοιού-- 
το, ΔΑΝ ἐϊξήτοιοωυ οἰκζιρμοις' αρομ' τῷ Θεοῦ, καὶ ὅτε ἐν τῇ καμίνῳ ἦσαν, ὁμοίως. δλλ᾽ 

“" , "“» Ι 3 , ! 

οὐχ ὑμεῖς δλαὶ πολλῳ ἐλφήονα, ὠκείγων παρρντες, ἐ δικαίως πολλαΐχις, οὐ παίύεοϑε ἀ- 10 

ρώκϑμοι μνεία. ἃ ὁ μδν φησι, κατάδαλε τὸν ἐχ, θρϑν, ὡς χατεπόντισεις ὃ αῇμα τῷ ᾧα- 
φαω ὸ Ὁ, πλῆξον ἀὐτε τίου στίρχᾳ " ἕτερος πάλιν, αὐστόδος Εἰς τόμα. ἢ οέκ Ἐχιγυώ. 
σκέτ ζωτί ῥήματα ; πόϑον δίζυ "ὑμῖν ὁ γέλως ὦ, ὁράς πὸς δφιχαταγέλαςι,, “τὸν 

χωεὶς παϑοις λέγηται; ἃ πᾶσα ὃ αἱ μζδτία τότε δείκνυται πτῶς ὅθι αἰογραὶ, ὁτὸμν αὑτίω 

“ἰζόπω 

7.) 

γυμγώσῃς Ὁ ὀζρϑέσεως ὅ Ὅλ μϑίωτος." αὖ τον ὀργεοϑύντα αἰ πσομνήσγς ἢ ρημᾶν, ὧν Εἶπεν οὖν τς χυὰν 
τῳ υμῷ, κατα δύσεται κα καιταιγελα σε) ἑαυΐν, ὁ βουλήσεται μυοία, πεπογϑεγαι, ἢ ὠκῶνα, 

" ὡὅ τὴ ( ῥήματα. καὶ! τὸν οἰκόλριφον αἰγαγῃς Ων πίω μίξιν ποὺς τέρμ) πορνθυομϑῥέωω 
γωυαῆχᾳ, ἢ «ὗν ζο τίου ὡποςραφήσιται ὡς μυ(φρὸῤ. ὅτω ὶ ὑμεῖς (ὦ μὴ ὦτες ἐν τω] 
παϑ, καταγμώτ γι. καταγόλοιςα, Ὁ», κ) »ξαϊδίων (ῷ ρήματα ζαῦτω μιϑυώτων, καὶ 

γευναικώδους μοιροψυχίας. αὶ ὁἹωσὴφ ἢ ποραϑεὶς, αὶ δυΐλος ϑμόιδμος, κὶ δισμωτήφλον οἰ-- γ9 

χκήσαις, οὐσὴ οὕτως ὑξέξαλεβημα πικρὸν χτ' τὔν' λελυπηκότων. ἀλλα Φί φησι; Κλοπῇ 
ὀχλῴπζυ ὧκ γῆς ἙΘραίων" καὶ δ πυϑϑε) ϑησιν πὸ ἴὰος. αἰαοωδεται "Ὁ αἱαῷ] νῦν 

εἰδελφικὅν χακδὺ μᾶλλον ὠκοίγων μ᾽ σοιησοίντων αὐτὰ, οὕτω χα ἡμας “Δ φκεῖοϑαι “ϑὴ, 

μάλλον Ψ ὀπηρεαξ ἁτων αὐ αἰλγεῖν αἰπὺ αὐδἕὦι αὶ βλάξη γν} Εἰς ἐκείνοις “[6- 

(αζνει. ὥασερ΄ ἔΐζυ (ὦ λακίϊζοντες λοις, χαὶ μέγα φρφνοιῶτες, ἐλέου ἀξιοι καὶ" ϑρη- 19 
νου τὴς μανίας ἔγεχα ζωύτης Εἰσὶν" οὕτως (ὦ) αἰδικοιῶτες τιὺς συ οδη ποιοιωζως ἀὐῖς χα.- 
κὸν, ὦτο ζω ὁ ἑαυ" πλήοντες ψυχας, πολλῶν ὀδυρμδὼ ἀξιοι χα «ϑρίωων, σέκχ ρων. 

Οὐδὲν γδβ μμαρώτερον ψυχῆς ἰρωμδίης, Οὐδ᾽ γλωῆης ἀκαϑαρτότορον ζοιαῦτα ϑνούσης. 
δἰ,ϑο9υπὸς Εἶ᾽ μὴ αἰασίδων ἰὸν ἀμέσνις. αὐ,ϑο» πος ΕἾ μη μὴ ϑνοίο. 15 τῦτο σοὶ 
φόμιει γέλϑνον, οὐχ ἵνα. δοίκφης, δλλ᾿ ἵνα ϑοραπτάσης ζῳ ἑτέρων τραύματοι. αϑαμιψήδϑητι τί 10 
σοι γδήνεσα, Φησιν ὁΘεύς ̓ συγχωρᾷ!, ὼ ἀφιέναι. σὺ ̓ ὲ ἐμὲ ὐϑακαλάς κοινωνὸν δινέ. 

εϑ.ῳ τῆς αἰαίξοπῆς γὴν" ἐδ πσοςαγ ὅδ, ὶ ἐοϑίοις (ὃ ἀδελφὸν, ἡὶ φοινίπεις τίω 
γλωῆῤν, καϑούπερ (Ὁ μαμνόνϑνοι “Σὺ οἰκείων μελαὶν (ἦν ὀδός. πῶς οἰμι( 

ὀζέδολοων ἤδεοϑαι χαὶ γυλάν, ὁτὸρμ τοιαύτης θύχὴς αἰχϑύσῃ τ οἷς (Ὁ) Θεὸν χοξιύεοϑαι, 
᾿ ! 

ΧΟ 

«. ἐμίη 

ΩΝ 
χ' δίων 
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χρὴ ̓ ἀὐποφρέφεοϑεὺ, καὶ ϑ μισεῖν, ὁτὸρ τοια τοι αἰδηκαλῇο Σ οὐ ὁ δ ροιτ δὴ χαλεπώτερον; 

Εἰ ) μιυφηξλοις οὐ γχ,0» «ὐδϑσιέγαι ἤθροις ἔρντα ̓ᾧ οὔκ ὀχοντα, μόνον, δρλα υἱ κατευ- 

χόνϑρον, πῶς οὐχὶ ἡ τὸν αἰξαζόλων αὐτὴμ απείγτεοϑαι δεῖ ; ζυτ᾽ ξῶυ ὠὐνοϑντες, ̓  τῆς ϑυ- 

σίας τίω χσσυλασιν Εἰδῦτες, ἦι ΑὑΩΡ δρῶν ἐτύϑν, μήτε ἐϑρὸν ὑλωμϑι" καὶ ν χωμδι, 

4 αὐβδυχὼ θα, ἵνα καὶ "μῆς μ᾽ ἡρϑροτηκῦμων ἡ ἡμῖν λϑιδόντες συγχώρησιν, “ ΤΡ ῷ 

βήματι Ἔ Χοιφοῦ οροαφςώνϑυ ̓  ᾧ ἡ δύξα Εἰς ὧν αἰαΐγας. 

Λογ τ ΙΑΡΧΚΟΜΕΘΑ ΠΑΛΙΝ  ΒΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΙΣΤΑ- 

νειν; Εἰ μή γ2: ἐζορδμ, ὡς ἴμες, συςατικϑ ὑχιτολάν “ασοὐς ὑμᾶς, ς - 

10 μδν συςατικϑν; 

μὐπήμῶ, « 5.) ΘᾺ ΠΟ ἔβη ἀὐυτῳ χε) "ὃν ἐτέρων "αἰλυπνφέρευϑαι, ὃ οτί ὑπαίρας σαὐτὸ, 

ς [ει στὸ πειλαθῶν αὑτὸς πίθέκε᾽ χαίτοι τοσοεύτῃ ὑπτιδίϑρθωσει ησοῖ-. 

ΚὙΡῚ ἣν μῦμος ἐμασόϑεϑεν, χαὶ Εἰπων, «ὧοϑς ζᾳῦτα Ὡἰς ἰχϑμόργχαι ὅτι ἐξ 

ὃ ΝΣ Ὁ Εἰλικρινίαρ λαλοδεθμ" αλλ ὅμως δύνα Ὡῤρχεῖται ὀκείνοις. τοιοῦτον 

“248: χω αὐτὰ τοῆλος"" τὸ  δυχεῖν ἰδὲ ἑαυΐ μέγα. τι λέγῃ πύῤρω χα- 
οἷα Βῆ γέκηχε, ἃ “ πολλῆς τὴς «ἰϑιουσίας ἀὐζ' φόνγή, καὶ ᾿ αὐτβόολῆς. 

σὺ δὲ μοι καντεύθεν σκόπει τέο «ἰδιοισίαν αὐτῷ τὴς σοφίας. τξᾶγμα ἮΡ δυκριῶ ἐἢ 
σκυ,ϑ 65» πὸν, ας ϑίψής λέγω, οὕτως ἐπήρε, χρη ἐἔδείξε λάμισδον δὲ Ὁ ὺ αἰθιφλνέο, ὦ ὡς Οὐύ- 

10 τίωυ αὑτῳ αὐλεσινς ὧκ ἦν Εἰρηδίων ἀνακύψαι. ποιᾷ ἊΝ ᾿ὠδν καὶ δὴ τῴτπηλει. κα 

Ὗ»» τὸ μυείες ϑριϑ μῆσαι χιγνδυυός, ὑόρειφ, φεοχωεξίαρ, αὐαιγχαε, καὶ ὅστι πιαῦε, ὁ ἐπή- 

γαγ4 λέγων, Οὐχ ῥαυτοῦς ((μειάϊομδυ, αλλ ἀφορμάυ διδόντες ὑμῖν καυχήματος, καὶ 

ἄίϑησιν ἰζο' παλιν κέ σφοδρεΐς, καὶ «(Τ᾽ πλείονος τὐδαμυλίας. ὠΐζαύθα ἃ ̓ Ὅρα. 

γαάπης δὴ τὰ ῥήματα, Εἰμὴ ̓χρ ζοιδι,ὦς πε, συφα ικι Ἰλπτολών' ὀκφὸ ἣ γέμα Ὡιὸρ 
"δ ονήμά. ἃ 3 Ἂς φρονήματος ζὰ δέ λϑαδμα, ἀναγκοιίως ᾧ γονίμως, ὁ θυμοῦ. ὁ ου νὰ πάλιν φησίν, ἑαυ- 

ω ὥῶν (ἀωιςαάνονϑρ, αλλ ̓ αφοριωιδι διδῦντος ὑμῖν καυχήματος. χα, Πάλιν δυκεῖτι σ᾽) ιὺ ὑμὰ 

"στὸ λογϑυ ζα; Ἷ κατενώπιον τι ᾿ Θεού Χοισῷ λᾳλούιϑν. φοβούμαν, γὰ μήπως ἐλ- 

ϑὼν ουχ οἵοις ϑόλω εὕρω ὑμῶς,χαὶ ̓ἔγω  εὐρεϑαῖυ ὑμῖν δὶ δῇ οὐϑάλετε. ἵνα δ (μὴ Ἰδυξη ολακείας 

δύξὰν λαμίαγον, ὦ ὡς ἐΦιέμϑρος τὴ τὴς ζῶ αὐ δι φρμῆς, (αὐτὶ φησι, Φοξούμαι μήπως ἐλ- 
30 ϑωὶ οὐχ οἵοις Ῥλω εὕρω ὑμᾶς, κῴγω ᾿ εὐρεϑαΐ ὑμῖν, δῇ ὦ ,ϑόλοτε. ἄλλα ̓Οὔτα ὅ' “ μῷ' κα..- 

τὴ ἡφθίας πολλῆς οὖν ὐρχῃ: 3 ὀχ ὕτως, αλλ᾽ ἡμερώτερον. ᾳ δὲ ἕξιν ὃ ὁ φησιν; εἶπε τοὶ 

τὴν τειρᾳσμωῖ κα ἦν κυδχυύων, καὶ οι πόμταχοῦ πομπάνε) «ἰϑατῦ Θεοΐ ὦ τῳ 

Χρις ὦ, χα ἡ φἰχευμββη πᾶσοι ὥν" ϑολάμζοις οἷδε τύτυς. ἐπεὶ δίχυ μωγάλθι αἷδὰ αὐτῷ. 

ἐφλέγξανν, ἡϑλυποφέρει ἑαυτῷ λόγων, βρη θα τ παλιν ἑαυτοὺς ̓ (ἀμωικάνειν 95 λέν τὸς 

33 τοὐς!ν᾽ ἴσως τίς ἡμῖν ἡ «ντερᾷ, ᾳ τϑ, ὡτΤΙαῦλε; ζωται αἰϑὸ σιαυ ᾧ λέγης, ̓ ὸ στύτον ὑπαί- 

Ρέις; ταυτίου δ, δέζυ λύων τίω εἰ πσονοιδμ' »ησιν, δ οὐ τῷτο βόυλοίβα, ὯΙ μπαζει καὶ ὶ ἑαυ- 

ὧν ἐ ἐπαίρειν ̓ Δλλαὶ τοσίηογ ἀπέχρυϑῳ τῷ διηϑέωαι ἀστὸς ὑμᾶς συςα ικδ Ἐχιφολών, ὡς 

ὑμας ἀντι ἐχιςολῆς ἐχῴν. 
.Η γὰ ἔχιζολὴ ἡδὺ ὑμεῖς ἐξέ, φη!. ΤΙ ἴθι, ὑμᾷ ἐφ Εἰ ἐδει απὸ ἐ- 

49 τέρρες ἡμᾶς συνςτικλέευαιυμεὶς δ ̓δυγάγριδι εἰ εἰς μέσον ἀντ᾽ ἔχιφολῆσ᾽ ὃ δξ ὁ ω τῇ φῷ- 

τέρα Ἐχιτολῇ ἐλελι, γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς Ὥἰποφολὴς ὑμᾷς ὁ ὁφέ, δλλ᾽ οὕτω (ὦ ὡ»-: 

ζωῦϑα οὐ ὁ λέγη, μετ᾿ Εἰρωνείαρ: ὃ, ὡς. σπληκβικώτερον ποιήσοι τὸν λόλϑν, εἰ μὴ ἰχοίδουδι 

συφα θυ Ἰχιςολωῖν ; χαὶ αἰννῆόμϑμὸς ἐῶν ψώδαωποτόλοις, ἐπήγα ἣν, ὡς ἵμες, τολεύ.- 

μὰς, ἢ ᾿ δὲ ὑμδν συςα ιν Ὠχιτολών τὸς ἄλλοις. εζᾳ, Ν᾽ βωρὺ ὦ ὃ εἰρημϑύον, 

Ομ εγίοί, [ΟΠ1.3. ζεςο» πραιμυθήται 

{τυ 

"ΘΙ Κορ. εἰ, 

[ Κορ. ΠῚ ,. 

᾿Ξ «ἰΚοῤι8. ς. 



ὧν γ.. 380 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
αὐ δα μυϑεῖται εὐ ἐπαγωνὶ λέγων, »Ηἴλιφολη ἡμδυ ὑμς ἐςε, ἐγίξγρα μιμϑέη ἐν 

ταῖς χαρδίαις ἡμδϊν, γιωσχϑυδίν αἰτοῦ πόύτων, 
3 Φανερφύμϑροι οὐ ἐφὲ ἐχιτολὴ Χοιςού, Ἐνζωῦϑε οὐ μόνον ἀζοῖς αἰγαίπην, 

λα ἡ ὶ κοιτορϑϑώμαιται αϑρτυρφ' Εἰπείκανοί ΕΣ ἰσι δεῖξαι πᾶσιν αὐ ϑεῦήποις δ, τὴς οἰκείας 
Ὡρεῦ Ὁ ϑιϑιισκιίλου ὃ ἀξίωμα. ὅτογο ρθε," ὕλιρολὴ ἡμδ ὑμῇς ἐφε᾽ ὅπερ ἐν ἐποίησε τὰ ς 

γράμματα (ἰμυικώνται ἡ ἡμα, ὸ αἰδεσίμωους “ποιοιέῦπαι, ὅη» ὑμεῖς ποιξτε,ὺ ὁρώμϑροι α ἡ αχϑυό- 
ὅροι. μα ν ) ϑρότη ᾿ (ἢ ϑιϑασκαλον ἴωϑε οσμῴ,ᾧ (ως ἄν: πάσης μᾶλλον ὕχι- 
φολῆς. ἐπξε γφαμρϑμὴ οὖν τῶῖς καρδίαις ἡμδν᾿ τοτόςιν, ἰὼ πόρτες 1 ἰσοισιν, οὗτως ὑμάς 

πϑυζαγοῦ αἰξεφέρομδν, ὺ ὡ γῳ ἡ ἐχορδν" ὡς ἀν εἰὀλεδι, κα σύςασις ἡρδυ πσϑος ἑτέρρες 
ὑμᾷς ἐ ἐςε, κ᾽ ὙΣ ἐριδυὺ ὑμᾶς Φ» τηκαρδία δμευεχώς, ᾧ ας ἁπὸμίᾷς τὰ ὑμέτερα ἀ.- τὸ 

ναχηριήοινϑμ κατορϑωμαζῳ.οὐ τοίγεου "πο ὰ "ἢ δός ἐτέρϑες ὑμᾶς ἐρ σύςτισιν ἡμῶν, διό. χι ἵν 

Ϊ θα Ὡπρλον “Πυμων" λα καὶ Κη ῷ σφόδρα φιλῷυ ὑμᾶς, οὐ ̓ δεομῖβα πρβς μιὰς συςαί.. 

σίως. κῦϑϑς γδ (ὅν: ἀγνώζῳ τίς δέῖται γραμιμῖ ΓΧ" ἀμᾳς ἢ οὖν τῇ Ἰ ἰ σοία. ἡμῶν ἐ ἐαι. ὴ 

. Οὐκ εἶπεν, ἐςὲ, ἁπλοῖς, δρλα, ἐπεγραμυδόη" τιτέςν, Οὐδὲ Ὥστοττεστιν διυύα δε. ὅσῃ 

Ὁ θπὸ γφαμμώτων αναγινώσχθντες, οὕτως στὸ πῆς καρδίας ἡριοῖν γινωσχοντῃς ἴσασι ιξ 

πόρτες τίω αἱ αἰγάπον ἤκΚΦν, ζω ὀχοιῶν «ὐἰξιυμᾶς.. εἰ τοίνιωυ ταὶ γβάμματα ὅκα τοῦτο ἐ- 

φῖν, ἵνα. δοιλώσῃ δτί ὀδῴνα μοὶ φίλος, ὼ Ὁἰπολαυέτω "πϑμιίας, ϑὐρκῇ ἡ ἢ ὑμετέρᾳ αγα- κι τοσαίῳ 

πη ζὴ πὸρ Ὁ ἀνόσαι. ἀν τε γὸ «ποὸς ὑμας ἴωμϑρ, Υ̓ ἰδεό θα ἑτέρων ἦν (μυιζώντων ἡ ἡμᾶς, 
ἢ τῆς Φιλίας ὑρόν «ελλαμεβλνέσης" ἀν τε ππρῦς ὁτέρῳς, ἰυ χοήζορμδν πάλιν »φαμμάτων, 

ἣ γῆς αὐτῆς ἀγάπης αὐτὶ πύτων Φρκυσης ἡμῖν πάλη. αὐἰξεφέρομδν Ὁ» τίω Ἐχιζολίω το 

οὖ τοὺς καρδίαις ἡμίν, εἶτα Τχὶ μέζον ὁ ἐπαίρων ἀύρις, ᾿ ὑπιφολίω Χοιροῦ χαλᾷ, λέγων, 

Φάνερούκϑμοι ὃ ὁτι ἐφξὲ χιςολὴ Χολτού. Καὶ αὔτ Εἰπὼν, λαμξαίει λοιπὸν 

αὐυθθεσιν ὼ ϑρχίω τντόλον δξοτάσαι ζὶ τῷ νόμου. αὶ ἀἰνλως ὃ." στὸ ἐγζυῦϑα φησιν ἴἵσ, αἰπὺ 
(ἢ Ἐχιςολίω" ἀνωτέρω ἐξ δ ὡς (ωιςώνζω,, δ 9 Ἑχιςολίω ἐκάλεσεν" ογζῦθα ὃ 

Ἐχιφολίω' Χριτού, ὦ ὡς ἐγνζᾳς (ὃ νόμον ἐπελφαμρϑέον τῷ Θεοῦ. ὦ γὰ ἐξουλεο ὁ Θεὸς 1: 

δηιλαύσαι πᾶσι, ἡ ὑμῶν, ἴαυτα γέγρατῆαι οὖν ταῖς καρδέωις ὑμδμ. ἡμεῖς ἢ πορεσκα ασει- 

υὃν ὑμας, ὥςτε δίξαοϑαι τα »φάμμαται. χαϑαῦπτρ ΜΜωύσῃς ὧν λίθοις αὶ (κκ πλάχας 

ὀκόλᾳ ων, οὗ ουτῶς πμεῖς ὧς ὑμετέρας υχας. δ 5 φησι, Διακρνηϑείσει υῷ ἡμδ. 

Αλλ᾽ ὦν τύτω δῖ ἰσον Θἴχν. Ὁ  γὺ ὥκῴναι αἰστῦϑ  Θεοδέγφαφησον, αὶ αὗται «ἰαὐὸ τῷ 

σγθύκατος. πού τοί τοίου ἡ ἸΩ  Φορα; ; Εγίεγραμεμδῴν, οὐ οὐ μέλονι, λα πγθύματι 10 

) Θεού ζών»ε" οὐκ ὦ πλαξὶ λίϑηναιρ, δολ' ὦ πλαξὶ καῦδας (ρκιναις. 
Οὐον ὃ) ὃ μέσον πνθύματος ἢ μέλανος, λιϑίνης στλωκὸς ᾧ (θρκίνης, τοσίηον Ὁ ὀζγί φορὸν 

᾿ τύτω καχεήων᾽ οὐκοιω (ἢ ὀζρκονήσαντες, τ ὀίρκονήσαντος ὠκείνοις. δαὶ τα τῶτο, ἐ- 

πεὶ μέγα ἐφθέγξατο, ζαχίως Ὡπλαμξλυ)ὲ ἑαυΐ, λέγων, 
! 4 Πεποίϑησιν ὃ τοισύπίου ἔρμδν δζᾳ τι ᾿ ΧΧρλφοὺ ππϑὸς τὸν Θεόν. 25 

Καὶ πάλιν ὅλον λὐατίϑησι τῷ Θεῷ. τύτων γδὴ ἡμίν ὁ ὁ Χρισος οὐϊτιὸς, Φησιν. 

᾽ Οὐχ ὅτι ἰχαψοί ἐσμεν φ  ἐαυνμ ἃ, λογίσαοϑαι, ὡς δ ἑαυτί, Οραπαλν 

ὦ ἐ ἑτέραν γπιδίδρθωσιν. Ὁ)» εὖ χαβοολὴς τίω ϑρετίων ζωπίων μαίλιςο, κέκηται, 

τίω ζῳπεινοφροσύνζω λέγω. διόπερ στὸν Εἴπη Ἧι μέγα «δὶς ἑαυ, πάσῃ κέγχρος) αυϑδῇ, 
ὧι σφοδραΐς ποθ μυ ϑύσοιοϑαι ὃ Θέρηρλον ζῴπῳ πϑρτὶ᾿ δ ὺ ον ζαυλα ποιᾷ, λέγων χ 49 

᾿ ὅτι ἱκανοί ἐσμεν αῷ ̓ξαυ Ων) ὧι λογίσοιοῦ,, ὡς δ ἑαυ Μ᾽ τετέςιν, χ ὅτως Εἶπον, πεποί. 

᾿ ϑησιν ἔχουϑι, ὡς ὃ ἡμέτερον ἐ6), ᾧ καὶ τῷ Θεοδ΄ δρλαὶ ὃ σὸν αὑτῳ λυατί ϑημι καὶ λο- 

ἢ γίζομοι. Η γδὶ ἱκανότης ἡμδ ἐκ Ἐ Θεού" 
Ἶ 6 Ορ ἱκαϑωσενήμας Δ σα κόγους χφυγὴς δύ, ϑήκης. Τί αν, ἱκαϑωσε; δωυα- 

: τοῖς 



ἐπέ 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠῚΣ Τ' ΔΕΥΤ. ΛΟ Γ΄ ς- δι τὸν γ. 
εἶν ὁποίησε καὶ Ὁ Ὠχηιτηδιείοις. οὐ μικρὸν ἢ πϑ», ὃ χγμίσαι τοιαύζος σλαΐας ὦ Ἐχιςολας 

τῇ οἰκυμϑύ, “πολυ ̓μείζοις τὴν πσϑοτέρων. δἰ δ ἐπήγαζν, Οὐ γράμματος, ἀγα 

πνεύμιατες. Ἰδοὺ πάλιν ἀλλη ϑἠμφοροὶ. Τ{ δέζυ; κῶνος οὐχ Ιῶ ἡ πρθυμαικῶρ ὁ ὀγόμως; 
πὸς δὰυ φησιν, Οἰδωυδν δδιον νόμος πνϑυματικός ὄθιιπνθυμαϊικὸς ἃ “ δον οὐ πγεΐμα πιι- Ῥω ζιΦ, 

ξ ρέχεν. ου νὰ πόμα ὡκόμισε Μωῦση, αἰλλα' γθάμματα ̓ ἠμφεῦ ὃ Ἐχιςεῦ ονμδυ πνεύ- 

μα διδόναι. δ[9 “ἐπεργαζεται ἐδ λέγων, Τὸ "ὃ γϑάμρμια τ σύκτείνει "ὦ δὲ 
σνε μα ζωοποιῴ. Ταῦτα ὃ ὑχ ἁπλαῖς φησιν, δλλ᾽ κεῖνες αἰννῆομϑνος ὧν μι- 

γαλοφρονοιώζας Ἐχτ τοῖς ἰουδαϊκοίν. γράμμα ὃ ̓ὠζῳύ)α (ὃ νόμον φησὶ, ῷ κολοίζον. 

τῷ τοὺς ̓ πλημμελοιώζᾳε' πνευμωα ὃ τίου χὴν τίω 9 ἵ Ἔ βααήίσματος" ποις αἰ ποϑ ἦμ 
το αμδογιών μχρωλένζας ζωοποιούσοιν. Εἰπωνγὰ» τίω Αἰ Θφορὸὰ τι εἰπὸ σὲ πῆς Φύσεως ἣν 

πλακδὺ, οὐκ ὡνόζωτείξει αὐτὴ, δυλα τὐοχϑραμοὺ αὐτίωυ, ζωυτίω ἔλιπλδον ἐργα- , 

ζέται, τ [ μάλιςα ἐλῷ ῷ ὠκροατίω ἡδοιύατο, ὐπὸ τϑ ἰσυμιφέροντος ἡ χϑυφου, οὔτε 5» 

“πῦνον ἔχειν Φυσὶ ὦ μείζονα χϑβέχᾳ τέων θη. Εἰ ἰγρ αὐ  Χειτοῦ ὀζαλέγρῳδιος, ὠκᾷα 

μόλιςα, τίϑησιν, τῆς Φιλόν,ϑοφπίας αὐτο 661 μάλλον ἣ τῆς ἀξίας, καὶ ἡ ἀλλήλοις (μυδδε- 

15 ται ΄ πολλῷ μᾶλλον Ἐχὶ τὴς Ὁ. 9 ,ϑηκη [ «ὐαγκαίως 7 τοῦτο ποιᾷ, Τ{ δῶ ὅϑι Ὁ »)ϑάμμα 
ὩποκΊ εἶνε! ; Εἶπον δὰ πλαξὶ λιδίναι, ὑκαρϑίήαις (ὄρκύαι" συοδπτω ἢ 5 μεγαλέιυ ἐδὸ- 

χει δζμφορφν λέγ. ποϑϑσέγηκεν δι δίω «ἢ ὶ κείνη 2εἐμμαῦι" ἡμέλανι, αὕτη δὲ πγεύμα νι" 
ὅτε τοῦτ᾽ πόμυ αὐτῶν διήγήρε. λέγ δὰ “ων λοιητὸν ὅπερ ἰκϑμὸν αὑτοις  γῇερωσαι" οἷς ὃ ἃ ( 

οὐποκ)είνει, τ δὲ ἐζωοποιᾷ. Φι δὲ τοῦτο ἔς!ν; ον ᾧ μμῶο  αἰρδδτημω ἢ ἔχων, κολρίζεται ᾿ οὐ. 

20 ζωϑαὸ αἰμϑρτυμα ἐγών, «πρόσελϑῶν βαηῆίξεη) ̓  Ἀχ δας" δίκαιος δέγνζμδνος ζη 
ϑενατε τῆς αἰρδοτίας ἀπαλλαγείς. ὀγόμιος ἐδ ἐλέδι Φονία, λύαιρδ!" ἡ ϑρίς ἐαν ̓λϑίξη 
φονέα, φωτίζει ὁ ζωοποιῷ. καὶ ἀ λέγω φονέα; ξύλα ἔλαθον ἐν σαδξατῳ συλλέξαντα. 
ὁ νόμο, χ, ὁ ἐλίϑασι" τοῦτο ἐς! ̓ Ῥ γξάμμα; Ὀὐπυκδνει. μνϑίους  αἰδροφώρις κα . λῃφας λαμι-- 

λύε ἡ ἄδϑιο, ὺ ὁ βαπῆιζουσα ἀπαλλάῆει. δι κ «ϑϑτέρων καχδί τῶτο σι, ὁ πρευμαζω- 
25 οποιή. κῶνος Ὡὸὖσο ζώνγτος νεκρὸν ἐργάζεται 4 ἀἰλόνζο. ̓ αὕτη οἰπόνεκροῦ ζωντα χατα- 

σχϑυάζει τον αὐ εύϑεουον. Δρῦτο ασϑῦς. μὲ ᾧ ο πιενρὴ πεφορισμένοι" ὴ οὖν 

Εἶπε, κολάσω ὑμιας, ἀλλ᾽, λὐαπειύσω ὑμας. οὺ αι τῷ » βατύϊϊσμαῖι λαυπῆθεται τὰ ἀἰ- 

Αϑοτήμαιτει, δξαμίφε!) ᾳ ππϑλτερρ, ζωοπιειήται, ὁ 0 ̓ αὐνϑενῆρς, ὥαστρ Εἰς 'πλαΐκοι εὑτιῖ 

τίωῦ καρδίαν ἐήεαφεζ πα πασαὴ δὰ οὐνέησον ποίνεωυ ὅσῃ τὸ , πγθυμιατος ἥ ἀξία, ὑτὸῳ αἱ αὴ 

30 πλάχερ εἰστῷ βελτίοις χὰ ̓ππεστέῤων ὁτὸμ μέζον ἡ Ὁ αὑτὴς ς Τὴς λίάςασειως Ἰηπιδεικνυης- 

ται. ὠγδρκ Ὁ ἡγέκρωσις αὑτῇ τὴς πρϑότίρας χαλεπωτίρᾳ , ἧς νὰ «παλλωῆε, καὶ Ὁ πισάτῳ, 
ὅσῳ ψυχησὼ σώμιαιτος βελτίων᾽ καὶ αὕτη δὲ ὀκείνης (ϑωωΐςα,γὴ ζωὴ, ὦ ὦ πγεύμια δίδωσιν.᾿ 
ἢ ζω τίωυ δυωνατον .« ἐϑοίσαιοϑαι, πολλῷ μάλλον τίωυ ἐλοῆρνα. ὠκείγζυ ὥ γ «ενῖ. 

ται Εἰργάσεντο" σαυὐτίω ὃ ο οὐκέτ, Οὐδεὶς γδρδγούαται ἀφιέναι αμδρτίας, Εἰ μὴ μόνος ὁ 

55 Θεός. συ νίδ' ἐκείγω ὃ ἣ χωεὶς πνεύματος πφρν (Ὁ πσρηφῆται. οὐ τῦτο δὲ ὅ21 μόνον ὃ 

λειυμαφοι, ὃ ὅτί ζωοποιεῖ, ὌΝ, ὀτιχαὶ ἑτέροις τοῦτο πος ποιᾷν. Λάζετε γ)5, Φησι,πνϑὰς Ιωαγικικβ. 
μα ὧγιον. ὄζρ ἡ ,χφεὶς, πνεύματος ̓  οέκ ζω; δ λα δάκγες ὁ Θεὸς, οἷ, τϑη τῆς κεὸξ-. 
οἰσίας δὴ τὴς α!Ἱωτατω, ἡ τῆς ϑἰσίας “τῆς βασιλικῆς ὠκείνης, ἡ τίω αντίων ἐχᾷ! ἰχεὼ, χα 

τῶτο φησι. δ ὁ ᾧ ἐπαγή, Ων ἐδν' ἀρῆτεζας αἰ μδρτίας, ἀφέωνγ)" καὶ ὧν ἐὰν κρουτῆτε, κα-- 

49 κρυτέωυται. 
Ἐπτὶ δὰ δὼ ἐζωοποίησεν ἡ ἡμαξ, μδύωμδν ζαίντερ, μὴ παλιν ἐλὶ τίω πσϑ᾽ τέφραν ἐπθνίω- ἩΘῚΚΟΝ 

αμϑυ γεκρότητα., ᾿) ᾿ Χειὺρ ΡΥ οὐκέτι ὸὐποϑνήσκει. Ὁ "Ὁ ἀπέθανε, τῇ ἢ ἀεδρτίᾳς ἀπέϑα- Ῥωμ. τοῖς 

γέ μ ϑατ ας ᾧ οὐ βούλεται ἀεὶ ἰχογιπιὴ Ἵμας ἢ σώζέοϑαι" ἐπεὶ κεγοὶ ἐπτλώτων ἡμεῖς ἐσόμε-. 

δ ἡ ἡμδυ Εἰσφέμοϑαι τί βουλεΐ). Εἰσενέγκωμϑν τοίνιω, χαὴ τίω ΔᾺΝ 

ΟΒεγίοι τοι. 3 ες 3 

Ματϑ. “α.κα. 



Ματϑειζ,λ. οἵα ἡ πηγή τῷ βορθόρρυτύτν. Ἐκ δ᾽ τὸ οὐδιοσεύριατος τῆς καυρδιοὶς Ὁ φὸμα λαλᾷ. ἐ- 

182 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗ͂Ν ΠΡΟΣ 
ζωΐσαν αἰ φτηροῖνϑυ. τί δὲ ὅδι ψυχὰς ζωὴ, ὑπὸ τῷ σώματος μόμϑοινε. ἢ δ ὦ σῶμα τότε 
λόγϑμϑν ζην,ὁτὸμ βαδίζῃ ὑγιῆ τινα βαΐδισιν" ὅτὸμ ἢ καταχέη:) λυϑὼν, ἢ ΓΟΝ ζαξιν 

χινῆται!, καὺ ϑυχή ζῆν, ἢ βιιδίξειν, τϑωτὸς ϑαγατε χολοπωτέρᾳ ἡ ζοιεύτη ζωή. καὺ φϑέν.- 
γηται μηδὲν ὑγιές, δλλὰ Ἢ τ απλήγων ῥήματα, ἃ ἐτερα ὀρ9᾽ ἑτέρων βλέπῃ, πάλιν δ 
τιτπλϑυτηκύτων ἐλεενότερος ὁ τοιούος, ὑὁτω κὶ ἡ ψυχν, στὸμ μηδὲν ὑγεὲς ἔχη, κἂν δοκῆ 

ζῴν, τέϑγηκεν ᾿ ὁτὸμ Ὁ χοισίον μεὴ βλέπῃ ὡς “γοισίον, ΔΛ ὡς μέγα σι ὦ τίμιον, ὅτὸμ τὰ 

μέλλογτα μὴ τνοῃ, ὡϑλὰ χαμαὶ σύρη"), ὁτὰν δι 9᾽ ἑτέρων ἕτεροι πο Ἴη. πόθον γδ 
δῆλον ὅτι ἦν ἐἔχουϑρ: ὑκ στὴ: οὐνεργειών, ὁτὸμ δῖχυ (αἱ αὐ μὴ οὐεργῆ,οὐχί τέϑγηχεν; 

δῇ ὁτὸν μὴ ἔχιμθ ται ρεῦ, ἀλλα αρπαξηρὸ πρδανο μοῦ. ποθεν δεώα μαι Εἰπεῖν ὅτι 

3 

ψυ χζω' ἐχάς; ὁτί βαδίδεις εοὐλλα ζπτο ὰ αὐλϑγών. ΩῊ ὅτι ἐαϑίᾳς ἡ πίνφς ; γα ζγο ἡ 10 

ϑηρίων. δ ὅτι ὀρϑὺς ἔξηχας ὅχτ δύο ποσί; ὅτο μοι μιῶλλον δαείκψυσιν, ὅτι ϑηοάον εἶ ἀν,θ6φ πὸ- 
μηρῷον. ὃτὸν Ν᾽ (ᾳ ἄλλα ἔχης ὠκείνου, 5 ϑζμναίςασιν μηκέτι, μάλλὸν με ζα φοίῆεις 

ὀκδειμκατοῖς, ὁ μάλλον τῆφφες ἤ νομίξω Ὁ φωινόμδμον. ὁ Ὑ5} εἰ ϑηολον ΕἾδὸν λυ, ϑερπίνῃ 
φϑείοιϑρον τῇ φωνή, οὐκ ὠ δὲ ἀδ' τὐτοξφζω αὐ ϑφότον ἐῇ) δια δὶ αὐτὸ ζ᾿ δίω Ἔ» 

ϑηοίον ϑηφλου περοτωδέςερον. πόθεν δξζυ διμυήσομαι μι ϑεῖν ὅτι ψυγίω ἔχές δ, ϑοϑΐπου, ι3 

ὁτὸμ ακτίζης ὡς (Ὁ) ὅνοι, ὑτὰμ μφψησικοικῆς ὡς αἱ κοί μιηλοι, στὸ δαύκνης ὡς αἱ αξκτοι, ὑτὸμ 
«ἰῤπάξης ὡς (Ὁ λύκοι, στόμ κλἐ της ὡς αἱ αἰλώπεκες, στὸρ δολερθς ἧς ὡς (Ὁ ὄφεις, ὑτὸν 
λϑαιηιωυτὴς ὡς ὁ κύων; πῦϑαν δευνήσομα! μαϑεῖν ὅτι ψυχέυλ ἔχεις αὐ, ϑούπου ; βούλεοὺς 

δείξω νεχρ ἂν ψυχίω, ἃ ζωσαν; ἀγωρὸν (ὃ λθχϑν πάλιν Τὶ τὸς ρχαοις ὀὐδρας ὀκεί- 
νοῦς, ὦ, Εἰ δυκεῖ, τὸν σιλλούσιον Εἰς μέσον κατα ϑώ θα τὸν Ἐχὶ τῷ Λα αῤου, ἡ Εἰσύ θα το 

εἰ ποτέ ὅ91 ψυχλς νέκρωσις. ἢ γὸ ὀκᾷνος νεκραὶ Εἶχε ψυχέω), αὶ ϑᾶλον ἀφ᾽ ὧν ἐποίει. 
δ ΣᾺΣ ἡυχος ἔργων οὐυὴν ἐποραἤσν᾽ ἤοϑις 4 ᾧ ἔπινε ἡ ἐτφύφα μόνον. ζιούτοί Εἰσι 
αὶ νιῶ (ὦ) λυξεήμονες χα ὠμοί' νεχραν γὸ ἕηρεσι χαὶ οὗτοι ψυχίω,, ὡασερ ὀκᾷνος. ὃ γ᾽ 
λερμιὸν αὐτῆς πον ὃ ̓ χαὸ τῆς φιλίας τῆς Εἰς τὸν στλησίον ἀνήλωται, καὶ ἐδὶν ἀψύχου 
σώμμιοιτος νεκροτέρφι, ὃ ἢ πένης αὶ τοιούτος, αἰλλ᾽ οὖν αὐτῳῖ τω ἀκρῳ τῆς φιλοσοφίας ἐξὼς τς 
διέλαμιπε᾽ αὶ λιμῷ πωλᾳίων διζωεχεῖ, καὶ σύ τῆς αὐαγχαίας θὐπορών “ξγφῆς, συϊϑὲ οὐ. 
τς ΕἸ πέδι βιλοίσφημον εἰς τὸν Θεὸν, αἶλλ᾽ ἔφερεν πϑωτα δρναίως. οὐ μικρὸν ὅτ ψυ- 

χὺς ἔρλϑν, αἰλλαὶ χαὶ "τὴς θύτονίας καὶ τὴς ὑγείας τεκμαΐελον μέγιφον. στὸν ἢ ζωῦτα μὴ ἡ, 
δῆλον ὅτι Ὥρ οὶ Ὁ γειεκραΐαϑαι ὐσπλώλεν. ἢ οὐ γέχρ ἂν κεἰγζω ΗΝ φήσομδν, εἶστε μωι, ἢ ἐ- 

πεῖσι (ὁ αἰ αθολος πλιήων, κεν δ᾽, ϑαίκνων, λοικτίξων, αἰοϑοίνεται ὃ ὠκοίνν συ δενὸς τ.- 10 
τῶν, αἰλλαὶ κεῖχτι νενεκρωμϑίη, χκα τὺς αἰδιοισίας αὐτῆς ἀφαιρέμδῥης οὐκ ἀλγεῖ, ἀλλ᾽ ἐ- 
φαγλετωι (Κ ὠκᾷος, ὑϑρει ἢ αὕτη αἰχίνητος, ὥασερ σώ μᾳ ψυχὰς αἰπελϑούσης, Οσσὲ αἰαϑανο- 

μϑῥηι ὁτὸμ γὸρὸ τῷ Θεοῦ φόζος μὴ ΓΟ καὶ αἰχριζείας, Φιαύτίω αὐτίωω 4) ὀϑώγκη, 

καὶ γεχραΐν αἀἰϑλιωτέρδν. Οὐδ εἰς ἰχῶφφι «ἱ σλύεται χα τς ϑὰν χα κόνιν ἡ ἡυχ, 

χαϑώπερ τὸ σώμα, αἰλλ᾽ εἰς (ῳῷ τύτων δυσωδίςιραι, εἰς μέϑίω, καὶ θυμὸν, καὶ πλεονεξίδυ, 15 
εἰς ἀτόπους ἐρωζᾳς, καὶ ἀκκίρφυς χιθυμίας. εἰ βούλει αὐτὴς αἰκριξέφερον ἰδεῖν τὸ δυσ- 
δες, δὺς μοι ψυχέω καϑοιραν, χαὶ Ὅτε ἐγ σοιφώς πῶς 81 δυσώδης ἡ αἰογρα αὐτὴ χα 

ἀκαϑαρτος. γμῦ δ᾽ οὐ δυωήσῃ (ωνδεν. ἕως "ὸ δ᾽ ὠμὸν ωὡ (ωνθεία, δυσωδίας, Ούα 

αἰοϑανόμεϑα᾽ ὁτὸρ ὃ πνᾶυ ματικοῖς τρεφώ θα ρήμασι, ζύτε εἰσύ ὅθα ἐκῴιο τὸ κακόν. καί 
τοι πολλοῖς αἰὐχράφορον τούτο 41) δοκεῖ, ἢ σύ ϑύπτω λέγω αἴξ ὶ γεέννης αἰλλ᾽, Εἰ βούλεοϑε, ,ο 
Οὐ πϑρόντα “ξετάσωμδν, ᾧ μὴ (δ) αἰοιρα ποραἤοντα, ἀλλα (ὃ αἰακοα' φθεγίομδυοι, πος 
ὅ5: κατα γέλαςος, πτῶς ἑαὺ τὸν χαϑυδρίζει κοϑῴτον, " κριθούπερ ὡς βόρξορϑν γα σὲ τὸ 

φύματος ἀφιεὶς, οὕτως ἑαυτὸν μολιώει. Εἰ »» ὃ ῥᾷ,809ν οὕτως ἀχαθουρτον, οὐνγόησθι 

"» 

"ἴτω 

Ἰσιύφδαπι 1 
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γὼ Ἡ καὶ οἰϑ τῦτο πυϑαΐ μόνον, ἀλλ᾿ ὅτι οὐ τὴ δοκεῖ ὙΜ τόπωι “3 ΟΝ ὥστ. εἰν: 

τεύϑῳν ὥπόντα ἀνξεται ζῶ κου, ἀτὺῳ ᾧ αμδτόρωρϑ, ἃ μηδὲ πλυμμῆ γομίδωνϑν, 

βούλει δξίυ μιαϑεῖν ὅσον κουκὸν Ὁ αὐονφαὶ φϑέγίεαϑαι ν εὐννόησον (ὃν ἀἰκούονζαις,παἷς ἐρυθριεἷ-. 

σιν εὖ τῇ εἰδμημοσιεύν τῇ σν. “ϊ γὺ ὠτελέφερον αἰδρὸς αἰαγφολόγϑυ; Ὧ( ατιμότερϑν : Εἰς 
4 οὃ τίωὼ τὴν μμέμων ὠθαύσιν ἑαύζις Ω τοιούτοι Κρ ἕν , Εἰς τίου δὲ) πεπορνέυμδμων γωναι-- 

δ μῶλλον 3, ὠκφναι ἐρυ,ϑριαΐσι μάλλον ὑμεῖς. πῶς δγυύασει διδοξαι γωνάγκα σω- 

φρονῶν, πο δυύων αὐτίω Εἰς ἀσέλγφαν δχρὺ τύτων ὠκίαίνεν Μ ρημῶ ; βέλτιον σηπε- 
δὸνα σι τὸ φομίφιτος αἰφιέναι, ἢ βῆμα αὐαγφον. » ἢ αὐ Ζ ὁζῃ τὸ φύμαι ̓ συυὰ Ὁ 

κοινῶν ματέχηο σιτίων ᾿ Ὅσοιτως ἢ δυσωδίας οὐσης ὧν τῇ ψυχή » μυφηρίων τολμιῶς 

10 χριωγῶν, Εἶπε μοι; ἃ Εἰ ( σκεύος οὐκοἰϑουρτῦν ὡς λαξων, Ἐχὶ πῆς τραπέζης καωτεϑε- 

“» πῆς σῆς, ξύλοις αὐτὸν αἱ παΐων "λασοικ᾽ τὸν ὃ Θεὸν ἐπ τῆς τραπέζης τῆς αὐτῷ (τεα-- 

πεζὰ ΝᾺ αἰυτοεῖ, τὸ φύμιαι τὸ ἡμέτερον θυγσρέσιας πληρϑύυϑμον ) σκθύους ἀκαθάρτου 

πόρτος βήματα βδελυρωτεροι ἀσδοφίρων, οὐκ οἶδι αϑλοξιώειν, Εἰπέ μει; κΚὶ πῶς ἔνι 
τῦτο ; Οὐνϊὲγ γὸ οὕτω ϑροργίζῳ τὸν ἀἴγεον καὶ τὸν χαϑοιρϑν, ὡς ζῷ ῥήμωτα " ζωῶτα᾽ σδεϊὲν οὕ. 

"15 τῶς ἱταμοιξ λϑαιατυς ποίδι, ὡς τὸ λόγν Οιαῦτα ᾧ ἀκούειν συνὲν ὕτως ἐκλύει ζᾳ 

νεδορ. τῆς σωφροσύγης, ὡς ἡ δζρι τύτων ὀμαπῆομϑῥη φλόξ. μώρον ἐγέθῳτὸ σῳ τῷ φόματι ὁ 
Θεῤτ᾿ σὺ καὶ νεκροῦ ϑυσωδύτερρι ἀἰσοτίϑεσου βήματα, αὶ «υτίω αἰωρες τίω ψυχώυ' , ὁ ἀ- 

χίνητον ποιεῖς, ἡ γὸ στὸν ὑδρίζῃς, οὐκ ἔς! τϑτο ψυχὴς Φωνὴ, αἰλλαὶ θυμοῦ " στὸμ αἰογφα: 

λέγῃς, Οὐκ ἐκείνη ἐφϑγξατο,αἰλλ᾽ ἡὶ ἀχϑλοισία " ὅτὸμ χακηγϑρῆς," βασκόνία᾽ ὁτὸν ἔζι- 
20 ζουλϑύης, ᾿ πλεονεξία. ζωῦτα “ὃ οὐκ ὀκείνης, αἰλλα' Μ᾽ παθών αὐτῆς, χαὶ ΔΨ γοση:-- 

μῇδ. ὡασερ δὼ τὸ φϑείρεοϑαι, ἐχ ἱπλωῖς τὸ σώμωτος, αἰλλα' τῷ θανατυ, χα! τῷ πά- 
9ις τῷ οὖ τω σώμωτι᾿ οὕτω δὲ ᾧ ζωῦτα,͵ Ἢ ἀνϑλσγονογδἕων αὐτῇ παϑών. Εἰ γὺ βύ- 

λῳω ἅνχης αἰχούσοι Φωνὴς ζώσης, ἀχουσον Παύλου λέλϑντος, ἔχοντες (φα;' ὸ σκεπάσμα-: «Ἰημις ἢ, 

τὰ, τούτοις ἰρκεοϑησομιθει. καὶ, Ἀς! πορλσμὸς μέγας βσέξεια. χαὶ, Ἐμοὶ κόσμος ἐςαώ. 

15 ρωται, και γε φ κόσμῳ. ἄκουσον [Πέξ9υ λέοντος, Αργύδλον καὶ γοισίον ἐχ αὑσαρχει 

ΙΧ ΧῚ 

Τὸλ.τ. 4, 
Πραξ. γ.ο. 

με!" 88 ἔχω, Ἔν σοὶ δίδωμι. αἴκουσον ἙΊως εὐχαραφοιώτος, ὦ λέγοντες, Ο Κύριος ἔδωκεν, [Δ᾽ κα, 

ὁ Κύομος ἀφείλετο. ζᾳῦτα ψυχὴς ζωδυςζῳ βήμωτα, ζωτα οἰγεργϑύσης τίω οἰκείαν ὠνέρ- 

γήλυ οὕτῳ αὶ Ἰακως ἐλοΐν,Βδυ διῷ μοι Κύφιος αρτον φαγεῖν, ᾧ ἱμάτιον κόθεζα λέν, ἕτω Τιν. χη. 
ἡ Ἰωσήφ, Πούίς ποιήσω τὸ ῥῆμαωτο πονηρϑντῦτο, καὶ αἰ μῦν τήσομαι ογώπιοντϑ Θεού; ἀλλ᾽ ὕχ τρλ δ, 

40 ἡ βαρζαρος ὠκείνη ̓ ὐλλ᾿ ὥασερ μϑϑύουσα Ὁ “οἰ δαπαίουσαι ̓  οὕτως ἐφϑέγζετο λέγϑυσα, 

ΚΚοιμιηϑητι μετ᾽ ἐμοί, ζῳῦτ᾽ ὅδ Εἰδυτες, ζυλωσωϑν τίω ἕαωΐσαν ψυχίω;, Φφυγωμϑῳ 

τίου νενεκρωρδμέωυ, ἵνα ἢ τῆς μδινούσης ἔχιτύχωιϑν ζωῆς" ἧς Ἄμοιτο πϑρίας ἡμας μέτα-- 
“Δἢ,, γρριτι ᾧ φιλαν,ϑοφπία. 

35 Δογ. ζ. σ ΕΙἸΔΕῊΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΝ 

γράμμασιν, ἐντετυπωμδιη οὖν λίθοις, ἐλμηϑη ον δύξη, ὡςε μὴ δυυΐαοϑαὶ ἀ.- 
τενίσαι (ἂν ἐοις Ἰσραήλ Εἰς τὸισϑόσωπον Μωὐσέως, ἄχ τίω δέξου τῷ 
“αδόσώπου ἀντ τίω καταρορυρδῥζωυ, 8 ΓΙώς, ἐχί μᾶλλον ἡ αἰϑκονία Φ 

πγεύματος ἔςαι ον δύξη» 
. ζ 
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πεν δ λίδιναι αἱ δ᾿ πλάκες αἱ ἹΜωύσέως, ὡς ὅτι γραίμματα Εἶχον χα 
"Ὁ ὅτι σαίρκινα αὗται. αἱ καρδίαι ὃ ὮΝ ὐσοφόλων ἃ πνεύματι σαν ἐἴ-. 

ς πεγφάμμέναι" ̓  ὅτί τὸ ὥ γφαμεμα τὐποκ νει, μ 9 πγεύμα ζωο- 

.» ποιεῖ ̓ἐλείπετο Ἄριτον ΤῊ Ἢ συϊφίσιι ζυτι πσεροϑείναι καὶ Π ἕτερον νυ μὲ- 5 

κΧ κρὸν, τὸ τῆς δόξης Μωυσέως" ὅπερ ογίον Ουονὴς εἶδεν ἐχὶ τῆς ανῆς, 
δ τοῖς τοῦ σώ σώματος ὀφϑευλμοῖς " δ 9 - μέγα. ἐδῦκει ὴ), ωἹ αἰ- 

ϑητή ᾿ ὥω μα, ὀφλαλμοῖς γλῥἑωρᾶτο σώμαπορ, Εἰ καὶ αἰπποόσιτος ἰώ, ἡ ὃ τὸς τ- 

γῆς, γοητή. οὐ ὼ σαφὴς. τοῖς αἰεϑενεφέροις τῆς τοιαύτης αὐπβοχμοὴ ἥ χατάληψας, ὄν ᾿ κείνη 
μάλλον δες ἡρε,ὼ ἐπάγρεφε πϑϑς ἑαυτίω ἐπεὶ δίυ Εἰς Φυτίω ἐνέπεσε τίω σύγκρι- το 
σιν, ὺ απουδαιζει δλῴξαι τίω αὐπβογίω, σφόδρα ὃ δύσχολον ἰώ Ω ω παχυ δ" ἀκρ»- 
αἴ᾽ ὅρα τί ποιῷ, καὶ ὑπ' οἷς αὐτὸ ἐμιδιδίξω, σεβτανασθληναμωῖ τίω Φορϑν Εἰσείγων, 

αὶ πλέκων αὑτοις οἰπὸ ἐμεασοϑαϑον Εἶρημδῥων. Εἰ γὰ ὠκείνη Μ ̓ ϑανάτῃ, αὗτη δὲ 
ζωνγφὴ ὀζρονία, ὀβαμφίςολον σὴ, ᾧ ἡ δῦξα αἱ αὐτὴ μείζων ὠκώνης, φησίν. ΓΡΤΝ δ οὐκ ἐἰ- 
χιν αὐτίω δεῖξαι τοῖς ὀφϑειλμοῖς τοῖς σωματικοῖς, “τῳΐ συλλογισμῷ αἰέτησιν αὑτὴς ὦ ις 

αὐαβέχο, λέγων, εἰ ἢ ἡ ᾿ Δ  θανία τ ϑανατν ὀλνήϑηο Ὁ δόξῃ, πῶς οὐχὶ μάλλον ς όζε- 
κονίᾳ τι  πγϑ ματος ἔξαι οὐ δόξῃ: ; ὀζρκονίαν: ὃ ̓λανώτν, ῷ νόμον λέγη. καὶ Ὁ σχόπει πῶς ὦ τῇ 
συγκρίσει τ πολλίω ποιᾷται τἰωὼ ασφαλῴν, ὦ ὧχι μμηδεμιίαν δοιέῶαι πῖς αἱρετικοῖς λᾳξιω, 

οὐ Ὁ Εἶπεν, ὁ ὁ ποιητικὸς τὸ  )εονασ δ ΟΆ νἢ ἱ φζανονία τῷ ϑανώτυ. «ρον ὙΡ Εἰ ϑεύ- 
γατον, οὔκ ὄτικτι θρίγαϑϑν.. ἡ ̓ γὰρ τὸ ᾿ ϑανάτα ποιητική, η  αἰρδρτία. ζὦ" Σ Σ ἢ σἰωώ χόλοιο 1ο 

ἐπηγέ, ὡ τὴς ἀεδοτίας δεικτικὸς ἐμδιοὺ ποιητικός. ἀπεκκλυτῆι Ὁ σαιφέφερϑι ΩΣ κακὸν, 'χαὶ 

ὀκόλαξεν, Οὐκ ὡδᾷ Εἰς ὃ κακόν" ἡὶ διηκόνει, οὐ “σοῖς ὃ δ ἡ νέϑαι αἰδοίου ἢ ἢ θαγατο, 

ὡλὰ τί: τὸ δοιώαι δίκίω δ) αἰ εδρτόνται. ὦφ ᾧ λύωρετικὸς ὦ ζωτὴ τὴς αἰμδρ πίας. 
χὰ οὕτω φοξεροὶν αὑτίω δειορ, ὄύϑυλον ὅ ὅτι ἃ φϑυκτίω αὐτίω ποιᾷ. ὦ .ὥασερ δίω ὁ ̓  

ξίφος μεταγαιείζωι, ὲ ᾧ καταδιχον υὐποτέμψων, δίρκονᾷ ῷ δικαφῇ ἀποφαρορδέῳ, χαὶ 25 

οὔκ αὐζοςς ὅθηνο  ὀϑαμρο, καήτοιγα αὐτὸς υὐποτέμψων, Σλ᾿ οὐ ὁ ἀἰποφαμόρδμορ ὺ καζα- 

δικαίζων, δυλ᾽ ἢ ἡ πὸ ϑχολαζι 'ου πογηοία" οὐ οὕτω δὴ ονζούϑα Οἵα αὐτὸρ ὀϑαιρᾷ, ΔΛ ἢ 

αἰμὗδτία. αὑτὴ ὃ ὀρήρει ὺ κατεδίκαζε᾽ ἡιμωρφυμϑμορ ὃ ἣ Οὗ, ὠκείνης αὑατπίμμον τίω 

ἰχωωὺ φοδῳ τῇ τῆς τιμωρίας Δλϑαφίλλων αὐτίω. οέκ ἡἠρκέϑη ἡτότῳ μόνῳ Εἰς τίω πα- 

ἐλσασι τῆς λαβοχιε, λα καὶ ἕτερον πποτῖνσι λέγων, ῳ γράμμασιν, ὠντετυπωρϑμὴ 10 
ὧ λίδοις, ὃ ὅσῳ πὼς πώλιν αὑποτίμψε) τὸ τὸ Φρϑνήμοι τὸ τὸ Τουδα αν οὐνὶν γ» δ θτερον ζω, 

ἡγραμματα ὁ νόμο" οὐ βοηλφα τις πὸ ΝΜ γραμμῖν ὀκπηδῶσα, ὼ ὀμεπνέουσαι πος 
εἰγωνζορϑύοις, καϑούπερ ἔχὶ πὸ ῦ βαπῆϊσματος,. αἰλλὰ ςῆλᾳι ̓ ὼ γφάΦαὶ ϑαγαν Φέξυσαι 

Οἷ τα γράμματι τὐ Ῥαθαίνοισιν . Εἶδες πώς διορλούμϑρος τίω Ἰουδαϊκώωυ φιλονήκί-- 
αν, καὶ δχὰ “Μ᾽ ὀνομώτων αὐ} κα)αιρᾷ τὸ ἀξίωμα, λίθον Εἰπων, καὶ γρίμματα, 23 
αὶ ἀζμκονίν γεν, ᾧ πϑϑοϑεὶς δι εὐντετυπτωρϑρη; ; οντόῦϑον γδ} Ουσὶν ἀλλο ὀμφαμει, 
ἥ Ἰὰς ὁ οἱ χωείῳ ὃ νόμος Ἱδρυ»», ου , καϑούπερ τὸ Σπνεύμᾳ πϑρζαχοῦ αν πολλζωυ' ἐριπηέον 

τίου ἰχουὺ ὥπασιν᾽ ἡ ὅτι πολλζων ἐμιπνᾷ τίω ἀπειλίω᾽ τὰ γράμματα, ἡ ἀσφλίω ον 
αἰφλνιαϑίνζω διωνα ϑρίω, ἀλλὰ ̓δίαπόυτος μδίουσοιν, ἀν ὧτε λίδοις ἐγκεκολαιμρϑμίωυ. ἐΐ- 

ζῳ ᾧ δυκδὺ ἐγκωμιάζων ζῳ παλσια υκατη)ϑελλῃ παΐλιν ἀγαμίγνεσιν Ἰουδαίων. Εἰπὼν 49 

ἡ», ὦ γφαμμασιν, οὐντετυπωμδμη ὁ ῳ "λίθοις, ἐγνήϑη οὐ δόξῃ, ἐπήγαλυ, ὦ ὦζε μὴ ̓ διυα- 
οϑτῷ αἰτενίσοι «ἦν: υθις Ἰσρκὴλ Εἰς τὸ πσοόσωπον Μωύσέως᾽ ὃ πολλὴς ἰώ ῦ αὐ αἰοϑενεί- 

ας χαρϑηζολίας. ἡ πάλι, οὐ δ τίω δύξαν Μ πλανδ, ἀλλα δζᾳ 'τίω δύξαν τῷ 
παρ σώπου αὐτύ ὲ χαταρχϑυμϑμίου, φησί, δείκψεσι γὸ 1“ φέρϑυτω δυξαζόρϑμον, οὐκ. ὠκεί- 

γαῤ. 
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γας. οὐ γὸ Εἶπε, ΟΝ ὦ μη διευδάιϑαι ἀτινίσω Εἰς ἢ πλαχας, δλλ᾽ Εἷς ῶ πϑϑϑσω.-. 

πον 'Μωύσέεως, ὦ πάλι, δ τίω δύξον Ὁ “πλακϑ, λα δ τίω δὸξλυ τῷ τσθ9- 

σώπου αἰστϑ, Εἶτα τὴν ἐπηρέν αὐτίω,, ὅρα πτῶς παλιν καϑαιρᾷ λέγων, τίω κατοιρηϑυμέ- 

γέ. οὐ μάυν' αῷτο κατηγϑθλας ὅθ)ν, δυυνα ἐλοιΠώσεως, ΓΟ εῖδ' γᾺν Εἶπε τέωὼ διεφϑαρ- 

4. μδμξωυ͵ τίω) πονηραν, δλλα τίων πανομδῥίωυ, ἡ), τέλος λαιμθλνουστην. Πως ἐχὶ μάλλον 
ἡ ὀζρικονία τῷ πνϑύρκατος ἔςαι ἐν δύξη;» Τεθωρῥηκῶς γὸρ λοιπὸν ζᾷ τὴς χαγνῆς αἼρει, ὡς 
ὀναμαφισζητητου. καὶ σχόστει {ι “τοι. αϑτέφησα λίθον καρδία, κ) γράμμα πνθύματι. Εἷ- 

τῶ δείξας ζᾳ ἐξ ωἰμιφοτέρων, οὐκέτι ἄζϑησι τὰ δ αἰμφοτέρων᾽ δλλαὶ ὃ πἰπὸ τοῦ γα μι. 
μῶωτος ϑεὶς ᾧ ϑαγατον τὸ τίωυ" κοιτίκσλσιν, Ὁ οαἰπὸ τῷ πνεύματος Οὐκέτι 2, ϑηνι, τίυ! 

ιο ζωζωὺ καὶ τίω δικαιοσιωύζωυ, δλλ᾽ εὐ, ὃ πγεύμα΄ ὅπερ μείζονα ἐποίει () λόχϑν. ν ἣν 
καινή Δ[ «,ϑήκη οὐ ζωζω ἐδίδου μόγον, δλα' ἡ πνεῦμα ἐχορήγει ὃ πίων ζωΐω «ξένον 
ὁ πολλῷ μεῖζον τῆς ζωῆς ζω. δίϑπερ Εἶπεν, ἡὶ Αἱ φκονία τῦ πγϑύματος. Εἶτα παλιν ὃ 
ἀὐθ' αἰδιςρίφᾳ λέγων, 

9 ΕἰγᾺ} ἡ αἰ ϑκονία τῆς κατακρίσεως, δόξα. Καὶ ἐρμιώυδοι σαφέςερφι ἢ 
15 ἔπη, τὸ γράμμα Φιποκτείνει, το λέγων ὅπερ ἔοι τσόϑαϑεν Ε-ἐρήκαυϑιν, ὅτι δεικτικὸς αἱ δὲ τί.. 

ας ζωιυ ὁ νόμος, οὐ ποιητικός. Πολλῷ μάλλον ἡὶ δζρρκογία, τὴς διχφιοσιύης αἰθ οσεύει εἰν 
δοξῃ. Ἑκέῖναι ᾽ )5} αἱ πλαίκες «ἦν: αἰ μζιυτω λοις ἐδείκνυον, αὶ ὀκόλαζον᾽ αὕτη ὃ ὥὧὼ 
αἱ δοτωλοις' οὐ μόνον οὐκ οκόλαζεν, αἰλλαὶ δικαίους ἐποίει, τῶτο γὰ τὸ βώισμα 
ἐγσφίζετο. 

19. 1ο Καὶ γὰ» ουὐδ' διδυζάςαι τὸ δεδοξασμένον, εὖν τύτῳ πτωΐ μέρει, ψεκεν τῆς προ 
Οδιούσης δόξης. Εν (ζ' δῶ τοῖς πρϑτέροις ἔδειξεν, ὅτι ᾧ τῦτο ον δύξῃ, καὶ ἐχ ἀ:- 
πλωῖς εν δόξῃ, αἰλλα' ὶ αὔβεοσεύει. καὶ γὸ Εἶπε, πῶς ὑχὶ μάλλον ὶ ϑμμκογίαι τῇ πνϑύμα.-- 
τος ἐξα! οὖ δὸξῃ, ὠλλα!, εὐθκοσεύει ἐν δόξῃ, τίω ὑπὸ Μ᾽ λογισμών ,ϑ" Εἰρηρϑμὼν ἔχων 

Ὄσύδειξιν, ογζθα ἢ τω ὐβοχέίω, ὅσῃ, δείκψισι λείων, ὅτι ἐδ συγκρόω ζωτίων 
23 ὠκείνῃ, οὐδε δόξα βγη δόξα τῆς παλφιάς" οὐχ ἀπλως τὸ μὴ 4η δόξαν χατασκόυα. 

ζων, ἄλλα τῷ τὴς συγκοίσιως λόγω. 589 καὶ ἐπήγαγε, τώτῳ τῶ] μέρει" τντις!, κο 
(ὃ τῆς συγκρίσεως λόγον. νὶ μιζων τᾶτο Ὁ] φθάλλει τίω' παλαιδι αἰλλαὶ ἡ σφόϑρα αὖ- 

τίω ((μυυίξησιν. αἱ γῈ» συγκρίσεις ἔχὶ δΨῥ' συϊβνώι Εἰωθασι γίνεοϑτω, Εἶτα καὶ ἀΐγλον 

κα λογισμὸν (() διποδεικριώτα τίου χἰαϑοχίω αὶ ἐτέρωϑεν. ποῖον δὴ τϑτονν (ὃ ὑπὸ τῷ 
30 χοῦν, λέγων ̓ εις : . 

τι Εἰ5 τὸ κατοιρχϑύμϑρον, ὅζρα δόξης᾽ πολλῷ μάλλον τὸ ψϑβον, ὦ δυξη. το 

ὃ ἐπαυσατο᾽ τὸ ὃ μϑμει διϊωνεκῶς. 
1 Ἔχοντες δζζυ Οιαύτίων ἐλπίδω, πολλῇ ϑϑρισία, “σώμιϑα. Ἐπειδὴ 2.5 ὅ- 

σαῶτα ὼ τηλικαύτχα αἰκούσας ὁ ἀκροατὴς αἰδὲ “τῆς χαμνῆσ, ἐξήτει ὼ ὀφθαλμοφὸὰν τίν 

35 δυξὸμ Ὡαυτίω ἰδεῖν, ὅρᾳ ποι αὑτὸν ἐξακονήξει πϑἊς ᾧῷ μέλλονζᾳ αώπα. 219 ὸ πίω ὁλ- 

πίϑα Εἰς μέσον ἔϑηκε, λέγων, ἔχοντες διών ζοιαύτέιν ἐλπίδα. ζοιαύτίου » ποταττίου,ν ὅτι 
μειζόνων ἠξιωϑηρμϑρ ἢ Μωύσῆς, ἐχ (Ὁ ὐπέσολοι μένον ἡμιξο, ἀλλα" ἡ πόρτες (Ὁ πιροί. 
πολλὴ πρρρησία, γοώ θα, ποὺς να, Εἰπέ μοι; ἀσξϑς Θεὸν," τὐϑϑς (διὸ μα ϑηΐζᾷκι 

ποὺς ὑμας (ἦν μα ϑητενομδέοις, φησί πυτές!, μετ᾽ ἐλθυϑεοίας πϑρζωχοῦ φϑεγίοιῖβα, 
49 ςγοῖδ -οἰποκρυτήόμϑροι, Οὐδὲν κἰ ασοφελλόρϑμοι, συεδὸν ὑφορώμϑμοι, αἰλλα' σαφώΐς λέγοντερ, 

ᾧ αὶ δεδοίκα »ϑμ μὴ] πλήξωκϑρ ὑ δά] ΤΟ οὐ άς, χαϑοαύπερ Μωῦσῃς ζω Ἰουδαίων. ὅτι )Ὁ 
τϑτο ἡγίξατο, ἀκϑυσον ΔΨ ἐξης" μάλλον ὃ τίω ἱξορίλυ προῦτον ὀυαγχοον Εἰστᾷ. ἢ ὃ 

αὑτὸς αὑτίω (πωεχῶς αἰδεςρέφει. Ὥἰς δξζω κὶ ἱξονία ; ὅτε ἐκ δυύυτέρα ζῳς πλαχας καιτήει 
λαξων ὁ Μωῦύσῆς, δύξα ἐς ἐκπηδῶσα τῷ ασφησών ὐτοῖ Ὀσῦτον ἀπέλαριπεν, ὡς μυὴ 

δυώᾳοϑαι 

ΩΣ β 



ΧΟ Ὑ 

Ἐξοδι. χιδικθ, 

«. Κορ. γ. 6. 

486 ΧΡΥΣΟΣΤΊΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἀεϑαι ὥν Ἰουδοιζους ααεϑσιδαι αὐτῳῖ ὸ αἰ ἀλέγεοϑαι, ἕως ὅτε ἐπένηκε τάλυμμα τῳ 

πὐξλσώπτῳ. "  γέγφατῆαι κα ντὼς ον τῇ ἐδείδῳ" Ἡνίκα, χρτέζη ΜΜωὺ σῇ σης ὧκ τῷ ἐρς ̓ αἱ 

δυο πλάκες ὠ ζαϊς χερσίν αἰντῷ,. καὶ οὐκ ἤδε! Μωύσηρυ ὅτι διδύξαραι κἡ ἢ ὀψις τῇ γξωτὸς τῷ 

“σϑυσώπου αὐτο " ται ̓ ἐφοξήγησεν ἐγίι ἰσοα αὐτώ, χα ὠκαίλεσεν αὐτῶν Μμωύσης ᾽ χαὶ ἐ- 

λάλησε πδὲς ἀδριφ. καὶ ὅη γ᾽ χατέπασσι Μωύσῃς λᾳλαΐν ππρὶς ἀδρις, ἐπέϑηχενυς 
ἔχει δ᾽ πσοίσωνπιν ἀντ χάλυμμα. ἑωΐκα ὃ Εἰσεπορεύετο. εὐνλυτίον τοῦ Κυρίου λᾳ- 

λῶν, αὐ αρι πὶ κάλυμμα ἕως τὸ ὠκπορεύεοϑαι) αὐτὸν. ζωωτης δἕω ὀμαμινήσοις τὴς 
ἱνορλάς, φυσι" 

13 Καὶ οὐ ̓ καϑούπρ᾽ Μωυῦσηρ ἐτίνε χάλυμμα Ἰχὶ ὃ χγρόσωπον ἑαυ, ὡφε μιὴ ἀτεΐί- 
στη τοὺς οι Ἴσρᾳαηλ Εἰς ΩΝ πόλος τὸ κατουρορυμϑμου. ιο 

ΟΞ ̓ὶ λέγ, ζιοὐτον δα Ἵν᾽ οὐ ἡχρθα. καλύτηερϑαι ἡ ἡμαξ, χαθούπερ Μωυὺύσῆς. διινατοὶ γὺ 

ὑμᾷς ἰδεῖν Εἰς τίω διξὸν ζωτίω ἰὼ ἐ «ἰβομί (δα, τῦποι πολλῳ ᾧ μείζονα ἀ φαϊδροτέραν ὅ- 

σαν ὠκείνης. Εἶδες τίω" φεραπίώ, ο γβο ω τῇ “σϑλτέρα, Εἰπὼν, Γαλᾳαὺ ὑμαξ ἐπί- 

τίσει, ου ,βρῶδιι, ὠζϑα λέγει ὅτι πολλῇ πϑδῥνσίᾳ χεωκῖθα" ἡ Μωυσέα Εἰς μέσον πα- 

ἐλγει, ΧΡ σύγκρισιν πξρά γῶν ῷ λόχον, ᾧ ζαύτη (ὃ ακροατίω ὁϑα γων, αὶ τέως ἴου- κ5 
δαίων αὐτοῖς ποϑοτί ϑησι λέγων, οι οὐ δεύμῖθα χαλύμματος,καϑοίπερ ὀχ ῴνος Ἐχι ν αΡ- 

χριϑρων" (ὃ μα τα, ἃ Εἰς ἀΐ᾽ τϑνομοϑετο ὃ αξίωμᾳ μα γει, ἡ πολλῶ υ μεῖζον. 
τέως ὃ ΔΨ «ἕξις αἰκούυσωιϑμ. 

14 Αλλ᾽ ὀπωρωϑν ζαινοήματα αὑῦἕν. ἄχρι 95} τῆς σήμερον, Ὁ αἰ! χάλυμμα ὦ» 

τῇ ἀϑαγνώσαι τῆς παλαιᾶς δζρι,ϑήκης μϑιίει, μὴ ̓ αἰακοιλυπῆβόμϑμοι,.,τὶ εἰ ὡ» Χειφῷ χαταρ- 19 
γαεῖται. Ομ τί κατασχβναζει. δ. τότων. ὑπερ ̓ Ψ γέγονεν Ἰχὶ Μωυσέως, τῦτε 
ὥπαΐξ, τῇ ἐχὶ τὸ νϑν οὕ διζνεκῶς, Οὐκ ἀξᾳ τῷ νόμν δρξολὴ τὸ ὁ Εἰρημδύον, ὦ ὡαπερ 
Οὐδὲ Μωύσέως τῦτο καλυϊήουϑῴου, ἀλλώ Τὴν" ἀγνωμόνων Ἰουδαίων. ὠχᾶνος ἃ Γγῤε- 
χει τίω οἰκείδν δοξϑω᾿ ὕτοι δὲ αὖ τί ἰδεῖν οὐκ ἡδουνήϑησαν. τί τοίνιωυ δζραπορᾷτό, φησιν, εἰ 
τίωυ δυξὸν ζωτίω ἰδεὴῳ ἰδυυύδυται δῷ θεῖτο, ὑπουγε τίω ἐλόῆὼ τίω Μωυσέως οὐκ 4 

Εἴδον, συν πος Ὁ ὁ χυφόσωπον ἴδωσαν ἀτενίσαι τ ὠκόΐνου ; τί ἢ ᾿ οὐῆεθϑε, ξἰου ου πικεύ- 

οὐδτῃ ἰουδαοι Χριφιῷ, ὅπουτ συνὲ τω "ὐμῳ πις΄ θύοῖσε; δζρὰ ̓  τὸν ᾧ τίω ἡϑον ἡγνόν- 

σαν, Ὧφ συϑὲ τἰωὶ παλσιαν δἰ ϑηκίω ἴδον, οὐτλ' τίω! εἰν αὑτὴ ϑυξόν. διξα γὸ νϑ- 
μον, «δὸς Χοιςὸν ἔχιςρέψαι. ὁρὰς πώςκαντίϑον ἀαϑαιρ4 ὃ δ Ἰουδαίων φύσημα; 
ἀφ᾽ ὧν ἣν γὸ ἐδόκριω “πλεογεκἸῶν, τῷ ὑτίω! ὐψον Μωύσέως ὄξαςρα εν, Ὁπὸ τύτων δείκεσιν 39. 

αὐ ΡΜ τὸ παχὺ. Ὁ ὁ χαμαίζηλον. μὴ τοίνεωυ ττῳ καιλλωπιζέαϑωσειν., Δ [γΡ τῷτο τὴ 
Ἰουδαζους ὥν μή ̓ἐπολφυσανία: δϑὸ (ἰωεγῶς ἀΐῳ απ ρέφει, ν (ὦ λέγων, ὅτι τὸ αὖ- 

τὸ κίλυμμα ω τῇ λϑαγνώσει τῆς παλᾳιάς ϑήκως νϑῥει μὴ ̓ ἀὐαχᾳλυπηόρϑμον, δ, τι οἰ οἣ 

Χοιτῷ τουταργεῖται γιοῦ διοπι ἕως σήμερον, διοΐκαι λϑαγινωσκε.) Μωυύσης͵, τὸ αὐτὸ καλυμι- 
μα ἘΝῚ τίὼ καρδίδμ αὐ κεΐται ἡ ὦ» τῇ αἰαγφώφιι ἢ ὧν τῇ ἡκαρϑίᾳ αὐ ΨὝῈεδεικψις ἔχι- 35 
κ δον. ἡϑθωτέρω: ὃ ὡς! Μὴ ἀτοίσαυ ἄιυὲ ας ἰσροὴλ Εἰς Ὄ ὁ πσεύσωπο Μωὺσέως, ΠΣ 

τω δόξαν τῷ πυϑ᾽σώπν «ὐτ τίω χαταργϑυμϑήίω" ;  “ νοι δι᾿ βὐτελέφερον» ᾿ ὁτὸμ 
μηδὲ καταυργρυρϑίης δόξης, μάλλον; ἢ τὴς μηδὲ οὔσης τῇ συγκρίστι, δυυίωνται ϑεα του! γι: 
γέαϑαι, νλα καλύηῆη.) ἀπ’ ̓χυ, Εἰς τὸ μὴ ἀτενίσαι Εἰρτ τέλος τῇ χαταρηϑυρδμου, 

τυτίς!, τὸ γομισ ό, ΤΙ τόλρρ ἔχα. Αλλ᾽ ὁπωρω) ὯΝ νοήματα αὐ. 40 

Κὰ τι τϑηο πσοθς τοχάλυμμα, φησι, τότε ; ὅτι τὰ μέλλοντα «περϑέργραφο. οὐ ἐγ 
μόνον τότε οἷν ΘἾδὸν, δλλ᾽ φυνθδ' νι " ὁροΐσι 4ἐνέ νόμων. ὰ ἡ αἰτία, ϑρ «ὔδις. ᾿ ̓ γδ πὸ- 

βώσις, γνώμης δρὴγ ααιϑήτο ἀγνώμενος.. ὦκε ἡμῆς ἐσμον ᾧ ὦ δυο νόμον Εἰδυτερ ἐ- 

κείνοις ὃ ἐχ ἡ γδέις μόνον, ναὶ αὶ π΄ (ἐμυεσκίαςαι, ἡ ΑὐθΆ γὰρ τῆς σήμερον, τὸ 
αὐτὸ 



ΚΟΡΙΝ, ΒΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΙ. ζ. 53) κι. 
ἀὐζ' καλυμμια ὧν τῇ αϑαγνώσει τῆς πάλϑιας αν οὴς εϑρή, Φηπ, μή ὀμακα λυτήομα-- 

γον, δ,ζι ο ὡ Χοιςᾧ καζωργεῖται. Ο3 λέγει τῶτο ἐσ! " τὸ αὑτὸ οὐ  δυυύαγται ἔμμωι- 

δὲὴ δὴ, πέπαυτω, ὩΝ τῳ Χαιφῷ π ̓ πιφθλοισιν, οἱ ἘΝ ϑζῳ τε ὕ Χοιτοπι πυπαυται, στρ 

δἕυ τ ὁ πέπαυ"), και ̓  νόμος ́ τὖν “σϑλλαξων Εἶπε, πῶς ᾧ Λα δὲ μϑινοὶ ᾧῷ: Χιαμσῦ ῷ 

9 χαταυργήσοιντα (διόμον, δωυησοι") ἰδῷν οι καιτήργηται ὁ νόμος ,οὐ χωεριώτες ἢ πῷτο | 
ἰδεῖν, ὀὐδηλονδ τὰ ὁ αὐτο πϑνομν τῷ ζαῦτα λέλϑντοὶ τίω ὶ ἰχέωω ̓ αἰγνοούσι, κα Ἂ τίωυ δόξαν ᾿ 

ὧπασαν. ἡ ποὺ τῶτο Εἦπί, Φησιν, ὁΤΙ ὡ Χριςῷ κατα γεἶταμ, [2 Εἶπε μόνον, λα - ᾿ 

ὠ ὁ αξαγμάτωι ἐδάξε καὶ τετον ὥς, τῷ Ὁ ϑισίας ν᾽; τίω" αἰγιγείδν ἅπασαν ἐν ὧὶ Ϊ 

κατακὰ 4σαι! τόστῳ τῳναῷ, ̓  αὐτὸν ὕζεξον κοϑολῷ, εἰ Ὑὰ μη ̓ἐξούλετο αὐ παῦ- ᾿ 

1ο σοροϑαα, ὸ ἡ ᾧ αξὶ τύώτωι νόμον ἀπόντα, δυοῖν δίτερνν ἣν ἐποίησεν, ἡσόκ αὖ καϑεῖλε ᾧ 

νωον, ̓ καϑυλών, Οὐ δὼ ̓ἀπηχδρέυσιν δλαηοὺ ϑύεοϑαι. γεν ὃ τίω οἰκφυμϑῥίωυ ἃ ἁπασαιν, , 

ἐ αὐτέων δὲ τίω Τεροσειλήμ, ἄΐξατοι ταῖς τοιαύταις κατέφησιν ἱ ἰεεφυργίαιρ᾽ μόνον δὲ ῷ ' 
γαον αὐτῶςς αἰεί ἡ ἡὐποταίξας, Θ΄ Εἴζᾳ αὐτὸν τϑον ὕφερον καθελὼν, ὁ Θὲς τέλος δειξε δ 

τ πραγμῷ ἡ αὐ, ὅτι πέπαυται ζὶ τῇ γόμιν ὄζρ Χειαὺ, Ὁ γὰ} (Ὁ ναθνκαθᾷ- 

15 λὲν ὁ Χοιοῦς. Εἰ βούλει αὶ ὺ ΓΝ ῥημάτων ἰδῶ πῶ ὀζᾳὶ ν ὦ Χρισοῦ κρταν γεῖται, ἄκασον 

εἰστύ τῷ νομοϑύτυ λέγοντος ὅτω Προφήτέω ὑμῖν ὀβωςήστει Κύριος ἐκ ΨΜ αδελφώνυ ὑκίάν, Δώτοη μη, 

ὑπ) ὡς ἐμι᾽ ἐπ αἰκούσεεϑε χν πόρτα, ὅσα ὀμ. ὠὐτελῆται ὑμιὴ, ᾧ ἔξαι, πᾶσαι ἡννν ἥ- 
τίς αὐ μὴ αἰκουσῃ τὸ ἀεύφητν ὀχένου, δξολοιϑρϑυϑήσεται. Εἶδος σῶς ἐδειξεν ὁ ὃ νόμος 

ὅτι οὖν Χολτ ᾧ παύεπι; ὁ γ)} οφήτης ὧς ( τυτεςν, ̓ Χοισὺς Ὅκτ ̓ σίέρκα.) ὃ 5 αἰκϑύειν 
29 ὀκέλῥυσε ̓Μωύσης, κα Ἁ σαύφρατον, κἡ ὺ αἰξετπμέω, αὶ ταλλά πυρί ὁ ἐπαύσε.. καὶ ο  Δαρίο δὲ 
τὸ αὐτὸ πουτο δηλών, (λο)ᾳ ΣΟ Χραφοῦ, Συ ἑερό εἰς ᾧῷ αἰαῖα, χτ τὰ τίωυ ταξιω ΨΦδα οθ. 8, 

Μβχισεδέκ, ἐκ τίωῳ τάξι Ααρών, δ Ἢ σαφαδε ὁ ὁ Παῦλος ἐρμόιυθλων ἀ φησιν, ὁτ! 

Μετατλευδῥης τῆς ἱερωσιμωώῃρ, ΥΙ2 αἰαγκης ὀνομιν μετάλεσις δὶ γ.: ἡ δνλαν χοὐ ἢ ἢ πώλι Ἐδρ ζι.} 

φησί, Θισίμμ καὶ Ζ᾿ τοσφοραν οἕκ ἠϑέληστες, ὀλφκοιυτώμαιτει κα ὶὶ ὐδά ἐεὗρτίας Οὐκ ἠυδόκη- τ χημμ, ῃν 

25 σας᾽ τότε ΕἾ πον, ἰδοὺ ἥκω. χ) ἑτέρας ὃ ἢ πολλῷ τύτων πλρίους διωιυατὸ ὧκ τὴς παλφιαξ ᾿ 

οἴ βαγατίι εδοτυείας, δυιλούσας πῶς ὄζῳ; τῷ ῦ Χοιτοῦ κι ταργεῖ Τα ὀνόμος, ὡςεῦτὸμ ἀ- 
ποφῆς τῷ τόμου, τότε ὀψει (νόμον κσλώρς ἐως δ λυ αὐτοὶ κατέχῃ, ν μὴ ̓ πιφ'θύης Χρι- 

φᾧ,Οέκ οἶδωωρ, ουτῖὶ αὑτὸν 1» νόμον. δ 19 (4) ᾿ ἐπήγαγε, σου Φέτνρνν Φγο αὐ κατασκβμαίζων, 

15. Αλὰ ἕως σήμερϑν, ἰωΐκᾳ λϑαγνώσκε.) Μωύσής, χάλυμμα Ὠπτίω καυρδιὸν αὐ-- ᾿ 

30 οὐδ" κεῖται, Ἐπειδὴ 3» Εἶπεν, ὁτί οὐ τῇ λύᾳγνώσει τῆς παλαίας ὀζοϑήχης ᾿ϑρά ι- 
ἊΣ ̓κίλυμμα, ἡώ μή τίς νομίσῃ τῆς αὐσαφείας τοῦ νόμια ἰῇ ζ Εἦρνιδύου, αὶ δ. ὑτέρων μϑὲὶ 

αὐτὸ . ἐμεασεεϑεν ἐδωξεί τῳ Εὐπῷ, ἐπωρώϑη. ς γοηιαιτοι αὐδῶ, δυίκρισιν αὐ ὖμ᾽ ὃ "᾽ 

ἔγκλημα δ)ὲὺ αὶ ον αὐτῶ τότῳ πάλιν. οὐ ̓ γὰ Εἶπεν, οὖν τοῖς γφαμεμασι μέρει Ω χάλυμ- 

μαγδλλ ὦ τὴ ὀἀβαγνώτει. ἡ ὃ } αὐαγνωσιρ, οὐέργήα ΥΜ αἰανγινωσχϑιων 681, παλιν, διυΐχοι ἢ 

43 λϑαγοώσκι,) ΜΜωύσῃς. σειφέφερον: ἢ ἐδ! τῇ λέξᾳ τῇ ̓  ἐξης ἐδηλώσεν, λϑακεκωλυμρῦμως εἰ ε.- ἢ 

πὸ, κύλυμμα Ἰχὶ τω καρδιὰν αὐ»ΡΜ κεῖται. ἐ ἐπεὶ ἡ ὦ τῇ ἡ 4 Μωυσέως, αὶ δίῳ Μω- ᾿ 

ὑσέα κεν», δλλὰ τὴ τίω πειχύτηταν ὐ (ὑγκικίω γ»γωμέώυ. κα τη ϑρηστις τοίνιυυ αὐδἥ ἱ- ι 
τονεύς, δείκψεσι ἃ Ονζόπον τῆς δίϑρϑώσεως.. τίς ἢ Οὗγ ὅ6ν; 16 Ἡνίκα σὴ ' : 
οὐ τὴπφρόψῃ “δὲς Κύριον (περ δὴν Ἡὐποσ΄ θαι τῷ ᾧ' γομ(6} τὐξκαιράται Ὶ 

40 ὃ καλυμεμια. Ορῴο ὅτι δὶ τῷ ποϑόσωώπου Μωύσέως κάλυμμα ζω ̓ ὀκφοιδυλὰ τῆς " 

ὕψεως τῇ τῆς Ἰουδουϊκης ; Ὁ ἰγο ἵνα χρυ πῆηται ἡ ῃ δύξα Μωύσέως τϑη» ἐγίνετο, ἀλλ Μὰ ὀκόνοι ἢ 

μι βλέπωσιν. οὐ γὸ ἐ ἐχϑόϑιω. ὧτ ν ὀκνῶν ἐλοίῆωμᾳ τῦτο, οὐδ γὺ τϑτον ἐποίει 
Ἃ αἰγνοῦιν, ἄλλ᾽ ὀκείιοις. ἡ οὐκ Εἰπε ,διθΐκᾳ δ" ̓ἄφη τὸ νόμον, τῶτοῦ ιίξατο ὁτῇ ἢ 

δορί, ἡ ᾿Ἰλιρρόῃ ασοὺς Κύριον, «ἰδεαιρεῖτω τὸ χάλυμμα, μέγρ τέλθυς ἐστόμαινε τὴ ἱφο-- ᾿ 

εἰα. ει 

Ἢ 
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εἰᾳ. Ὡ ν᾿ ὅτε ἰουδαῤις διελέγετο Μωύσῃς, ὁκάλυτῆν αὐτῷ ὃ πυοίσωπον᾽ δι ἣ 

“σοὺς {ὃ Θιδν ἐπέςρεφεν, υὑποκεκαλυμρϑον ζω, τῶτο ἢ τύπος μῦ τῷ μόλλονγος ἔσεαῖ,, 
οἷν ὅτὸμ Τχιφρυψωμὸμ πσϑϑς Κύριον, τότε ὀψοθα ̓  δυξὸν ἄγόμν, ἣν γυμνὸν ω προ σωπον 

τῷνομοθότο μάλλον 3 οὐ τῶτο μόνον, ὀνλὰ πότε ἐσύ θα, ὁ ὦν Οξὰ ἹΜωύσέως. ΕἾδις 

πὼς ὀχκαλήται Φὸ ἴουδοῦον Ἰλὶ τίω πίςιν, δεικψες τι οὐ μόνον Μωυσέα δευ 47) ἰδεῖν, ποϑὲς 

τίω γδύιν ἐλθὼν, δδλα ἢ οὖν αὐτῇ γμμέοϑαι τῇ ζᾳ ξει τῷ νομοϑύτε , οὐ γᾺ μόνον φησὶ, τίω 
δυξϑω δ 4 ἰω τότεοσύκ Εἶδες, λα ᾧ αὐτὸς ον δόξῃ ἔσῃ τῇ αντῇ μάλλον ἢ πολλῷ 
πλείονι, ᾧ τοστωὐ τη ὡς μηδὲ δύξὸμ ὠκείνωυ φαίνεαϑαι Φυύτη ω΄ θα αλλομϑμίω. πορὰ 

“νι πῳ δι ἀσοὺς “ Κύρλον Ὠπςρένας, ἡ Ἄνόμδμος οὖν τῇ χσριτί, ὠκοίνης οὐἰσολαύσῃ 
τὴς δόξης, ασοϑς ἰὼ ἡ δύξα 'Μωύσέως, συγκρινονδβη οὕτως ἐλοηων θήν, ὡς μηδὲ δύξα το 
4ἢ). δ ὅκος Εἰ ὁ μακρῳ, ἃ σφόδρα ὡσοδέουσαι ἐκείνης, Ἰουδοῦος ἐξ ὧν, σε οεὰὲ βωτης 

ἀξιωϑήσῃ" πιτὸς ὃ μόνϑρος, ὶ τέων πολλῷ μείδονα τὴς καταϊξιωθήσῃ ϑεασπιοϑαι. ὦ 
ὅτε μὰ τοῖς πιφοῖς διελέτιηο, οὐ δυδὸξαίοϑει ὃ δεδοξασμένον ὅλο εὐ ζωῦϑα ὃ οὐχ οὕτως͵ 
λα πῶς! ὅτὸν Ἐχιςρένῃ πδϑς Κύριον, αἰθιαι ρᾷται ὃ κολυμιμια, τὶ μικρὸν οἷν τὸν να. 
“ὧν, καὶ ὦν ἴα ξοι Μωύσέως πσοῦτον ἱφοιᾳ,, αὶ τότε “δῇ μειζόνων ποιοὖν κοινωνόν, ὅτὸμ 2} 13 

ἰσγης τὸν Μωύσέα οὖν δύξη, τότε λοιπὸν ἢ πσϑὺς τὸν Θεὸν ἔχτςρένψής καὶ μείδονος ἰπολαύσεις 
ζαυτης. ὅρα τοίνωυ δξ Φοχης πόσα τίθέκε ζῷ ποιοιῶτα Τὶ αἰ ϑφοροὶ, ᾧὶ δεικριωύτα τὴς αι- 

γῆς πσοϑς τίυυ' παλαιϑὰ τίω αὐροχίω, οὐ τίων μαϊχζω, Οϑ οἶδ τίωὐ ἐραντίωσιν, κείνη 
οδάμμα, φησὶ, καὶ λίθος, καὶ θαιναίτυ δζρκονία, καὶ χαταργοίται "ὦ ὅμως Οὐδ ζαύτης ἠξιώθη- 

στιν (ὦ Ἰουδοῆοι τὴς δύξης αὐτὴ (φρκίνη ἡ πλωξ,ὺ πνϑῦ μα ἂ διχαιοσύγη,ἡ νϑῥοι" ᾧ πόμτες 1ο 
αὐτῆς χα τα ιου δα, οὐχ Εἷς μένος, χαϑωύπερ Μωυσῆς τῆς ἐλφίβογος τότε. Ἡ μιᾷς γΔν, 
φησι, πόυτες αἰακεχαλυμρϑέῳ πορσώπῳ τίω δοξὴυ τὖ Κυρίου κατου]οιζό θα, ν᾿ 

ἹΜωύσέως. ὥδλλ᾽ ἐπειδὴ ἦνες ὃ, ἑωΐκα, αὐ Ὠχειςρέψῃ πυδὸς Κύριον, αἰθὶπῦ ον Εἰρῆοϑαὶ 
φασι, ζοῖς σφόδρα ὠμολογηνϑβοις λῤπιπίπηοντες, αἰχριξέφερον ὠΐφ' ὥζοτώσωμδ, ϑέντες 
“ὐϑτερον ὡκ φνο,αἰφ' οὗ δοκοῦσιν αὐ καζοισκθυάξεν, 415) αὔτο ς!, καϑοίπερ, φησὶ, λέγη 15 

σνθῦμα ὁ Θεός, οὕτω ἡὶ ἐνζᾳ ὅθ, πγϑῦμα ὁ Κύριος. δδλλ᾽ οὐκ Εἶπε, πγῶμᾳ ὁ Κύφιος, 

ΔΑ Κύριος ὃ πνεῦμα ὅ81. πολὺἢ ζαύτης κακείνης τῆς (ἐωϑήχης Ὁ μέσον. ὑτὸμ γὸῤ 
βουύλη) οὕτω λόγην,ὡς σύ φης, τῳ ζχιϑέτῳ αὐ ϑρϑν οὐ αυϑϑείϑυησι. ἄλλωι ὃ, ἰδωμὸν 
“πόρτα ὅσα διολίδη αϑωδαν, αἷδὲ νος εἴρηκεν" δ, ὁτεἔλεγε, ὃ ,φδάμμα Ὡσηκτείνει, δᾺ 
πνϑῦμα ζωοποιφ᾽ ὃ πάλη, ἐγεγράμνϑβε,οὐ μϑέθωι, ὅλα πνθύματι Θεοῦ ζώδετος. αρα 30 

αἰδὶ τῷ ἐού, καὶ ἰδὲ Ὁ πγθύμωατος , θὕδολον ὅτι αὐδὲὶ τῦ πρθύμωτες. πσοὺς )Ὁ τῶῦτο ἐπέ 
τϑη)ραμμαος ὠΐους ἐκάλει. ἥα Ὁ} μὴ ἀκούσας Ἧις πγεύμα,, Εἶζα λογισείνϑμος, Εἰ 
Μωυύσῃὴς πος Κύρμοι ἐπέφρεψαν, αὐτὸς ὃ ωρὸς πγοεύμα, ἐλφῆον ἐγεν νομίσῃ δ ορθούμϑινος 
τἰω Τιαύτέον αὐ πσθνοιλν φησιν, ΝΣ 

17 Οὐ Κύριος ὦ πγεύμω 81 Καὶ τῦτο Κύριός ὅ21 φησι. καὶ ἥα μαΐϑης ὁὴι χ4 
αἰϑὲτῷ αὐδωοῖτε ὃ λόχϑο, ὀπήγανν, οὐδὲ πνεύμα Κυρίου, κῶ ἐλθυϑεοία. 

Ου᾽ γὰρ δέπου τῶν» ἀν Εἴπρις αὐζὸν λέγ, νὶ δὲ ὁ Κύριος τῷ Κυρίου. ἐλϑυϑερίαν 

δὲ Εἶπε αρὸς τίου ἐμασδλοϑιν δουλείαν. Εἶτα, ἥα μι νομίσῃς, τῆι αἷϑ μέλλοντος χρόνου 
λέγη, φισὺ, , 

᾿ 18 Ἡμῶρ δὲ πόρτες αἰακεκαλυμρϑέῳ πσφοσώπτῳ τίωὶ δόξαν Κυρίου κατοτῆ ειζό- 20 
μϑἜμοι, Οὐ τω πασομδρίωυ ὠκείνζωυ, διλαὶ τίω μϑβουσαιν, 

Τὼ αὐτίωὐ Εἰκόια μοταμορφού θα ὡἰσὸ δόξης Εἰς δόξαν, καϑαίπερ οἷπὸ Κυρίου 
πνεύματος. Εἶδες πῶς πάλιν ἐν άξει τῷ Θεού Ὁ πγεύμω τἤϑησι, ὁ ἀδοις Εἰς τίω 
(ξν αἰαριοάζει δ" ὐπεσύλων ταὶ γὰν ἐμασϑϑεϑεν Εἴρηκεν, ὑχιτολή ἐφε Χοιςοῦ “ 

ὠνζᾳ 
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ὐζούθα, ἡμεῖς δὲ πόρτες ανὰχεχηυμρδύῳ πυρϑσώττῳ. χαῖτοι ὠδφὶ ἵλλον φέροντες κὉ , 
ἹΜωύσεα νόμον. Ἀλλ ὦ ὥασερ ἡμεῖς, Φησί, οὐκ ὀδεήϑηρϑυ κουλύμριατος, οὕτως ουοὶὴ ὑμᾷρ 

ὦ διξάμδμε. χα τοι γᾷ πολλῷ μείζων αὖ αὑτὴ ' δῦξα.᾿ οὐ ̓ γ)ὰ τῷ πὐδόσώπου ἡμῆν αὐτὴ, 
 λὼ τῶ πνθύματος, Δ ὁ ὑμώς ἡμὶν ὁμοίως, αἰτεγίσαι δυυναοϑε Εἰς ζυπτίω. ὀκῴιοι 

“  γν συν δχρὸ μεσίτι, ὑμις ὃ καὶ χωεὶς μεεσίτῃῳ διωυαοὸε τίω μείζονα, ὀκῴοι Εἰς πίω 
᾿μιζαιωροὐἰκΐρωσε ὑμκᾷς α Εἰς τίω τῷ πγϑυμανς. οὐκ αὐ δ,Εἰ χαταδεέζερον ὦ 
πνγεύμια ζω, ὡς μείζονα ζαῦτα ὀκείγων ἔθηκε, Ὧι δεῦρ, τίου  δοξαν Κυείου κατοτήριζό- 
μδνοι, τίωυ αὑτίω Εἰκόνα, μεταμορφφουίθα ; ὁ σαυφέφερον ( τῦτο ἐδείκνυ» ζισίκᾳ Ὧν σημιθί- 

ων (Ω ἰσμάτα ὐήργή. πλίω συοδ γι δύσχϑλον ἀρ, νϑυτιδεῖν τῶ “πισοιῖς ̓ όφϑαλ- 

1ο μοιξ ἔχοντι. ὁμοῦ ̓Ἰ γββαπῆζοδβα, κἡ ὃ ̓ τῇ φ ἥλιο ἡ ψυχῃ λάμιπε, τῶ πνεύματι 

και)αιρημδῥη. ὃς οὐ μάγον ὁρωδμϑν Εἰς τίω δύξαν τῷ Θεού, δλα καὶ ἐκᾷθεν δεῤ θάμα αἰ- 

γλζω. ὥασερ α᾽ Εἰ αὐῤγυφος καϑαρϑρ ξϑ ζις ακῆνας κεΐωϑμος, καὶ ὦ αὐτὸς ακῆνας ὧχ- 

πέμψον, οὐκ δἰπὸ τῆς οἰκείας Φύσεως μόνον, ὄν Ὑὐπὸ τὴς λαμτητηδῦνος τῆς ἡλιαχῆς" 
οὕτω ἡ Ή Σ ψυλη κα)αισρρδῥη, ᾧ Ξργύρου λαμιπσθϑτέρα γνονϑῥη, δέχεται αἱ αἀκῆνα Ὑπὸ 

15 τῆς σηόζης τῷ πνεύματος, ἣ “ζυτίω ὀρήιπεμπει. δἰθ καὶ φυσι, κατοφήριζ ὀμϑμοι, πίω 

αὐτίω Ε-ἰκόγα, μεζαμερφού ζξα Ὁ σπῦ ϑύξης, τῇ τὰς τὸ πρευμιφήρρ, Εἰς δξὰν τίου ἡμοτέραν, 

τἰιὸ ἐπί γορϑρωυ, κα αὶ πιαύτίω, οἵαν Εἰκὸς Ἔσο Κυρίου πνεύματος. ὅροι πῶς καὶ - ἐνζοῦ)α 

ὁ πρεύμα Κύριον καλῴᾷ, ἃ ἀλλαχοῦ ὃ ἀὐτ τίωυ κυριότητα ὅθην ἰδεῖν. Λειτουρ ψροιύτῶν Πραξ, ιγ. 
δὴ αὐτὸ Ὁ νην ύντων ᾧ Κυείῳ, φησὶν, εἶστε πγεύμα, αἰφοείσωτέ μοι Παύλον καὶ κ᾿ Βωρ- 

20 νάόλυ. αἰ γοῤ, τῇ» Εἶπι , λειτουρρρεώτων αὐὖὗἶὭ ῷ Κυείῳ, ἀφοοίστιτέ μι, ἵνα, δ 

ὁμότιμον διξῃ, ὦ πάλιν ὁ Χρινὸς φησι, Ο δυύλος οὐκ οἵδε! ποιᾷ ὁ ὀκύμος, αὐτώ, ὦ ὃ ὃ τοις, “ἡ 
πνεμα, ὦ ως δυ,ϑοθιπος οἷδνζῷ ἑαυ, οἱ οὕτως οἷδε ζῳ τῷ Θεοῦ, οὐχι ; διδωυσχόνϑμον᾿ ἐπεὶ “'Κορθμαν 

ἡὶ Εἰκὼν ου μόναι, ἐδ ὡὑνεργεῖν ὃ καϑὼφ βούλεται, διίκψεσιν αὐτῷ τίω δξοισίδμ κι 

τίω χυφλότητα. ὅτ μεταιμορφοὶ, τοῦτο οὐοι ἐ [7  συοριμαιτίζεοϑει ἡ ἡμας “ “ὡ αἰαύνι τύτῳ, 

25 δ δημιρχϑν τῆς ζιωώτης κτίσεως. αν; γδ φυσι, Κτιαϑύντες ὧν Χειςῷ Ιησοῦ, ἐἷ- κι ρεσις... 

" ἐλ με, 

τῶ φηνὶ, Καρδιὸν καϑωρϑὼ κίϊσον ον ἐμοὶ ὁ Θεῤς, ἢ πρεύα δ))ὲς ἐγχαμισον οὖν τοῖς ψλμινμα 
ἐγκοίτοις μ. 
Βούλει σοι δείξω τῦτο, σι ὠς τον ̓πἰσοσύλων,αἰνϑηπικύτερον οὐνώισον Πα ύλον, ὃ τὰ ΘΙΚΟΝ 
ἱματια οὐήργει" Πρ οὗ οὔ χρ αἱ σκιδὴὶ ἴχωον. ὧν ΝΣ δῤ οἱ Δι ; βασιλέωρῇ ὁΦέρν Εέκδα, 

39 ὼ αἰπσδόσιτοι ἦσαν αὐνΜνἝ “μ ᾿ αδρ εἴρυγαι, τοσούτω. τὰ ὶ ἱματῃα αὐ μ καὶ αἱ σκιαὶ ρήργης 

σαν. βασιλέως οὶ ἱμώτια καὶ τοῖς ληξαῖς ὅ61 Φοξερᾳ. ϑέλεις ἰδιᾷν χαὶ ̓ 9 τού σω- 

(τος λάμτυσαν ζω τίω Ατινίσαιντές, φησιν, Εἰς τὸ τϑόσωπον Σιτεφόμου, Εἴδνὼ ὡς πραξ. τ.".» 

σσόσωποι εἰγχί; δου. αὐ ̓ΟΥ̓οδν τῶτο πρὶν τίου ( ἐνδολεν αἰφραπηουσαν δύξαν. ὅπερ χὰ 

ἹΜΜωύσηῃς δὶ τῷ ; απεόσώπου. Εἴχε,τῦτο οὗ οὔτοι ἔχ τῆς ψυχὴν «ἰξεφεονν' μάλλον αὶ πολ- 
35 λῳ ᾧ πλέον. τὸ ἅ ΡΥ Μωύσεως, αἰεϑητικτερον μᾶ" τῦτοῦ αὐσώματον, ᾿ χρίϑευπτρ συ- 

ἐαυγὴ σωμιειζῳ πἰπὸ μὰ λαμσσεϑεσωμῖ ΦΧ ὩΔΌ. στλησίον ἀπυῤῥέονζῳ, ὺ κείνοις μέζ-- 

δίδωσι τῆς οἰκείας αὐγῆς ̓ οὕτῳ δὰ ἡ ὕχ1 Ψ πιῶ συμίξαρει. δ δὴ τῷτο, τῆς γῆς 
αἰπαλλαῆονχαι (Ὁ τῦτ δείορντερ, αὶ ζῷ ὧν Οἷς ἐἰφανοῖς ἀειρρπολϑύσυ. οἰμοὶ κρυλθν "Δ 
ογζεύβευὶ φυναῖξαι παρὸν, ἃ ὅτι σοαύτης υὐπολαύοντερ΄ εὐεργεσία, σγεῖ (ᾳ λέγϑιϑμα 1 Ι- 

4 σμεν, αι  9ὲ Θ᾿ ζὠὐχέως Οὐπθλλοωαι (ὶ φράγματα, αὶ σεν ζῷ αἰιϑηπεὲ ἐπῆολεθαι. αὐτὴ 
δ ἡ δξαν Ὑπόῤρηττος Φοιχώδης, μέθαι “ μιας ἢ δυυτέραις ἡ ἡμέροις, Ω ἡμῖν μϑδύει' 

λοιπὸν: ἢ αὐτίω χαζα φοίγνυμδν, τ, χήρδια ἐπάγοντες 5} ̓βιωτιδν πραγμάτων ὺ ἡ πυ-- 

κψότητι ΤΜ εφωδ ̓Ἡτοχρονόρϑμοι ζω αἱ αἰκτιας. "λριαθὶ γὺ ζᾷ βιωτίκα » π! ̓ χαμδίμορ᾽ σκυ- 

ϑερπύτερφι: ν γὸ κρυμὲς τίκτοται οὐ τεύθεν, Οὐ τῖδ' ὑεζος, φυλεῖδ' στη λὸν ποιεῖ αὶ τέλμα. βα- 
(βεγίοε, τοῦ, 3. 44 ου, 
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ον, ἀλλα  πόμτων , λαλοπώτερᾳ τύτοι, γέονὸν (μωίφησι, χα Ὁ τῆς γεέννης χρ χαχα. 

χα αδοταςς ὧν κρυμῳ υσφοδγῷ πέπηγε πϑρζᾳ τὰ μέλη, καὶ ἔς! νεκφοί᾽ οὕτω δι αὶ Ψ 
χάρδμ! Μ᾽ αἰμδρτεματων φοίῆουσα ἡ ἐψυχὰ, Οὐνδν Ἷ αὐτὴς ἐργαζέν), πιπηγΐα κα- 
λέπερ ων ὁ κρυμω, Ῥ(ἰωειδῦτος. δεῖν γὰ τῶ σώματι ψύηγος, τῶῦτο "τονηρϑν (νυδὸς 
τῇ ἢ ψυχή" ὅθι: χρὴ ̓δωλία ΓΖ. Οὐδὲν Ὁ δλωιλότερον Φ Οις βιωτικοῖς “πρησηλωμθίου. τ 

Ὁ] Ῥ Καὶ βίον οιιύτος ὅ ζ , καθ᾽ ἐκ φίω ἡμέραν πέρφν. Ὁ τί λέγω "πινατυς, χα, 
ζημίας, ὼ πυεϑσκρφύμαται,ὺ κολακείας, Ἀραπείαρ : " Ὁ ὑγρὰ θ τύτων χοὰς, μυδίας δ. 

δεικε μετειολφς. ἢ ὃ κα “ “σμιϑοι γέμει χρυσίου " ᾿ ὁ ἰυχὰ ὃ ἣ οὐκ αἰπήλλακται 18 τε “πι- 

νας φόζου. ὁ μέλᾳ Εἰκότως. ὡς ἔχὶ “πραγμάτων ὯΝ ὁρμᾷ στε, ϑοθν, ἄνμετα.- 
πὐώτων. καν 4“ αὐτὸς ὑπομείνῃ τω μεταξολίω, οὐ ἐτόρρις γνομϑῥίωυ ὁρον, πόλω.- 
λε᾽ καὶ πολλὴ ἃ ἡ δειλία, πολλὴ δ ἡ δὐδυδρία. ου ἘΝ μοῦον τῶν μινδγωύοις ἄτολμος 

δ ὁ τοιούτορ, ἀλλα καὶ Ὁ πελτῷ ἄδλα πόβτα. καὶ Ὠηηλυιμία ἡμαΐταν ἐμπέσῃ, οὐχ ὡςα- 

νὴ ἐλβύϑερος ̓ὐπεχρούεται ᾿ τίω αγϑϑσξολίω, αἰλλ' ὡς ϑηργυρωνητος πόρτα τορῆν, κα- 
ϑιώπτρ δεασοίνη "χαλεπῇ τῇ ἢ φιλαργυείᾳ δλυλϑίων καὺ εὐμορφὸν ὧνα κόρίωυ ἰδ, χατύτ- 

χῦ ϑλδως αλου δὼ ὡασερ κύων λυῆών ἕπεται, δέον Οἰιωλυπίον ποι. στὸ Ὁ ἰδιῃς γνώ 

κα “εκίαν, μὴ τῦτο σχόπει ὅπως ἀἰπυλαύσῃς τὴς ὕχιϑυμίας, λα πῶς ἀπαλλαγῆς τὴς 
Ὡπϑυμίας. ἡ πὼς τῶν ἔνι, φησίν; οὐ γὰρ [61 ὃ ἐ ἐρᾷν ἐμόν. ἀλλαὶ τίνος, Εἰπέ ΜθΙ; τῆς 

τὸ δαίμονος ὦ ἐπηρείας. ὅλως δαι ίμενα 40) νομίζεις ῶ Ἰπειξουλεύον; ; οὐχοιὼ πύκτινέ, ν 
μάχν νοσήματι. ὐλλ᾿ οὐ διυύαμαι, φυσι. φέρε δῖων, ποθ τον τῶτοσε διδαίξονδν, ὅπ 

ὧἑ 

σὴς “ῥᾳθυμίας ὃ γονόμδμον, δὲ ὅτι σὺ ̓ αἶα τίωὐ ρ 'πῳ δαίμον, δίδωχας ὐλοδὺν καὶ 20 

γιοῦ δῦ ἐθέλῃς, μ᾽ πολλὴς «αὑτὸν ἀπώσῃ τὴς ἯΚΕ Εἰπὸ »ὰ μοι, ᾧ μοιγβόογτες ἐ- 
ραΐντες μοηχβίοισιν, ἡἑπλώς χινδχυύων φπηθυμοιώτες: εεὐδνλον ὅτι ἐραΐντερ. ἀρ δ συγ - 
»νώμωης τυγχϑῴοισιν; ; οὐδαιϑε. ΙΝ ποτε ; ὅτι αὐ ὦ αμδδτημα. ἄλλα Ἕ με συλ- 
λογισμοιὶ πλύχεις, φησίν; Ἵ ἐγὼ εν  ἐρσυτο βουλόμϑνος ̓ ἰποχρούσοιοϑει τὸ παϑος, ὦ 

οέκ ἰχύω, ἀλλ ̓ ἐφέγικε,κὶ ὑπιέξ εἰ, ̓  ὁ λοπώρ, βούλει ἃ (ὦ σιν ὀύσειοϑαι, δν- 

«ϑόφπε, ἡ ποιφς ἢ ὦ δ υὐποκρουομδω ΤΟΝ αἱ ζωωτο τὸν πείονς, αὐ οἵῳ πυρότ- 
ΤΌΝ, ἀψυγοών ἐμιφορνύμϑμορ ναμῖ; ἤν, λέγ, πῦσοι κα βουλόμϑμος σδέσαι ῷ πυρετὸν 

ἐοίκὶ εἰχώω, ΩῸ μᾶλλόν τω ὁ φλόγα "αἰαγῆω , ἰδωνϑρ δξῶν μυΐποτο καὶ σὺ (καὶ 
ὀκχαίοντα “τοιᾷς, νομίξειρ 5 Ἰχιοῷ (ῷ σξωνιώτα. Μ', φησιν. Εἰπὲ δῶ, οἰ πυτι ἐπεχεί- 

ρίσας πριησοῃ οἷ τὸ σβέσαι Ὁ παῖς εν δὲ ὅθι ὃ ϑλὼς γ πάθους αὑξητίκον ;ΘΥ)ᾺΡ καὶ 
μη πότερ αὐπο θήϑεωοι τοῖς ἐγκλήμασι τῦτοις ὁ ἐσμὸ (πλείοις ὺ ἡυ" εὕροι τῶ! κω 

χορ, ἡ ἢ ᾧ ἡΜσωμώτων ἀλισχομϑίους ἐρωπι ἃ ἄλλα ον πᾶσι ,ππερχείσοται τὸ Φαυῥμα.- 
ΧΟΥ, ὑτυτοιςμκφκεήοις, ὼὸ ἡ γὺ καχεῖνο ἔρως ἄτοπος, ὁ τῦτ ΜΟῚ ὥστ! ὀκεῖνου δριμιύτερρε, ὼ 

ὀξύτερ»ς. “τὸμ ὅω τῷ ὁ μείζονορ. αξελνωββα, εὐδνλον ὁ ᾧ ᾧ ἐλοῆω ῥᾳδίως αἱρῆσο- 

10 

ϑω. ὑπῶνς Εἰ δριμύτερος οὔτ, Φησιν, ου ) πόμτες λίσονται κακῷ, Ων ̓(ᾧ πλέίοις 15 

ΜΠ ὶ χρήματα μιεμινασιν ; ὅτι τι οεῦτον  ἀκίνδιινος αὐτὴ τὴ) δικεῖ ἡ ἡ ἔχιϑυμία᾽ ἔπειτα, 

ἡ ὀζυτέφοι ἐν κἡ ἡ σωμξϑ, Δ) ϑυυῆον ὐκθίνη σβέννυται, ὡς Εἴγε ηϑρέμδμεν, ὡς ἡ 
τ ΟΣ κὰν ἀπώλεσι τὸν ἀἰλόντα οὐδέω. φῴ εδζω, «Εὶ γϑεν ὑμ οἰφλαϑώ. 
μϑν τι ν᾽ ὙΜ σωμῖ νὰ ὁ ἰδωμδρ πὸ αὐὔΐξοται τὸ τὸ κακόν. οὕτω δῚ ξἰσόμιϑω, Εἶπε ἡμέτερα 

τῦτο γχλημα, εἰν ό οὐχ ἡμάτερϑν. ἀ εἰ ἡ ἡμότορον, “πόμτα ποδαξομδ, ὦ ὠὰ τς 49 

δυνέοϑαι" Εἰ: ὃ ἐχ ἡμέτερον, φἰ μώτίω κὐπήομϑῳ, ἑαύζι, “Μη ὃν συγ νόσζο οϑν, ΔῈ 

καλούοδυ τοῖς λισχϑιδύοις ἐπολὸν ὅδω ἥίκτοται δαί “ἔν ἘΝῚ οὐμερφίας πὐηάίπω, 

φησιν, ὑτὸμ κοιλὴ ᾧ εὐειδὴς κἡ τιτρωσχϑυσοι ἡ. Εἰκῇ ζῦτα λέγε, ἡ ὦ μώτέω. εἰ γὸ τῆς 

εὐμορφίας τὸ ἐρρφακ Ἰθειασαίσαοϑει, πάνζρις αὐ ἔδαν ἐσσαρὴ ἡ τοιαύτη δ Ε͵8 ὑἐπαν- 
(ι 

ἵσ , ἐμή 

21." 



λιηρηὴ, 

τϑήπε 

᾿ παΐσῃ, 
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ζς ἐχᾷ ,οὐ τὴς Φύσεως τῷ», ουϑι ἐξ εὐμορφίας, αλλ δξ ἀκολφίςων ὀφϑαλρϑὼ. στὸ 
Ν᾽ ἰδών αἰδείργως ϑαυμώσῃς, ἡ ἐφφοϑοῆς, ἐδέξῳ τὸ βέλος. χαὶ “ἰς ὁμ' διώαρ» κα.-- 
λίω γωναῖκο, ὁρών, μὴ ἐπαμνέσαι τίω ὁρωμϑρίωυ, φησίν ; Εἰ ζίνωυ οὐ τὴς πϑϑωρέ- 
στως ἡμδ Ὁ ζῳ Οιαύτο, ϑοιυμώξειν, οέκ οὖ ἡμῖθ ὠῤα ὁ ἐρὼς, Ἰχίαες, ὀὐ ϑόοφητε. 

παντα φύρεις ὁμοῦ, πϑωταγϑῦ «ἰδετεέχων, ἐ τῷ κακοῦ τίω ῥίζου Οὐ ἐθέλων ἰδεῖν ; 

Ἂ Ν πολλοις ὁρω ϑαυμαζονζᾳμ, ἢ ἐσταμνοιωζᾷς, οέκ ἐραγζεις δέ. καὶ πῶς ἐγιϑωυμαάζον. 
ζε, μὴ ἐρᾶν; μὴ ϑορύξει{τϑ»» Ν᾿ ἐρηθΑ(φ! Εἰπεῖν ) αἰλλ᾽ αϑαίμεινον, καὶ αἰκϑύση τῷ 

[56] 

χρὺ γ 

Μωύσεως ϑιωμοζοιτος Ὑ παΐδω τῷ Ἰακως, ᾧ λέγοντος, Καὶ ζω Ιωσηφ χκλθς ᾧ εἴδει, ᾧ Τεν.λθ.:. 

ὡρρίῖος τῇ ὁ Α σφόδρα αβα δξώυ ἥρφι ὁ ζῶτα λέγων δα μὸς. σγοὶ γὺ ἑώρρι, φησὶ, τὸν ἐ- 

10 παινούυϑμον. δλλαὶ ἡ “σοϑείᾳ αἰκουόνϑυά κϑϊλλὴ πάοονϑῥ ἃ, τοιοῦτον, ἃ πσϑός τὰ ὁρώ- 

υϑρά μόνον. ἵνα ἢ μή φιλονεικής ἡμῖν ὧν τάτοις, ὁ Δαρὶσ)͵ ὥς ζω ὠφαῖος σφόδρω, χα, 

αἰαβυᾶρος κ᾿ κάλλους ὀφϑδηρδυ, ὁ δὴ μαλιςαὶ ἴ81 τυρλιυνκώτερον μέρος τὴς θύμορ-: 
φίας, δΨΜ ὀφϑαλμιών ὃ καίλλος. αἷρ δέζυ ἡφοίνϑη τις αἰτεῖ ; οὐδωμῶς. οὔκ αρὰ μα τοῦ 
λαιυμαίζειν ὼ ὃ ἐρᾶν οὖ. ὸ δὲ μητέρος ἔρον πολλοὶ σφόδρα αϑουσος τῇ τοῦ σώμαος 

ι5 ὥρα. τί δῶ ; ἠρρίνϑησαν εὖ “μ (Ὁ παῖδες; ἄπαγε. αἰλλαὰὶ ϑρι μαίξουσι ἐξ Ὁ ὁρωμδμον; 
οὔκ ἐμιπίτηοισι 5 Εἰςέρωτα αἰογρῦν. πάλιν γὰρ τὴς Φύστως ὦ κατόρθωμώ 81. ποίας 
φύσεως, Εἰπέ μοι; ὅτι μητέρες Εἰσί, φησιν. Εἴζᾳ οὐκ ἀκούεις, ὅτι Πέρσαι, μιυηδενὸς 

κατὸμαγκαΐξοντος, ταῖς αὐ ΠΝ μίγνιωται μωτράσι, αὶ οὐχ Εἷς, φὐτδδ' δοτερος, δλλ᾽ ὁλό- 
ΧΑΉρϑν ἔθνος; χωρὶς δὲ τύτων, καικέιν δέ λον, ὅτι ὦ γόσημια τῶτο, ὅυ τὴς ὡρρὶς τὸ σώ- 

20 ματος, Οὐδ᾽ τῆς ϑυμορφίας ὯΝ ἀπλώς, δλλαὶ τὴς ῥαϑύμα Ὧ “πλϑνωρμϑδρὴς «υχης. πολ- 

λοὶ χϑιοῦ πολλάκις μυρίας θὐωροπεῖς χρϑαδραμόντες γωνα)χας, τὰς αἰοιροτέραις ἔδωχὸμ 
ἑαύζυξ᾽ ὅϑενϑήλον ὅτι αὶ τῆς θὐ μορφίας τὸ ἐρᾶν. ἡ γὰρ αὐ Εἶλον ὠκῶναι ασοϑ τώτων (βν' 
ἐμιπεσύνζς. τί δώ τὸ αἴτιον; Εἰ γὸ μὴ τῆς δ μορφίας τὸ ἐρᾷν, πόθεν ἔχᾳ τίω ὐρχέω ὸ 
τίω ῥίδ αν, φυσίν; υὐπὸ δαίμονος πονηρϑὺ ; δχᾷ (α τὸ ἐκ ἀθεν,αἰλλ᾽ οὐ τῶ» ἔς! τὸ ζητανϑμον, 

25 ὧνν Εἰ μὲ ἡμᾷς ἀἥτιοι, καὶ γ» ὀκείνων μόνον καὶ Ἐχιουλὴ, αἰλλα μετ᾽ ὠκείνων αὶ υμδί᾽ 
οφῴτων. δουμόθον Ν᾽ ἑτέρων ὅτω τίκ]ε.) τὸ πονηρϑν τῷ νόσημα, ὡς δἰιπὸ ((ωυϑείας, 

κολακείας ρημῶ, φολῆς, ὦ διογίας, Ὁ τῇ μηδὲν ἔχειν ποιᾷν. μεγαίλη "Ὁ, μεγάλη πῆς 

(ωνϑείας καὶ τυραννὶς, ᾧ Ὀσαύτη, ὡς Εἰς Φύσιως ὀμαΐγκζω καϑίςαοϑα,. εἰ δὲ (ἀωήρφαι 

τὸ τίκ]ειν αντίωυ, ἔυδηλον δι ἡ τὸ σξεννιωύαι. πολλοὶ γϑιῶ ἐραύντες, ὅτως ἐπαύφοιντο, μὴ 
29 ϑρωμϑϑων “μ᾽ ἐρωνϑῥων. τῶτο δὲ πσοῆς βεαχυ (ὦ δοκεῖ πικρὸν 41) τὸ σφόδρα «ἰηδὲς ᾿ τῷ 

γϑόνῳ δεήδυ οἷν, ἡ συσὰ βουλουϑώοις λοιπτὸν ἐνγι ἀῥακ)ήσειοϑει τὸ πάθος. τί δέζυ, ὁτὸν συν-- 

ἡϑείας χωεὰς πὸ τυσϑτης τῆς οήλως ἀὐλῷ τκανζφώϑα Φργία τὸ σώμιατος, ἡ" (ρ,φὴ , 

τὸ μὴ φροντίζῳ ἢ πσοϑσηκόγων, μηδὲ οὐ α)αγχο,οις ἐὴ ποραγμασι κι θούπερ ἡδ᾽ πλαϊοὺ 

τς ὁ (οιοῦτος αἰξεργνϑμου, πϑρτὶ αὐθιπείρετωι πονρῷ ̓αὶ καϑούπερ παιδίον ἀφετον,ὁ βου. 

15 λόνϑμος ὀμδραποδίζει τίου ζοιαύ τίου ψυχέω,. ΚΝ, γ)Ὲ} ἔθος αὐτῇ εὐγερεεῖν, ὁτὸν αὐτὴς 
“παύσῃς τίωϑ ἐνέργειὰν τίωυ' ἐν τοῖς ἀγαϑοις, ἘΦ, “Σρτεῖν αὶ δυυίαται, ἀὐωγκοίζεται ἕτεῤρ 
τἰκῖον, καϑῶώπερ κὶ γῆ, ὁτὸὰν μὴ ἀπείρηται, μηδὲ φυτθυη:), βοτόμίιυ λμαδίδωσιν α'πλως" 

ὅτω ἡ ψυχῇ, δτὸρ μὴ ἔχη τί τράξαι  αἰωγκαίων, πόρτως τοῦ παηραῆειν ἔχιθυς 

μοόσα, πονηρϑις ἑαυτίωυ' δίδωσι ποραγμασι. Ὁ ὥασερ ἐφϑάλμος τὸ ἅ ὁρᾶν ἰ παύειτι; 

ἡ καὶ ΔΙ οὶ τοῦτο οψι}) πονηροὶ, ὁτὸμ αἰγαϑεὶ μὴ ἡ εἰὐσοκείυϑμα᾽ ὅτω ὰ ὁ λογισμὸς, στὸμ Μ᾽ 

ὀματχαίων ἑαυτὸν ὠπαγαάΐγῃ, πῦϑὰ τὼ ἀγρηςα ςρέφεται λοιπόν. ἐπεὶ ὅτι ἡ δὼ ποὐτίω 

“ὐϑόσδολίιὺ δυυυατω πυκρούσαοϑυι ἀορλία, ὦ Φρϑντὶς, πολλαηβδῦνν δῆλον. ὅτὸρν δὰ 

ἴδῃς γωνσώκῳ καιλίω, κἡὶ παϑης τι ἀσϑὸς αὐτίωυ', μιυκέτι ἴδῃς, ὁ απηλλάγης. καὶ πως δὺ- 
γήσο κ η μκέτι ἰδεῖν αἰ ποῦ τῆς ἐχηθυμίας ἑλκόνϑμός, φησιν; ἐτέρϑις σεαυτὸν δὸς ἰδεέλ- 
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κϑέσι τίω ἐψυχίω βιζλίοις, Φερνηήσιν αἰαγχαίος,ασδόςα σίας, ϑοηϑᾳίαις ἀδυφυμδῥωνθ. 

χρας, φιλοσοφίᾳ τὴ ἡ τὐξὶ ΤΜ μελλόνταν, ζυιούτοις καιταδυσον τίω “μυχίω" ὅτωςν ἱνε- 

ἀρ ἕλ κος δίορλωσν μόνον, δλλαὶ ταν ὑχξῦμν δόιδιον Σἰποτείνῃ ρᾳδίως: Εἰ 

(ρας ΧΙ ἔράντα πείθῳ καταλύειν ῷ ἐρωζαᾳ, κι τίω" παρριμίθιν, “᾿' ὐροὺ οὐ πολλῷ μῶλον αἱ 

πγϑὺ ματικαὶ αὖ πα ἐπῳδαὶ αὐδιέσον.) τῷ 5 κακλ6, μόνον ὸν ̓ἐθελωιδν Ὡς ζώει; ῬῚ ἣ ἀεὶ ς ̓  

«σέεσομιλοΐνδυ,ἕ (μμλναφρεφωκῖθα δ τιξθυούσαις ἡμας ᾳ ζιαῦτα τοζϑύ ματα,ὺ λέ- 

γ9.τες ὁ αἰούοντε πὶ αὐ ὀκείνων, τρίφομϑυ ὃ νόσημα. πῦὸς δΐω ἀξιοῖς σξεοϑέεαι ὃ 

πῦρ, καθ᾽ ἐκούς ἕω ἡμέραν τέωυ φλόγα μα Ἴων "κα ΣΧ) ζῦτα ἅ ἡμῖν τὰ τὴς (ἰωηλείαρ. ορὸς 

ὥν νέοις Εἰρνεϑω᾽ ὡς τοῖς γέ λυ δρασι, ἡ Φιλοσοῷ {νη ἔχιςανϑροις, πόμτων μείζων ὁ Θεῦ 

φόζος, ἡ τῆς γεέννης ἱμψύμμη, ἡ τῆς βασιλείας 7. ὐἰρανων Ἐχιϑυμία. χθόνα Ἴ ζώτπτα τὸ 

σξέσαι δ πῦ;. μζ' Ἧ τώτῶν, κακῴῷο οὐνϑει, ὅτι συνῆν ὁ ἔτερὴν (Π] δ ὁρωώμϑρμον, ἢ ῃ φλέγμα, 

αὐ μα, ὑφῆς Αἱ ασεσηπτηας χυμὸς. λα φαιδρὸν τὸ ἀγδος τῆς ὑψεώρ, φησιν, δλλ᾽ ες 
δὴ τὴν" αὐλῶν ΦἾ] απο τὴ τὴς γῖς Φαιδροτερον᾽ δλλα ᾧ ζτα σήπε.) καὶ ἡ μαραίνεται. μι 

τοῖν μηδὲ ῳ (λει ῷ ἀνκι πσϑέσεχε, αἰλλ᾽ οὐδότερϑν αἰ θ Ὅν τοῦ λογισμῷ, κα ὅπ δὲρ- 

μα τόχαλϑι ὀκόινο «ἰβελων λογισικῷ, «ἰξεεργαζου (οὶ «ἰασὸ τῷορ κείνϑνα. ἐπεὶ τα ι2᾽ 

τὸ χιν ὑδεριώγτων σῶμιαι ποσί λει λάμδι, ἂ οουΐν ἡ ̓ἤπφανεια φαύδλον ἐχά, τλατὶ τῇ 

οὠνοία τῷ ἐνδὸν “δισοκεινθβου "χυμαδ “γληήομϑροι, φιλῴ ὧι ΟΝ τοιούτως οὐ ,διωυα θα" 

ὑγ) ̓ ὀφλαλμὸς, καὶ Χ γϑρηϑε, ὃ ὁ χαλαΐς Ὡποτεταρϑβν ἡ ὀφρι ̓ ὸ κυαιαῖ αἱ ἰβλιφωρίαις 

ὼ γιαρος ἡ κύρη ὸ γαλδυὼ τοῦμμα. δλλ᾽ ὁρρι δ ὅτι ἀΐᾳ τὅτο παλιν συ ὸν ἕτερόν ὅθι," ̓ γίῷῦ- 

εανχα ' Φλέζες, ν᾽ ὑμᾶρες, ὦ ϑόρτηειαι. σὺ δὲ μι ῷ καλὸν τϑτον ὀφθαλμὸν Οὐνόησον 10 

νοσοιουτα, γηραΐνται, αὐαῦὸ αϑυμίας εδραρόμδι ὅν, αἰπὺ ὀργῆς οἰδοιώτο, "πῶς Εἰδιθὴο πῶς 

ταχέως ὑὐἰπόλλυ,), ὃ γεγραμμένων ταχίον ἀφανίζεται. ὐπὸ τύτων ριατάγαγε τίωὶ 
Ὁ! φνοιαν' Ἰλὶ τὸ τὸ κλλορ τὸ ̓άληϑενν. αὐλλ᾽ ὄχ ὁρῶ, Φησι,χφλλος ψυχῖν. ΡΝ αὐ ἐλέλῃς, 

ὕψωι. ἠὰ ὥασερ ὧδ ἀἰσπύνζως κα λοὺς ὅθην ὀφϑειλμοῖς μ" ἰδόντα, τῷ νῷ ἡ λευμείσαι. ὅτω δυ- 

γάτον ν ψυχῆς κάλλος εἰς ὀφϑευλ δέ ἰδεῖν. ὕχ ὑσέγξαψας πολλαχις μωρφίω ὁ δύειδα ὦ ἐς 

παϑὲς {ι ττοῖς τίω ἡφϑήλασιν ; ανα τύπτων καὶ νεωῦ ὑψχα κόίλλος, ὁ ὠντούφα τῇ ϑύμωρ- 
φία , ὦν ὐχ ῥῶ, φησιν, ἀσώματα. καὶ ̓μέω ΨΨ σωμῖ; ΓΧ αὑτὰ μάλλον ὁῶμδι ᾧ νῷ , δζρ 

τοῦτο ,ϑέ ; λαυμᾳξουδρ ἢ αὙἱ: λϑὲς, καὶ ραν τϑτοιγα μὴ ὁρώντερ,ὸ ᾧπων ἐνϑη, 

" χη ϑὴρετέω. κἂν ἴδῃς ἄνϑεφπον Ἐχιωκῆ καὶ μέτειον, μᾶλλον ϑυυ μάσῃ τοῦτον ἡ ὀκεί. 

γζωυ πίω ἐυμορφον ἀψν. κι ἰδῆς ὑδριζόρϑμον, χαὶ Φέρονται κὐαούμδρον κ μ": τοῦ }ω- 29 Ὁ ουτίν 

μάζεν ὑρα δΜ τοιούτωι, κἂν γεχηρϑικότες ὡσι. χαὶ ))8)) τοιούτον τῆς ψυχς τὸ κάλλος, να, 
καὶ - γήρᾳ πολλοις' ἔγχά ὧδ ἐ ἐρᾳιφας, χαὶ σϑτδπτοτε εδϑραίνεται ̓ ἀλλ᾽ δεῖ διῶυε- 
κῶς. ἵν δ χα ' ἀδρὶ τοῦτο »θησώμεϑα, «ἦν ἐλονζῷς αὐτο.  ϑυρῶρϑυ, χαρ ἐρκφαὶ τούτων 

γοωώμειϑει. οὕτω γὰ καὶ αὐτὶ ὶ διυυνσόμῖβθα, Οωτίω. λφθόντες τί ἐνμερφίαν, ὙΜ α,- 
νίων Ἐχιτυχαῖν αἀγαϑών" ὧν ἥμοιτο πόβζῳς ἡμαξ μδτα ῖν, ὥρριτι καὶ φιλφν, 9.6 9- «ς 

πία. 

ΔΛογιη, ΣΕΈΧΟΝΤΕΣ ΟΥΝ ΤῊΝ ΔΙΑΚΟΝΊΑΝ ΤΑΥΤΗΝ, 
καθὼς ἠλοήϑηρϑυ, Οὐκ ἐκκακούμδυ" Φ Αλλ᾽ ἀπειπάβθβα, ζᾳ' κρυτῆα! τῆς 
αἰουυύης. 49 

Ἐπειδὴ 
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53 ΤΩΝ μαγοίλοι ἐφϑέγξατο, ἡ Μωυσέως ἑαυτὸν πσοοὺ ϑήϊ, ὶὶ ὥν᾽ πι- 

Ὁ ες φοις πόζα αἰαϑόμϑμος τὸς εὑπροολῆς ἢὶ τῷ μεγέθοις δῷ Εἰρημέ: 

Υ Εὖ νων, ὅρῳ πῶς μετειάζει πάλι. καὶ γΝὲβ ἐπαίρειν ἔδει ὅρα ὧν ψϑυ- 
Ὁ δωποτολοις, ᾧ ὦν: ἀκροαζο, ἡὶ πάλιν πρραρμυϑθείοαϑαι (ὃ) ὄγκον, 

Ξτὰ ».) οὐχὶ καϑαιρᾷν ἐπεὶ τϑ'.» παίζοντος ζωυ᾽, δίθπερ ἐτέρωφαζ᾽ ἀϑοδοῦει, 
Ὁ ς ᾧ δεικγώώαι, ὅτι Θέ, οὐκ Τἶν οἰκείων κατορθω μῶν γέχϑνεν, ἀλλ᾽ ὧκ 

τῆς τὸ Θεοῦ φιλον,ϑοφ πίας ὦ πϑῇ. δ 9 κα! Φησιν, ἔχοντες δὰυ τίων Ω ακονίαν ζαὐυτίω. 
οὐυὶν γδρ πλίον ἡμᾷ Εἰσίωέγκαιδρ, αλλ ἢ ϑζρίκονοι μένον ἐδυό θα, ἡ τοῖς ρα τῷ 

το Θεοῦ δοϑεῖσιν αἰ τσηρετήσοιϑμ. δίόπερ οὔκ Εἶπε πϑροχζω), Οεῖὶ' χρρηγίδυ, αἰλλαὶ δζρε- 

χονίδν. (ἃ ουδὲ τύτω ἠρκέοσϑη, αλλ ἐπήγαγε, καϑὼς ἡλεήθηρϑν. ὦ νὰ τῦτο ἐδ, φη-- 
σι, ὦ . ̓φκογήσοι ΘΟ. τύτοις, δἰ ἐλέου καὶ Φιλαν,ϑοσπίας. καίτοιγε ἐλέους [8] Ὁ κακϑῷ 
αἰπαλλαξαι, οὐχὶ ΩΣ τὸ τοσοιῦτοι δδιεαι “γαϑα, λλ᾽ ὁ τῷ Θεού ἔλεος ἡ τῶτο ἐχά. οὔκ 
ἐκκαχούμϑν. ἡ τϑγο ὃ αὐτῷ τῇ φιλαν,ϑονπία λογιφέον. Ὁ, )}, καϑαὶς ἡλοήϑηρϑμ, 

τς αἰχὺ τῆς Αἰ αλονίας, ἡ ἀν Ὸ τῷ, οὔκ ὠκκαιούμϑν, Εἰρηοϑὼ νόμιζε. Ὦ σχόπά πῶς 

«-σουδοῖζει ἴᾳ και ἑαυτὸν κμϑαιρῷν. ὁ Δ τοιούτων ἀξιωθέντα, φησὶ, ἡ τηλικούτων, χαὶ 
ζωῦτα ἀπὸ ἐλέου μένον, ὶ φιλρν,ϑ 9 πίας, Θυσὲν μέγα τοιούτους Ἰχιδείκψναθεω ππέγοις, χϑ 
χινδυω θύειν, αὶ πειρασμμοις αἰ ασομδρμειν. ΓΝ πτϑτο οὐ μόνον υὶ καταπιτήορνϑμ, δλὰ τ χαύ- 

οϑυδρ, ἢ αἰ ῥησιαζό θα, Εἰπὼν γοιῶ, οὐκ ὀκκαισόϑυ, ἐπήγαν, 
2 Αλλ ἀπειπαρβθβα (ἀκρυπὶα τῆς αἰοαγευϑης, μὴ αἰθιπατοιώτες ο πϑρμουργία, μηδὲ δὸ-: 

λοιῶτες (2) λόγον τῇ Θεού. Καὶ τί ὅ81 τὠκρυπῆα τῆς αἰαεωης, ᾿ῴκς ἐπαηελλό θα, . 
φησι, εἰ πυιορούϊβα μεγάλα, καὶ ἕτνρνι 3 Τχὲ ΤΩ ἔργων δείκψυμδυ, καϑούπερ ὀκῴνοι (59 
ὼ ἔλεγε, Τὰ κῦ «αδόσωπου βλέπετε ἡδλα τοιοῦτοί ἐσχκν οἷοι ὁρώ ῖθα, οὐχί διπλόζω ἡ γαὶ «Κορ ἐᾷ, 

ἔχοντες, οὔτε τοιαῦτα λέλϑντες κ᾿ ποιοιώτες ὦ κρύπηεν δώ, ὁ συσκιαζειν αἰδκευονϑμοὺς ὸ ἐρυ-- 

15 ϑρλαίνζᾳς. χαὶ τῶῦτο ἐρμέυυθιων, ἐπήγαγε, μὴ αἰϑαπατοιώῶτες ον πϑνουργίᾳ,. ὃ γοβογό- 
μιζον ἐγκώμιον δὴ ὠκᾷιοι, τη αἰο ροῦν τὸ 'κφιτατέλαιφον Ἔσποφανει. “δὲ ὅδ, ἐν 
πϑμουργία; δύξὸυ Εἶχον μὴ λαμιἭλμόντων ὠκῆνοι, ἐλαμίανον ὃ καὶ ἐκρυτ]ον" δὺξὸω 
ΕἾ7ρν αἰ γίων, ἢ δὀἰποσόλων δοχίμων᾽ ἦσαν ὃ μυφίων γέμοντες χακὅν. Δ ἡμᾷς, φησι, τῶν. 

τοῖς απειπα θα (ζωῶτα δ ὼ κρυπῆα' αἰομευύης καὶλ δ) τοιοῦτοι ὄντες οἷοι φαννὸ ἄβα, χαὶ ΠΝ 

39 δὲν ἔχοντες (ωυεσκιασμένον, ἢ Οέκ ὧν τῳ βίῳ μόνον τούτῳ, ὥρα ἡ ον αὐτῶ κηρύγμα.--: 
π. τούτο δ ὅθ", 

Οὐδὲ δολούντες τὸν λόγϑν ποῦ Θεού͵, διλλα' τῇ Φανερώσει τῆς αληϑείας" 

Οὐ ᾧ᾿ ;παοοσώπῳ ἡ τῇ ἐχιδείξει, αλλ αὐτὴ τῇ των ποραγμάτων ἐσοδείξει. 
Σμυιςῶντες ἑαυζᾶν' ασοϑς πᾶσαν ((ιευείϑησιν δρ,ϑοϑπων. 

432 Οὐ δ) πιςοῖς μόνον, δϑλα καὶ ἐπίςοις ἐσμιὰν κατάϑολοι, τσοόκεί ϑμοι πᾶσιν Εἰς ὃ βα- 

στινίσει τὰ ἡμέτερα, ὡς αὐ ἐθέλοιεν " ᾧ ἀπο τύτυ ((μνίςα μϑν ἑαυζδν", οὐκ υπὶ τοῦ 
αὐ φυκρίνεοϑαι, καὶ πτϑόσωπεῖον αἰθεφέρειν φαιδρόν. λέσρμϑυ δζωυ μιηδὲν λαμύλῥειν, καὶ 

λϑδοτυρας ὑμας χαλουρδν  λέχϑυϑν μηδὲν ((μωειδέναι ἑαυτοῖς πονηρϑν, ἃ τύτυ πάλι Ὁ 

εϑοτυοίδν κἷν ὑμδμξλκορϑν᾽ οὐ κοιθυύπρ ὠκῴνοι συσκιαΐζοντες τὰ καθ᾿ ἑαυάδν,, ποδὸς 
45 αἀπατῶσιν. ἡμὲςς ἢ αὶ τὸν βίον ἡμὴ πᾶσιν Εἰς μᾶσον ασολτίγενϑρ, ὶ ὃ κήρυγμα ἀἰπογνα 

μνοῦμϑρ, ὦςε πόρε αὐ' κατειμόυθοώνειν, Εἶτα φγ (Ὁ ἐπιτοιἠγνόοιω ἀντι τίω ἰ.- 
δε, ἐπήγαλιω, δτι οὐχ ἡμδν τϑτο ἔγκλημα, δνλαὶ τὴς ὁκύνων ὀϑαμαϑησίας. δ χα 
Φησιν, 

3 Εἰ αὶ ἐξὶ κεκόλυμέμϑμον ὦ ῥιαγίέλιον ἡ μδιυ, οἰ τὸῖς ὀπολλυρδῥοις 66] κεκολυμμένγογ᾽ 
ΟΠιεγίοίϊοτομι, 3. 443 4 Εν 
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194 ΧΡΥΣΟΣΤ., ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
4 Ἐνοῖς Θεὸς τὸ αἰαίνος τοτὸ , ἐτύφλωσε νοήμιαται Ὁ απίςων. 
Οπερὰ Χ, ἐμιασέλαϑεν Εἶπεν, οἷς Ἃ , ὀσμὴ ̓θανατὰ Εἰς 2 είνατον, οἷς ὃ» ὀσμη ζωῆς ΟΙς 

ζωίω, τῦτο χ4) ̓ὠταῦϑαι, φησι. αἰ δὲ ὅζην, ὁ 0 Θεὸς του ὺ αἰαδνος τότ: ΘΟ μὰ τ τα ᾿Μαρχίω . 

γος νοσοιιωτές, λεγϑισι δὶ τῷ δοιμιουργοὺ τὸ διχσίου μόνον, χα) Οὔ, αἶγα λὺ, ζαὺπ α 

Εἰρπαϑτῳ. λέγϑυσι γρτρ, ᾧνα Θεὸ δίκαιον, χα 'οέκ ἄγανιν. Μανιχαῦοι δ Φασι τὸ 

ἀγρῦολοι οὐταῦϑοι λάτον, ἐκ τύτν δομιουρηδν τῆς κτίσεως ἕτερον ἐπεισοιγατεν, ΠΝ 

τὸν ὑγτα βυλουϑροι, σφεδρα ὀυοήτως. οἷδε δὲ δ πολλάκις ἡ »θαφὴ Θεὸν κάναν σι 

ὐπὸ τῆς ἀξίας τῷ δκάρουυδμου, αλλ οπὸ τῆς αἰοϑενείας ΤῸ αἰ ποστουῆορδ᾽ ων" ὡἧ ὅτου 

ζ μαμωναῖ, Κύριον λέγῃ, ὦ τω κοιλίλρ Θεώ. ὩΣ λ᾽ οὐ νὰ τότο, οὔτε κοιλία, ἀ Θεὸς, 
οὔτε ὁ μϑμωνάς Κύρμος, ἀλλ᾿ ὠκείνων "τῆν αὐπσικατακλμόντων ἑαυτοῦς'. ἡμεῖς ὃ ἐκ φι ς τὸ 

Φαρϑν, δἰιοὐ ου τε φῆ τῷ να θόλου τῶτο Εἰρη), δλὰ τὸ του ὃ ὁλῶν Θεού᾽ Ἂ οὕτως ὁνα.-. 

γνωφίον, ὅτι μ αἰ πίςων τῷ Η αἰαδνος τύτου ἐτύφλωσιν ο Θεὸς (ΟῚ γοήματοι. ; ογδ β με λῶν, 

οὐκ ἔχ εἰπίςοις, δλλ᾽ 0 ὁ πἰδὼ ῥμιόγος. Εἰ: ὃ κὴ ἑτέρως τις α!αγιγώσκει, ἊΝ ὅτι Θεῖς τῷ αἰο' - 

νος τύτν, σϑτῖδ τῶ, ἔχει τὰ λαξίω. οὐ γῈ β τῶ δείκγεσιν αὖντὸν τύτα ῥιύνον ὅντοι ΤῸ αἰ - 
αδιος Θεϑν. ὸ "Ὁ ὁ Θεὸς οὐρανοΐ λέγεται, δνλ οὐκ ἐσ οὐρφινοί μὸ μόνον Θεός. ᾿ ὁΘεὸ; 
τὴς αὔρουσνοὴ ἡαιέξαις λέχϑωδρ: κα ») οὔκ Εἷς ὠκείμζων μόγζευ συγκλείοντες αὐτὶ τίω Ὁ "χίωυ, 

τϑτοὸ Φαιϑ ἡ αὶ ὁ Θεός ̓Αθεράμι λίγ) ἡ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, κα Ὁ Θεός ]ακως᾽ ᾧ οί οκ εἰ - 

γῶν μόνον ὅ4] Θεό. ὶ πολλας δΡ τίς ν ἐτέραφι τοιαιζας εἰ οὖν τοῖς γραφαῖς δον αϑιτυείας. 
πὼς ὅω ἐτύφλωσε; οὔκ “ἰνεργήσοις Εἰς τῦτο᾽ ἀπατ᾿ δλλ᾽ ἀφέὶς καὶ συγχωρήσει, 
ὁ γὸ ἔλος τῇ γξάφη ἢ ὅτω λέγην᾽ ὡς στὸμ λέγῃ, Παρέδωκεν ἀὐζις ὁ Θεὸς Εἰς αδοχιμον 
γοιῶ. ὯΝ γοβἀδοὶν ἡπτίφησαν «φεῦτοι, καὶ αἰαιϊξίαςι ἑαυτοιὶ κατεσκόυασοιν τῷ ἰδὲν ζᾳ μυφης- 

δια, ὦ αὐτὸς Ἄριπον ΕἼασεν. λα πέϑει ποιῆσαι : ; σϑϑς βία ἵ Ἑλχειν, Ὁ ἐκκαλύπηειν μὴ 

βυλομδίοις ἰδεῖν; ; δλὰ μῶλλον αὐ κρυτεφρόνησεῦν, ᾧ ἐδ᾽ αὐ Εἰδιν. δθ ὴ ἐπήγαν, 

Εἰς ὃ μὴ αὐνγεῖσαι ἀὐΐοις ᾧ φωτισμὸν τὰ Ὁ θαγίελίου τὴς δόξης τῇ Χριουύ" 
Οὐ ποῦς ὃ ἀπιφῆσαι τωθεῷ, ἀγα πρὸς Ὁ τίω ἀπιεῖορ μὴ ἰδεῖν ἄνα ὅ8) ῳ ἔνδον. 

ὁ ἡ ἡμῖν ἐπόταϊξε,μὴ ῥίωήειν ὧν αϑργαείζς ἐμιῶροοϑεν Ὁ ϑίρων,κολίύσαις. Εἰ 

πιτούσιν ὄξεκαλυψ, μᾶλλον αἢ αδή νόσος αὐδἷἥἶπ ̓ἐπετείζη. ὡγοραί ὀφϑευλμμιαῖντά ὙΩ «- 

γώγχῴσειε τσϑϑς Τὰς ἀἰκτίγας ἰδὲῖν, ὑλιτείνει μᾶλλον εὐτν τί αἰεϑενειν. ὧν ζγ ἀ οὖ σχϑ- 

πιχαζῳχλοίουσιν «ὑτοὸὺς  ἰαπραἦν παῖδες, ὡςε μή  ἔχιτείψαι ὼ νόσημμαι. ̓ οὕτω τοίγεου ὃν ὡ- 
ἴω τοητέον, δι οὗτοι Δ᾽ γελθνασιν ἐἶπισοι δὲ ἑαυτοῦς ̓νθυδνοι ὃ δ᾽ ἀπιζοι, οὐκέτι ἑωρων 

τὰ Ὀἰποῤῥηζα, τὺ ὦ εὐαήελίου, τό " Θεοί λοιπὸν οὐπυκλιείογτος ζμ αἰκτινας αὐζοῖς. ὅπερ οἱ 

Οἷς μαϑητᾶς ὑλεῖν, δι Διὰ τῦτο ὦ σϑροιμίαις λαλῶ αὐτοῖς, δἰ αἰκούογτες Οὐχ αἰκού- 

οἱσιν. ἕω ὃ ὰ τὶ πο θαδείγματος σαιφέφερον ὃ λέγω ἥρηται, αἰσσοϑου ὡμα ὃ ἑλλδωα τῇ 

μύϑους ζὰ ἡμέτερα ἠγθύμδιον., ξνὲ δὼ πὼς ὠφεληϑήσι) μάλλον Εἰσελϑώι, κοὶ ἰδὼν 

ζῷᾷ μιυφήρια, ἡέξω γϑβων; ο τον , φησιν, Εἷς ὃ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς Τ φωτισμ ὅν, Ἰπρῦρωι ἋΣ 
ἐκ τῇ ἱσοεία, Μωύσέως. ὅπερ γὰρ ασρϑς Ιουδας γε γύγϑνον ἐπ᾽ Οκοίνουγτῦτο Ἐχὶ πλύτων 

ὮΜ ὠπίςων ᾿ Ὧπ τὸ ῦ θὐαγξλίου, ἡ τί ὅδ ὃ (ὑμωεσκιασμένον, ὁὶ ὕπερ ἀΐδις σρν ἐς; 

πιφωπομέμ, ἀχϑυσον το λέγϑντος" Εἰς Ω μὴ αὐγοίσοῃ ὡδοις (ὸ φωτισμιὸν τῷ 
εὐαήελίου τῆς δόξης τῷ Χολτοῦ, ὅς ὅθ Εἰκῶν τῷ Θεοῦ᾽ 

Οἷον, ὅτι ὄφαυρϑς, τῆς οἰκουμϑῥης σωτηρλα γὼ αὐτῷ δόξα, ὅτι αὐτὸς ὡξξ ὁ ςιιυρωϑεὶς μα 40 

πολλῆς αὐβιφὸνείας μόλλει: “οἴδαγύοοϑα,, ζὰ ἀνα πόρτα, ζᾳ παρϑντα, ταὶ μέλλοντοι, ὯΝ 

ὁρώμϑμα, ζα οὐχ, ὁρωρϑρα, α ἢ Ἰλπόβρητος ΤῊ «αρησδυκωνδῥων αἰξίφόρεα. δ[9ὺ αὐλ εἶσαι 

Εἶπον, ἡ ἱγώ μμὴ Ὁ ὅλον οὐ οῖδ δ ζυτης" ὡασερ Ὑ» αὐγὴν Ὡς 841 μόνον τῷ πρθύμαππρ: ἡ διδὸ- 

ἐϑίη. σῷτο ϑίου "ᾧ ὀϑωτίρω διλωδ, ὐσμέὸ Εἶπε, Κ᾽ πάλιν αβῥαδωϊα, δεικιας ὅτ Θ πλε- 
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ον ὁκὰ υϑρει. δι᾿ ὅμως ζχστα ὥπϑμτα χέχρυτήαι εὐπ' αὐὖἶλΘ χέκρυτῆαι Ἧ, Ὧ),Φῷ ἠπίπηῷ 
᾽ Ν ς νι φ Ι 3 ' ᾿ 

παϑότεροι. Εἶτα δεικψις, ὅτι εἰχὲ τίωυ τῇ Κολφοῦ δόξαν αἰγγοοῖσι μόνον, δολιαὶ κὺὸ πίω τοῦ 
παΐϑος, (ὦ) ζαυτίω «ἐκ ἰδόντες, ἐπήγαδν,ὁς ὅδην ΘΟ ἰχων τῷ Θεοῦ. μὲ ΟΣ μέρα ὅΧοις 
ζω ! " ͵ Ἄ-ὸ ΠΕ ἝΝ ι΄} Ιζ 

φϑῦ φὴς μόνον. ὡσερ γὸ ὅζοι τοτι (() πατέρϑι ορας ᾿ οὐτως α γγοήσος τίου τυτὺ δυζόν, 
ς Οευϊδ τίου ὠκείνου Εἴσν. 

ξ Οὐ γὰ» ἑαύ εκ' χηρύοσουϑμ, Σρλαὶ Χριφὸν Ἰησοιὼ Κύρμον᾽ ἑαύζις ὅ, δευλυςυμὸν, 
ι “" ἣ ,ὔ εἶ ) ! ͵: Π Ί » ͵Ι ν᾿ ΙΓ" 

δ Ἰησοιω. Και ποία αὐτὴ ακολϑυλια "τὶ Ὑτατο κῦδὲς τὰ Εἰρημῦρα Εγγει Χϑινὸν } Ἢ 
» Ι! 3 κι ς» ( ι 2 } 2, ὁ ; 

ὠχειγοῖς αἰνίηε) , ὡς ἐπαίρονζς ἑαύθις, ἡ πείθονζς δι» μαϑηζμ απ’ αὐδᾳ)Ἢ" ἑαυζἦν ὁ- 

ΤῊΝ 

! . , "“ ! »} ᾽ » νυν ,. 3 
νομοίξειν, οπτερ ὧν τῇ τοϑτερα, ἐλεΐν, Εγω Οἰμι Παύλυ, ἐγὼ ἢ Απολλώ᾽ ἢ ἐτερϑν ἀιβα-- αἰκοροι κ΄. 

ιο ρύτατον. ποῖον δὴ Τῷ τι σφόδρα ἀδθις ἐπολέμοιου,ἢ ἐπεζούλίυον ας πόρτοϑεν. Μὴ 

γ  ἡμιῖν μαγαεϑέ, φηπ, ὁ πολεμιᾷτε, " τῷ δὲ ἡμδν κηρυβομδρῳ εὲ γὸ ἑαυτῶν κερυηομεν' 
ἐγω' δούλός Εἶμ, ἐγὼ δξέκονός Εἰμι δ δορυθρων ὦ κήρυγμλα, ἑτέρῳ πόμτα κορΑΓ. 
αἰϑτϑθυίμϑμος, αὶ αἰ χὺρ τῆς ὠκοίνου δόξης πτὴρ ὁτιοιὦῶ ποιών. ὥςε ἐμοὶ πολειδῖυ, ζὼ ἐν εἰ.- 

γου καταξαλλεις, τοσῦτον γὺ ἀπέχω Εἰς ἐμαντὸν ὦ «ἴδιφῆσαι δὴν τοῦ ϑυαήελίον, ὅτι ἢ 

τς ὑμδ οὐ χυλραιτήσομαι {Π) δούλος Δα (ὃ Χειφον, 2) Ὁ) ἐκείνῳ ἔδοξων ὅτω μέσοι ὑ- 
μαξ, ἐπ ὅτως ὑμαξ ἐφίλησε, ἡ πόρτα αἰ ὑμδυ ἐποραξε. δ[8 ὦ λέγει, ἑαυτᾶν 
δούλυςύμδ ὅζο Χολςον. Εἶδες ψυχέω' δόξης χαθευραν ; οὐ γδΡ δὴ μόνον φησὶ, γδωι δὲ- 

ασοτικϑὼ συυὲν γοστριζ ῖθα, δϑλὰ ὠυμν ἑαυτῶν αἰ ασοτά οσονϑρ δὲ ὠκ εἴνον. 

6 Οπ Θεὸς ὁ ἐπωὼν ἐκ σκότος φαΐς λάίμνψαι, ἔλαμψεν οὖν τὰς καρδίαις ὑμῶν. 
᾽ς Εἶδες πῶς πάλωτοῖς ζητῆσι τίου δόξον ἐκείνω ἰδεῖν τίω αἰπράαἰλλουσαν, τίω Μωὺ-- 

σέως λέγω, δείκρεσι κῷ πσδϑεϑήκης αφρα-ωηουσαν; χαϑαπερ εἰςὸ “ϑέσωτπον ἹΜωύσέ.-. 

ὡς, ὅτως Εἰς ζιξυμετέρᾳε καρδίας ἔλαιμψί, φησι. χαὶ πσοότερον ὀμαμιμνύσκει Τὸν" 
ὧν Ὄρχή τὴς κήίσεως ἡμομϑῥων, αἰοϑητοΐ φωτος, ὦ σκότυς αἰαϑητοῦ, δεικρὺς ὅτι αὕτη μεί- 

ζωνὴ δημμουργία. ἡ πού Εἶπεν, ἐκ σκότος φαῖΐς λούμοψαι » ὧν “δἰρχὴ καὶ ὧν πυρϑοιμίοις ὃ 
25 κίίσεως. Σ κότος γὙῈ} ζω, φησιν, ἐπόμω τῆς αὐυοσου. ἡ Εἶπεν ὁ Θεὸς, νηϑύτω φαί, 

ἐἔϑμετο φώς. δυλὰ τότο ὦ Εἶπε, ϑυνηϑήτω, ᾧ ἐϑμετο" νιῶ 8. σέκ εἶπεν, αν. αὐτὸς ἡμῖν 
γἔχϑνε φῶς. οὐ ΝΣ εἶἴπτεν, πᾷ μοῦ εἶπεν, αὐλλ΄ αὐτὸς λάμψι. ΟΝ τούτο σδὲ ᾿αἰαϑητὰ 

ποροίγμαΐᾳ ὁρώνϑμ τῷ φωτὸς λρίμιποντος τώτι,, δλλ᾽ αὐτὸν () Θεὸν ὅχοὶ τῷ ΧΚοιςοῦ. ὁ- 

.Ν 

, ΄ Ὁ Τεν,α(ζ, 

ρῶς Ὡ αὐ ρκλλακῖον τὴς τοιαΐϑδὸς } «πὲ Ζ Ὁ» ἦν πνθὺ μᾳτὸς Φησιν, Ἡμεῖς ἢ πόρτες «- αΟΚορ. γ.1η. 

20 ναχεκαιλυμιμένῳ πυδϑσώτσῳ τίω δοξὸν Κυρίου κατοτ]ολζόμϑροι, τί αὐτίυυ 6 ἰκόγα ((8-- 

ταμορφου ἄθα ἀστῷ δόξης Εἰς δοξόν, καϑοῦπερ ἀπὸ Κυρίου πγθκατος. αὐδ ἢ τὸ ἐού, 
Εἰς ὃ μὴ αὐγάσοι ἀύζις (δ) φωτισμὸν τῷ ϑὐαγίελίου τὴς δόξης τῷ Χολφού ος ὅθιν Εἰχκων 
τῷ Θεοῦ, αἷϑό.8 τῷ παΐζος, Ο Εἰπὼν ἐκ σκότυς φαίς λῴμεψαι, ἔλαμυψο ον Ὁ 
κώρδίωις ὑμδω, πθϑς φωτισμὸν τὴς γνώσεως τῆς δύξης τῷ Θεοὺ ῳ «ϑόσώττῳ Χοιτού, 

ς Ὡασεργ Εἰπὼν, τῷ Δαγζελίῳ τῆς δόξης τῷ Χοιφού, ἐπήγαν, ος ὅδιν Εἰκῶν τοῦ 
Θεοῦ, δεικγις ὅτι ἡ τῆς ἐκείνου δόξης αἰ πεςερη, θήσειν ̓ ὅτως Εἰπων, τῆς γνώσεως τῷ Θεοῦ, 

ἐπήγαϑδι, ἐν αὐροσώττῳ Χριτοῦ, δεικνυς ὅτι τι! ᾧὶ τῶτο (δ πατέροι γινώσχϑνϑμ, ὥασερ ὧν 

ᾧ ὁχρ Κὶ πνϑύματος αὐτῷ ασοησωγόμῖθα. 
7 Ἐχοιδν ἢ (ὃ ϑυσανοθν τῶν εἰν ὀςξρακίνοις σκθύεσιν, τα ἡ αἰ πρρολὴ τῆς δευναίμεως 

40 γ᾿ τοῦ Θεοῦ, ὲ μὴ δὲ ἡμδυ. Ἐπειδὴ Ν “πολλὰ ὲ μεγαίλα Εἶπε τὐϑὰ τὴς "ἀ- 

ποῤῥητα δόξης, ἵνα ωὐή ις λέγῃ, ὁ παῖς τοστυύτης δύξης ᾿Οἰπολαύοντες ψϑρομδν οὖν ϑνητον 
σώματι! φησιν, ὅ7Ι τοῦ τὸ δ. δίων ἀὐΐν μάλιςα' ΟΥΧΟῚ ϑρυυ μκαςῦν, ὲ δείγαα μέγαςον τῆς τοῦ 

Θεοῦ διωναίμεως, ὁτί σκόδος ὀςραάχινον τοστούτέω ἠἡδυυυή,ϑη λαμιχσοϑτητω ογέγκεῖν, ὦ τη- 
λικοῦτεν Φυλϑίξαι ϑησοιρϑν. ὅπερ δῶ κα "ὦ ϑουμοίξων ,ἔλεν, να ἡ αροολὴ ἣ δυ- 

γα (ως 
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νάμεως ἢ τὸ Θεουν ἡ μὴ ἐξ ημδν" πο ἵν κεύνοις αἰννῆουϑρμος (ἶν' χαυχωμδύοις ἐ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς. 
τὸ τὸ γδβ μέγεθος τι δολώτων, τὸ τε αἰαϑενὲς χὰ δεϊζακόμων, δείκρεσι πίω ὶ ἰχωω οὐχ 

7| μεγάλαι ἰσοίσετο μόνον, ΔΆ ὅτι ̓  μικροῖς οὖσι. ὦ ΝΣ ὀφράκινον, ο" ἐυιϑραυφον τὴς δεϊνδῃη 

ϑνητῆς φύσεως αἰννῆόργθμος ἔλεε, ᾧ ᾧ τῆς (ὀρχὸς ἡεδέ αἰοϑενὲς ἐμιφα,νων. ἀπρακου Ὑ»» 

ἄμεινον Φυοδὲγ αὑτὴ 2... σ.χε1.) οὕτως ὕφ]ν ἐυοπηρέαφος, ϑόματῳ, ἡ γυσοιρ καὶ ἀέρων λύωμᾳ- ς 
λίαις, αὶ ὁτέφρις μυρίοις ὀζᾳλυομδμὴ ῥᾳδίως. “ζώτα ὃ ἔλεγε, κ κατοφέλλων ὠκείγων ὦ 
φύσημα, Ὁ: πᾶσι δεικψις ὅτι σὸν δι, ϑούπινον καθ᾽ ἡμαᾷ. χα Ὑ  τότε μάλιςα ὄζᾳ- 

φαίνεται ἡὶ τῷ Θεοῦ διαμις, στὸν δὲ θὐτελων ὡ Φρερυγῇ᾽ μεγαίλᾳ. δ 9 ὁ δλαγοῦ λον) Η 

ΨΥ δυγωαμμείς μὰ ἐν αἰ οενεία τελειοῦται. ὦ ὧν τῇ παλαιᾷ ̓ , δ κωγώπων Ν ΩΣ ὁλό-. 

κα φράτοπεδα, βαρξαβων ἔξ ποῦτο. δ|9 ὦ μεγαλέω δύναμιν ἰὐτν τίου κοί μιγτίω κο 

ἐκάλει" ἡ ὦ» ἀξ 7. γλωῆας συγχέων μόνον, (ὃ μέ γὰρ πύργον ὀκῶνο (ὃ ὦ Βαξυλαδι 

χατέλυε, καὶ οὖν τοῖς πολέμοις: ἥ,νῶ ζ αἰα. τειακοσίων ἀπειξρ φραζπεδειν ὕλασε, γι 

δ ) Αἰ θ' σειλπίηίων πόλεις καϑοῖλε᾽ ΚΙ ὃ ζωτα ὅζχ παιδίου μικροῦ ᾧ θυτιλοῖς Τ' Δας 

(ἰὴ, ἃ ὧπασαν ἣ» βαρθαβων τίω αὐ αταΐι ἐξοπώσειτν. ὅ ὅτω δὲ ὠζζϑα δώδικα 

μόνοις σοςείλας ᾽ Τὴς οἰκουνθβὴς «ἰβεελρετο, δωδεχᾳ, χα τύτυς ἐλφυγονϑμους [πολο- ις 

μουρδροις, ] 

Ἐκπλαγαΐμϑμ δχυ τοῦ Θεοὺ τίω δύναμο, λαυμασωμδϑμ, ππρλσκιυήσωμϑῳ, ἐ ἐρωτήσω. 

ωδν Ιουδαίοις, ἐρωτήσωμϑυ ἑλλζωας, τὶς ἔπεισε τέων οἰκειυδύζωυ ἃ ἀπασαν ὐπος ἔωυαι δ πα- 

ποίων ἐθῶν, ἡ ποῦς ἑτέραν μετατάξαοϑαι πολιτείαν; ὁ αἰλιδι αὶ, ἢ ὁ σκίωνοποιός; ὁ τελώνης, 

ἢς ἀγραίμματος αὶ ἰδιώτης! ὺ πῶς αὐ ἔχοι ζωῶτα λόγϑι, Εἰ μιλϑεία δύναμις ζῶ ἡ πολύ- το 
τὰ χατορϑοῦσαι δὶ κείνων; ;σἱ ὃ ὸ λέγοντες ἔπειϑον ἐκᾷιοι ; βατῆϑητε ω τῶ! ὀγθμκατι τοῦ 
φαιυρωϑδντος. ποίου ; ὃν οὐκ Εἶδον, οὐ ῖὲ' ἐλεα σαντο. αλλ ὅμως ζᾳῦτα λέγοντες ὀκηρύτο 

τντερ, ἐπειϑον, ὅτι (ὦ ἅ Μ, ᾿ μάμτϑυόμδμοι, κα ὶ ἐκ πόλων αὐζὶς αἴϑαδόλώτιρ, οὐχ Εἰσὶ ).- 

οἷ" ὁ ὃ ᾿ασρλσηλωλεὶς ΤΩ Χριςῦς, πορᾷς ἐφείλκετο. καίτοιγε ὅτι Ζ ἐφαυρω,δη κα ἡ ἐτάφη, 

πϑρτί που δῆλον ζώ᾽ ὅτι ἣ λόνη,σννεδεὶς πλίωυ ὀλίγων εἶδω. ἀλλ᾽ ὁμώς ̓  γουτὸ ἐπεισαν ὥν 22 

ἐχ ἑωρακόζᾳ᾽ ὦ κ ὅχ ὁτ| ὀρέτη μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι ὶ Εἰς οὐ ουριᾳνοῖς ̓ ὀϑηλϑερὸ ἔρχεται κρί!αι ζῶν- 

ζᾳ, χαι' γεχρος. πῦϑεν δὼ τὸ πιϑανὸν τοῖς λύρρις τύῖτοις, Εἰπὲ μοὶ , οὐδωμόϑον ἀλλο)ο, 

ΝΛ Ὑπὸ τῆς τὸ ν᾽ Θεού δωυάμιως, Τ Ω «εῦτον αὐτὴ ὶὶ χσινοτομία πᾶσι «πϑνσίφατο, ὁ- 

τὸμ τι ἡ τοιαῦταί τις χαινοτοριῆ, λαλοπώτερον ὃ ράγμα Ἄλα ὑτὸν ἀὐαμοχλθν. πα- 
λοις (ἰωνϑείας θεμέλια, ὁτὸν ἐκ βαϑοαν ὀϑαασα νόμεῦς.. “σοὺς ὃ πύτοιρ, σσοὶὲ 

κήρυκες αἰξιόπιφοι 6) ἐδύκοιω, διλα καὶ Χ ἔθνος ἴα πᾶσι μεμίσημϑβον, κὶ ἡ δειλοὶ, ἡ ἀμα- 

ϑεῖς. πῦϑεν δξζυ τῦθ ε λμονη» τῆς οἰκουμδῥης ; πῦϑεν ὑμας ἢ «ἂν! ὑμετέροις πσδϑοῤνοὺς ὯΝ 
δοκοι ας φιλοσοφῷ,, μ ν Μ ϑεωδν αὐ ῃλ͵ἶ ἐξέξαλον; Οῴκ εὐδηλον ὅτι ὐπὸ τὸ (ὃ Θεὼ 
ἔχεν ἦ' ἑαυ, συ ἡ» ἐ ἐνι ζωωτα λό, ϑερπίνης διωμάμεως κατορθούμκοιτοι, δλλα 3ε(- 
ἐς “νὸς χαὶ Ὡἰπυῤῥήτυ. οὐχί, Φησιν, δλλαὶ γϑητικῆς. Οἕκοιώ αὐξηνϑίωαι ἔδει τίων ΤΙ) κς 

δαιμόνων Ὡρχέω, ο ἔαιτοι ϑέωαι τίω τυ Εἰδωλων ϑεραπείλυ. πῶς δξών χαϑήρηται, 
ὐ ἤφανιςαι, ἃ ἀπενθρτίας ὀκείνιρ ἴω ἡμέτερα; ;ὥξε καὐτεύλεν δῆλον, ὅτι τῷ " Θευ ψιφου 

ζω (αὶ γιυόνϑμα" Οὐκ ὐπὸ τῷ κηρύγματος μόνον ̓ λα καὶ Ὁ Ὡσὸ τῆς πολιτείας αὑτῆς. 
πότε δ πϑρλνία τοσαύτη πϑμταχοί τὴς γὴς ἐφυτιυϑη; πῦτε χοῷ ̓' χαϑβογδα ̓ αἱ 
ζωῆς, καὶ δ“ ἄλλων απύρτων: ; ὦ» μορθηφϑὶ, α᾽ ἡ χϑητες, συεὸν Ἰοιοῦτον ὀϑύσαμεν, δλά 40 
τάνλντία ἁπύμτα. οὗτοι ὃ , ἀἠέλωι κα ἡμκ Εἰσηγήσαν» πολιπείλυ " Οὔκ ; Εἰσννγήσοινη Ὁ ὃ 

μόνον, ἃ ὥλλα καὶ ἡ καιτωρθώστιν, οἰ ῳ τῇ ἡμετέρα, ὦ τῇ ἡ Τν βαρδαρων, ο αὑταῖς τὴς γῆς γος ἐ- 

χατιαςς, ϑθην δῆλον ὅτ παύντα ἡ τὸ Χεισοῦ πϑυταχοῦ διώαμις ζώνσεν, καὶ ἱ πόιμτουχοῦ 
λϑιαπουσα, ἡ ἀςφραπὴς πάσης ὀξύτερον ζῳς Ὁ) αὐ,ϑεύπων καταυγάζουσα οἰ ϑνοίαρ, 

ζὼτ 

τω 
ς 
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ζυοτ' δὼ ὥπϑμτα λογισείνϑρμοι, ὃ τῆς, ἽΝ μδιιοίτων τς ανοχῴέδεως ζῷ γελνηνδμα λεθῷ.. 
τες ἡὐποδειξιν οναυρ[η, πσέοσκεμυήσοετε, μμδῇ] τίω ἀ ὠμαχον τῷὸ σαυρωθλέντος ἰαεε ὑαᾷ 
(ὰ ἀφορῆτοις Φύγητε κυλρίσερ, ἡ τῆς αἰωνίου βασιλείας. ὑχιτύχατε᾽ ἧς γροιτο πανζῷς ἧς 
μας" ὑχιτυχεῖν, δϑριτι "ὁ φιλθιν,ϑοφ πίω. 

μεν 

᾿ δογι. 8 ΕΝ ΠΑΝΤῚ ΘΛΙΒΟΜΕΝΟΙ͂, ΑΛΛΟΥ ΣΤῈ: 
"οχωρφύμϑμοι" οἰ πορούρϑμοι͵ αλλ οὐκ ὀξαπορϑϑμοι" 9. Διωκόμϑμοι, αλλ 
Οὔκ ἐγκατολιπὸν ὑνδροι 

ΤΊ μϑμει δεικνις, ὅτι πὴς τῷὸ Θεοῦ διωωυαϊμεως ὃ ἐβηρ [ πε! 1, κα- 
(τύλωι ὀκείνων ζοὶ φρρνήμαζα Μ καυλώρϑμωνέ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, συνὲ 

γὰρ τῦτο μόνον 6641 φησι ειυμασὸν, δὶ ὧ ὑφρακίνοις ακβίγσι. φυλβτι- 
Ψ τορδν (ὃ) ϑηστωυρϑν τὸ τατον, αν ὅτι ὦ μυρία πάραντες δινά, αἱ 
)ο πὸμζα χοῦ «ἰξεκρουόμδμοι,  τηρόῳϑρ αὐτὸ, ἡ Οἷς ὡσολλυμϑμ. κῶς 

δος: το ΕἾ ἡ ἀδϑομιαδτινον σκέυος ὸ, οὔτε ϑησικυβῦν τησίτῳν βάτασε 

ἴρωσεν λυ" "ὐδη αὐ ππϑὸς ὑσασζμμ ἡρχῆσεν Ὡπξουλαίς᾽ νι ἢ καὶ Φέρει, ᾧ οχεὶν παρά δὲ!-- ᾿ 

νὸν, ζρι τίω τῷ Θεοῦ ῦ γδριν. ὦν πὸρτὶ γὺ ϑλιξόμδνοί, Φησιν, αδλν φευνοχωρψμδνα!. ᾷ Ν 
ὄφιν, ον πόρτι: οὖν τοῖς ἀθροῖς, ὧν; τοῖς φίλοις, ὦ» τοῖς αἀγαγκαιοις, ὧν τς ἀλλαις χθέίαις, 

᾿ 

«ποῦν πολεμίων, αὐανὸ ὟΝ οἱ οἰκείων. ἀλλ᾽ οὐ ̓ φενοχωρθίμιεϑοι. Ὃ ϑῷφᾳ πῶς πελγμοτα " 

1. ὠὐόμτια λέγφ ἢ Ἱγώ καντεῦϑεν δείξῃ τῷ Θεοῦ τίω ἰχκιω, ϑλιξορδμοι Ὁ κα σινοχωφλί β [ 

μεθα, Φησιν, υτορϑ νιοὶ οὐκ ὄξαπορώμιϑει᾽ τυτίέςιν, οι Εἰς τόλος ὠκπιηήομδν. 4λ- ; 

ϑυμὸρ γΣ πολλαηοῦ, κα Ὡἰπυτυγχόῥοῤϑι᾽ ὠλλ᾽ ᾿ οὐχ, οὕτως, τε φκπεσεν ἦν αχφλκειμ- ' 

γῶν. Εἰς γυμνασίαν Ὁ ὑμδ ταῦτα, οὐκ Εἰς ἤῆλω συγκέχβρη,) φἶδα τῷ Θεου, 
Διωκόρδμοι,, ἀλλ᾽ οἕκ ἐγκαζαλιμιπὀμόρϑμοι " καιπεσἀμάρϑμοι, αλλ Οζι Ὀἰπελλύμες Ι 

2: γ0!. Οἱ ὃ τειρασμοι ' συμβαίνουσι ᾳ ἢ πὸ πειφᾳσμοδν, οὔαψαι. ὃ τῦπ ἢ 

δ τίω τῷ Θεοὺ διυλαμεν χδριν. ἀλλαχοῦ δὲ φησι, Ὁ 9 αὖ αὐνὰ (ᾳπεινοφροσωυίῳ, ; 

ἡ δῷ τίω ἑτέρων ἀσφαλειὰν συγκεχορλοϑαι τα, ἵνα γὰρ μῷ λυυβαίρω σι, ἐδ ὄκορ. ιοιζ. 

μοι φιλο, Φησί, ᾧ πάλιν, ἵνα μιῇ τίς λογίδν!) Εἰς ἐμὲ ἀν ὁ βλέπε, καὶ ὺ ἀκούει φι Γ ΠΣ | 
ἐμοῦ. ὦ ἀλλαχοὺ πάλιν, [να μῇ ̓ πεποίδύτες ὠμδ ἐ ἐφ᾽ ἑαμτοῖρ. ο᾿ ΩΣ υϑύτοι, ἵ ὑῳ φ αι Ἢ Κοῤια,}. 

40 τῷ Θεοῦ ἡ δγώα μις. ὁρὰς ὅσον “ὟΜ πειρασμων ὃ κϑρᾶδο; ᾿ Ὧν τὸ Θερί. τίμα δερύᾳμῳ 

ἐδείκνυ, χαὶ τίω χορ ἀπεκαλυφῖε μειζόνως (Ἀρκεῖ »»» σϑ! “εις μῶ, Φηϑι) ταὶ Εἰς Φ Κορ, 6.8, 

ζα πεινοφροσιωξωυῚ ἤλθιφε, καὶ (ἂν ἄλλοις χαταφέλλξοϑι αὐεσιέναζε, ὺ αὖ -ἐν' καρτ- 

ρλκωτρϑις Εἰὐργάζετ. Η Ν᾿ “ζασομονη φησι, δοκιμώωυ' χατηργαίζ,.)" ἡ ἢ ̓δακιορὴ, ἐλπίς Ρωμ.ο. ὁ, | ᾿ 

δῶ, Φ Νὴ μυρίοις ξϑαπεσόντες κινδυυύοις, χα ἐν τὴς Εἰς ὥθην ἐλημδὸς αὐρεγ- " 
44 κόντες, ἐποαδόζοντο ζωτης ἐχεοϑεῳ Ὀλιστλ φον οὐ πάρι. ; 

10 Πάντοτε τέων νέκρωσιν τῇ Κυρίου Ἰησῷ οὖν τω σώματι. «βιφίοντι , ἵνα χαὶ ἡ ] 

μον τῷ ἴησοῦ φανέρωϑῃ Ὡν τῳ σώ σώ μιοιτί ἡμϑῖν. ἴα ἡ ὅν ἡ νέκρωσις τῷ Κωσάρυ [η- Ἶ 

ὦ «ξεέφερον: : Φ ϑαΐνατοι ᾧ καιϑημερινοὶ, δὲ ὧν ὼ ἢ ὀϑαιξοσις ἐδηίκϑιν ςἱ ΧᾺ ἃς Ι 

ἀπιςεῖ Φησιν, ὅτι απέϑδνεν Ἰησῦς, κὶ . ἀμέζη, ἡ ἡμας ξ ὁρωῖν (ἂν καϑ᾿ ἐκαφίῴ, ἡμέέαν Ὀλπρϑνής- 

40 σχνᾷς ἢ ἡϑιςακῦβοις, πιφιϑυύτω λϑιπον. τῇ λὐάρασει. Εἴὴς πα ὦ ἐπέρὰῳ αἰπορ ῥὺ- 

ρῆκε Τ᾽ πειραισμών ; ποῖθῳ δ ζωτίω.Ἱ ἥγα, ταὶ ἡ ζωὴ τε Φάνερωϑή ἐν τῳ οὠ- ἰἶ 

Μιστὶ ἡμδι, φυσι, τῶ; δξωρπάζεων ἡ ἡμας τῶν χινδρυύων. ὧς τὰ, ὃ δοκεῖ α«ἰαϑφνείας 
τῇ), τι ' ἐγκαταλείψεως, τῷ» αὐτῷ κηρύῆει τίου; αὐ αὐαζασιν. οὐ »ὰ» ἐν οὕτως ἐφάρη, Ι 
μι δὲν παρόντων ἡμδν ἀηδὲς, καὶ διώα μες ἡ ὠκείνου, ὡς νιωῦ δείκγυτω, παρόντων οὐ 

γικωμδμων | 

| 
| 
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μκωρδύων δ, τι Καὶ δ ἡμᾷ (Ὁ ζώντες, εἰς θαϑατον αὐ οαδιδόρμεϑα ὀζἸησῦν, 
ὁ" ζωὴ τῷ [ησύ φανερωϑη [οὐ ἡμῖν [οὖν τῇ ϑνητὴ (σρκὶ ἡμδ. Πονζαηὐ δ ῥοτὸμαι 
εὐσαφὲς Εἴποι, ἑαυτὸν ἐρμιέωυ ϑύει πάλιν.ὃ δή καὶ ὠζῶϑα ἐποίησε, τῴηο, ὅστερ Εἶπον, ἑρμη.- 
νϑϑων σαφωΐς. χὰ τῷ γὸ ὐδαϑιδὺ θα, φυσι (τυτές!, τω νέκρωσιν φέρ» μϑμ) ἥα 
᾿ δυωαμὶς εἰντυ τῆς ζωης φϑωυῃ, μὴ συγχωρϑιώτος σοίρκα ϑνητίωυ τοστιῦτα παορυστιν, φ 

αἰπὺ τὴς νιφαΐδὸς ΟΜ κακδῇ νικη ϑέωϑαι. καὶ ἑτέρως ἢ ἀὐδ' ἐκληνυηέον. πῶς; ὠξῶνλα. 
«οὐ φησιν, Εἰ (μωωπεθοίνομϑμ, συξήσομδρ. ὡασερ' "ὃ ᾧῷ θαίγατον αἰντϑ᾽ «ἰ ασονθμονϑρ 

νεου νὼ αἱρϑκθώ ζωΐγτες ̓ δἰλυθοινᾷν δὲ αὐτογ' οὕτω καὶ αὐτὸς αἰρήσετωι ἀἰστοϑεοιῤνίᾳς ζωολϑνῆσοι 
τὸτο. Εἰ )ὺ ἡμεῖς ἀἰπὸ ζωῆς Εἰς ϑανατον ἐρηϑίῖθα ̓ κ αὑτὸς υἰτὲ ϑαγατν Εἰς ζωζω ἡμὰς 

χἰεογωγήσει, 
12 Ὡςε οϑείνατος ἐγερπῖται οὖν ἡμῖν, κἡὶ ὃ ζωὴ οὐ ὑμὴν᾿ Οὐκέτι πἰδὶ τ ϑανα. 

1 λέγαν, λα αἰδὲ πειρφσμών, ἡ ἀνέσεως, ἡμεῖς ὦ γὰβ ὧν κυδυωδοις χρ ον πει- 
δοισμοῖς, Φησιν᾽ ὑμεῖς ἢ) εἰν αὐέσει, τίωω ἐκ τύτωιν ΝΜ χϑδυυύων καυρπούμϑνοι ζωίω, χαὶ 

 Α ξχικίδυωα ἡμεῖς ἰ ασομϑρορδν, Ψ ἢ χρηςῶν ὑμεῖς δἰπολάνετεα, οὐ γὰ βὶ τοσώτυς 
«ἰσσονϑύετε πειροασμῦς. 

13 Ἔχοντες ᾿ δ δ᾽ πγεύ μα τὴς πέφειως,ζ χ γεγραμμένον, (χὶ φευσοι,δ 9 ἐλάλησα: 

αὶ ἡμι4ς πιφεύομϑμ, δ|9 καὶ λαλούμϑρ" 

14 Οτι ὁ ἐγείρρις δ Κύριον [ησΐν, καὶ ἡμας δζρα ἴησῷ ἐγρᾷ. Ανέμψησιν ἡμας 

ψαλμοῦ πολλίω ἔχοντος φιλοσοφίαν, ἡ ἱκανοῦ μώλιξα οὖν κινδυωύοις ἀλείφειν. τίω δ 

ῥῆσιν ζυτίω, οἰ» μεγάλοις κινδυωύοις ὧν ὁ δίκαιος ἐκᾷιος ἐφϑέγξα»», ἡὶ δῇ ὧν οὐκ ίωΐ ἀλ- το 

λὼς ἀνενέγκᾷ!, ἢ ὄχρὺὸ τὴς τῷ Θεοῦ βονϑείας. ἐπεὶ δῶ ζῷ συγίενῃ μάλιςα οἷδε αρήδκμω-- 
ϑεἴαϑαι, ὀχρὺ τ το φησιν, ἔχοντες ὦ ὠΐδ' πγεῦ μοι" πυτίςιν, πἰπὸ τῆς αὖ τὴς συμμαχίας, 
ἐφ᾽ ἧς ὠκφιος ἐσώθη, ἡ ἡμιᾷφς σωζοίῦθα᾿ πὸ τῷ πνθύματος ἀφ᾽ οὗ ἐφϑέγξα"», καὶ ἡμμῷ; 
φ᾿ιγίοάθα, ὅ9ιγ δείκψισι πολλέω Τῇ χαμνῇ τοῦς τίω παλαιθῳ τίω συμιφωνίὰν οὖστων, ὠ 

Ὁ αὐτοὶ πγεῦ μια οὖν ἐχαιτέφφις εἰνεργῆσειν, καὶ ὅτί ἐγ ἡμκᾷς μέγον εἰν κινδύνοις, διλλαὶ καὶ (Ὁ 1: 
παλαιοὶ πόμτες, χαὶ σγᾷ πὶ ςή καὶ ἐλπίδι δίορθουεϑαι, ἡ μων) λύσιν ἐυθδέως ὥντᾷν ΟῇΥΨ' ἔχι- 
χειμδύων. ἤη᾽ γερέδεξε ὀχ Ὁ λογισμων τίω' αὐάίςαισιν χαὶ τίωὐ ζωΐω, καὶ ὅτι οὐκ 
αἰοϑενείας, συ ἐγκατα λείνκως ὁ κίρδυυνος᾽ λοιπὸν καὶ τίου πίςην εἰσούγει, ᾧ αὐτὴ το σὸν 
Ἐχιπρόπει. αλλ ὅμως ἡ αὑτῆς οἰπέδειξιν χϑρέχεται τῷ οι τοῦ τίω' αὐαΐςασιν, εἰπων᾽ δι 
χαι ἡμεῖς πιφεύορμϑμ, δ, δ χαὶ λαλοῦμϑν. πἰ πιφεύομϑρ, εἰπέ μοι;οτι ὁ ἐγείρρις Τησοιω, ὃ ἡ- 39 
μας ἐπερᾷ, ὶ αὖον φήσει (ἰω ὑμῖν. 

τς Τα δ ρπόρταδιυμας, Μαὴ  ρις πλεογάσωσει, χροὶ ὙΠ" πλεόνων τίω" ϑυχα- 
φισίαν αἰθιοσεύσῃ Εἰς τίω δόξόμ τῷ Θωοῦ. Πωώλιη πληρϑ! φρονήματος ἀδθις', ἴα 
μὴ δι, ϑφόΐποις δέν εἰδῶσι, τοῖς «ψϑυϑαποφόλοις, λέγω, τῷ γοῤ Θεοῦ το πϑῤ, ὃς βού. 
λέται πολλοῖς γαράσοωοϑοι, ὧξε μείζονα ἐφ ϑίεδαι τίω δι. δὲ ὑμαξ γϑιώ ἡ ὀϑα- 15 
ξασις, καὶ ῷ ἄγλα πόῤτα. οὐ γᾺ}} ἑνὸς ὑγόκεν μόνου ζωῶτα πεποίηκεν, αἰλλαὶ 
πότων. 

τό Διόχα) οὐκ ὠκκαχούμδν᾿ ἀλλ᾽ εἰ ὁ ὀΐξω ἡμῶν ἐὺ, ϑοφπος δζαφϑείρεται, αἰλλ᾽ οὐ- 

σω ἀϑάκαγνοῦται ἡ μέρα, καὶ ἡμέραι. Παῖς φϑείβετει ; μαςιζόμϑρος, ἐλαννόμϑρος, μυ- 
εἰα παογων σγεινα., αἰλλ᾽ ὁἔσω ὀβαχαμοῦται ἡμέραι χα! ἡμέρα. “πῶς ααχανοῦται; τῇ πίς(, 40 

τὴ ἐλπίδι, τῇ πσοϑϑυμίᾳ. ὦ λοιπὸν δ᾽ χατατολμάν τῆν" δεναΐν. ὅσῳ »ὰ} δμ' μυρία 
πάογη ὃ σῶμα, τοσύτῳ “γρηφοτέραις ἔχει ζᾳς ἐλπίδος ἡ ψυχὶ, ὁ λαμισοστίρρ “, 
καϑούπτρ γοισίον πυρϑύμδινον ζιπλλίον. χαὶ ὅρα πώς χαϑαιρὰ τὸ λυγτηρϑὲ τὸ χϑόντος 

βίου. 

ΙΖ 

17 Τὸ 



γφ} ἰνὸς 

ΚΟΡΙΝ. Ε ΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΙ͂. 9. 'ψφ9 
17) Τὐγὰρ ὐοκυτίκο ἐλαφοὺν πῆς δᾺ ψεώς, φισομαώς ὐφρθολιω χαθ᾽ Καρ- 

(ζολζωὼ αἰώνιον βωρος δόξης Κα Τρ) δ} ΕἾται ᾿ 

18 Μὴ σχοποιώτων ἡρδ τὰ βΧεπόμϑμα, αλχ (ὠμοὶ βλοπόένϑρα. 

Εἰς τέω ἐλπίδα Ὁ πράγμα χατακρυείσους, νὴ δτερ ὧν τῇ πσοϑς Ῥωμαΐοῦς ἔλεβν, ὅπ 
4 Ὑπελπιίδι ἐσωϑηρϑν, ἐλπὸς 8 ϑλεπομθρη φρο ἐςν ἐληῖς, τῦο ὁ οὐ ζώϑα χατασκία.. 

ζων, τίϑησι πε οιλνηλάᾷ τὰ παρϑπτα τοῖς μέλλοισι, ὃ “οὐ αυτίκα ασθϑς Ὁ αἰώνιον, ὃ ἐλα.- 

Φοϑν ασοὺς ᾧ βώωρυ, «ἰοὺ Χο ἀὐδϑὲ τίου δυξθν. καὶ σὐλδιῖδ τάτοις Ὡρχήτα, δολ᾿ ἔτε- 

οκν τίϑησι λέξι, διπλασιώξων κυνίωὶ ᾧ λέγων, χαιϑ' Αὐύβθολίω Εἰς Αὐαρθολέω κεὶ- 

πῷ ᾧ (ψπον διίκψισι "πῶρέλαφοθν ὦ δὰ" τοσύτων ολίψεων, ἡτοὗς ὑξὼ ἐλαφρόν: μὴ 

10 σχϑποιύτων ἡρδυ νὰ δλεπόνϑνα, ὄνλα  μυὶ βλεκύνδνα. ὕτω καὶ τῦοο χούφον τὸ πα- 
69», κοὐκεῖνο μέγα τὸ χεέλλον, ἐν ὙΨ ὁρωυδύων αἷπαγώγωμϑμ ἕαυτοις, Τὰ ̓ ν βλε- 

πῦυϑμα, ἀσοϑσκαμμφι. Οὐχϑιῶ καὶ ἃἱ Φλιαβμής Οιαῦται. Τα δ μή βλεκέωνα, 
αἰώνια. Οὐκοιῶ χα (ΖῚ φέφεωοι τοιούοι. ἢ οέχ Εἶπεν, ὦ ϑλέψας ζιαύτω,, ὄνονα,, 
“πὶ βλεαύνϑνα πόρτα κᾶν κόλφῥοις ἡ κῶν ὀμαπεουσις ὦξε μῆτε ἐκαϑον ἀοουγούοϑευ, μή- 

14 τε οντεύϑεν βιαΐξεαϑαι. ὀζρ δ» σε οὶ αὐ ΥἿυ μΝύντων λέγων, Εἴπεν, ἡ βασιλείά ὦ- 

ὦμος, δυλὰ Ὁ μια βλεπύκϑρα, αἰώνια, καὶ βάσιλιία, κἀν κολιμσις ἥ "πάλν, ὡςε ἡ ἐκῶ.- 

9εν φοζῆσαι, ὁ ὠκεῖσε πδϑντεεψα αἴ. 
Ἐπεὶ δῶ (α βλεπῦνδνα, πσοῤσκωόαι, ζῳ ὃ μυὴ βλεπονϑμα, αἰώνια, να ὶς ὠκθναβλέ- ἡ ΘΙ ΚΟΝ 

πωρμῦν. ποίαν γ᾽ ᾧὶ δοίηρμϑυ απολυγίοων, τὰ τδόσκαιρᾳ ὁμηὶ Ὑ᾽ αἰωνίων αὐονύνδροι , ἱ 
20 γὰρ αὶ τὸ καρϑν ἡδὺ, δλλ᾽ οὐ ϑγηωνεκόφ᾽ τὸ μόψτοι ὑδυωηρ9ν εἐντν διϊιυεκὲς ὦ εἰὐυγίγωςονυλοί-- 

ἂν Ὑδ» ἕξουσιν ὠριολογίδν (ὦ πγεύμχης κατά ξιωϑόντις, καὶ τοσουύτης δἰσολμύσαντες δὼ.- 
μίάς ̓ [ χα ] χαραίζη Ἄν! γνόμϑμοι, καὶ κιύδυ πτ τ Ἴον τες ἡ ἐς τἕων γέ; ὸ γὰ ρλλαν αἰ... 

χϑύῳ Ἀφηόντων τὰ κρισαγέλφφα ζυδ τι ἡήματο᾽ δὸς μοὶ τίω δήμερν, ὶ λαὲ τω αἴρι- 
ον. δὺ ὲ γὸ τοιαῦτα ἡ, φηδιν, οἷα καί φατε οὐκά ἐν ὀϑ᾽ ἐνὸν γέλονεν' δ. μηδὲν ὅλως ἡδύν 

25 ὀρτ' συθεγθς. ἃ ΝΜ μι μῦδ τύτον αδοανερστεῤννν ἡ ὃ λυρωδέζερον; ἡμᾷ"αἴϑι ἐρλκνου δὲ- 
αλεχϑαῖθα, ὼ Μ' Ὑσυῤύτων αἰγαϑοαΐν ὠκεύον ὦ ουνὰ ἐνγανδφομίων ἡβαῖν από Εἧς 

μέσον, ὁ σέκ αἰογουϑη, ον ἐγεαλύμηη "οἰιαῦτα, φϑοήρϑμός, εἱ Δ ἡφθρικιπθαθντων ὅδ, 

οὐκ ἐρυ,ϑριζε τω πρϑϑσηλωρϑέος τοῦ πκ δοῦσινν νὶ ὑπαύσ χρῆν φρϑνώι, ἡ ἔξερυιθῃ ὺ 
ὧν νοότητι ληραΐν ἢ τὸ δίνας ῦτα λύνψν, σευνὲν ϑοὺυ μυαφόν᾽ “08. πιτουῤ ἐν, ϑέσποις 

30 ζυιαῦτα ληρῷᾷ, ποίλυ ἐχι! συζγνώμάυ ν ὅλως γ9 ὡανεῆθθις Οὐ ἀϑανύτος ἐλπίδον ὑ- 
κοίνας ε ὅλως νοιείζοις αἰιφίζολᾳ ζωτα {δὶ ἠνδ τα ὠξια συτξώ μη νι τίς ἤλϑ, 
φησι; ἡ απήγζειλε (ἡ κὐτόϑι; εὐ, δρόων ζ σεϑεϊς" ὁ Θεὸς αὶ ὁ χῆρτον οἰξιοπιξότερος 
ζωῦτα ἀπεφέϑατο. αὐλλ οὐγ ὁρῶς (ἡ ὠκῶ " οὐϑὲ γὰρ (ὃ Θεῦν ΘᾺ ὄππι», εἶρ ὅδ οὐχ 

ἡγήσῃ {Ὁ Θεὸν, 3) 4" Θεὸν μυὴ ἐμῶν κε ἢ σφέϑρα ἡκούμιαί, φησιν. οὐ δὰ σι ἐρηταί τς 
33 αἰπίςων, ὸ Ὡς ἦλθεν ὐπὸ Ὑ ἐυρόμοῦ, ὲ ζωυτα αἰγτόγειλὺ γῇ ἐρέῃ ὔϑὰν οἷοϑᾶ: δὴ 681 Οὐ- 

ὁφιυὐοὸ δ ὁρωνδρων, φησὶν͵ χα νῆφ δ’ ταῦδίαι τῆν οὐ παση Ἰἢ αἰ ΣΝ τὸ πᾶσίν ἐξ) δ 
κρυγοίϑηλον. Οὐκοιώ ὸ ῷ “ἰδὲ κρίσεως ὅχὼω δέχου ἀῤλῤν, ' ἡγἄ); Φηθι γἐρήσό αὶ ὅτ᾽ σὺ 

δὲ μοι ἐγέκριναι. δίκαγόν θῖν τὲ ὁ Θεὸ, ὃ οοτ᾽ ἀξίλν εἰρονέ μεν και ἢ τοι αφτί- 

ον, (δ ἐς αἰδέκοις βούλεται θ)ημερᾷν ἃ ἀφυφῶνν, ἐν ἢ. εἰμαθουὲ δὴ τοῖῷ ὑνανήοι ἐῤενϑα- 
49 μιβο,φησν᾿ ΟΥ̓ννὺ γδορ δρ, ϑαρηθα τοῦτο πάδυι, αοῦ δῖυ κωλαῖς ἐγῳϑθα πρῤάβόν- 

τς Μ'γαϑῶν Σρυλούσηται, ποδὶ (Ὁ πορρὶ ΨΜ' ὀνλνηίων, ΕἸ μὴ μέλλοιπις ζωὴ ΚΟ 
ζωῦτα καὶ ὀϑτιδοσιᾳ ἐϊγιόρῶς δὴ ὃ αὐθ' ἔἑνὸα πίως, ὁ ἐχὲ δύο ἀὐθ' ἔνόρ. ἐγγὰ ϑέσοι δείξω ̓ ροῖ- 

ὡνν, ὅτι Οὐν ἐν ὁ 9. ἑνός, αἰλλὰ δυο" ἐνὶ σεμνὸν ἔξαι τοῖς διχαΐον ὯΝ ἢ ἀρδρτωλοῖς μὶ 
οὐζαῦϑα, τφυφαῦρι, τοιωώλυτίν ὦπϑμ. (ὦ ἐδ γὴ οὐζαῦϑα πυφήσαντι, συσὲ ἣν ἐθ᾽ ἐ- 

105 

Ρομ. κῷ. 



ΟΣ δὅοὸ . ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
γὲρ ἔλαζον Ὁ ὃ οὐ Φρετὴ ὄζκλοντες, ϑυο δώτ' Θυ δὸς, ἥγες γὰρ εἰν ὀρίσει, (ὦ τῶ πα- 

οϑντι οα ἡσοίμϑροι βίῳ, ἢ ὦ φιλοσοφήσειντες ἐσὺ δὰ ἴσως ὠκείνους ἐρᾷς, ἐγὼ ἢ τὕτοις 

δείκνυμι, μδντυροις ὡδουῤ ἐκείνοις καλών, δο' ὑπολελαυκέζω Μ᾽ παρϑντων ᾿ ὦ Οὔκ ἀ.- 
Ι . 4, ἥ 4 κ} ἫΝ» ͵ ; .» 

ναιοουυτήσοεσι ποδὸς ὦ μέλλω λόγήν. ἡ γὰρ ασϑόμνηςρίαις ἐπηρφσοαντο πολλάκις, χα τῇ 
ἡμέρα καϑ' ὦ ἐπλλαίκησαν αἱ παςάδες, καὶ ὥν μὴ γεγαμηκόζῳ ἐμακαίδασαν. πολλοὶ 59 

μείων, ὁ αϑρὸν ἀδριφ' γαμήν, δὲ σϑ δὲν ἕτερον “ϑρητήσοιντο, αἰλλ᾽ κα Δ᾽ τὸ Φορτικὸν τοῦ 
ποράχματος. καὶ ῶτα λέγω, οὐ (ὃ γάμον δίμ άλλων {τίμιος "δ ) ἀλλα ὧν κα- 

κῶς αὐτῷ χεγϑημϑἕοις. Εἰ 5 (Ὁ γώμοις ὡμιληκότες αἰξίωτον πολλαΐκις (ὃ βίον έμι- 
σαν, τί δι Εἰποιμδμ αἰϑὶ Μ᾽ Εἰς πορνικο βώρα,ϑρα κατενελϑέντων, ὶ πτλυτὸς αἰχμα- 
λωτν, δουλικώτερον ἡ ἀϑλιώτερον δχμτεθέντων ; αὐθὶ ΑΨ ὧν τρυφῇ κατασαπίντων, ἡ 10 

μυφία τῷ σώματι νοσήμφιτω ταϊδιξεοληχότων; δνλὼ το ὦν δύξη 4 , ἤδυ,, συοὲν ὦ ὧν 

Ούτης δύξης πιχρύτερον. χαὶ γδὲ πϑώτων λύδραποδων μαλλὸ [61 δουλικώτερϑε ὁ κενό- 
δυξος, καὶ τοῖς τυχοῦσιν ὡρίσαν βουλόμϑμος " ὁ8 ζωτίω καταπατήσας, πλῥτων δδὴγ «.. 
νώτερος, ὁ μιιὰῊ͵ φροντίζων τῆς ΠἿ ὁτέρων δόξης . αἰλλα τὸ χρήματα ἔχω, ἐπέροιφον. ᾿Φμαὶ 
πολλάκις ἀπεδιίξζανϑρ, ὅτι ον σδλείονι πλούτῳ καὶ αἰ ὦ τύτωι ἀπηλλαγμένοι ἡ μω- τ 
δὲν ἔρντς, μάᾶλλὠ Εἰσιν. αἰγλὰ ὃ Ἄβύεν, ἡδυ. αὶ τἰς αὐ Εὐποι τῦτο; οὐκοιῶ εἰ ὃ μὴ 
στλλουτεῖν ὦ πλουτεῖν ἥδιον, ὶ τὸ μιὴ γοιμεεῖν τῷ γα μεεῖν, κὶ τὸ μεὴ κενοδοξᾷν τῷ κενοδὸ ξέν, καὶ τὸ 
μὴ γζυφᾶν τϑ τρυφᾶν ̓ ὼ οὐὐζωϑα τὸ σλέου ἐχοίσιν ἡ μὴ τοῖς “ϑρούσι ποϑϑσηλωρϑῥοι. 

χαὶ οὕπω λέγω, ὅτι ὀκῴος ἃ καν μυρίαις βασείνις κριτατείνη.) ἐχᾷ τίω χρηςίω ὀλπί- 

δὼ ὀζμ αςείζουσαν αὐτὸν «ὔντ ὃ καὶ μυοίας ὑπολαύῃ τρυφῆς, ἐ χει (Ὁ) φόθον τ μέλλοι- 10 
τος χιταρ κοντα αὐτὶ τίω ἡδονζω, ὁ συγ χέοντα καὶ γῈ χαὶ οὗτε νὶ μικρὸς (ζόπος κολρί- 

στωφ᾽ ὥασερ δϊζυ ὁ ογδυτίος, τρυφῆς χαὶ αϑίσεως, χαὶ τοίτος ὃ μ᾽ τέτων (ἢ πος. 

ποῖος ἢ γειὰ ὦ δι ηρυφῆς δ βιωτικῆς, συ ἑωΐκα 28], φαίη), τῇ τε φύσει καὶ τῷ" 
ὄνῳ ἐλείγόμϑμα' ὀκᾷια δ Δὲ μόνον ὅβ]ν,αἰλλαὶ καὶ οἰχίνητο ψδμει.ὁρῶὺς δι καὶ δυο ὀῤτ᾽ ἀἰδενὸς 

μϑιονγ,αἰλλώ ὶ τοία ὁ πέντε ὼ δέκα ,ᾧ ἐἴκοσι,καὶ μυοία, λύτ᾽ φουλνὸς διωυησύ θα ϑεῖνωι εἴτα, 85 

ἡ καὶ Ἰχὶ “ἰσποδιείγματος αὐῷὸ ὅτ μεΐϑῃς, ὁ σπλλουσιος, καὶ ὁ Λαζαρος,ὁ  Ἔπαρϑντων, ὁ ἢ Ὁ 

μδηώντων ὐπήλᾳυσαιν αἷρ δΐζυ σοι δοκεῖ ἐν ἐδ ἐν, τὸ ἐν πρὶ τῷ γεύῳ κολοί ζει, πὸ ὦ 
. βοαχοίᾳ ὥρα, πεινῆν ; Ὁ νοσεῖν ον φθαρτῷ σώματι, ὶ τὸ ἐν ἀθανάτῳ χαλεπῶς ὠστ- 
τηγδμίζεοϑαι " τὸ ξιφ ὀνούοϑαι, καὶ τουφῷν αϑανατα μ(' τίω' μωκραν αὐῥωξίαν ὀκεί- 
γί, ὁ ὃ βασανίδειϑαι αἀπέραντω «Τ᾽ τίω βραχεϊλν ὄντων οἰπθλϑίσιν; ὁ τἰς ἐν 39 

ζωῦτα Εἴποι; “.)." βούλει ϑώμϑν πίω ποσότητα, τίου ποιότητω, τω (αἰ ξν τῷ Θεού, χ βνυς 
«ἰοῦ αὐἰδὶόχάτερϑν ψῆφον; μάγοι Φιγος τὰ κανϑούρων φϑέγίεοῦς βήματω, Τ᾽ τῳ βορθορῳ ἰὼ 
διωυεκῶς ἐγκαλυδουμδῥων » Οὐοϊδ γον" δῤ, ϑεοίπων ζῶτα λογυδί, ψυχίω οὕτω τιμίλυ 
λύτ᾽ σνεἰινὸς πφοϑέοϑαι, δέον ὀλίρϑυ πόνου (ἄν οὐρφινους λαῷ. βούλει σε ᾧ ὁτέρωϑεν δι- 
δώξω, δι τὶν ὀκᾷ κριτοίδλον φοζερόν: θμοιξόν συ ζι θύρας τῷ ((μυειδῦτος,  βλόπε (ὃ 1’ 
ὧν τῇ Αἱ σνοία, σου καιϑύμϑνον διχα φιζω. Εἰ καὶ σὺ σοῤώτον κατακρίνεις, καίτοιγε φίλαυτος 
ὧν, ἡ οέκ λὐ ὁμαίοριο μὴ ᾧικα!θν τίω κρίσιν οὐεγκεῖν" οὐ πολλῷ μάλλον ὁ Θεὸς “πολλίω 
ποιήσεται τῇ διχαίου πσοϑνοιλν, ᾧ τίω. αἰδέχᾳςον αἴδὲ πόμτων οἴσει «ψῆφον, δ᾽ ἁπλώς 

ὁ Εἰκῇ πλύτα φίρεαϑαι ἑάσει; κὶ ἰς ἐν ζα τα Εἰπρι; Οὔκ ἐςῖν οὐτίείς᾽ δολ αὶ ὸ ἐλλίουερ, 
ὁ βαῤξαρφι, ἢ ποιηταὶ, ὁ φιλόσοφοι, πὸ δρ,ϑούποῶων μος συμιφωνούσιν ὧν τύτοις ἡ- 40 
μν, Εἰ μὴ ὁμοίως, καὶ φασιν τὴ ἦνα διχαφήρια ἐν ἄδου" οὕτω Φφόμερϑν, ᾧ ὠμολογη- 

οϑώυν ὦ ποράγμα ὕφ1. καὶ ἵννος ἔγεκεν οὔ ογζωύθοι κολαίζει, φησίν εἴα τίω μακροθυμίαν 
Ἐχιδείξηται τίου αὐτῷ, ὁ τίω ἐκ, μετὸρμοίας [ἡμῖν] το θάσχη αυτηοίλν, ἡ μὴ τότι ὦ γί. 
"ος ἡ δ ιλύαβπαφον ἐργαίσηται, ποιᾷ τε ἐκ μεταφολῆς ὡρίφης διωναρμδμους σωϑίουαι μὴ 

παρλεξουρπάσν 



" εἰτεῖ 4 

ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ ΔΕΥΤ ΛΟΓᾺ ὅσο; κα δι 
πσϑλεξουρπασῃ τὴς σωτνοίας, Εὐγλῥθύλέως ὁκόλαζε οὐρὰ Οἱ αἰ μδοτήματα, ὁ οὐήρᾳ, 
“πῶς αὖ ἐσώϑη Παῦλος, πῶς ὁ Πές, (Ὁ κορυφαῖοι τὴς οἰκουυδῥης διδοίσκαιλοι; πῶς αὐ ὁ 
Δαζιοη τἰω ὸὐπὸ τὴς μετὸμοίας ὠκουρπώσουτο σωτηρίαν; πὼς (ὦ Γαλάτω ; πώς ἕτερϑι 
“πλείσς; ΟΕ το τῷτο, οὔτε πόρς ἐνταῦθα πατεῖ δίας, δ ὧκ Τὴν πόῤτων εἰγί. 

υς" οὔτε ὠκᾷ παγίως, λα ᾧῷ  ὀρταῦϑο, ᾧῷ ὃ οὐκ, ἵνα, χα; (διὸ σφόδρα " α]αιαϑήτοις 

διεγείρῃ δ᾽ ὧν κολρίζει, χα! τοῦ μοδλοντα, «ὐοόσδοκαν ποιήση'δὲ ὧν οὐ ολάξει. ἤ οὐχ ὁρῶς 

ὠταῦϑα, κολαζοιδῥοις πολλοὺς, δή ὡς (ἦν: τῷ πύργῳ καταηχωοϑένζς, ὡς ὠκείνους ὧν ὃ 

αἦμα ταῖς ϑυσίαις δυέμιξω ὁ Πιλοτος, ὡς ἄν" ἀώρῳ ϑαγαΐτῳ ὡῬὰ Κορανϑίοις τελϑυτή- 

στινζᾳς Δ. 9. τὸ Ὑὔν" μωτηρίων δμαξίως μετασχεῖν, ὡς (ὃ Φαραὼ, ἐς ὙᾺ Ἰουδοίων δ 
λο “ἰ“ο βαρξωρων χατασφανμζε,ως ἐτέρφυς πολλοις ὦ τότε, ὁ νιο ἡ διζωυεχὼς ὼ ἐτερϑι 

85 

ἢ) πολλαὶ αἰ μϑυτόντες, αἰπῆλϑον μὴ δόντες ὐζᾳ ὅϑα δικζιν᾽ ὡς ὁ πλούσιος Ὀχὶ τῷ Λαξά- 
ες ἣ Ὶ “ ξ 

οϑυ, ὡς ἔτερϑι πολλοί, Οὐτα δὲποιῴ, και ὧν διαπιφοιζῷς τοῖς μόλλοισι διεγείρων, καὶ 

εἶν" πιςευονίς ὁ ῥαϑυμούνζᾳς «πσουδοιοτέρφις ποιών. ὁ ΡΨ Θεὸς κριτὴς δίκαιος, καὶ ἰου- 

οἷς,  μακρόϑυμος, καὶ μὴ ὀργέω ἐπάγων καθ᾽ ἐχφφζρυ ἡμέραν. ἀὐδὶ τῇ μακροθυμία, 
γευσώμθβα, ἐςαι χαοός, ὅτ στῖδ' βσμου μακρῥοϑυμήσει λοίπον, ἀλλ᾿ θύϑέως ἐπαξει 
! ’ ς «. “ ὲ ᾿ ΗΝ 

τίω δίκζωυ. μὴ τούνιωυ, ἵνω μείδν ῥοττίω τρυφήσω υδν {τῷτο γ ὁ πῆρων βίο) ἀπείρων αἰώνων 
Ὠχιασασώ ῖθα κόλασιν, ὐλλαὶ ῥοτσ ζω πονήσωμϑμ, ἵνει δϑιδυνεκῶς φεφθνωθώμϑυ. οὐγ διριο 

«᾿ 4» “ ».ψ ἤ , Ι! 1 Δ ». ἡ ! 
το, δῇ, καὶ εἰν τοῖς βιωτικοῖς οὕτως (ὦ πλείες δ) αὐ, δ οσπων ποιούσι, και (Ὁ) ὀλίρον πόνον 

: “ὦ ι ιν» " ᾿ !  Ν» Ι! » 2 “, νυ ! ᾿ ᾿", 
αἰδϑιώῦτωαι αἰ τὴς μακρὸς ἀὐαττιύσεως, Εἰ καὶ τοιοναντίον ἀὐζοῖς ὠκξαίνει; εἰγταῦϑα, 

10 ἐ )γ} ἰσομοιοίω χαὶ πόνων καὶ κέρδους " πολλακιρ δὲ τύμπαλι, ὁ ξ πόνος ἄπειρος, ὁ δὲ 

χη ΐἥτω 

μίδο 

καρπὺς ὀλίγος "ἢ σε! ὀλίγϑς πολλαΐκις. ὕχὶ δὲ τὴς βασιλείας, Δι ιςρόφως ' ὀλίγον ὥ 

Ὁ Ὠλίπονον, πολὺ δὲ τὸ ἡδὺ, καὶ αἴπειρον. σχόπειδε" ὁγεωρλϑ δὲ ζλου "ποιή τῷ ἔτους, 
! ποὺς ὠτῳῷ τῳ τέλει" τῆς ἐλπίδος ἐκπίτει πολλαίχις τῷ κωρπού Μ πολλύν πόνων, 

ὁκυθερνήτης πάλιν, ὃ ἢ φρατιώτης, μέχρις ἡλικίας ἐδαύτης οὖν πολέμοις α πόνοις" ᾧ πολ- 
4 λόκις ἑκάτερος αὐνδὭὄἧνδ᾽επῆλϑεν, ὁ ὦ πῷὸ πλούτε ἴον" φορτίων, ὁ) μ᾽ τῆς νίκη, ὶὶ τῆς 

ζωὴς αὐτὴς ὠνπεσώ. (να δέν ἕξονϑν ῳ πολογίδν, Εἰπέ μοι, ἐν ὧ' τοῖς βιωτικοῖς (ἡ 

Ἰχίπονα ασοϑτμδύτες, ἵνα, μικρὸν αἰαγταυσώ θα, ἃ Οὐ εὲ μικρὸν (ᾧ γὺ ὠδηδοςὴ ἐλπὶς 
ἐν καὶ Οἷς πγθυματικοῖς αἰτιςρόφως τῇτο ποιούγτες, ᾧ ἄφατον κόλασιν Ὠχιᾳσώψδυοι οἱ ᾧ 

μικρϑὰν ῥᾳϑυμίον ν δα αὐ Ῥακαιλωῖ πώζαε ὑμαξ ὀψὲ γϑιῶ ποτε ἐκ τῆς αρραπληξίας 
20 ζωτης ὀῤφεγκεῖν. Οϑ᾽εἰιὶς γδρήμαξ ἐξαιρήσεται ἐν ὠκεύῳ τῳ χαιρῷ, ςόκ ἀδελφός, ἐὺ 

πατὴρ, οὐ παῖς, οὐ φίλος, οὐ γείτων, Οὐοο ἄλλος σεοϊείς ᾿ Δλλ᾽ δ «ἰαυϑ μ᾽ ὄργων ασοϑδὸα 

ϑαΐγδν, πάντα οἱ σι), αὶ ὀἰπυλουκῖθα πάντως. πύσαι ὀπλούσιος ἐνϑρίοϑησιν ἐκῷᾷος, ὁ (ὃ 

πατοιαβγίω χϑϑεκάλεσε, κὶ πεμφιϑέαι () Λαίξαρον ἤτησιν» δλλ᾽ ἀκουσον τί πσαῆς 
αὑτὸν ἔλεϑω Αὐρᾳαίμ" Χάος μταϊξυ υ μδὲυ καὶ ἡμδν) ὥφε μηδὲ βουλορμδμοις ἄξᾷναι “9- 

35 (και ἐκῇ, πόσου χϑρεχαλεῦ, αἱ χα ρϑώοι ὀκῇναι (ἀξομήλικας αἰ ὁλί)ϑυ ἐλαΐσ; δ᾽ 
ἄλυσον ἢ ὀκᾷναι 4 λέρρεσι᾽ Μύποτε οὐ μὴ “Ὡἰοκέσῃ ὑμῶν κὶ ἡμῶν ᾧ ον᾽δεὴς αὐζῳ ἴχωσεν γιτϑ, κεν." 
Εἰρφθινυμφώνα Εἰσαγαγεῖν. ζωῦτα δὲ λογιξὀμδροι ὦ ἡμκᾷς Ἰπιμηωίθα τῆς ἡμότέρρς 
ζωῆς. ὅσοις γὸ αὐ εἴποις πόνους, ᾧ σας αὐ «ὐοϑσενέγκῃς τιμφοίας, ον ἄπόμτα ζωὸς. 
γα ἔςται πσϑὸς πὸ μέλλοιτα αἰγαϑού, “94 »»ιῶ, ΕἾ βουλει, πῦρ, ἡ σίδυιοον, ἃ ϑηοία, καῇ 

4ο τι τότωνχαλεπωτερρν' αἰλλ᾽ ὁκς συν σκιὺ ζωῦτα ασδὲς ἐκεῖνα ζῳ βασεωνιςήεια Κα δ. 
τῷ 7) τὸν σφοδρότερον ἔχιτιϑῃ, τότε μάλιςα ο΄ κοῦφα, ζωχεῖλυ ποιοιώται 
᾿αἰωὶ ἀπαλλαγέωὺ, τῷ ματος Οὐρο ὀρκριώῶτς καὶ Εἰς σφοδρότητα χαὶ Εἰς μῆκος χο, 
λάσεως, ὀκ ὃ οὐχ οὕτως, ἀλλ᾽ ἀμφότερα ((μυέρχεται, καὶ αὐ θάτοισιρ, καὶ γύχιβῶος 
λή, καὶ οὖν τοῖς “γθηφοῖς ̓  καὶ οὖν τοῖς λυπηρϑς.. ἕως δῶυ ὅ91 και 699, πσοφθαώσωμϑρ ὃ 

Ομιεγίοβ,τοπι,3. Ἐεε αυδόσωπον 

᾿Ψ 

ΗΚ ξιΧρο 



Ἰωων 6... 

εξ ΝᾺ φ 

δου ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
πρόσωπον ν αὐτο ο- ὀξομωλογήσει ἵγα ἥμμερϑη «τον ον ἰδωγδν τότε χαὶ ̓γαλξοῦν, γα ζά ἀπει- 

ληφόρρις ὀκείνας διωμώμεις αἰαφύγωμδν. ὃχ ὁρᾶς (δν ὠζωϑακ φρασιωζς, ἄν 
τοῖς αὐ͵γισι Αἰ φκϑνουμδῴοες, πῶς ἕλκοισι, “πως ὡς δεσμούδσι, πὼς μμαιγϑόσι͵ πῶς ᾧς πλᾶ- 

δος δίϑρυήρισι, πὼς λαιμεπείδεις πὸ βασαῖνοις πυευσείγϑεσι, πῶς Ὀὐποτεμψούσιν; ϑλὰ 
πϑύτα ζύτα παίγνια γέλως παοἧς ἐκείνας ζᾷς ἄμωείας. ὲ »ὰ “ῶσκαιερι αὖται 

αὐ κολάσεις ̓ ἐκᾷ ὁ ἡ ὅτε ὁ σκώληξ τιλότά, οὔτε ὦ πῦρ. σξένυται" καὶ Ὁ "ὃ σώμα. ὠ- 

φϑωρτὸν ὅδ. ὀνλα μι Ἕρμον πείρα ζῶτα ἡμας ἢ μαιϑεῖν, λα μέχρι ῥῆμοτος φῆται 

ἡμν Φοξερα᾽ “μηδὲ τ αδὺϑίῶαι τοῖς βασαινιφαῖς ὠκείνοις, δυλ᾿ ογζύα σωφᾳ»- ΠΝ 

γνιαϑέωαι. πόσα τότε ἐρῶ μϑμ, ἑαυτῆι κριτη)ϑοφωῦτερ πόσαι ὀλρφυρουκθα : πέσοι οἰμκφ- 
ξουϑμ»  ΔᾺ ̓οὐοίδη ἐφελος λριπον ἐπεὶ συ (Ὁ ναῦται, τῷ πλοίου Δ(ϑιλυλέντο αὶ Ὁ καπα- ιο 

διυύτορ, ὡφ ἴσα δι δευύαμτ' αἱ λοιπὸν" οὔτε ἰαῷ κε, τῷ κοίμνοντος ἀπελθόντος. Φλλ᾿ ἐ ἐρϑ- 

σι (δ πολλάχις, ὅτι Ὁ καὶ ὺ χὼ ποινστι ἐγφίω" πόρτα ὃ Εἰκῇ, ἡ μαζτίω. ἕως ἅ » ὧκ 

τῆς δορλωστως ἐλπίδες μδέοισι, ὶὶ λέγηι ὕπϑμτα, καὶ ποιῷ γοὴ ἐπειδλὺ ὃ μηκέτι κύρμοι 
μηδενὸς ὥμϑν, τῷ πϑρτὸς Αἰ αφϑαρέντο, Εἰκῇ αὶ λέπιται πόρτα ἡ γ΄. Ὗ Ὁ ᾧΤου- 
δοῦρι ἐερέσιτότε, Εὐλογημδρος ὁ ἐ ἐρχόνϑμος οὖν ὀνόματι Κνυέίου" δλλ᾽ οὐκὶ, ζωτης ὥἴσυ- 13 

νάαϑαι δμμιυήσονται τὴς φωνῆς, Εἰς ὃ τίω κόλθισιν ἡ φ φυγεῖν. ὅτε γοῤ ἔδει Εἰπιεῖν, οἵκ 
Εἶπω. ἡν δέω μὴ καὶ ἡμεῖς ὑχὴ τῆς πολιτείας τῶ» παϑωρϑμ, οὐντεύεν ἤδη μεταράρωμμε- 

90, ἴω τω βήματι τΟ Κολφούῦ κ(' χϑηρησίας ποὐραςῶμδυ πασης᾽ ἧς ἧς Ἄμοι»» πόρζις ἡμᾶς 

Ἰχηυχῶ, ἀϑριτί ἐ φιλοιν,ϑορπία. 
19 

Λογ. 1 ΟΙἸΔΑΜΕΝ ΓΑΡ ΟΤΙ ΕΑΝῊ ἘΠΙΓΕΙΟΣ Η- 

εδ οἰκία τὸ σἰζωροις κριταλυϑή, οἰκοδὸμιζιν' ἐκ Θεό ἔχουϑρ, οἰκίων ἀχή- 
οϑποίητον, αἰωνιον ω τοῖς ϑρανοῖς. 

Κ Αλιν τίωὼ περθυμίαν αὖνὦἋἝ Ν᾽ λεία, αἰ ϑὶ ὃ ζ) δ πολλουὺ ἐπαεκῦ 1 

πειρξασμοις. ἢ γὸῤ Εἰκὸς τᾶν “[Φ τί ἢ Ὀὐποισίδρ τέων, «ὦ--: 
ἠῶ, πσοϑς ΤΩ αἰεϑενεφέρφις γελνῆοϑαι. ηἰ ζω φησιν ; οὐ δὲ! 

λαυμαίζενὑτι καιχῶὼς μδμ, οὐνν φορύνφοϑαι. ὸ Ν᾽ πολλα' 

Ἀ ὃ κέρδν οπθνκαρ τ δ ὼὶ ὶ ὧ ἔρια: 2,80 Εἶπιν, δ, ὅτ 
δ΄ ἀ γὰ γεχρωσιν τὉ 5' Ἰησοῦ φὐἰξιφέφοιϑ, κ Ὁ τῆς δυω «' πρμὼς αὐτο τὐἰπό- 30 

διιξιν μῬλι μεγίχέω (ὑα δ ῤ, Φησίν, ᾿ ᾿ υαβοολὴ τῆς διωάΐμεω; ἡ ἢ τὸ ̓ Θεοῦ ) χα 

τῆς ὀναςαστως ο τεκ μήξιον ὀκφέρομϑῃ σαφές. ἵνα γ, Φησιν, ἡζων τῷ Ἰησθ φόνερω- 
ϑ᾽, ὦ τῇ ϑνηντῇ ( κὶ ἡρδίυ. ὯΦ 5 ἣ αΖ' τέτων Εἶπεν, ὅτι ὼ ὁ ἔσω ἡμδὴ ὀύιϑεφπος βῇ- 

γΐων ἊΝ οὕτως ( εἰ γορᾧ ὁ ὃ ἵξω ἡρδί. ὀνιϑοφπος ὁζο Φλαίρεταί, φησιν, ΔΛ ὁ ἔσω λύαχρῃ- 

νοῦται ὁ ἡμέρα ὸὐ ὑμέρα! δεικρε πάλιν ὅτι ̓ ζούτῳ χρίσιμον τὸ ὦ μαίξεοϑεᾳ κα ἡ ἐλαιώε- 15 

οϑτὴ, ἐπόγή λέγων, ὅτι ὅτὸμ ὁλοααραῖς τῦν ύντα, ὅτι ζῷ μυρία αἰγαϑαὶ ἡϑαξλαῆσει 

τοῖς ζωτα αὐπομεμϑρηκόσιν. ἥα "Ὁ μὴ αἰκϑύων, ὅτι φϑείρεται ὁ ὃ αὐ, 869» πῦς συ ὀέξω, 

αἱλγῆς, λέγ ὁτί ὁτὸρ πὐμπλώς τῶν ϑηται, ὥπμαλιζα χορίσῃ, ὦ ᾧ ἥξεις Ὠχ βελτίο- 
γα; ο λῆξιν. ὦτευ μόδιον ἀλγεῖν οὐ 44, ὧκ μέρες εἰντν φϑέερυϑύου γε, λα ἐδ ὀλον 

τῆς φϑορᾷις ζωυτης Ὡπξητῷ!. αὕτη »Ὁ σε μάλιςα Εἰς ἀφϑαρόίαν ἃ . 8|9 ὸ ἐπή- 40 
"αν, δαρὸν γον “τ ἐλ ἢ  Ῥχίγήος μδῇ οἰκία τῷ σκζωύοις καϊπελυϑῇοἰκοδομδιῦ θὰ 

Θεού ε ἔχονδι, οἰκία» αἰχειονποίητον, αἰώνιον εἰν τοῖς θροινοῖς. ΤΣ ΧΌΝ «δὶ αὐαραίσιως 

γυμϑαξει λόγϑν πολι Εἰς μώλιςα «ὐύσον, πσλαμθλίει καὶ ὼ τίω τ ὦ αἰκϑυόγτων 
»φίσνν ὁ ὅτως αὐτὸν ̓ στασχθυεξει, Δλλ᾽ ἐχ ὁμοίως ὡς ἐμειασολαϑεν, αἶλλ᾽ ὡς δξ ἐ ἑτέρας 

᾿ οὐ ἐξ αἰπυοϑέσιως 



χῷ, 

ΚΟΡΙΜ Ε ΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΓΙ. ̓ ὅό; 
“ἰπϑῆσεως Εἰς τῶν ἐλθὼν (ὁ ὙᾺ σειν δίϑρθωθέντες 8.) κα φησιν, οἰδωμϑμ ὅτι ἐαὶ ἡ 
ἔχιγήος ἡμδμ) οἰκία ποῦ σκίωοις καταλυθῇ, ὅ1| οἰκοδὺμιδιυ' ἐκ Θεοι ἔγουϑυ, οἰκίαν 
αἰχειρφποίητον, αἰώνιον οὖν τοῖς ϑρανοῖς, “ινὲς (δ τίω" οἰκίδν πίω» Ἐχίγηον (ὃ κόσμον 

τῶτον φασιν ᾿ ἐγὼ δὲ ὦ σῶμᾳ μῶλλον ὁ φαψίωυ αὖντὸν αἰνίῆεοϑαι. σὺ δέ μοι σκόπει 
4 πῶς αἰ αὶ Τοῦ" ὀνομάτων δεύψισι τίω αὐχυβοχίω" τὰν μϑηόντων τος ᾧᾳ χ'λότα. 

Εἰπὼ γὺ ἔχίγήον, ἀγτέϑηκε τίωὐ οὐρανίαν ᾿ Εἰπὼν οἰκίλν σκίωοις, ἡ ὃ ϑ δ,ρέλυτον 
ἃ «σείσκαρον δείξας ἐντεῦθεν, δύτέϑηκε τίω αἰωνίλν. ὃ γ,} τῆς σκέωῆς ὄνομα, ὃ 

! 

ἣν ε 

“«Οδέσκα ρον πολλάκις δείκψυσι. δ Φησιν, Ἐν τῇ οἰκία, τὸ παΐδος ΜῈ μόνα) πολλαὶ Εἰσιν. Ἰφανιδις, 

Εἰ δὲ ποὺ καὶ σκέυας' καιλοίη ΝΜ ἀγίων ζῳιὶ αὐαπαιύσεις᾽ ἐχ αἰσλαῖς σκζωας,, ἀλλα κ΄’ 
“Δ Ὰκ 7 ἢ . β ».» ᾿ ᾽ 

10 «οϑοιϑήχης. 5“ )0 Εἡπεν, ἡ, δύξωντει Εἰς ΓΝ σκζουαξ αὐΨ" αλλ » Εἰς ὡς ἀωνίοὺς Δυκ. 4.9. 

σκέωαφ', Εἰπὼν ὃ αὶ ἀχειροποίητον, ἡνίξαινγ» τίοῦ χφρφποιήτίωυ. “ δέζυ , ὃ σῶμφι χᾳρ»ποί- 

ἤτον; ϑδοιμίδε. αλλ ἡ Ὅς οἰκίας ἐν οἷ αἰ πε) ἄς χάροποιήτως "ἢ Εἰ μὴ τῶ», αλλ 
οἰκίλν σκίωνοις τὸ σῶμα ἐκάλεσε τὸ αἰχφροποίητον. αὶ γὸ πποὶς δυτιδζμενλίω τύτυ ὀῤτί. 

ϑηκει, αὐλλ᾽ αὐΐξων ᾧῷ ἐγκώμια, ὼ καρος!εὶς (δ ἐπαίνοις. 

ι.ς Κ᾿ Καὶ Ν᾽ οὐ τώτῳ φιναίξομδι, τὸ οἰκητήρλον ἡ μδυ τὸ δἷξ οὐρδλνοι ἐπονδύσαιοδ, ἔχιπο- 
θοιώτες. Ποῖον οἰκυητηίριον, Εἰπέ ρμωι; τὸ σῶμαι τὸ ἀφϑώρτον. ᾧ Δ. 9. τί φεναζομδμ 

γιῶ; ΚΝ πολλῷ βέλτιον ἐκᾷο. ἐἶξ οὐροινού ἢὶ ἀδζᾳ! φησι, 9, τὸ ἀφϑώρτον. αὶ γὃ δὴ 
λίωϑον ἡμῖν κάτεισι σώμαι, αἰλλα' τίω ἐκᾷϑεν πορμιπομϑμίω ἀπῥὶν δυλοῖ “τῷ ἀόματι τύώ- 
τῷ. Ὄσοίύτον ξυ οὐ δεῖ ἀλγεῖν Ἐχὶ τοῖς κτὶ μέρος πειρρισμοῖς, ὅτι ᾧ τὸ καϑολικὸν διφξζη- 

20 τεῖν. ὡσανεὶ ΕλΕγ4, φένεις ὅτι διωλνῃ, ὅτι φϑείρετα! σῳ ὁ ὀῤ,ϑοφπος" ὁ ἔξω " φίγαϊξον ὅτι ̓  

Ρ': αἰ προολῆς τϑτο τ ν, μηδὲ ὀλοκλήρως φθείρεται. Εἶδες πῶς Εἰς τοιυανηἶσι αὐὗϑι.. 

ἐπεψε λθη»ν, Σιτοδείζας, ὁτί πῇ τϑτων δεῖ ςωάξεν μὴ γινονδίων ὁλοκλήρως, δῷ 
ὧν μερικῶς γυονϑῥων ἐσέγαξον; “1 α᾽ τῦτο Οὐ εῖδ' σκζισος ἀὐο" κοιλεῖ λοιπόν, αἰ οἰκητή. 
διον χα μάλα Εἰκίτως. ἡ ὥ 2) σχζωὴ καΐζαλύοται ῥαδίως " ὠκῷο ὃ μϑίᾳ διζωνεκώς. 

22 3. Ἐἴδε ἡ ὠδυσαρδροι, οὐ γυμνοὶ ϑυρεϑυσυ θα" Τουτές;, κἀν ἀἰποθωώμίθα, τὸ 
σώμα, ὰ χωρὶς σώμουτες ὁκᾷ οὐ δαφυσόμθα, ἀλλὰ Κ᾽ τῷ ὠδρ ἀφθάρτου δυουϑόν. 
ἡργὲς δὲ φασιν ὃ ὼ μάλιςα ἐγκριτέον᾽ αὐτῷ ἡ ὠδυσοίνϑροι, οὐ γυμνοὶ εὐρειϑησό θα. ἵγά 

75} μὴ ϑἰπὸ τὸς α᾽δςείσιως πϑυτες ϑαῤῥωσί, φησιν Εἶγε ὁ ὠδυσώμενοι, τατέςνν, ἀἰ- 
φϑαρσίον δ σώμα ἀφϑαρτον λαξόντος, οὐ γυμνοὶ ἐύρειϑησυ ῖθα δόξης ὲ ἀσφδμείας ὃ ᾿ 

49 ὦ τῇ “3 ζωτης ασδὺς Κορινθίοις ἔλεον, ὅτι Παΐτος (ὦ ἀὐαφησόκζθα, ἐκαφῦς Κ᾽ οὖν τῷδ, Κορ. .κγ). 
ἰδίῳ ἰγμαπι" καὶ, ἔσι σώματα ἐπουρφίμα, ὶ σώματα φχί,) 44. καὶ (ὦ δ δμαΐςασις,, κοινὴ 
πολύτων ἡ ἢ δύξα Οὐκέτι χοινὴ, αλλ᾿ (Ὁ ' ὦ Ἰυμῦ, (Ὁ 5 ὦ «ἀτιμίᾳ, καὶ ὦ Δ Εἰςβασι- 
λείαν, ὼὡ " Εἰρ κόλασιν ἀϑαςήσονται. τῷτο γριι ᾧ ὐῦϑα ἐδήλωσεν Εἰπὼν, Εἴτε ὧγω 

δυσαμενοι, ἐγνμνοὶ εὑρεϑησο ἄθω. 
433 4 Καὶ Ὲ (ὃ ὄντες οὖ τῷ σκίωει τϑτῳ, εναϊξονδρ ἐφ᾽ ᾧ ὁυ ϑελομϑυ ἐκδύσχοϑαν 

δλλ ἐπυδύσαυϑαι. Ἐνζωῦϑει παλιν ὁλοαεραῖς ἡσωφαῖς αἰπέφραϊξε τὰ ζόματα Ἔ 

αἱρετικϑΐυ, δείξας ὅτι καὶ αἰθὲ σώματος ἱπλαῖς Αἱ φλέγεται ἄλλου ᾧ ἀλλοῦ, δλλὼ οἷδὲ 
φϑορῶς ἡ) αἰφϑαρσίας. νἱ ὙΣ» ὁχρα τὸν φεναξονϑ, ᾧησιν, ἥα, τῷ ὀώμιάτος ἀπαλλαγαΐ- 

κϑμ (τῶν Ὁ» οὐδὲ ὠκδυσωοϑω βουλόμθα ) δλλαὰ τῆς φϑορος τὴς οὐ αὐτῳ αὐεύδονϑρ 
49 ἐλέυϑερωϑέωϑαι. [9 φησιν, οὐ ϑέλομϑρ ὠκϑυσώαϑαι ὃ σῶμᾳ, δλλ' ἐπενδύσοιοϑαι αὐτο 

τίω αφϑερσίλυ ,. Εἶτα ὼ ὀρμάωθοει δῷ" ἴγα κοιτοπυϑ ἢ Ω φϑευρτον Αἰ πῦ τὴς 

ζωῦς. Βπειδιὶ γὸ πολλοῖς φορικὸν δ ἐδύκει τὸ οἰποθέοϑαι τὸ σῶμα, ἢ ταὶς ψήφοις 

τὰς αἰπόῤτων ζωλωτιούτο λέγων, ὅτι φενάφομδν, οὐ βουλοόνϑμοι αὐἱῷ αἰπαλλάγζωσαι ( εἰ Ν᾿ 

τοιαῦτα πείο, ἢ ὀδύρεται αὐτο ἡ ψυχὴ γωριζονϑῥη, πῶς σὺ λέγήρ, φησίν, ὅτι φεγαζονϑρι 
᾿ Ομβεγίοὔϊ, τοΠ1.3. ἙἘες νυν ὩΦ 



,," 
χῷ 6, 

Ιωανγκα “ἔς 

4. Κυρινγι δ. 

όο4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝΜ ΠΡΟΣ 

ὯΝ ̓  χωειζόββα αὐντυὶ ̓  ἡ δὼ μὴ ἤχῶτα ἀὐτῷ εὐϑυποφέρη), συν ἐγὼ “Ὁ λέγω,φη. 

σὶν, ὅτι δζρα τῦτο φεναξορϑι, ἵγα ἀὐ' υὐποϑώ θα ( σσδὶς ἘΦ αἰλύπως αὐτὸ Ὁ ποίκ)ς) ΨἘΈ 

πουγε ἡ αἰοὶ ΓΕΐξ υ φησὶν ὁ Χολφὸς, ὁτί Οἰσοισί σε, ὼ ἀξοισιν, ὅπου οὐ ϑέλεις λλ᾽ ὕα 

ἐπωδυσω δα αὐτῷ τίω αἰφθαρσιὸμ. ὶὶ Ὑ5 τ ἐσιν, ᾧ τὸ σώμα βαρυινομβα" ἐχ ὅτι σῶ-. 

μα, δλλ' οἷ, φϑουρτὸν αἰδικεί θα σῶμα, ὁ παϑϑητο.. τίη γὰρ ἡμῖν καὶ τίωυ' λύστίωυ χϑδέ- ς 
. δὰ λϑαλίδκει καὶ δευπιλνᾷ τίου φϑορανη ζωὴ πο ραιγνομθῥη" τία Φϑοραὺν, οὐ πὲ 
σῶμα. χαὶ πῶς οὗ πῶτο, φησι, μὴ ζύτᾷ. ὁ Θεὸς ποιφ᾽ μὴ πὐδιργαάζου. 9 ἡ ἐπή- 

ἥν, 

“ Οϑ καιτεργοισούμϑμος ἡρμας Εἰς ἀὐζ' τῷ», Θεός. Εντεύϑεν διίκψεσι ζωῦτα ἀἰ. 

γωϑεν τατϑϑτυπτουϑένζο.. οὐ δ γε πτο! ἔδοξεν, αλλ ὅτι δξ Ὅρχς ἐπλαῆιν ἡμῶς διτὸ [9 χίλξω, 
γῆς, ἡ (Ὁ Αϑαμ ἐδομιούργφ. οὐκ Εἰς τῦτο ὃ ἐδυμιουργαι, ἵνα ὐποϑονη,ὐλλ᾽ ἵα ᾧ αϑα-. 
νατον ἐργάσηται. Εἶτα τὸ α ξιόπιφον δενυς, ᾧ τίωυ' υὐπόδειξιν χϑρέχων, ἐπήγαν, 

Ο καὶ δους (ὃ αβραφώνα τῷ πνεύματις. Καὶ Δ} καὶ τότε Κχὶ τώτῳ διέστλασε, ὺ 
γε Εἰς τ» κατειργάσα» δε τῷ βαπήϊισματος,ὼ τοτε πϑρέοκν ἡμῖν γέ χυϑν δ μικρὸν, 

το πνεῦμα τὸ ἅγιον, ((μωεχῷς ὃ αἰῤῥαξώνα χα λῷ, ὀφειλέτέωυ αὐτὸν ὠποδιᾷξαι βουλόμϑρος 19 
τῷ πόρυτος, αὶ αξιοπιφύτερον ᾧ ον τεύθεν τοῖς παχυτέροις χαταςῆσωι (δ λέγϑν. 

6 Θαρῤῥοιῦτες δέζυ πϑώτοτε, ὶ Εδότες. Τὸ, θαῤῥοιώτες, ατϑὸς (ἦν, διωγμοις, 
ποὺς Ὡς ἐλχιζουλαῖς, πποἧς ἦν ϑανάτυς Φ (ῳωεχεῖς Εἴρηταμ ὡς ἐμ Εἰξλεδμυ, ἐ- 

λαύγοι σεις, καὶ διώχει, χαὶ ὀαιρᾷ, μων καταπέσῃ χισὺῥ σύ τὸ πὸρ δΔή "μὴ φορηϑῇς, δη-- 
λοὶ ϑαρβει. ὦ Ὁ» δὲ ὁ φωνάζεις ὼ ἀλγεῖς, ὅτι φθορὰ δουλεύεις, τῶτο ὀϑαιρεῖ Ἄθιπον ὧκ ὦ 10 

μέσυ, Ἂν (αχύτερϑν σι ζαύτης ἀπαλλαήει τῆς δουλείας. δ ὁ ἃ λέγη, ϑειῤῥοιώτες δῶ πὸῤ- 

τοτε, ἐγὶ ον ταῖς ἀμέσεσιν, αἰλλα ὶ ὦ Τ᾽ ϑλίψωσ, Καὶ Εἰδύτες οἷ, ὠνδημοιωῶῦτες 
ὦ τωσώματι, σποδομούμϑμ Ὁσ Ὁ Κυρίου 

(γ Διαΐ πίφεως Ν᾽ αὐθεπατη ϑμ, ὁ δζρὸ Εἴδοι6) 

8 Θαρβούυϑρ 3, καὶ ϑἰδοκούυϑυ ἀἰποδομήσοι ἐκ τῷ σώματος, καὶ ἐγδημῆσοι ασϑϑς (δ) 35 
Κύριον. Τὸ μάξον πόρτων, ὑφυρον τέ)έκε, τὸ γϑ } ἀφϑαρτον λαῷ, τὸ (᾽ Χον- 

φοί δὴ) βέλτιον, 85), λέγή τού ἴςιν᾽ οὐ σξώνοσιν" ἡϑ τίω ζωζω ὁ πνλεμδῇ, ἡ ἀθαμ- χιδ! 
ρών᾽ μη φοβηϑῆς, ϑαββει καταχϑήόιϑμος. οὐ γὸ μόνον φϑυραξ σε ἀπαλλάῆει ἡβά- 
ὁ9ες, ἰλλαὶ ἡ τω Κυρίῳ σε οὐ απέμπειταχέως. 59 συν ΕἾπεν, ἔντες εὐ τῷ σωμαΐι, 
ὡς ὦ ἀλλοτοία ὄντων, ἢ ξέν. Εἰδύτες δέω στι ὐὐδο μοιώτες ὦ τῷ σώματι, ὠκδεμού- 39 

μϑυ ὑπὸ τῷ Κυρίου, ϑαῤῥούμὸν ἢ, ἡ ἐυδοκϑϑν κδὸμῆσαι δ'τὲ τὸ σώματος, ἢ οὐδυμὰ- 

σαρ παο)ς ὦ Κύριον. Εἶδες πώς αὶ λυπηροὶ )ἰπυκρυψαϑμος τὰ ὀνόματα τῷ ϑϑράζτου, ; 
ἢ τὴς τελόστης, αὶ σφόδρα “ποθένα ὀρτ᾽ αὐ ὟὙΨΜὲὁἘ τίδήκεν, " ὠνδημίαν αὐζῷ καιλών ασοϑς (ῷ κχπλώ 

Θεόν “ὁ ζῷ δυχκιώζᾳ 4) γλυχέα ἀφεὶς τὰ ὁ ζωῆς δἰπο Ἢ λυπηρῶν αὐτὰ ὠνόμιασεν,ἐκδὰ- 
αἰδω Ὡ συ Κυρίου δ᾽ ὠΐζοϑα, χαλέσας ζωΐίω , ἧτο Ἧ ἐποίησεν, ἡα μηδεὶς μήτε τοῖς παρῦ- 35 

σιν ἐμφιλοχωρῇ, ἀλλαὶ ἢ βαριωη ἢ) “μῆτο μέλλων πιλῶταν ἀλύῃ, εἰγλα χαίρῃ, ως ἐπὶ 

μείονα αἴπιων ιἰγαϑα,, Εἰταύω μηδεὶς Εἴπῃ ἀκούων, ὅτι ἐκϑδυμϑμϑυ πο Φ Κυρίου, τί 

ζωῶτα λέγεις; ἀλλοτοιλού ἄθω δ αὐτῷ ὠς ὄντες; παϑϑϑιώρθωσι τοῦ» Εἰπων, δ» “ἰ- 

ζεὼς »ὰ πὐύϑέπατμϑω, οὐ δζῳ Εἴδους, καὶ ὐζν ΚΖ αὐ ἴσμεν, αλλ' οὐχ ὅτω σιφώς ὃ 

ὁ ἀλλαγοῦ λέγ, Εν ἐσύπῆρῳ, οὖ αἰνίγματι. ϑαρβού μον" ἡ ἐνδυκοόμεν. ῥαφαὶ, πούτ' 49 
Ἄθλϑι αὐἰϑκήγανν, Εἰς (χιϑυμίδν ἀκραν τιλέυτῆς, τὸ Φορτικον, ἡδὺ δείξας, ὼ τὸ ἡδυ Φορ- 

“ικόν. Οὺὺ, θυδυκούνϑμ, Ἐχιϑυμουνϑἕ φησι. “ἰ ἐχιϑυμούμδν, ὠκδαμῶσαι ἐκ ἢ σώμα- 
τος, καὶ ἐνδωη μοι τσϑός Κύφλον. το ἢ ἀεὶ ποιᾷ, ὁ ἡ ἐμεπσόϑεϑ ἐδειξα,εἰς τὐμλυτία πε- 
φιτρέπων ῷ Ἅδην ἿἋἊ αὐτί Ἀφ ϑυτῶν εἰπῳ, 

9 Δι 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣ τ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ,͵Γ. ὅος ἴχ ε 

9 Διὸ κα! φιλοϊι μού ἔβα, εἴπ ὀδημοιώτες, Εἴτε ὠὀκδομοιῶτες, θ᾽ αρέςοι εὑτῳ δῇ). 

Τὸ γὺ ζυτύρμδρον τοῦ» ἔς! φησίν" δ το ἐκ ὥρϑυ, δῤ τε ἐνταῦϑει, κτ' γνωμέων εἰντῷ 
ὧν. τοῦτο γ 1 Ὁ πυδϑυγϑύνϑρον. ὡς ἐντεῦϑεν ἤδη τίω βασιλείαν ἔχεις αὐϑυ δοκι μιῆς. 

ἥα γὸβ μὴ πάλιν εἰς τοσπαυτίω ἐλϑόγτες ὁχτϑυμίδν αἰλύωσι πσοὺς τίω μέλλησιν τῆς Ὦχι- 
ς διημίας, εἰρτεῦϑον ἤδη δίδωσιν ύδις τοκεφαίλαιον δὝ'ή“ἀγαϑωών. { ὃ τοῦτο ἐς!; τὸ δ᾽ αρέ- 

φοὶς .ὴ ,. Οὐδ) Ὁ ἀπελθῷ ἀπλώς, κα λόγ᾽ αἰλλαὶ τὸ θἰδυχιμοιῶτα,, δος κϑι λϑν 

καϊκεῖνο . Οχτδ τὸ ἀπλωῖς ἐνταῦθα ἐπ) βαρύ “ἀλλα τυδόσκρφύοντα. μ᾿ τοίνυν νόμεξᾳ 

τίω ἐκ τϑ σώματος ὡποδαμίδν Ὥρκᾷν. Φίρετὴς γὸ πϑρταιχοῦ χρεία, ὥασερ γὸ Εἰ- 
πῶὼν αϑαΐςασιν, σέκ αἰζφρῆκεν αὑτὴ ϑαρρήν μόνον, λέγαν, Εἴγε ᾧ ὠδουσαίνϑροι κὶ γυμνοὶ ἐυ- 

εὐαχῦ ο ρέϑησύ ῖθα" ὅτω χα) ὡἰσοδὴμίλυ δείξας, ἵνα μυλ νομίσῃς αὐτίω" “Φρκεῖν σοι “σϑϑς σωτη- 

οἰόν, τοὶ ϑϑαρέφους 4 τὴ πϑόσεϑηχεν. ὯΦ τοίνιυ κοδϑύτφεψοι σθ πολλών γϑυςῶν, 

λοιπὸν καὶ ἀπὸ ἐν σκυ,ϑοφ ποτέρων φοζζ, τὸ Ν᾽ συμφέρον, καὶ ὧν τῇ κ]ήσει 0" ἀγαϑών, . 

ἐν τῇ φυγή Μ᾽ χακὸν ((ωυίξαται" ὅπερ 5] γέωνα, χαὶ βάσιλεία, ΤΩΝ ἢ τοῦ μείζονα ἐ. 

χή τίω ἰακεω), τὸ φυγεῖν κόλαίσιν (ϑα ̓  γὰ μέσοι πὸ μι λαθᾷ ᾧ αγαϑὰ κἡὶ ζημία, 
ι5 ϑύκόλως (ὦ) πολλοὶ τοῦ» οἴσωσιν "αὐ ὃ. αὶ μέλοι τὸ κακῶς παϑῷ,, οὐκέζι. ἔδᾷ ὦ γὰρ ό- 

κἐήνξωω αἰφόρητοννομίζειν᾽ ἀλλὰ αἱα᾽ τίω ἀοϑένειδν ΔΨ πολλών ὺ πὸ χαμοίζηλον, πῦτὸ 
φαίνεται ἀδζις χαλεπώτερον ) ἐπεὶ δῶ οὐχ ὅτω διεγείρει ᾧ ἀκρφατίω" (ὃ πολιώ 

αὶ ΥΜ ἀἰγαϑωδν δόσις, ὡς ἡ τῶν κολάσεων ἀπειλὴ, αἰαγχαίως ἐνζοιῦθα καταλύει, 
λέγων, 

190 10 Τοιῤ)» πυϑκήμας Φανερωνϑίοῦαι δφιμσδλοϑεν τῷ βήματος τῷ Χρισοῦ. 

Εἶχα φοξζησας καὶ χατασείσας τῇ μφήμῃ τιν βήματος ὠκείνου ᾧ αἰχόύοντα, σὲ ἐνζον 

χωεὶς ΤὮἊ χγρηςῶν τέθήκε (αὶ λυπηρᾳ, δὰ αἰέμιξέ Ἴνα ἡδονίω, Εἰπώ, Ἰναΐκαφος ! 
κομίσῃ") τὰ δζρὶ τοῦ σώμωτος, ὅσο ἔπυοαξεν,εἴτε αἰγαϑὸν,Εἴτεκακό. Τωτα ὃ λέγων, 
τς τὸ χατωρθωκόζοις ἡ ἐλαυνονϑῥος λές ἃ ̓ ἐλπίσι (οις τε αὐαπεηηωκόζας, ασουδαιοτέ- ᾿ 

23 ρς ποιᾷ ῷ φόζῳ. ᾧ ὁ δὲ ὁ ὁμαςαίσεως ὃ" Ὁ σωμξν ἐθεξαίν λθλϑν. νὶ γὰρ δέπου τὸ Δ..4.-- ᾿ 
κονηστένϑρον Εἰς τῶ το κακεῖνο, Ὁ» αἰ μοιξ ὧν ἔξω φήσετα!, φησιν" αἰλλαὶ μζ' τὴς ψυχῆς, 

ζὼ υδὺ κολαζ 6), ᾷ ὃ φεφλυοῦται. αἰλλα' ἦνες ΟὟ αἱρετικϑὼ φασιν, ὅτι ἕτερον ἐγείρε) ; 

σώμα. ποϑαν,Εἰστέ μοι; ἀλλο ἡμζοτε, ὼ ἀλλο κφλϑίζε:) :ὦνλο κατώρθωσε, ἡ ἄδλοςξιφα- 

νούται “3 ἐρῶντα λέλϑντι Παύλῳ, οὐϑελομιν ὠκδυσασῖ, ἀλλ᾿ ἐπουνδυνοοῖ,; πὸς ἢ τὸ 
30 φϑευρτὸν αἰ πὸ τῆς ζωὴς καιτα πίνε.) οὐ Ὁ} Εἶπεν, ἴα καταποϑη τὸ ϑγητὸν, ἢ τὸ 43κρ- β 

τὸν σῶμᾳ “(ποῦ τὸ ἀφθαρτυ σωματος᾽ αλλ ἕα καὶ φϑοροὶ αὐτοῦ τὴς ζωῆς. ὅτι γδβ 
μιῇ τῶτο τς, ὁτὸν τὸ αὐ." ὀγείρη) σώμα " ἐδ 5. ὠκῶνο ἀφεὶς, ἀδλο χατασκθυαίσῃ, οὐκέτι 

καυτος τίνε.) ὥλλα' ψϑρει ἡ Φϑοροὶ κρουτήσωσα. δζρὶ τϑτ ἈΚ τῦτο᾽ αἰλλα᾿ διῖ τὸ φϑαιρο 

τὸν τῦτο, τυτίς!, τὸ σῶμα, ὠνδυσαοῖ, ἀφϑαρσίων. Ὁ γδῤ σῶμα, μέσον 81 " νι "δ ὦ 
35 τ ὕτω Ἄμόμενον, ὕςερον ὃ ἐσόνϑρον οὖν ὠκείνῳ. καὶ δ τϑτο ὦ τϑτῳ προϑτῳ, 2,2 τί 

δι, αὐφϑτορσίαν λυϑέίῶαι Οἕκ "ἐν, Οὐ ἡ ῥὴ φϑορα' τίωο ἀφθαρσίαν κληρονομει φησιν. ( ἐ- αἰΚορ ".». ἰ 
᾿ “ 2) , ’ ᾽ Δ» Ι . 4)» - - «.«λ 

στο! τως Εν! αἰφϑαρσία:)αλλα τϑιινανηΐον, κοτο πίνεται ἢ Φῆοδς. υπὸ τῇς ζῳηςυτῦτο Μ 
ν. ͵ » “ΩΝ, 5, “ 1 ι λοι, 1 ιν 4 
οκϑνε αὐἰδεγίνεῖ,, κειὸ ὃ τῦτυ Οὕκετι. ὠσσεῤβ ὙῈΡ Χηρ9ς λύε) μ᾿ νυ πύθ9ς, αὐτὸς 

ὃ οὐκέτι λύει Ὁ πῦρ΄ οὕτω ὶ ἡ φϑορσρὰ τήκεῖ) αἱ πυὸ τὴς ἀφθαρσίας ᾧ ἰφανίζε.), αὑτὴ 
1. ὃ ὀκείνης κρῳτῆστο, συϑέποτε δε Ὁ). 

Ακουσωμδν ζοίνιωυ τὴς Παύλυ φωνῆς λεηϑύσης͵, ὅτι δήμας αἰραςα ϑίωαι το] βηματί ἌΘΙΚΟΝ 
“" ᾽ Ν ᾿ "“κ»ν' 

τῷ Χοατού᾽ αὶ αὐ σῦο γρανωρϑυ ἐκάιο ὦ δικαςήσμον, αὶ νομιάσωνϑν ἀρ πρφωνιώ ᾽ ὡς 

ἤρα βϑμύας αἰπαμτεῖαϑαι. ἐγὼ γὺ αὐο᾽ πλατύτερον ἐρώ. "Παῦλος ΟΡ ἐγ αδὲ Ἰϑλίο ᾿ 

ψέως ζὺ ὁ λόχϑό αὑτῳ, καὶ οὐκ ἐξούλεν πάλιν ϑλίψαι αὐςᾶν", οὐκ ὐνδιέτοιψι τῷ λόγῳ" 
΄ .ο "» 

β 
β 

Οἰιεγίοιϊ. τοτλ.3. Ἐξςο3 “λ 

Ι 



" 

χὰν ὁ.) θοό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δ λ ὠβοαχῇ ὃ εύφον Εἰπὼν, ἔκαφος κομίσεται ασϑϑς ὦ ἔποραξε, ζαχίως φϑέδραμε. 
γομίσωμνϑμ δὼ ἀὐζ' “πϑρᾷαι γώ, καὶ ἐκόιφος ὃ ἑαυΐ (ἰωειδὸς α!αλογιζέαϑω, ᾧ ἤδη λογιζέ- 

εϑὼ πα ᾷαι ῷ δικας ἕν; ἡ πόρτα ἀϑακαλυπήεοϑαι, καὶ Εἰς μέσον ἀτιαϑαι. ὁ δ πα- 

φῆναι ἡμαξ απλοὺς δεῖ, δλλα καὶ φαμέρω,ϑίεναι. εὑβα, οὔκ ἡἠρυβριάσοιτε αβα οὔκ οἶἷξε- 

φητε ; Εἰ ὃ νιω οὔπω αὖ ποδάγμλατος γϑρόντος, λα ἀπλώως χαθ᾽ κἰ αυύθασιν δοϑέντος ὦ 

λϑγισμῷ τυπωϑώτος, αἰ πωλθμεϑο εἰ πὸ τῷ ((μωειδῦτος ᾿ Ὑϊ ποιήσωνϑμ στὸμ προσ λμηται, 
ὀτὸρ κἡὶ οἰκϑυνδμη πᾶσα πϑρη, ὁτὸμ ἀγήελοι καὶ Ῥρχαγίελοι, τὸν ἐπάλληλοι (μίξεις, ἢ δρόμις 

αἰπϑήτων, κὶ ὑρπαγαὶ Ὁχὲ δ νεφελών, ἡ πραταξις ξό μα γέμουσα, ὑτὸμ αἱ σαλ- 
πιήξες αἱ ἐπάλληϑοι, ὦ αἱ (ἀωεχεῖς ὠκὦγαι φωνα!; Εἰ)» μὴ γέεννα ἕω ,ὦ ὦ πσαυτὴ 
λαιμεσσοϑτητι απωοϑέοσαι, ἃ ὠτιμον αϑα χωρῆσαι, πόση κόλασις; ᾧὶ νὰ Εἰνιώ, βασιλέως το 
Εἰσελαιούογτος ὸ Ὑῦυ" μετ᾽ αἰστυ, ϑεωρφιωῦτες ἔκοιφος τίω! ἑαυ στενίλυ, αὶ Τσαιύτίω “Σἰπὶ 
τῆς γηας λαμθαίομδμ ἡδογίω), ὅσην Οὀἰστὸ τῷ μιηδινὸς ματέγαιν τὴν! αἰϑὶ (ὃ) βασιλία, μηδὲ 
φ ιΦ " “" ᾿ 7 ᾿ ! .Ω] ΤΠ "] " 1 ΖΆ, Ι ! 
ὁγίες τῇ τῷ χρωτοιωτος, ἀθυμίαν ἰπσονϑῥορδμ ᾿ Ὧι ζπέςαι ;" μικραν 6) νομίξεις κύλό.- 

σιν, δ᾽ μα καταταήεοϑαι εἰν ὠχείνῳ τῷ χορῷ, ὃ μή χα ταιϊξιοδαϑεαι τῆς ὌΤΟΡΡη ΤῊ δύξης, 

ὃ τῆς πὸνηγύροως ὠκοίνης ἡ “ὟΜὙ αἰφοοίςων ἀἰὐγαϑων πόῤῥω πὸ ὁ μιακραν ααϑῤρίφϑω εις 
ὑπὸὰρ ὃ καὶ σκότος ἢ, ὶ βρυγμὸς ὀδόντων, ἡ δισμα' ὠλυτα, ὁ σκώληξ ἀτελθύτητος, ᾧ πύρὠ. 
σζεφον, ἡ ϑλίμις, ὼ φενοχωθίω, ὼ γλαδοσαι τηγϑρμιξόμϑμαι, καϑαπερ ἡ τῷ πλοισίου ἢ χαὶ 

ὀλοφυρω θα, ᾧ μηδεὶς ἀἰκουη, αὶ κνωνϑιν, ἢ βρύχωμδν εἰσ Υ αἰλγηδόνων, καὶ μηδεὶς 

σοϑλσέχη, ἢ πϑυταχού βλόπωρϑι, ᾧ μηδωμοῦ μυνδεὴ ὁ χρῆδᾳ μιυθούμδμος ἡ, ποῦ (αξο- 
μδ εὐδ ἐν τύτοις ἡγζᾳς . “(5 ὁκείνων ἀϑλιώτερον ΤῊ" ψυχῶν; Οἱ 5) ἐλεεινότερον ; Εἰ γ5} το 
Εἰς δισμωτηΐλον Εἰσιόντες, αὶ ὧν ὦ αὐχεδώτας ὁρώγτες, (ἦν ὃ. δεδενθμους ὶ πεινώντας, 
(δ καὶ ὦν σκότῳ" χατακεκλεισμένους, κατακλω μῖθα, φοῆομεν, πόρτα αἰ χὺρ τῷ μήποτε χ πὶ. 
ἐμπεσεῖν ὁκῶσε ποράἤομεν᾽ τὰν ἀπαγώ ῖθα συρϑμενοι Εἰς αὑτὸ τῆς γεένης ζὰ βασα- ᾿Ξ» 
νιφήολα,, ἥϊνες ἐσὺ θα : αὶ γὰ ὁκ σιδόρν ζῷ δισμα ὠκῶνα, δλλ᾽ ὐπὸ πυρὸς σε ποτε σζεν- 
τυμϑύου᾽ συν ὁμότιμοι (ἢ ἐφεςῶτες ἡμῖν, ὃς ᾧ "ὀκμωαιλίξαο, πολλάκις ἔγι᾽ δυνν ἀγ- ες μαβὰ 

γλοι, οἷς σγοὶ' πυϑσολέναι "ϑέμις, σφοδροΐς ΑΡ ὧν ῷ διασύτίω ὑξοἰκαι μεν ὀργιζο- χὔδοὐπὶ 
μενο!. Οὐκ ἔς!,καϑοίπερ ἐν ζοῦϑει, τεῖς ὦ Φργύρλον, τοὺς ὃ ζοφας, τς ἢ λθηϑες Εἰσεί- 

γϑυτας τὐ Ῥακλονηχοις ἰδεῖν, αὶ πρ,θαμυθίας τυχεῖν δλλα' πόύτω ἀσυγγωςα ὀκᾶ, καὶ 
Νωεή, καὶ [Ιὡς, κα Δλριὴλ, ᾧ τους οἰκείους ἴδῃ ολαζορνϑμοις, καὶ Ὅλμαῖ πραφῆιαι. 
οὐ ὶ τίω ἐκ τὴς φύσεως συμπάϑέαν ζὅτε λϑωιρεϊ οἷο συμίθαμει. {4 9} συμθαβει 9 
δικαίοις ἐὴ) χαιδὺς πατέρων πονηραν, ἡ " παίδως πατέρων ̓ ὡςεκαϑωραν ἤτω ἡδογζω, 

χα μὰ τῇ τῆς συμιπαϑείοις αϑαϊγκῃ κατακλά δ τὸς υσολαύοντας Τῇ ἀγαϑώδν καὶ ζω- 

τίω σθ νυν, τίω συμιπαάθάλν' φημι, καὶ αὑτοῖς (μυαγανακτεῖν ᾧ διαυύτη κτ' “Ψ ὡ- 
καίων αὐλαΐγχνων. Εἰ) αὔϑενποι (Ὁ τυχόντες, ὁτὰρ ἴδωσι φαύλοις τες αὐνὴὔμ παϊ- 
δας, ϑποκηρύδοισι χαὶ τὴς συγενείας ἐκτέμνοισι " πολλῷ μᾶλλον (ὦ) δίκαιοι τότε, τοῖ- κγς 
οὐ ροιω μηδεὶς ἐλπιζέτω χορ, μὴ ἐργαζόμενος δι “γρησῦν, καν μυρίοις ἔχη πσδλλϑιοὶς 
διχαίοες. ἕχριφος γὰρ χομείσεται ποὺς ὦ ἔποφαξε (α ὅζῳ τῷ σώματος. ἐγ ζιῦϑα μοι δ- Ὁ 

καῖχαὶ τὸς πορνϑύογτας αἰνίἤεο Ὁ, καὶ (ὃ ἐκεῖθεν" Ἰηπτειχίζων φόξον αὐζοῖς᾿ οὐκ ὠκείνοις ᾿δ' ὧν 

Ἀὶ μόνον, δλλαὶ χαὶ πᾶσι τοῖς ὁτιοιω σπλημιμολούσιν,αἰκϑύωμεν ζοίνιωυ καὶ ἡμοῖς᾿ κὠν πῦρ ἔχης 
Ἐχιϑυμίας, αὐ τίφησον ὁκῶνο ὃ πῦρ, χαὶ τϑτο θυϑέως κοιτασ(εαϑὲν οἰχλσε"). καὶ βουλη- 40 

ϑης γ φϑεγξαοῖ, αἀ΄πηχὲς, οὐννοησον ῷ βρυγμὸν ῇὝἪἝυ δόντων, χαὶ χαλινὸς ἔςαι σοι ὁ φύζος. 

Ματθικξ,.γ. καὶ ὡρπούσται βουληϑῆς, ἄκουσον τῷ δικοαιφούκελθύοντος καὶ λέχϑντος, Διήσουτε εἰνταί γεῖρϑις 

χα! πύδως, καὶ ἐκθαίλετε αὐτὼ Εἰς ὃ σχότος ὃ δξωτερον᾿ χφὶ ἐκξαλεὶς χαι ζω- 

τίων οὕτω «ἰὼ Ὠϑυρίίαν.. καὶ μεϑύης καὶ κραπαλον ὀχμτιλῆς, ἄκουσον τῇ σιλοισίου 
᾿ λιέλϑντος, 

ῳ᾿ 



ΚΟΡΙΕΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓΙ,. αὶ ζἄο7 χες ε. 
λέοντος, ΠΠέμψον Λάζαρον, ἵ ἵγα, ἀχρῷ τῳ δακτύλῳ αἴανύξῃ ἃ τίω. τηγομιζομϑμίω Δικ ἐς κᾶν, 

γλ οσδμ, καὶ οὐ τυγ ;χόβοντος᾽ κ᾽ Ὡποφήσῃ τῷ πάϑοις. Εἰ ὃ, τουφὴς ὁρᾷ, οὐγόησον τέωι 

ἐκϑὶ ̓ϑλίψιν καὶ τίω φενογώφίλν, αι Οὐ οἰὲν οὐνοήσεις ζωτίω. Εἰ αἰπυνὴς Εἴ ὠμός, ᾿ 

ἀναμνήσθητι “δῥ' σϑρλοων ὀκείνων,αἱ, δ" λαμπάδων αὑταῖς σξεαϑεισών, ὅτω τῷνυμφώνος Ι 
ς ὀξέπεσοι" ὁ Ὀχίωςῖ Εσῃ Φιλαν δε πος. διλαὶ γω 3699 εἰὰ αϑρειμδύος ; λογίζου (ῦ ᾿ 

δ ζώλαντον κατακρύψανζᾳ, καὶ Χ ἔσῃ πυρϑο σφφοδρότερϑς, λα χατιοϑία σι ἡ τῆς Τ πλη- ] ̓  

μηεψίδν 

| 

χάνι σίον᾽ ὀισίας ἐχιϑυαία; λογίζου ῷ σκώληκα (ὃ αἰτελθύτητον, κὶ ὼ δϑύκόλως ὸ τῷ» Ὀατο ϑη- | 

σεις ὦ γΟσῊ μοι, δ Ω ἄλλα πϑύτα κατορλώσεις. οὐνὴν γοῤ φορτικὸν, σϑνθὰ' ἐπαρϑὲς ἐ ἐπε- 

ταῦξε. πῦῦαν δἶζίυ ἡμῖν Φορτικαὶ φαμέῖ) (ῷ Ἐχιτάγματα ; ἀπὸ τὴς ἡμετέρᾳ ῥαϑυμίας, | 
ἢ 1ο ὥαυερ "Ὁ, ἐδὼ ασουϑαιζωμδν ζᾳ, δυκοιῶτα «φωρνζᾳ εὐξκούφα ἔφα! καὶ ῥαδζα᾽ ὕτως 

ἐλυ βαϑυκῷνϑρ, ὦ (ῳ φορητά, δύσχρλαι ἡμῖν φλνέϊντα,. ωτ᾽ δῶ ἀπόμτα λογισείψϑμοι, 

μυὴ τουφωδνζας οὐνοαΐεϑμ, ἀλλα ὦ τέλος αὐὖἂὌ, ο οὐζῦ)α ἃ (ἄ κόασρος κα πολυίσρχία: 

ὁκ ἢ σκώληξ α πῦρ. μη ἕν αὐπαζονζε, λα ᾧ, ὃ τίλος αὐ. Φερντιδὲς τοῦ, | 
ὦ Φόζοι, κα ἀγωνία ̓ ἐκεῖ ἢ δεσμαὶ ἀλυΐᾳ. μὴ, τὸς δόξης ἐρώνᾷα, ὅλα 4{Ὁ ἐκ τότων 

"5 “ριτόυϑμον. δουλεία ον ζιυλε, Εἰρωνείαι ἐκεῖ ἢ ὃ ζημία αἰφύρητο, ἐδ ἐμπυριζερ, 

διωυεχῶς, ἐὸν νὰ οὕτως ἑαυτοῖς ἰρτι φλέγμα, ᾧ ζωτα καὶ ῷ Οιοῦτα ἐσάδωμδυ συν- ' 

ἐχῶς ταῖς ποιησκὶς ἡμδ (χιϑυμίαις᾽ Ὀχίωρ κα ὼ ὦ ὧ πϑρόντων ἰκαλοόμ ἐρώτα, καὶ ᾿ 
ΓΚ μδιόντων αὐαψουϑι.  ἀὐάψωμῳ τοίνωων αὐτὸν, καὶ ἐκκαύσωρϑι. εἰ δ βη ᾿ ἐγνοία, εἰ 

αὐδῶ, οὑδληοιγς ὠμυδρα ὡς οὖσα "Ὀσοωτίω αϑεχειτίω ἡδογίω" οὐνόησον ὅσην αὐτὴ ἡ 1 πείφρι ᾿ 
20 ἡ σαφής οἴσει τίω βφροσιωύζω ἡμῖν. μαχάεμοι ναὶ τοισμαχᾷεμοιχαὶ πολλεῖχις τ8» 2 ; 

Κι} ἐγαϑαν Ὡπολαύοντερ ὀκείνων᾽ ὥασερ δωυ ὀλειινοὶ χα τεισάϑλιοι (ὦ) τἀγλντία το-- ᾿ 

ΤΩΥ αὐσσορϑέοντερ. ἵν δμυ ΜΗ ̓τύτων, δλλ, ὀκείνων γνωῦϑα, ἑλώ ζϑα τέω τὐρετέω. ὅτω " 

»ρὰ ἊΜ μϑιόντων ζχιτευξοιῖθα αἰγαϑών" ὧν ἌἌμοιτο πϑβίῳς ἡμας ; ἐθπτυχεῖ, ΠΩ καὶ 

φιλφν,ϑο»»πία. 
ες 

ΔΛογιια. ἸΕΙΔΟΤΕΣ ΟΥΝ ΤῸΝ ΦΟΒΟΝ ΤΟΥ͂ ΚΥΡΙΟΎ, 
λυ, ϑοοίπους πείγομϑυ, Θεῷ ὃ πεφανερὼ ὅβθα" ἐλπίζω ὃ κὶ ὧν πῶς ((μυυειδάσε.- ν 
σιν ὑμδὲν' πεφϑνερώοϑαι. 

δὰ ἐψθδὰ τίγα, ὑποψίαν πονήροις ποραξεως καϑ' ἡρδᾷ, ἄδις πολι- 

τείας ἀἰκρίξειδν, αὶ ασουδέωὐ ψυχὴς κηδεμονικῆρ: ; οὐ ΤΩ δὰ μόνον, μν 
] πονηθϑν τί ππράξωμδ,φηοιν, ἐγκοιλούμεβοι, ἀλλὰ κὠὶ μιῇ ττ- ; 

μου ξωμϑι, «ἰασεπήθυϑεΐμϑρ ὃ ὺ κύρλοι τίου «ἰαυοψίλν τες ἐἰποκρό- " 

σααϑαι καζαφορνησωμϑρ, δίκζωυ τἰγονϑρ. 

φῳραήομδν ὧςε μὴ δοιώαι ὑμῖν λφξίυ, μηδὲ πσοήσχθμμα, μ- ᾿ 

᾿ 

15, Οὐπαλιν ἑαυτοις ((ωιξανομδυ, ἀνν ἀφορμᾶω διδόντες ὑ ὑμῖν καυλῤμιαῖο δ κὰ 

ἢ μϑι. Οεςᾳ πῶς (ἐμωεγὼς διορθοῦται Ὁ Ἐ Ὁ δυκεῖν ἐϊκωμιάζει ὁ ἑαυτὸν αὑσσνοιλν. Οὐθὲν 

γϑρούτω “αοϑσίςα ται τοῖς αἰκούοισιν, ὡς τὸ θὰ ὲ ἑαυ τινα λέγ μεγαίλφ καὶ λαυμαςα. 

45 ἐπεὶ δῶ ἐὐαγχάξετο Εἰς ζαυτίω (δ λόγον ὀμεπέειν τί αἰανύϑεσι, Ἐχιδίορθώσει κό- 

745) λέγων, ὅι τῦτο δὶ ὑμας ποιούμϑν,οὐ δὲ ἡμας ̓ ἥνα ὑμιᾷες ἐχατε χαλλωπίζ αϑεη, οὐχ | 

ἡα ἡμεῖς, ἢ σον τῷτο «πλεῖ, δρλὰ δζρ ὅν εἐνδυδωπορόλοις. διὰ Χ) ἐπήγαγε ̓. Ι 

χέχχίγησεν ΠΩ: ὧν οὖ πελσώπῳ καυχωρϑβοις, κα Χγου ἰκαρδιᾳ. Εἶδες πῶς ἀὐουῤς " ὠπί- 

φησεν κείνων, ᾿ὺ τσϑϑς ἑαυτὸν Εἴλκυσεν, ἐγδειξαίνϑμος, δμᾧ «ὐφὶ ποϑούοιν (ὦ Κοεύδιι 
λαξειν 



ΓΝ ΟΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
. δαῦεν ἥμα ἀφορμίω, δὲ ἧς διμωωήσονται πὸ “ τυ, λέγψ, ὡ “ὐπολογειαϑαῦ τοῖς ἐγχας 

λοῦσιν; οὐ “δ ἥα ἡμεῖς καυλεσῶμεϑο, φησι, ταῦτά φαιϑμ, δλλ᾿ ἴα υμεῖς ἔχε ἐλδυϑς. 
ΔΝ ς ,Δ͵ε . 2) ιοφ8.»ν “ . ᾷ .“ὦὡμξτ͵᾿υλ ς 

9 φόμειν κα ἡμδὰ ὀπτέρ “πολλζου ύζις ὅροι μδοτυρφιῶτος αὐγατεζω" κὸ οὐχ ἵγώ ἀσλώς 

κα χήσηαϑε, ΔΛ, ἵγα, με το δασυρῆτο. δλλ᾽ ὑπῶ ἅ ἐλ σαφαύίς ἑτέρως ὃ. ἡ ἡμερώτερον 
! δ ἢ “ “" ᾽ ει » -" . - 

αἵϑοδυζαι ῷ Ἅϑηρν, ι χωεὶς τὸ πληξαι Τὐκεινους, λέγων ἵγα ὀχντι καυχαοϑευ πεὶς ἄν ς 

ὧν ποϑήσωττῳ χαυχωγθρθς. αλλ σὰ τὺ απλοῖς κελθύοι ποίοῖν, αἰτίας ΟΥ̓Κ οὕσης ̓  
ἀλλ᾽ στὸν ὠκἕνοι ἑαυτοις ἐπαίρωσι. πϑυτάχοδ δ (δῷ χαιοϑν δχιζητεῖ, οὐ τοίνων ὕια ἑ.. 
αὐτὸν δείξῃ λαμεασδνν,αἰλλ᾽ ὕνα ἐκ εἰνας ποίσῃ ἀτόπως καὶ Ἐλὶ βλῴζῃ τύτων τῶ! “Ὁ 4γ.- 
καῖ χεωρϑμοις, δηο ποιῶ, τ δὲ ὅφ1ν,οὖγ ασφλσώττῳ; εἰν Οος ὁρωνϑῥοις, εἰν τοῖς τυρὸς Ἐχίδειξι, 
Οιοῦτοι γδ} ἦσαν κἔγοι, ασϑῆς φιλοτιμίδμ πλύτα, ποιοιῶτες, αὶ ἔνδοθεν ὄντες κενοὶ, καὶ τὸ 
ϑὐλαδιία; μδ ἔχοντες “ϑόσωπον, χαὶ σεμψοὶ φαγνόνϑμοι, ἔργον κα ἀγαϑών ἔρημοι κλϑε- 

ζῶτς. 
12 ἘΪπ)} ἐξέγημδν, Θεῷ Εἶπ σωφρννοῦμϑρ, ὑμῶν. 

Αν τε τί, φησι, μέγα φϑιγξωμαθα (έκιασιν γὸ τῦτο χαλεῖ, ὥασερ δῶ ᾧ ἀλλαχοῦ «- 
φοϑσύνζιυ) δζρῃ τὸ Θεὸν τῷ» ποίου ϑῳ ἥα, μή ὑμεῖς νομίδογτες ἡμαξ θπιλᾶς,καταφρ9- ι3 

γήσητε, ὁ ὀσύληνϑε. ἐν τα μέτφιον ι, ὶ ταπεινόν δὲ ὑμας, ἵα μαΐϑητε τωπεινοφφργεϊν. 
ἡ κα ἐκεῆο πάλιν φησὶν,εἰ δ μαγεαϑεα τὶς ἡμαξ νομί, ἡμᾷς αὐ δὰ ἐΘιεδ μιοϑὸν απαι- 
ἔλϑρ, δὲ ὁ) ὅχὶ τύτοις αἰ αροτήθυόμεϑα, "Εἰ8) σωφρονῶν ἡγεῖται, εὐτὸς σολρυέτω τῆς 

ι ε δι. ! 2 . ω ! « “» 1.» ᾿ -“ σωφροσιυηφημδμ, ἡ παλινάλλως᾽ μαρέοϑτῳ τίς ἡμᾶς Φησι;δζρὶ τὴν Θεὸν τοιαῦτα μ(ψ|-- 
νόμεϑα. δαὶ ᾧ ἐπάγη, 20 

14. ΗᾺ ἀγάπη τῷ Θεοὺ (έχφήμας,. 
1 Κροίνλυζως τῶτο, Οὐ) ἿἿἹἋὉἍ μϑηόντων Φόζος, φησὶ, μένον, αἰλλαὶ χαὶ χεὶ 

ἤδη γολρημδῥα οὔκ ἀφίησιν ἡμαξ ρᾳϑυμῆσαι, Οὐδὲ κἰ πνγαΐσαι, αἰλλαὶ ὀχρνίφασι «νοὺς εἶν 
αἰ Ζ Ὁ υὑμδλ πόνοις, χρὰ ὠϑοῖ, καὶ ἴα 6] ζὰὶ πδὴ γελμημδμα.: 

Οἷι εἰ Εἷς ΠῚ πάντων αἰ πέϑλυεν,ὐρα (Ὁ πάντες ἀπέϑάλνον. Οὐκϑιοῦ ὡς πιίνα 15 

γῶν ἀστολομδύων, φησίν. οὐ γὰῤ δὴ Εἰ μὴ πώντες αἰπέθανον,ὑ τ πάδων ἀπέθανον. ὐνζα ὕϑω 

“Ὁ Εἰσιν αἱ τῆς σωτηθίας ἀἰφορμαὶνἰκεῖ 8 οὐκέτι. δία τῦτο φησι, (μυὐχα ἡμας ἡ ἀγα. 
πη τῷ Θεοῦ, καὶ Οὐκ αἰφίησιν ἡμας ἡσυχάζειν. ἐσχύτης γδὸρ ὅ61ν ἀϑλιότητος, χαὶ γεύνης 
αὑτῆς χαλεπωώτερ9ν, εἰὐτύ πράγμα τοσοῦτον ὅχιδειξανϑμου, θὑρεϑίωαί τινας μζ' τίω 

πσοωτίω ἀυτν παδ νοιὸν μηδὲν καυρπουμόνας. ταὶ γδῤ πολλὴ τῆς αἰγαπης ἡ αὐ πύρίο- 29 
λή, καὶ τὸ υποϑὸυῶν ἰῷ τοστούτης οἰκϑυμένης, καὶ τω ὀχρικαιμένης οὐτοϑανῶν. 

ἵνα (ὦ ζαῦτες μυκέτι ἑαυτοῖς ζώσιν,αἰλλαὶ ἢ αὐτῷ αὐ ῪἹιὴὲῬθ ποϑλυώτι καὶ ἐγερϑώτι. 
Εἰ τοίνω οὐ δεῖ ἡμας ἑανζοῖς ζῆν, μϑ τωρφίηοοϑὲ, φησι, μηδὲ φρρυσέαϑε κινδυυύων 

ὕχιόντων, καὶ ϑαναίτων.. κὶ λογισμὸν ἢ Φύθησιν αὐαμφίζολον, δὲ οὗ δείκψεσιν ὀφειλίω ὃ 
ποράγμα. Εἰγλῤδὶ ἀντνὶ ζαῖμδυ ἰυϑοινονζος, αὐτῳ ζὴν ὀφείλορϑιῳ δὲ ὃν ζαίμϑν. καὶ 75 
δοκεῖ ὧν τὴ ὃ Εἰρημένον᾽ Εἰ δὲ τις αἰκριξωῖς Φξεζασειο, δύο ταῦτα ἔξθιν᾽ ἂν ζ᾽, ὅτι δὲ «ὑ- 
ὧν ξαΐνϑμ᾽ ἀτερρνἢ, ὅτι αὑτὸς δ᾽ ἡμας αἰπέθοιεν. ὧν ἕκαφον καὶ κα ϑ' ἑαυτὸ ἰχαψὸ 
αὐ ϑύνος ποῆσαι ̓  στὸν ἢ καὶ ἀμιφότερμ ((μυέλϑῃ, οὐνόησον ἡλίκον 18} ὦ ἐφείλημα. 
μᾶλλον χαὶ τοία ταῦτα 681. καὶ γὸ τίωυ ἀἰπϑρχίω δζρὲ σὲ αὐέφησε, αὶ Εἰς τὸν ἀρρινὸν ὀρή- 
γαγε. 89 καὶ πυδόσέϑυηχε, ᾧ αἷφρ ἡεϑν ἀἰποθυινόντι ἢ ἐγερϑεντι. 49 

16 Ωει ἡμεῖς Στὸ τϑ νι σγοδνα, οἴδαμδυ κτὶ (ῴῤκοι. Εἰ γορπώντες ἀἰπέθοτον, 
καὶ παῖτες ὀῤέφησαν, καὶ ἀπέϑολνον ΚΖ οὕτως, ὡς τῆς αἰμδτίας κὶ τυραπὶς χατεδίκαζεν, αἰ-- 
νέγησαν ἢ δζρὶ λουξ)νἴ παλιγζενεσίας, ὶ "ὀμαχαρώσεως πγϑύ ματος αἰ γίου " Εἰκότως φησὶν, 

σγιῖδια, οἰδτωμδῳ χιὶ σείρκρ Ψ πιζῶν. “(γὰ} Εἰ ᾧὶ ἐν Οὐκ Εἰσιν ̓ δλούξζολόμν ἢ 
Χῆ 

Ν' εἰὰ 

χοήσαι 



ΚΟΡΙΝ. ΒΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΙ. μα, 609 
(ὠρχικὴ ἀπώλεν», ὶ αἴωϑεν ἐλμνή ϑιμὃν εἰν πνϑ' ματι, ἡ ἐτείρφιν οἴδαιρμδν πολιτείδυ, καὶ 
οἱ αγωγξω, κὶ ζωϊω, ἃ καταςα σιν Ἐ οὖν τεῖς οὐρφιτοῖς. ἡ πάλιν τῶτε αἱστν Ὄρχι)ϑι ᾧ) 

ΣΧρλφον ὦτα δείκψισι᾽ 89 ὶ ἐπήγανμ, Εἰ καὶ ἐγνωκαυϑυ χτὶ σάρκα οιςῖν, δυλὰ 
γι Οὐκέτι γινώσκοϑμ. Τί δώ, Εἰπέ μοι; τίω σαάρχᾳ αἰπίϑετο, ᾧ νυῦ Οὐκ ἔςι 

5 ΚΙ τῷ σώματος : ἀπαγε. ᾧ ὙΣΡ ἢ νόν ον Ορκί ξεν, πὸ γᾺ ὁΤησοίς ὁ αἰαληφϑεὶς ἀφ᾽ 
ὑμδὼ Εἰς Ὧν ὠρινὸν, οὕτως ἐλῷ σε. ὅτω; πῶς; ον ΟΦ κχὶ, μ᾽ τῷ ματος. πῶς δω 

Φησι, Εἰ 5) ὁ ἐγνωκαιὸν κτ' σείρκα Χολσὸν, λα νὸν δέκέζι, ἡμδὼ (ὦ δ) χ κτ' σείρχα,, χὺ 
. “ ΠΆΛΑΙ ΚΑ, ιν, 4 5 Δ ἢ ἂ) 
οὖ αἰμϑοτίας (ἢ Ὁ ὃ μη Κι᾿ σοιρκαι, τὸ μὴ ὧν αἱ μζϑτία;ς ξἢ. Χριςοῦθ κ᾿ σαρκο) Ὁ 

εἰν τοῖς πα, ϑήμα σιν τῇ τὴς Φύσεως, δή, εἶν τω δεψὴν, ον ᾧ πεινῆν, ὧν τῷ κοπιαν, ον τ 

10 καιϑϑύδειν. αἰ μδοτίλυ γὸ οὐκ ἐποίησιν, οὐ εἰ θερέϑη δόλος εἰν τῳ σόμωτι ἀυτφ 59 ἔλειν, 
Τίς δὲ ὑμδ ἐλέγχει μα αἷϑὲ αἰ μδοτίας οὶ πάλν, Ἔρχεται ὁ αβχωντῷ κόσμου τῴτν, καὶ οὖν '““' ᾿ με, 
ἐμοὶ Οἵκ ἐχε! Οὐδὲν, Ὁ ἡ, μοῦ κ᾿ σούρκοι, τὸ χα! τ των ἀἰπηλλαάηθαι λοιπὸν, οὐ τὸ ὑκῶς 

:. 9 κῷ δ ! Η] , ι» ! ἢ "“νρ», 12) ᾿ ἢ 
(κὸς φῇ. ταὶ γὸ μΦ ζαυτης ἔρχεται κρίνων τίων οἰκϑυμδρξω, απα.ϑη αὐτίω ἐών, χρῷ 

αἰκήρφζογ᾽ Εἰς ὃ χα) ἡμεῖς βαδιού μεθα, συμμόρφου τῷ σώματος ἡμῖν Ἄνομϑβου ῷ σώμωτι 

15 τὴς δύξης αἰυτῦ'. 
17 ὥςςε Εἴ τις εὖ Χοιςῷ, καινὴ κΊίσις. ᾿ Ἐπειδὴ δ Ὑπὸ τῆς αἀγαίπυς πσφοίέ- 

ΑἉ.» Ι! 

ποψω Εἰς Σροτίώ, λοιπὸν ἢ δξ αὐτου" δ" ραν μῖν Εἰς τῶτο ογαίτιι, 8}9 ἡ ἐπη- 
γα», Εἴτις ὀρ Χοις ᾧ, κα κίϊσις᾽ ΕἼ τις δίς ὥσνι αὐτῷ, φησιν, Εἰς ἑτέραν ἦλϑε δὴ- 

μιουργίδν. ( γὸ ὀκώϑεν ἐβρυλϑη “9 πνεύματος. ὥφε ἡ δύο τῶτό, φησιν, φόλομϑν 
29 αὑτῳ ζῆν, οὐχ ὅτι σέχ ἐσμὲν αυγϑῶ μόνον, οὐδϑ' δι ἀπέθανεν αἰ πυβ' ἡμδὴυ μόνον, εἰδ᾽ σῦς 

αὐότησεν ἡμδίν τίου ἀπρχίω μόνον, δλλ᾽ διαὶ Εἰς ὥγλίω πλϑορϑμ ζωίω. ὃρρ. πῦσα διχσμώ- 

ματα τῷ καλώς ὧν τίϑησι, ΟΥΡῚ Ν᾽ τῶτο χαὶ παχυτέρῳ ὀνδματικόᾷ τίω δίϑρθωσιν, 
ἵα “ολλίω δείξη τίω μεταςα σιν χαὶ τίω μῆαζολίω, Εἶτα γτερφιτέρω ἐπεξιὼν τῷ εἰ- 

ρπύϑύῳ, χα δερψις πῶς γανὴ Κ]ίσις, 

2 Τα Ὥρχαια “ϑληλϑό, φησιν, ἰδοὺ γέχϑνε χαννα' τεὶ πόρτα. 
Ποία ὔρχωια; ἥτοι τὰ αἱ οδοτήμα τα φυσι, ἃ ἀἰ ἀσεζείας, ἢ τὰ Ἰουδαϊχοὲ πόρτα᾽ μᾶλ- 

λον ὃ αὶ ζωῦτα, κακεῖνα φησιν. ἰδοὺ γέγϑνε τὰ πϑϑτᾳ χαρά. 
18 Τα ὃ πόρτα ἐκ τοὐΘεού, . Οὐδὲν δξ ἐδ. καὶ γ))» ἀἴΐφεσις αἰμδοτηρι, 

ἃ υἐἱοθεσία, αὶ ἡ δόξα ἀφϑαρτος δξ ἀτή μῖν διδώρη:). οὐκέτι γδ πὲ δ, μολλόντῶν 
40 μόνον, δλλα καὶ ὑπὸ ἦν πρϑογτὼν ἀὐζους πυρϑτρόπει, σχόπά δὲ Εἶπεν, ὅτι μόνλομϑυ ὀρί- 

φα ῖ, ὁ Εἰς αἰφθαρσίαν ωρῷ, καὶ οἰκίδν ἔχειν αἰώνιον. δλλ᾽ ΩΦ μείζονα ἰχωὶ εἰςὃ 

“σοοπέναι ἐχᾷ τά παρϑντα Μ᾽ υϑηώτων ποῦς (ἦν μυ πις’ ϑϑονζς τότοις, ὡς δῷ πιςεύειν, 

δείκψυσιν ὅσω ἡ ἤδη ἐλρίον, ἢὶ τίνες ὄντες. ἥίγες δξίυ ὄντες ἔλοθον ; νεκροὶ πϑυτες ( πλύτες 
ΣΡ φησιν, ἀπέθανον, κ τρ πλρτων α'πίϑῥνεν᾽ ὅτω πώζα ὁμοίως ἤ γάπα πεπαλᾳι- 

44 ὠρϑβοι, γεγηφοικότος ἀπόμτες τοῖς χακϑῖς. αὐλλ᾽ ἰδοὺ ᾧ ψυχι' χαρὴ ( ἐκαϑούρϑη γὸ ) καὶ 
σώμα. καινὸν, ὁ λώτριία χανὴ, ὑἐπαγίελίαι χαμαὶ, ὃ ἐζμϑήχη, καὶ ζων, ἡ πώπιζα, ἢ φολή, 

αὶ παγτα χανα α'πλως. ᾧ ἡ λύτὶ τὴς χώτω Ἰερϑυσοιλύμε, ἐλέξομϑῳ τίω' ὀύὼ μ φόπο- 
λιη" ὼ αὐτὶ γαοῦ αἰαϑητοῦ,ναοΥ Εὐδοιὸν πνίυματικὸν " δῥτὶ πλακϑυ λίϑίνων (ϑρκίνας, λυτὶ 

μὴ πὐϑετομῆς βωῆλισμα, ὀὑτὶ τῷ μαῦνα σώμα διασοτικόν, αὐτὶ ὕδοιτος" πὸ πότρας αἶμα 

μαι 49 πὸ τλϑυρόο, αντὶ βαλε Μωυσέως ἢ Ααρων" φαυρϑν, "αντὶ τῆς ἐπαγελίας τίω βα-- 

φικόν, ζώτα, ἡ τὰ ποιοαῦτα λογιζόνϑμος, ἔλεγε χριναὶ (αὶ ποτα. ζαύτα ἢ πάντα ἐκ ὦ 
Θεοίΐ αἱ οἱ Χειςοῦ καὶ τῆς ἐυτύ δωρεαξ, δ[δ καὶ ἐπήγατε, 

Τοῦ καταλλαξόυτος ἡμαξ ἑαυ χὰ τῷ Χριςού, ᾧ δύνοος ἡμῖν τίου ὀιρικονίαν τὴς κα- 
παλλαγῆς, 

σιλείδω 3 ἀροινωῖν, ἀντὶ μινείων ἱερέων ἕνα, :ἰρχιερέα, αὐτὶ αἰμνού ἀλόλϑυ αἰμιγὸν πνθυμα- 

ζύ . 



όιο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

παλλαγής. Απὸγν' τῦστν πάντα (ᾧ ὠγαϑει. ἐγ φίλοις ἡμαξ ποιήσεις, αὐτὸς 

ὦ ΡῈ άλλων αἴτορ, ἃ τοῖς φίλοις ἔδωκεν ὁΘεός, νυ ̓ γὸ ἀφεὶς ψϑρεν ἐ ἐθροῦῤ, ὕτως ἡμας ἡ- 

μείψαν»" ἀἴλα Φίλε ποιήσοι ἑαυτῳ,. στὸμ ὃ Εἴπω, δ᾽ ΟΤΙ Χεισῦς ατίος τῆς χαταλλα- 

γῆς, ἢ (ὃ πατέρᾳ λέγω" ὑτὸμ εἰπω φῦ πατέρᾳι δεδωχέγαι, Χ  ᾧ καὶ δ λέγω. πάντα γ 

δὶ ἀυτν ἔϑέ χα) τότε αὐτὸς ἤπιος. ὶ γὸ ἡμᾷς αὐτῷ απεϑσιδραιμομῶν, Δ αὐτὸς ἡ-ς 
μαξ ὦκα λεσε. πῶς ἐκαλέσε, ᾿ ὅδ᾽ τῆς τῷ ὑ Χειροῦ σφαγῆς. ὴ) δόντος ἡ ἡμῖν τίω 

νίαν πὰς Κα γαλλαγήῆρ. πάλι ὠνῳ» δείκγισι ὃ δ Σσποφόλων α᾽ ξίωμα δεν ἡλίκον ὠρά- 

[μα ο οὐεχειοίιϑησαιν, τῆς αἰγώπης τῷ Θεούτίω ὐαὐροολέω, συσοὶὲ γὸ, ΓΡΤΝ πβρήχυσαν 

τῷ ἐλήϑνας φγεσξῥυτῷ, αἰδωξιωϑ, ᾧ ἐφῆκεν ἀὐζις, δλ᾿ ὕπμδμει φὐἾ κκαλών, αι δ 

ἑαύ ὁ, καὶ δὶ ἐπέρων. ἃς αὐ ζαὐτίω ἀξίως ὠκπλαγείν τίω κηδεμονίαν" ἐσφαγη ὁ ἐδ Ἐχὶ το 
τζαλλαγας ἐλϑαν, ὁ γνήσιος χα! ἡ μονο μῆς, χαὶ σευ ὕτως ἀπεςράφη ἕν κνηρηκόζῳς ὁ ὃ 
πατύῥ, σγ δ Εἶπω, ἐπεριψα (ἢ υἱὸν ΜιῈ «ρεσξ βυσύμϑνον, ᾧ ὃ ὃ 5 μόνον οὔκ ἤλέλησαιν αἰκού- 

σαι, ὃ δλα καὶ υ ὦ ὀμέλϑν νὼ ἐφαύρωσον ᾿άξιον ἀὐύζιες αφάγαι λοιπόν. ἀλλα τοιοϑδυτίο ἀπὸμ, 

ὩΝ ὀκάνος αἰπήλϑεν, ἡ ἡμῖν Ὁ πυδάγα Ἐχίς θυσε. δόντος γδ ἡμῶν, φήσι, τίω! ὄζρειο- 

γίαν τὴς κρηνιλλαγῆρ. ι 

19 Ὡς ὅη Θεὸς ζώ ὡ Χοις ᾧ κόσμον χαταλλά οσῶν ἑαυπεῖ, μῦ ̓λργιζύμϑμος ἀδῇϊς 

τὸ οἷα «Ἴώματα αὐτῆ". Εἶδες αἰγαπτζευ πόρτα λέγον, πλύτα χρυβῥαίουῷ 
νοι ν τὶς ὀυξρασμόνος τ αὐτὸς. μι ὁ ασοῦτος ἐλθὼν Εἰς καταλλαγας, γ» αὐτὸς, χα μιδω 
ᾧ τοι ἔπερυψν, φησιν, Οἷκ αὐτὸς ἢλϑι. ᾧ ἐν ἃ ἐπεμψαν" οὔκ ι αὑτὸς ἢ ̓πὐμιάλειμό μτ 

νον, δρλ αὶ ὸ μετ τ᾿ ἀστεῖα δὶ εὐτεὸ πατήρ. δϊ9 ἐλελν," οτ ὁ Θεὸ ὼ ὀχαταλλαοστων “αὐ 
ὥ, κόσμον ων Χειφῷ" τυτίς!, χα τῷ ὦ Χειροῦ, ὯΝ "Εἶπε, τὰ 5 δύντος ἡμῶν τίω ΜῊΝ 

χυνίαν τὴς κατα λλαγΎΝΦ, ἐπειδίϑρϑωσει κέχρηται, λέγων, μὴ νομίσωτε, ὅτι ἡμέ ὀσμεν( ὦ "ὦ 
ποράγίλατος αὐθίνται᾽ ἀρρονί ὁσμν" δ ᾿ ὃ ηϑῦ ἐργαζόυϑρος, Θεῤρξ ὅφην, ὁ δχοὲ τὸ [μόνον 

λνοις τίου οἰκϑυμϑιυ καταλλάξας . χα 'ποΐς κατάλλαξεν ἑαυ; " αὖτο γὰ δὰ, ὃ λαω- 
μιαφον, οὐχ ὅτι φίλος ἐλθὸν Μόνοι, ΡΝ τι ὼὸ ὅτω: φίρος. ὅτω; πῶς; ἀφεὶς ἀὐύζφις ΟΥ̓Σ ὦ-.24 

εδοτήματα" ὦλλως κὸ οὐκ ζώ. δ κὶ ὼ ἐπήγαγε, μὴ λογιξόνϑρμος ἀδξῖς τα ιοὐ δα τώ. 
ματα αὐ. ὦ γ» Εἰ ἐθέλησεν αὐ παρτῆσεὰ θην ἣν πεπλημμελημδύων, πλάτες δὼ 

ἀπωλῤββα. Φ δ πθλβτερ. οἰ πεϑόκον, ΩΝ, ὅμως τοσϑτων ὀντῶν ῬΜ εἰ εδρτημιαίτωι, μιὰ 
᾿ μόνον οὐκ ἀπήτησε δίδω, ϑλώ ̓  καπλλάγη" Ὁ μόνον ἀφῆκεν, δυλ᾽ συν ἐλογίσατο... 

τῷ ἢ ἡμιας, κ ἀφήνω “οὐ τοῖς ϑροῖς, ὕα τῆς αὐτῆς ἡ ἀὐζὶ τύχωμϑρ ἀφέσιως. 40 

Καὶ λέμϑρος τὶ ὧν ἡμῖν ῷ λόγϑι τὴς χαζαλλαγῆς. 
Οὐδὲ ὮΣ ἡμεῖς ἘΧῚ τι Φορτικὸν ἤλϑουϑν γωῦ αλλ ἵνα φίλους πλύζᾳς ποιήσωρϑυ “Ὗ Θεῷ. 

ἤ) »ν ἐ ἐμοί, φησιν, οὔκ ἐπείαϑησαιν, «οὐ Ῥαμόγατε «ὐϑακαλοιιῦτερ ὑμέῖρ, ἕως ἂν πείσας 

πι, δ|8 ὁ ἐπήγα μ᾽ 
20 Ὑα Χοιφοῦ δὼ ορεσύ βύορϑρ, ὡς τῷ Θοού πϑρκα λοιῶτος βήμδι' νέμιϑα 44 

ἷρ Χοιτοδ, καζαλλαγητε τῷ Θεῷ... Εἶδες παῖς ἡ ἦρε δ ξάγμα, δ Χρισὸν εἰ εἰσι. 
Ἅγαγοὶ φϑώτα τίωὼ ἱκετηείαν ζὠωτίω; μᾶλλον ̓  ἐνῷ Χοισὸν μϑνον, δόλαὶ ἡ “' πα 

ἐατὸ γοῤ λέγ τὸν ἔς" ἔπορυψε ΦῚ ἡδν ὁ ἠωτὴρ αὐ δακαλίσα, κ καὶ πηρεσξ θύσονεϑαὶ 
ποὺς πίω ΤὟΜ Ἔ αἱ, ϑοοίτων φύσιν «αὶ αὐτῷ " "ἐπεὶ δῶ σφατεὶς ὀκϑινορ ἀἰπὔλϑεν, μιᾷ! 

διεδύξα θα τίω ωρεσξειθρ, ταὶ αὐτ᾿ ἐὐτν κά τ παΐξος τἰδῥκοίλούμδρ υ ὑμας . ζσύτν 40 

τιμάται τοῦ λῤϑείπωι γος, οι καὶ ΤΣ ἐὸν ἐπέδωκε, χα) ̓ζτα Εἰδὼς οἷ ἢ σφαγήσε-. 
ταν καὶ ὐποςόλοις ἡμας δὲ ὑμας ἐποίησεν" ὧφε ΘΟ ἰκότως ἔλόγε, πόρτα διυμαξ, ᾿αῇ 
Χρλφού ξζυ ωροσδεύονϑρ᾽ τυτέςνν, ὀμττὶ τῷ ΧΧριφοδ' ἡμιῥς γοῦ ὀμεδέξα ἄθα ἴα ὠκείνου. 
Εἰ μέγα σοι δυκᾷ τού» Ὁἢ), ἄχουσον χαὶ “Μ' ἑξῆς, δὲ ὧἷν δείκψεσιν, ὅτι σόν ὀῤτ' ἐντωμό- 

γΟ 

, 

ε 



ϑἐνιδεμν 

με ἐπ 

«αι. 

ΚΟΡΙ͂Ν. ΕΠΙΣΤ ΔΕΎΤ. ΔΛΟΙἕα. όμ 

10, αλλά, καὶ αὐτὶ τῷ παΐξϑς γῦτο ποιούσι, ̓ ᾿ δο; γὁ τϑτοὺ ἐπήγαμ, ὡς Ὁ Θοοὺ “ἴϑα- 

χαλιώτος δ ἡρω. οὐγὸῤ ΓΝ τὸ εοὺ τὰ ̓ ωϑλιαλέ μίδνον, ἀλλα' ὶ δὶ ἡδν νὼ 

“ ὀκείνου ̓λϑαδυγξαμυϑρωνὲ ἐργϑνν μα τοίνεε γομίσοτέ, φησιν, ὑφ᾽ ἡωδῇ} αξιοῦεϑαι αὐτὸς ὁ 

Χραφος" ὑμας Ι ὐδακάχ, αὑτὸς ὁ τὸ Χρλτου πατηρ δὲ ἡρϑίι. Ω, ζωτης τὴς αὐυβουλῆς 

5 Ψυοιτ' ΠΝ ̓ἶσονν αὑτὸς γὃ ὁ ϑ μυρία Δνεργοτησο, υδριιϑεὶς, οὐ μόνον Οὐκ αἰπήτησι δικζω, 

αἰλλα "τὸ ἐδωχε τὸν εἰον αὐτὶ ἢ ἵνά κατόμαγώμϑι, ν᾽ κατηλλαΐγησαν Ὧ) δεξαμδμοι, δα! ἡ 

σφαΐζωυ. πάλῃ ἔπεμψαν ἑτέρφις ὡρέσξες αἰ ϑακαλοιύζας" ὦ τύτων πεμιφλώτων, 

αὐτὸς δβηγὸ ἀξίαν. 5 αξιοῖ ; κατἀράγητε ᾧ Θεῷ. ὁ οὐο Εἶπε, χατάμαξατε καὶ ῥαυ- 
τοῖς τὸν Θεὸν. οὐ ἰγὰ ὠκόννος ὅν ὁ ἐφϑραψων, ἀλλ᾽ υμέϊς. Θεὸς δ σσϑέποτε ἐϑραννει, ὡ 

1ο διχσγολογϑύρδρος ἣ ̓χαθούπερ ρεσξϑυτῆς δἰποςαλεῖς, 

21. Τὸ γὸ μὴ γνόντα αμδοίλυ, παρ" ἡμδ αἱ εϑρτίαν ἐποίησέ, φησιν. Οὐ λέ: 
ὦ ζᾳ πο ότεροι, τί ὑσείσουτε, ὅτι συυδὲν ἡδικηκότοι,δτι εὐεργετήσοινται, ὅτι δικέωυ Οὔκ ἀπῇ- 

τησει, σι τ ρακαλᾷ “σφ ος,υὐρλοϑεὶς τρέξτος ̓ μηδὲν ὀκείων κείοϑω τί τέως: Ἀ4 τῦτο ̓ 
μόνον οὗν. ἐδὼ ἄητε δίχαμοι καταλλάγάδαι, δὲ ὅπερ ἐποίησεν εἰς ὑμας γερὸ τὶ ἐποίησε; ; τὸν 

19 Ἂ μὴ γόντα αἰιδρτίαν, δὲ ὑμας ; αἰεδοτίδι ἐ ἐποίησεν. εἰ ἰγὰ μηδὲν ἔώυσε, Φ τοῦ μόνοι Εἰρ- 

γάσαιτο, Οὐνθησον ἡλίκον ὦ ὦ αὐτοῦ ΤΡ ὑξοικότων Τὸν ον δοιώαι. νιοὶ ἢ νὴ μεγαῖλαι κα- 

τώρ)ωσε,κ κ᾽ τότων πὸ σεεῖδν ἠδικηκότα ων γΩ ἠδικηκότων κολϑιοϑέωναι Εἴασε. ΩῪ 
οὔκ Εἶπετῇ τότο, Δλλ᾽ ὁ ὁ πολλῷ μεῖζον ὅ81 τῶτυ τέγξκι. ποῖον δ τῆτ: ; ἡ μὴ γγόγτω αἰ «ὗν. 

σπίλν, φησὶ, τὸν ἀδρδιιοσύμω ἢ ΟΥ̓ τα ,αἱμδοτίθω ἐ ἐποίηστ᾽ τυτέςιν, ὡς αἰμδτωλϑν κάταχρι- 

λο ϑέωσαι ἀφῆκεν, ὡς ἔχικατάρατον ὡποθανᾷν. Ἐπιχατάρρτος Ὁ» ὀκρεμαμϑμος (χῖ ξυ- Δάτικαικγ. 
ῶου. τῷ ὸ τἰποθοινεὶν Ὁ οὕτως Ὡἰστοθτένέιν πολλῳ Ὁ μεῖζον ἑωΐς ὁ ὁπτερ ἡ λα ὅ αἰννῆὀυϑιὸς 

Φησιν, Ὑπήκοος λρόμδιος μάϊὸι )ειναῦτῷ, να τυ δὲ φαυρνὦ. σσυδ γδρ κόλᾳσιν͵ Εἶχε Φιλισσ η. 

μόνον ὃ πιργμα, ἀλλὰ ὁ αἰχουυίω. οὐγνόμισον τοίνεω ὅστι σοὶ πϑοα. μέγα ἱ ἅ Σ ῶ 
χ αἱ μοτωλθεο ογτὰ ἣν στὰ ὁτυοι τἰπυλεινάν᾽ ὑτὸν δᾷ δίκαμος ὁ ὁπτῶτο. παίχωνῇ, Ὁ ῦ 

25 αἰμδρτωλώ Ἡἰπολαίνῃη ὃ Ὅμη ̓Ὡἰποθοῦ μόνον αἰγλαὶ κα, ὡς ἐχικατάρᾳτὸς, ὶ μὴ ὡς ἐχικατά.. 
ὁσιτος μόνον͵ αἰλλὰὰ καὶ τὰ μεγάλᾳ ἡμῖν ἐντθῦϑεν ΩΣ δηἢ ἀγαϑαὶ, ἀ μηδέποτε παξλσιδυκή- 

στνὃν ([να ΣΡ δνωβθα Θεοῦ ϑικαμοσύνη ο ον αὐτῷ, φη») σοῖος ζαῦτα λόλϑο, ποῖος ζω- 

τὸ φὐ θα τῆσοι δυυνήσεται! γος ; τὸν ὙὉΡ δίκαι᾽, Φησιν, ἐποίησεν αἰυὕρτωλὸν, ἵνα; (ὧν αμὗρ- 

τωλοις ποιήσῃ δικαίας. μᾶλλον δι συ οὰ οὗτως Εἶπον, αν ὁ πολλῷ ᾧ μεῖζον ζεῦ. οὐ "Ὁ» 

39 ἕξιν ἔϑηκο, αἰλλ᾽ «αὐ τίωω τίω ποιοτῆτα. ου ̓ γὼ Εἶπεν, ὁ ἐποίησεν ἀαδοτωλὸ,ἰνν ἀρϑοτίδι" 
οὐχὶ δ Μη) ) αμδρτόντα μόνον, ἄλλα τ' μηδὲ γνόντα αἰμδρτίδν" ἵνα γιμς τς )νώβθϑα, οὐ 

Εἶπε, δίκαιοι, ἄλλα δικαιοσύνη, κα Ὁ Θεοῦ δικαιοσιλν, Θεοῦ γὰ ζϑιν αὖ τη, ὑτὰμ μὴ δ ἐ ἐρ- 

γῶν (στὸν καὶ . κηλίδο, ἀνάγκη “νᾶ Μὴ  εὐρεϑίεδαι) ἀλλ᾿ στὸ ἌΡ ῥιπος. δικαιωϑθάϊεδι, ὑγθτο 

πᾶσα α ἀμδρ τία ἠφόμιςαι. τῦτο δὲ ὁμιοὺ, οὔτέ ἐπθ, θέαι αφίνσιν, οὗ τε τῷ ἐ Θεοῦ ῶ ποῦ 

3᾽ )ϑοισαμδῴου; ᾧ δίδασκε τῷ δοθέντος Ὁ μύγεϑος. κείνη γὸΝ ἡ (οϑτάσα, νόμου νὰ, ἔργων 

δικαιοσυλη᾽ αὐτὴ δὲ Θεοῦ δικαιοσυήη. 
Ταῦτ᾽ δὲ δΐωυ οὑνοήσαιντες φοθνϑαίυϑυ τῇ τῆς γεώνη μῶλλοι ζα ῥ ῥήματα! ζχῶτα, αἰδεοϑῶνδῳ ἨΘΙΚῸΝ 

μᾶδλον τὴς βασιλείας τὰ τρλγμαάτω" αὶ μὴ ἐνομιίσονϑν χαλοποὶ τῇ ὃ κολαίζεοϑαι, ὁ 

τὸ αμδρτόῥωυ. σὐγὸ αὑτὸς Εἰ μὴ Ἰ ὀκόλαζο ἡ ἡμαξ, ἀδ(ιςε ἐχρίω ἀπαρτῆσει δίκζω ἐ- 

49 «ὐὐδο,οὗτως α ἀγνώμονας ΤΟΣ ΩΣ δὐεργέτίω “λνοιδύνρ. νι “δ 'ἐρωμδύϊω μϑ τις ἐῶν, πολ- 
λόΐχις χαὶ ἑαυτὸν κατέσφαξε, μὴ τυχῶν τῷ ὀρωτος᾿ χαὶ τυχῶν δὲ,. πεηλυμμεληκῶς Εἰς 

αὐτίω οὶ αἰξιον ζῇν ἡ ἡμΐίαι. Εἰς δὲ ω οὕτω Φιλοὶν,ϑ.6 5 πον χα! ἥμερον ύθειζοντες, ὕχ 

ἑαυΐζοις ἐμιζαλοῦμδμ Εἰς πῦρ τῆς γεέννης, ΕἸ πτο τί χορ ἰδὸξον, χα! ̓ϑαωμιαςον, οἱ πολ- 
λοῖς ἴσως ὠπιφον᾽ μείζων ἔςαι ϑαμνθια τῳ »λαζομμῳ μῷ Ω τὸ ηϑβροξειῦαι τὸ τὶν οὕτω 

φιλϑόν, 969. πον, 

ΠΝ 



χὸν εν ό:: ΧΡΥΣΟΣΊ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 

φιλοῖν, ϑος πον, ἐλυγοιὼ ἐχῇ, καὶ φιλῇ ἢ δεαυδτίω,ὡς φιλῶν δεῖ, ἢ ᾧ μὴ λαξορδῥῳ, ὴὶ 
τῦτο καὶ ὐπὸ τῆς κονὴς (μωγϑείας ὅθὴν ἰδύν, ὁ γὸ Εἰς τὸν φίλτατον ἐδικηκώς, το μαίλι- 
ζα ὀμαπειύεν), ὑτὰρ ἑαυτὸν εἰ παγτήσῃ δίκω, καὶ πάϑη χα κῶς. ὥασερ δϊωυ καὶ ὁ Δαζιοὴ 

ἐ5εσικϑδιζ. ἔλολυ, Ἐγωὸ ποιμζω ἡυδότον, ὶ ἐγὼ ποιμιζυυῦ ἐκαικοστοίησοι" καὶ οὗτοι τὸ ποίμψιον, “ἐς. 
᾽ “ἼἃἂΛ Δ. τ- »ν; τ᾿ ε ,» 

φοίησοιν; )μέεϑω κα χείρ συ" οὖν ἐμοὶ, κα! "ὦ ῷ οἴκω Ὁ παΐξϑς μὰ καὶ ὅτε 1" Α(ξεοσνυλὼμ α΄- 5 Χχὸτ' 
πώλεσε, δίκην ἑαυζὸγ ἀἰπήτει Ὁ ἐσαί τίωυ' καΐτοιτε ἐκ ζιὦ αὑτὸς ὁ ἡδικυκωφ,αὐλλ᾽ ὀἠδικημθμος, Ἐ' ἥ 
αλλ ὅμως ὯΦ σφῶνγα ἐφίλει" ἀπολθόντα, κατέτεινεν ἑαυτὸν Κ᾽ ὀδευίαις, ζω τη Ὡολ - 

μυϑούνϑρος ἑαυζν. καὶ ἡμεῖς τοίνιω, ὁτὸρ αἱ ζίοτόμωνϑῳ εἰς ὃν εἰς ἐχρίω αἱμδδοτόμεν, δίκίω 

ἑαυτοις ἀπαιτῶμδυ. οὐχ ὀραῖτε (ἤν οἰποδα λόγζεις παΐδους γνησίους, οτ ϑζρὶ τῦτο αὶ κόσῆον") 
ᾧ τοίχας ἄίλλουσιν, ΚΝ αὔδα μυϑίαν ἔχά τὸ κολοίζειν ἑαυτοῖς αἰπρ 7 Φιλουμδμων οἱ δὲ το 
ὑτὸμ μηδὲν ἐργασωμκιϑει ἡμᾷς (δ φιλτάτοις δεινὸν, φέρει εὐ οαιρμυϑίδο ἡμῖν ὃ κακῶς 
πάρ, αὐπῷ ὧν ὀκᾷιοι κακῶς πεπόνθασιν" στὸμ ἀὐρὶ ὥμϑρ (ὦ “ϑροξιώαντις ὼ ὑξρικό. 

τες, οὐ πολλῷ μᾶλλον ἡμας ὀματταύσει Ὁ δίκζιυ δοιίῶαι," ὁ Ὁ μυὴ κολαξοοϑει κόλασιν; ἵεὴ 
πϑρμτί που δῆλον. Εἴτις φιλέ( Χοισὸν, ὡς φιλῷ δεῖ, οἵδιν ὁ λέγω, πὼς Οὐδ᾽ ἐὐτϑ 
συγχωρφϑιοῶτος αἰδξε}) μὴ κολοζεοϑαι. πίω γ μογίφ΄ἑεω κόλασιν οἰ πυνδῥεις πϑροξύ- ἐς 

τας αὐτὸν. οἶδα (ὦ τοῖς πολλοῖς ἀπιςα λέγων πλέω δλλ᾽ οὕτως ὅθ]ν ὥασερ Εἴρηκα. 
ἐλ τοίων φιλεΐνϑυ (ὃ Κοιτὸν, ὡς φιλῷ δεῖ, ἑαύζους “ι μορησύ θα αἱ μοτόμοντες, τοῖς 
ὃ ὅταοιο ἐροῦσιν, οὐ Ὁ κακὸν τι παθεῖν, ἀηδὲς, ἰπρ' ὧν αὐρωξιωδν Τὶ ἐρώμϑρον, δλλ᾽ αὐ- 
τὸ στ πότων ὃ χβοξιώω (ὃ ἀγαπώμδινον. καὶ ὀργιϑεὶς ὥπ' μὴ κολόέσῃ, μειόνως ἐ- 
(ασεύγισε τὸν ἐοιιςῆν᾽ λ 5 δίκδω αἰπαιτήσῃ, μάλλον πϑρεμωϑήσα"». μυὴ τοίνιωυ γέεινδν φο.- 19 
ζει λω ὃ κδόσκρούσοι τῳθεῷ. τη Ὁ» ὀκείνου χαλεπώτερον, ὅτὸν αἰποςρέ- 

Φηται ὀργιφύμϑμος ᾿“ϑ πόβτων χεῖρϑν , τοῦ “πϑϑτωι Φορτιχώτερϑι. καὶ ἵνα μάϑης 

ἡλίων θήν, οὐνόησον τῶν» ὃ λέγω, ΕἾ Τις κολαζ ὀμδμον ἰδὼν δὐ,ϑόσ πον ληφην  χοικούρορν, 
«ὧτὸς βασιλόκ' ὧν, τὸν αἰγαπητον ἐὸν ὦ μονοῦλμη καὶ γνήσιον ἔδωκεν ὥφε σφαγῶσαι,, ἡ μ( 

τὸ ϑαιναῖτν ἡὶ πίω αἰτίλυ απ’ ἐκούου μετίωεγκεν Ὠχὶ τὸν ψὸν Οὐρν ὑνζοι τοιούτον, ἵνα ἡ σω- τς 
σῃ τὸν καήαδικν, καὶ τῆς πονηρϑις «(ασόλήνοως ἀπαλλώξη, Εἶτ μΤ' ζωῶτα Εἰς μεγά- 
λέω “ϑφχέωυ αὑτὸν αἰαγαιλώὶ, μζ' τίω σωτηρίδῳ  τίω δόξαν τω ἰπόρῥητον, ὑξείζεν 
ΩΝ τὸ Οιαῦτα πυπονλότος, οὐκ ἐν ̓ ξ ἵλειο μυϑαώχις ποθανάν ὠκῴῷος, εἴγε γθεοώ 61- 

«ον, ἢ Ὀσαύτῃ αἰὐγνωμοσύνῃ φανίοναι αἰ πο’ θύϑιωυος ὧν; τῶτο δὰ καὶ νμῶ λογιζωώ ἔβα, καὶ ςί- 

νωρδν πικροῖς ἐφ᾽ οἷς αὐρωξιωαμϑν Ὁ δὐεργέτίω" μωνδὲ, ἐδ μακροϑύμως ὑξοιζόνϑρμος 36 
φέρω, ἰῷ τῦτο ϑωρρώμθμ λα δὲ ὠΐ' αὶ δὼ τῶτο διυψώκθα. δ Ν᾽ Ὧχὶ Μ ὦ- 

ϑούπων, ὅτὸμ ἤις πληγεὶς τέιυ δυξια) σιαγόνα, σῷ αὶ πίω “οὐρισεροὶν, μειξόνως αἰμώνεται, 
ἠέ μυρίας ἔδωκε πληγας ἡ ὅτὸμ λοιδοῤηθεὶς, μι μόνον δ τι λοιδορήσν, δυλ ὲ καὶ θὐλογή.. 
συ, χαλεπώτεροι ὑσπληζει, ἢ Εἰ μυρίοις ὀνείδεσιν ὕπλλωνεν. Εἰ) ἐπ’ αἱ, ϑοϑέποων,στὸρ ὑ.. 
(είξοντες μαχροϑυμίας απολαυωρϑυ,καταιακω θα "πολλῷ μᾶλλον Ἐχὶ Θεού δεδοικέ- χς 

γα] χοὴ τὸς αἰ μδοτόβονζος ϑιϊωνεκῶς, ὃ σϑ ον παρρνΐζῷς δεινόν. ἡ γὸρ ὁ ἐλίχαχῳ τῆς ἑαυ- 
Μκεφαλυρὴ ὄφατος ἀὐδῖς" ϑησωνοίσετω “μωρία. ζωΣτ᾽ δ εὐνοοιῶτες, ανο9 πὸρ-,. ἴἸεοζα 
τῶν αἱ μδόοτίαν φο( θα. τῶτ “Ὁ κόλασις, τῦτο γέονα, τύτοζα μνεία κακα. μὴ Φο- 
Οωίίθα, Ἀ, μένον, δλλαὶ ὸ φϑύγωρδι, ἡ τ Θεῷ απνυδοίζ μδν διμωεκὼς “Φρίσκον. τὔτ 
ὃ βασιλεία, τϑτο ζωὴ, τὔτο Οὐ μυρία καλοί ̓ οὕτω καὶ ἐντεῦθεν ἠδη τῆς βασιλείας ζγ1- 20 

πιυυξόμιϑα, ὦ Ὁ μϑηόντων ἀγαϑαν" ὧν Ἄμοιτο πόμα ἡμας Ἐχιτυχεῖν, λίπ ἡὶ Φιλφι» 

ο, 
4 

ΔΛογ. (ς , 



--- 3. 

χπτῃ 

ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ ΛΟΙ: 6:3 

Δογιβ. Σ ΣΥΝΕΡΓΟΥΝΤΕῈΣ ΔῈ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΔΛΟΥ- 
"ϑυ, μὴ Εἰς κινὸν τίω' χδρν τῷ Θεοῦ δίξαοϑων ὑμαξ. κ᾿» Λέγφγ», 
χαιρῷ δικτῷ ἐπήκεσεί συ, καὶ ἐν ἡμέρα σωτηρίας ἐθοἡ ϑησαί σοι. 

ὃν ΠΑ ὙᾺΡ Εἶπεν, ὅτι ὁ Θεὸς ωῇϑακαλῴ ὁ ἡμᾷς ὠῤεσξβλονϑμ,ὼ ἱ- 
: Θ᾽ ϑ, χετεύομδι, καιτιλῃαΐγητε τῶ Θεῷ ̓ἵνα μὴ ὀϑα πέσωσιν, εἰγτεύθεν αὖ .- 

αὖ) “ὔνπαλη φοξᾧ, αὶ ὀχρνίτησι, λέγων, αρδοχκαιλούνϑν, μυὴ Εἰς κενὸν 
ὌΝ ἐδ. Ὁ» τίοὺ χήν τῷ Θεοῦ δέξαοϑαι ὑμαξ,. μὴ γ ὯΔ᾽ ὐὐχκαλά, 

ἐν ΟΡ ΔῈ μαξίτοι, ομαίδι οο κὺρ των άνΦνοΣ 
Ὁ Ἀν ὧθ Ὁ αὶ δῶν τῷ αὶ ἐπειγω δα, πσϑϑς τῳ ὐρέσο, τῷ Θεῷ, καὶ 
πνϑυματικίωὐ (μα γαγεῖν ἐμποοίδν (σπερ ᾧ δυωτέρω ἔλελμ, ὅτι ἡὶ αἰγαίπη αὖ Θεούσυγέ- 
᾿Χᾳ ἡμας "τύτες!, Θλίξει, ὠϑεῖ, κατεπείγ4) ἵνα μὴ μ᾽ Ὀστιύτίων κηδεμονίδω " ἀὐατπτεσέν-. 
τος, ὦ μηδὲν “δυναῖον Ἐχιδειίξα υϑροι, ΜΘ σύτων ὠχπέσητε «᾽γαϑών. μὴ τοίνιω, ΩΨ 

ες ἔπεμψε οὐ ρακαλέσονζοι νομίσητε τῷ.» αἰεὶ ἐἢ). μάλρι τὴς γροισίας εἰστοῖ τῆς δυτέροις 

Ἴὔ»» ἐςαι, μάλ τὸν αρακαλή,ἑως αὐ ὥμδϑν ἐνζωϑθα" ΚΦ ὃ τα, δίκη καὶ κόλρισιο, 
[9 τον (ἀωε μθα,, φησιν. Οὐον' γ Δ Ὁ'πὸ τῷ μεγάλοις ΟὝὦ!" ἀγαθοῖν αὐεζρ, καὶ τῆς 
φιλον.ϑεσπίας μόνον, δυλαὶ αὶ οὀπὸ τὴς βεριχύτητος τὴς τῷ χα ο96 κῤυτεποίγή αἰεί, δ ὸ 

δλαλού φησι, Νμῦ γὸ ἐγύ τό φον ὑμδῇ) κἱ συτηοία" καὶ πίλν, Ὁ Κύοιος ἐγξεῴ, οὐνζωῦϑαι νωμ. γ. ια. 
4ο δὲ ἡ ἡ πλέον ποιεῖ, σοδὲ .) στο τὰ ὁ λειπορῆμον τὰν γθργου βσουχὺ καὶ μέκρὸν 40), ἀλ.-. Φιλισιδοφι, 

λὸ καὶ ἐπὶ τῦ τῦτον μόνον (δ χα ον ὑπειτήδειον δὴ Εἰς ωτηρίδυ, φγαΐγή. 

δου Δ), Φησι,νωῦ χα οθς ϑύασοίσδιντος, ἰδοὺ ἡμέρρι σωτηρίας... Μὰ τοίμω αγο-- 
“δῶνϑυ Ὁ βὐχαιδον, ἀλλ᾽ Ὁχιδειξώμεϑα, ἀξίδω τὴς Ὑδέίτος τίω ασουδέω, δὶ τῷ» Ὁ 

ὼ ἡμεῖς ἐπειγϑ θα, ἡ ὃ βεριχὺ κὶ ὃ Ἰχιτήδειον Εἰδῦτες τῷ χαιονδ. δὲ ἡ ἔλετ, ἕωφ--: 

4; 7ϑιὦπερ ἢ ὸ οὐ ϑακαλούνδμ. ((μυεργϑεώτες ὑμῖν, -ὑμῆ, γδ (μωερχρύμλν μάλλον, ἢ τῳ" 
Θεῷ, εἰπε οὗ τρεσξϑίομδν. φυύϑδεγὸς γὺ εὐρεζνος δεῖται “ιαἰλλ᾽ ἡ σωτηρία πᾶσα Εἰς ὑμᾶς 
ὀζαθανει, Εἰ 5 ἃ τῳ Θεῷ λέγη (ἐμνεργεῖν, οὐ δὲ τῶν αὐ Δαιτεῖτω. κα “ὃ ἀλλα φη- 
σι, Θεδδ ἐσμὲν (ἐωεργϑί ζωύτη φυσὶ «ὃν αἱ,ϑοῦποις σωξῷ πάλροὺ «αὐ ακαλούμϑμ.ὀκᾶ- «ἰΚερ. γ.8, 
γος Νὴ “οῬακαλώ,, ὑχ ἀπλος κε ναᾳκαλῶ, αλλά ἠχώπω πγϑϑτένορνϑμος (αὶ διχαὠώ- 

ματα, ὅτι (δ) ἐὸν ἔδωκε (ὃ δίκαιον, (ὃ Ουτδι' αἰ υδοτίαν Εἰδῦτα, καὶ αἰμδοτίαν αὐτὸν ἐποίησεν 

τἷαρ ἡ μδι δὰ αἰ μδοτωλοΐν, να ἡμεῖς νι θα δίκαγοι᾽ ἅπερ ὄγντα, ᾧ Θεὸν ὄντα, ογοὶ 
ρακαλῶν δι, κ) ζωώτα αὐ,ϑοόποις, δὼ πσϑλσκεκρουκόζᾷε, ἀλλαὶ -ρακαλίδϑυῳ χα ϑ᾽ 

ἑκας ω ἡμέραν " αὐλλ᾽ διίϑς ἰθδαχαλᾶ, ἡμεῖς ἢ αακαλούνϑυ, διχαίωμα Πὴ μηδὲν 

ἔγντερη δ Εἰπεῖν, σγοῖδ θεργέτη μα, ἕν ἢ. μόνον, δ᾽ αἰπύ Θεού, κα ζοιαῦτα ̓ ὁχιδειξαμέ- 
44 "ου, «ἰϑακαλῶν. τὐρϑακοιλούρϑρ ὃ ἵνα τίου ὀ)ερτεσίδν δίξηοϑε, τὸ μη] ὠποκρούσηοϑε Ὁ 

δωρεοϑ. πείαϑητε τοίγεω ἡ μεν, ᾧ μὲ Εἰς κενὸν τίω 2σὲιν δέξηοδε. ἵἕα γὰρ μι νομίσωσιν 

ὅτι τῦτο ἐς] κοί θναγὴ μόνον, ὃ πιςεύσαι τω καλριώτί, ἐπαγή ζωῶτα, τίω ΠΣ ᾧ βίον 

ατουδέω ἀπο μ. ὦ "ὃ αἰπαλλανζᾳ ἰυδυτημός, αὶ φίλον ϑμόνϑμον, Ὅς απο» τέρϑις 

ἐγκαληυδείοϑεου, παλιν ἐπὶ ἔϑραν ἐπϑνελϑεῖν ἔφ1, ἡ Εἰς κενὸν τίω Ἅ90} δύξαοϑαι, Κ Τ' 

4ο αν βίου λόχον. Οὐοδὲν γδ “πὸ τὴς “θέιτος μέγα ὠφελού θα Εἰςσωτηρλὰν, αἰχαϑείμ- 

τῶς ζώντες "ἄλλα! ἃ βλᾳο)]ο θα μειδόνως ζωύτη βωρουμϑιοι αὶ οὖ, τοῖς αἰρϑοτή μασιν, 

ὅτι ἡ ΚΟ Ἰχίγνωσιν Τιαύτίω καὶ δωρεαν, "χὶ ἃ πσοότερο. ἐπλνήλϑονϑμ κοινοὶ. αἰλλὸ 

τὸν Κ᾿ συνέπω ἴ(ϑησι, χε μὴ πξαχοὼ ποίσαι (ἢ) λοι γϑν᾿ ὅτι) σσοδν ὠφελου ἔβα λέγ 

μόνον. Εἶτα ᾧ ὐόλῷφητ εἰας ὀμαμιμψήσκει, κου τεπεί γῶν αν, Ὧ (ωωϑοδν Εἰρτὸ δζμ- 

Οἰεγίοὔϊ, το, 3. ΕΗ γα φῆναι 

ἊἪ 



ὧν 4“: δ14 ΧΡΥΣΟΣΊ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΞ 
νκεῆναι στοὺς ὃ δ οἰαΐας σωτηείαρ ἡντίλοψυ λέγ γοῤ φησι Καιρῷ ϑοιτῷ ὑπήκονσεί σα, τ να 
αὶ οὐ ἡμέρῳ (Ο τηφίως ἐξοήθησοί σοι, Ἰδοὺνιω χαιοθς θὐπσοθσϑεκῖος, δου γε ἡμέρα σῳ.- αι 
τηρίκς. ΚΚαιοθεθυασδίσδεκτος, ποῖος ζλειὸ Ὁ δωρρας δ δ χαρίτος, ὅτε οὐκ ἔσῃ θυϑιωίας 
εἰπαιτηϑίωα, τ αοδότημῖν, συν δίκδω δοιῦαι, ἀλλα μα τ πονεῖ, ὁ μνοίων ὕπο- 
λούσω! εἰγαϑαδε, Φικᾳγοσιωηρ, ἀἰγιασμού, "δ" ἄλλων ἀπόύτων. πόσα γὸ ἐδεικαμεῖν, ὦ. 
αι ἔχηιτυχεῖν τῦ χαιονδ όταν ἀλλ ἰδοὺ, μηδὲν καιμέντων ἡμδῦ), κυνδριγέχϑνεν ἄφεσιν φέ. 
ρῶν ἀπόντων Μ ἐριασοϑεϑιν, δ ἡ δύ πνοὐσδυυτν του λέ, Τὴν ᾧ τὺς μυοία πεπλυμ- 
μδινκόζῳς ἀγο»σεδέχο, ὁ νχ επλαῖς πσφοσεδύχφ)», αλλ Εἰς τέο ὁῤωτάτω ἦγε θιμιζιυ᾽ 
κρϑεέπερ ἐπήδομ ἔλθῃ βασιλάς,, οὐ δϑικοφηφίου χα) 99, ἀλλα γϑξιτο ἡ. σωτηρίας, ὃ9 
ἡ θύασρόσδευτον αὐτὸν κρυλδι, ἕως οὗ ὅτι ον ᾧ σκαμματί ἐσμῷ, νι ρον αἰμπάλαΐν ἐῤ- το 
γαζό ἥλα, ἕως λείπε ἡ ὑδυκοίτη, ἀσφοσέλδωρθρ, βίον ψαιδυξω ῆθα ἀγαϑόν. καὶ) 
δὔκολιν, ὁ "ὃ εὖ Οιούτῳ καιρῷ αἰ γωνιζόμϑρος, ὧν ᾧ Ὀστωώτη κέχυται δωρεαὶ ὧ ᾧ Ὅσνω.. 
ἢ Δ ριο, δὐκόλως Ἰχιτϑξε) ῬΜβοαρείων. ἢ νὰ ζχὶ βασιλέων ὮὌ καίτω, ὠδιῷ 

χριρῷ ΤΜ ἐκ}, ἡ ὅτε ὧν αὐτο ἀτων φαήνονται ορίμσθη:, καὶ ὁ μικρὸν ἀσανσηνγχῶν 
μεγείλος λαμΟλύμδωρεαξ᾽ ον κ ζοῖς ἡμέραις αἷς ἐὺ δυρίξωσι, πολλῆς αἰκείας χροΐ, α 
πολλὴς ὀἰδοτείσέως, ἡ ἡμεῖ τοήιω ἐν τῷ κριρῷ “πῆς δαρεκᾷ Τρυύτης ἀγωνσο θα, ἡμόνος 
ἮΝ ἀῤτόρ 931, δύντος γαίας. δ[κ ὦ ϑὐκόλως ἐλττθυξοζθαν δ φὶφόμων.ν Ὶ γὰ τοῦῦ- 
τῶν γόμονζς κκϑΐν ὁ ασφλσλκαν», καὶ ἐπόλλωξε"; πϑῤτωναἰστλαλμίζμ;" ῳ (᾽ξ 
ἐκ Εἰσφέρφονζῳς, “οὐ πολλῷ μαδλὸν ποδοσδίξοτα Οὐονπίρ «ἀδηνι, ἑαυτὸν μἐ. 

σιν Φϑεὴς, ὶ ἐντίῦλεν κελδϑων τὸ οἰδάδεομα λφμϑλύω, τύτοὺ ων ᾧγάξε. διδὼ ο 
ἐπιίγή, ᾿ ΠΝ “ὌΝ ν ον 

ν Μαηδιημίλυ ὧν μηξεὶ διδόντος ἀσφλσότείω, νὰ μὴ μωμηϑὴ ἡ δάρκονία ἡμδ" ᾿ ᾿ 
Οὐκ ὑσὶ τὸ χρ ο9ὺ μόνον; ἄλλῳ ᾧ ἀπὸ ΘᾺ χατορθοωσαύνταν ἀὐτιύς πείθρνν.. καλόρκ. 

“πὼς ὠτύφως. οὐ γὰρ Εἶπε, ἀνοϑσέχετε Εἰφ ἡμὰς ὅτι τοιούτοί ἐσμεὲν " ϑλλα' τίῴς 
ἐπ᾿ λϑαιρέσει κὠτηορρίαζ, οὶ καθ᾽ ἑαυτὴν φιηγεῖται. «αἱ δύο; ἥίϑησιν αὐαξ Οὐδλιρὰς αἰ. ἐς 
μιυβίου, μηδεμίαν ἐν. μοιδωιὶ, λέγον." καὶ οὖκ Εἶπε κατηγϑοίαν, οὐδ ὃ πολλῷ. 
λῆον ζωδ, 'ασϑλσκοπτίιδ." πουτέσῃ, μόέμψνν, κατείγνωσιν μηδωὶ πρρέχοντεᾳ καϑ' ἡμδῇ. 
ἥα μὴ μωρ θη ἡ οἰφονα ἡμδμι' «πυτέςιν, ἵνα μιὐ Ἧι αὐτῆς Ὠχιλοίξηπα.. «αἱ οὐκ 
πε πάλη, ἡ μυὴ κωτηχθρηϑῇ, ἀλλ᾽, ἦκα μιηδὲ τέμὐ τυηδόσοιν αἰτίλν ἔχῃ, μή Ὥς «ὑτῇ 

Εἰς ὁποιῶ ζχισκῆλψαι δυωυνϑήῆ. .-... ον 39, 
4 Αν' ὠπὸμὴ (ἀυῤκῶντερ ἑαύζυς, ὡς Θεοῦ δρέκονοι, ΤἸούτο πολλῷ μεῖζον, οὐ ᾿ 

Ἑ ἴϑιν ἴσοι χατολοο  αρέλεύλερρν 90), καὶ Οικῦτω Ὠχιδεἰκνυ δὰ, ὡς πάντοϑην φαίνεοϑα; 
«ἰοακόνοις ἔγζς Θεοῦ; οὐ γγ  δνν ἴσο αἰ πηλλίσθαι χατηγϑείας, χαὶ ἐγκωμίοις βρύει. 
καὶ Οὐν Εἶπε, φαρόνϑμω, ᾿διαὶ ((μωιζῶντερ᾽ τυτέσιν, υὐποδιφωιώτες. Εἴτῷ λέγει χρὴ 
πόλον Τοιοῦτοι ἐλύογτο . πόθεν δξζω ἔδίϑοντο ᾽ 35 

Ἐν αὐ πνομονῇ πολλῇ, φησι’, ἘΤὼ ϑεμέλιο δ)ῥὲ" αἰγαϑων ιϑείς, διόπερ ουνὴ" ἃ. 
πλοωφ αἰ πσομονϊω Εἶπεν, δια πολλίω " χαὶ δείκνεσιν αὖ τῆς χαὶ τὸ μέγεθος, Ὁ γὃ ὦ “ι χῷ 
δυῦτερον νεγκῷ, Οὐνὴν μέγα, δι, ἐπαγή καὶ ζιΑ πφάϑας "Μ] πειρασμοδν, λέγων, 

Ἐν ϑλίνεσιν, ἐν αἰάγχα. ὀ ἰού ἐχίζῳσις ϑλίμεως, ὅτὸν. ἀφυκίᾳ ἢ τώχα- 
χὰ χαὶ ὥασερ ὀϑαίγκη τις Ἰχικέήται Μ᾽ δινων δυσδιοξόδυ τος. Ἐν φενογωθάαις. 49 

ἔζωι πῶρ τῷ λιμοῦ, φησι, χαὶ τὰς γ᾽ ἄλλων ὁμαγχαίων᾽ ἢ χα ἀπλώς πῆς τυ 
πειρασμοῦ. 

5. Ἐν σληγοῖς, ἐν φυλφχανς, ὧν ἀχαζαςασίασ. Καίτοι τύτων καϑ' ἑαύζ' ἐχα- 
σὸν οὐφόρητοι ἑι " χαὶ τὸ μιοιείζεοϑιαι  μόγονγφὶ τὸ δεδέοϑαι μένον, και τὸ μηδ μοῦ δυωίαροι 

ὡΛῚ 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙ͂ΣΤ. ΔΕΎΥΤ. ΔΟΙ͂. . όιτς 
ςἴωῶο) ἐλαυνόνϑιον πὸντο "Ὁ ὄδην αἰκαΐζαςασίαις. ὑτὸμ ὃ χα πᾶντα, χαὶ ὁμοῦ πᾶϊμ-- 

ζᾳ Ὧπι, ὐνόησον ἡλίκης δῷ τὰ χε. εἴα τ ΡΜ ἔξωϑον, καὶ Οἱ χὲ ἑαυ φ(ϑησιν. 
Τὰν κόποις, ῳ αἰ γευηνίαις, οὖ γησείαιρ, 

6 "μν «ἰγνότηπι. Δια' τότων ὥν καιμότοερ ἰνηξν, υς ἐχαιμ «δυο ἐ ἐ φ »αζὸ. 

4 (δος, ἴδ ἴα γυκς ϑ. ῳ ὡς ἐδιδωσκεν" ἢ "δι ς ὧν αὐταῖς Εἰργάξοτοις κῷ τύτων ὡπαάγτωι υδὲ 

“τῷ γηφ' θύειν ἠμέλει, χρότοιτ ζαῦτα αἱ αγτὶ ' μυφίωνὴ ἤρκε! γηφειαίν, αγνότηζα ὃ ἐνζοῶ, ἢ σω- 

Φο9σ μϑΐω πάλιν, ἡ τέω ἐν ἅπασι καϑαυρότηζᾳ,, ἡ τὸ ἀἰδωρρδόκητον, ἢ ἢ καὶ ζω ὁ δωρεαν Ὁ φα 
γήλιοι κηρύειν, Ἐν γγώσει, τί ὄξην, ἐν γνώσει; ἐν σοφία τί ᾽ οἶδα τῷ Θοοῦ δὲ- 

δορϑύῃ,, τῇ ὄντως γνώσει" καὶ καϑαώπερ ὠκόνοι ὦ. δυκοιώτος ἘΠ) σοφοὶ, ὁτῇ ἡ ἐξωϑε! πορδυῖ..- 
10 σεὶ χεβὶ ταζωντες, ζωτη ἐλοιῆουΐνϑμοι. Ἐν μακροθυμίᾳ ἐν χρνσοτηη. 

Πολὺ ἀῤ ὺ ὥωτα λυναίας. ὦ νι, ὦ πλύτοϑον ππροξωυόμνϑμον χαὶ κεγτώμϑμον, μ(- 

κροδύμως, ἁπόμτα φέρειν. Εἶτα δεικρις' πῦθεν τοιφύτος ς γέλριον, ἐπήγαδ, 

Ε νην Δ ματι ἁγίῳ. Εν οὑτῳ Ὁ» πὸρΐᾳ ζωτα καιτορϑούμϑι, Φησιν, ΔΛ δα 

Φ, πότε τίῳ αὐϑὶ τὸ πρό ματος ὀϑηχε τῷ αἰγίου βοήν. ὁπ (ὶ , ἑαυ ἐπεδιείξανν, 
153 ἐμοὶ ἢ , δόχεῖ καὶ ἡ ἐτερϑν λέγη ΕΧ τότν, ποῖον δὴ τῦτο; ὑπ ὸ ἀπγθὺ ματος πολλοῦ πεπλη- 

ρωῖθα, κα ὼ ὐποδείκνυμϑι κα κ εὐγτεύλεον τίω Ὡὐποτολέω, Ὑπὸ εἰ λαρισματων ἠξαίιϑαι “νέυ- 
ματκϑν. Εἰ δὰ κ) Ὑ ΡΙς τῷ», )δλὰ αὶ ᾿ αὐτὸς ἀἤτιος ὁ δ ἷμ κατορϑώωμζ ̓  ̓νΝ δρω- 

τῶν τίωο γον Ὠηπασεισοίνϑμος. Εἰ δέ Εἶπαι, μῷ Ὰ ἿΜ ΘΟ ρρμδύων αὐτὸν ἐμφαίνει Φ 

ὅτι τ ὧν τῇ γϑξμτι τῇ πνευματικῇ ̓ σε μίλν ἔδωχε (αοοσχοστίω, οὐκ ὸν ἀζζτοι τῇ τὴς ὡ- 

10 μοίας. κ᾿ "δ ῷ ΓΝ γλώσσας λαίζοντες “πὸ ὠΐῳς, ᾧ ἐπθρϑώντες, ἐμωρμιήθησαν, ΠΕΝΝ 

ὀλόρισμα λαξογτα πνέυμιαιτικὸν, οὔκ Εἷς δον τῷ χξίσιοϑαι ἊΝ εχ ἡμῴο,φησιν" 

ὡ»λὰ ὃς ἣν πρεύμιαΐ, τυτέρῃν, οὖ; τοῖς ̓ ϑρίσμασιν͵ αμφίμηται ἐ 
Εν ἀγάπη, αυππκρίτῳ. Ἰούτ πόῤτων εὄτιον δ" ἐγαϑοῖ, ᾿ ̓ οῦτο χσιούτγου 

τὸν Εἰργάζετο, τῷ» χα! ὃ πνεῦμα μϑμειν ἐποίῳ αν «πῇ, δ δὶ πήρζῳ αὐτῷ κα- 
25 τωρϑούτο. 

7 Ἐν λόγῳ ἀληϑείαρ, Ο πολλάχου ὃ λέγ, ὅτι ου ̓ ϑολονῶες ῷ λέροντῦ Θεοὺ, 

Οὐδ γοθεύοντες διετελέσειμδ. Ενδυωώμωι Θεοῦ. ΓΘ Ὴ αἰ ἐποιξσ οσδνι ἑαυ; 
ἀλλα τῳ Θεῷ ὃ πὸρ λϑαπιϑεὶς, ᾧ αὐτα λργιζομϑμος; τὰ ὶ μὐτερ, κατορϑα μαι, τοῦτο «., 

εὐνζωῦϑα πεποίηκεν. ὯΝ »" μεγάλᾳ ἐφλόγξασο ἡ ὁ ἔφησεν ἀλιναῆο, ἀὐδερριοῖ, βίον 
30 ἐς παντῶν, ̓  φιλοσοφίαν ἀκραν" τῳ πνθλματι, Ὁ ζ Θεῷ ζωτα αὐατ ϑησῖν. οὐδ 

γτοῦ ζιὦ ζᾳ Θἰρηνδύα. Εἰ οὐ ὲ αὶ οὖν ἡσοιχίω ζῶντα δύσκολον χατρρθοιῦ, χαὶ 
ἔλεε οἶδ᾽ ᾿ὼ “ὐπὸ τούτων οὐοχιλϑυαϑμον πειρφισμιν, ὲ ΓΝ παντων λῤρψόνζα, 

νόησον γλίκης ἐὴ ψυχις. χαίτοι συΐοδδ ζωτα αἰκοέμϑνε μόνον, ἀγα, ὺ πολλῳ. Ὁ σγδχεἴογα, τὐ- 

τῶν, ὧπερι ἑξῆς ύίϑησι, ᾿ Ὁ δὴ λα καφὲ, οὐχ δὴ, ὥληοῖος μὲ ων τσύτοιᾳ κύμασι πλέων, 
45 δ ὁ1| πάντα ὑσέμενε φεναίως, ἀλλ Ζ) ϑ δ᾽ ἡδονὴς πάντα. περ ΠΟΥ Ψ ἐξῆς ἡμ ἡμῖν 

παᾶντα ποιᾷ φόνεροὶ, λέγων ὅτω" Διᾳ νὰ “πλοὶ τὴς ϑισιοσιωης ν᾽ δυξιων ἃ 

Ξρριζεραδν, Εἶδες Νυχῖν ωἰράτημα, Φούπιθι θυ τονον Ὁ δείκγισι δῦ ὕὅποπλα Εἰ- 
σὶν αἱ ᾿ϑλίν, ὁ ᾿ μόνον ου ̓ καζα αλλοα," ἀραὶ ̓ περάζοντα, καὶ ἰρωφφτέρρις πριοιεῦζῳ.. 

"Ξιρισιραὶδ ̓ ϑιλέταω ἐ δυκϑεεῶτει ἐ 64) λυγγηφρίώ. καὶ ἡ γὰν: Ὅιαυτὰ ὅ91. μα ῷ μμαϑονε ἐλοντο. “ 

40 "ὸς δξζυ ἔγεκαν ὅτως αὐτὰ ἐκαλᾷ,» 4. τ δι νωόλνψει ἿΜ πολλοῦ, ἢ ἢ τ)4᾽ ὠκέλευσεν ὃ ὁ Θεὸς 

δὕχεαϑαι μὴ  Εἰσελϑῷ εἰ εν παιρρισμάν.... 
8 Δια δόξης ἀτιρίας, Νὰ δυάδρραρείαρ καὶ ἀφημίας., Τίλέγειρι “ δόξης 

Φ σολαύεις, μέγα τὐτοϑεὲὶς Θ᾽ ναί φησι; τί δήποτ, ̓ ἃ ̓γὸ αἰτιμίον ἐνείη, μέγα" ὃ 
ἢ δοξης μετοιογαῖν, υἱ νεθνικὴς διίται ἥυχϑε. νελψικῆς ὥ ̓ δῶ, καὶ σφώρα μεγάλης, ὧξε αὖ - 

ΟὨεγίοίζο τοι. 3. ἘΠ. τὴς 

ξίς 

β. ἴοι. 4.6. 



τς 
Ἂν δ΄ 

Φιλιπια 6, 

1ερ κ᾿ϑ. 

Ἡσ.να, ζ, 

λίατγθ, 6.6, 

Δυχις, ΚΎ. 

Ἰωαγθιμᾷ. 

ἔσαν. ε. μ᾽ 

όι6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
τὴς ἀἰστολαύογτα μυὴ ὠκτφαχηλιαϑίιω. δ ἡ δὶ τύτῳ φρονᾷ, ὡς ὑπ᾿ Εἰκεύῳ, ὶὶ γὺ 
οὖν ακιφοτέρφις ὁμοίως ἔλαμπε. πος ὃ ὅπλον ΔΑ διχαμοσιωης; οἷ ογάτει σολλοις Εἰς 
ἐυσέζειδν ὃ οὗ τ Μη τὴ (ἦν διδρισκαί λοις χαὶ ἔργων δ αἰγαϑών τϑη δείγμά ὅψη, χα) ᾧῷ 

Θεὸντοῦτο δοξζαζει. αὶ ἦτο ὃ τῆς τῷ Θεοῦ ἐυμηχόρίας, Ὁ δα" ἰγανήίων Εἰσαγειν τὶ 
κήρυγμα. σχόπει δέ᾽ ἐδέδετο ὁ Παὐλος; καὶ τοῦτο ζω Αἰ τὸ ἐυναήελίου, Τὸ γὺ καὶ ἐ-ς 

μένφησιν, Εἰς πυρϑκοπτίω τοῦ ἐυαγελίου ἐλήλυθεν, ὧτε (ὗν πλείονας δῷ αἰδελφών σε- 

σειθυζῷς τοῖς δεσμοῖς μϑ, αἴδιοσοτέρως τολμῶν ἀφόζως (ὃ λόγον λαλῴ,. δόξης πάλιν 

εἰπήλανε; ἢ τοῦτο πάλιν ἐκείνοις σδόϑυμοτέρϑις Εἰργαζετο. δα δυσφημίας, καὶ ἐυ- 
, "Δι » “ ’ ") ::.... Ν᾿ ; , γ4 ᾿ 

Φυημιας. ὃ Ὁ μόνον οχϑινα, “δ υναϊως ἔφερε ζᾳ ὦ τῷ σώματι, (ᾳ« ϑλίψᾳ , ΧΦ σοῦ ἀττὴ- 

ριϑμήσατο, ᾿ὁδα καὶ σὼ τῆς ψυ;ὸς μόνης καθυυήομϑμα. Οὐδ 5.» χαὶ ζωτα «πλώς 1ο 

ϑορυξ εν Εἴωϑεν. ὁ γϑεώ Ἱερομίας πολλοις' ἐνεγκῶν στειροισμοις, απο )ς ζαῦτα αἰπησῤρωωε' 
χα ὅτ ὠνοιδίξῳτο, ἐλευ, Οὐ μὴ πϑϑφητεύσω, δ᾽ εἶδ' μεη ὀγομιαίσω τὸ ογο μα Κυρίου. καὶ 

ὁ Δα)σ) πολλαχοῦ (δὴ ὀνειδισμὸν ἐποδύρεται. καὶ ὁ Η σαιΐας μ( Τ᾽ πολλαὶ, ἐκ τύτυ πα- 
ὀακαλᾷ λέγων, Ονειδισμκὼ δ) δ, ϑοσπων μυὴ φοζζος, χαὶ τῷ Φαυλισμῷ αὐνὴἧ μι ἡτ- 

τας. χαὶ ὁ Χοιςος ὃ πάλιν τοῖς μαϑυτῶς, Οτὸμ Εὐπωσι 'πὶρ πονηρϑν ὥμα κα ϑ' ὑμδυ κα 

ψϑδυϑνοι, χαύρετε ἢ αἰχαλλιά αϑό, φησιν; ὅτι ὁ μιοϑὸς ὑμδῇ, πολες' οὖν τοῖς δρφινοῖς, αἰλ- 
λσιθῦ δὲ Φησι, Καὶ σκιρτησὰ τὸ, Οὐκ αὐ ὃ τοσζτον ἐϑηκε (ἦ) μιοϑον, Εἰ μὴ πολις ζιδά.- 

γῶν. ὠζν» πῶς βασάνοις δ σῶμα" μερίδεται μ᾿ τῆς ψυχῆς (ις αἰλγηδόνας, καὶ 

25 τῦ σώματος αὶ τῆς ψυχὲς οἴτονος ὅθ᾽ ὁκὲ ὃ πὴς ψυχῆς μόνης, πολλοὶ γϑε ὐπὸ 
τύτων μόνον ἔπεσον͵ ᾧ τίω ψυχδω τίω. ἑαυ δ" ἀπώλεσαν. αὶ τω ως ἢ. Ὕ σκωλήκων το. 
ἡ τῆ τραυμᾶν Φορτικώτερρι ἐφό ηζὰ οἽΡὰ Μ φίλων ὀνείδη. οὐ γὰρ ὅδην, ςύκ ἔςιν ὑἐ- 
δὺ αἰφορητότερον τοῖς ὀδῥονωμϑῥοις λόγϑυ δεοναμϑμου δωκεῖν ψυγέω', 29 μα ϑχι.- 
δυωυων καὶ ΟΜ δϑρώτων, κὶ ζωῦτα τίϑησι, λέγων, αἱ ῳ δόξης ἡ ἀτιμίας. πολλοὶ χριεῦ καὶ 
Ὁ Ἰουδαίων, 2.9 τέω! δύξαν Ἐ  πολλων, οὐκ ἠθέλησαν πιςείσαι. ἘΦοζοιῶτο »ὺ γν 

ἵνα, μη κολφοϑώσιν, αλλ ἵνώ μὴ Φποσιωμαἰγωγϑι Ἄμωνται. δὶ λέγει Πώς δυυαοὺς πιφεύ- 2: 

εἰν, δόξον “ἢ δλληλχῶν λάμιδλμοντες : Ὁ πολλοῖς αἱ ἰδοιυϑυ, δὶ πϑώτων δὴ χατεφρόνησαν 

Ὰ δεινωῖν, «ἰαυὸ ὃ δόξης ἡήϑησα. Ὡς πὰλυοι ἡ αἰληϑεῖς" 

"Τούτοιε!, δὰ δυσφημίας, ὁ φεμίας. 

9 Ὡς ἀἰγνοούγϑροι,  Ἐλχειγινωσχθυϑμοι" Τούτ ἔςι, Ὁ. οὶ δύξης ὃ αὐτι μίας. 
Οἷς (ὦ οὴ ἦσαὶν γνώριμοι, ἢ αἰδιασούδαςοι᾽ (ὦ ὃ σὐου' Εἰδέναι ἀδοις ἠξίοωυ. 29 

Ως εἰποϑνήσχοντεθ, ᾧ ἰδοὺ ζαΐμϑμ΄" Ως ἴλιϑανάτιοι, ἢ καταδικϑι ὅπερ ἢ 
ἐφ᾽ ἀτιμίας τι. αῷὗτο ἢ ἔλεγε, δεικρις ᾧ τίω τῷ Θεϑ διεώαμιν τίω ἰφατονρὸ Ὁ αὐ"! 
“ἰασομοίω. ὃ Κὶ γορν" ἐχιδουλθυόντων μέρος, ἀπεθαγομϑμ, ὁ τῦτο πόρτες γομί- 
ζοισι" “1 4. ὃ τὸν Θεὸν διεφυγομᾶν «ἦν' κυδεώοις. Εἰζα δηλ καὶ ἔϊνος ἐγεκεν ζωῶτω συγ- 

χωρᾷ ὁ Θεὸς, ἐπήγαλιν, Ως παρδυίὀνϑροι, κὶ μὴ ϑανατώνϑμοι" 15 
Μέγα τἰπὸ ΥΜ πειρκσμών, αὶ ασ9 ῬΨΜ) μιοϑῶν, δεικνις τὸ κέρδος ἰὐζις ἐτξιόμδιον, καὶ 

ὧν ἐϑροις' ἀκογζω ἀὐρυς ὠφελοιωζοι. 

10 Ὡς λυπούμϑμοι, ἀεὶ ἢ χαίροντες, Γαρᾳ  )» τοῖς ἔξωϑεν κἰ πυοδ.- 
᾿όᾶθα, ὡς ον αἰϑυμίᾳ ἐἢ "ἡμεῖς ἢ Οὐ ἐκείνοις πσοϑσέχομϑρ, λα τέως ἡδονίωυ' ἀκμαξαᾷ 

ἔχομδν. ἡ οὐκ Εἶπε, χαίροντες μόνον διλαὶ «αρλσέϑηκε ὶ τὸ διζωυεκές. ἀεὶ γ᾽ χαῦφϑν- 40 
τές, φησι. Τἰ τοίνιου ζω της ἶσον “δροιτ' τὺ πὴς ζωῦς, ἐν ἡ πσώτων Ὠχιόντων δεινῶν, μείων 

Ἵ χαρᾷ ο΄: Ως “«Πωχοὶ, πολλὸιὶ ἢ πλϑσίζοντες. Τινὲς μϑὺ φασι πλῦ- 

“ον ὑνζιῦϑες λέγεοϑαι “ὶ πγϑυματικόν" ἐγὼ ἢ Εἴποιμὶ αὖ ἃ τὸν (ϑρκικόν. ᾿ δὲ ὦ τον ἐ- 
““  ε 2 . : ! Ι ν()“ ᾿ "» 

πλούτοιω, κα πὴ ζφπῳ ζς ἀπὸόμτωνερντες οἰκίας Δυεῳγυϑράς εὐζις. χα τῦτ 

ἐδύλωσε 



. ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ ΛΟΙΣ (δ: 417 κῷ ς; 
ἀγλώσι χρ δμΜέρῆς, Εἰπὼ, ὠΩεμινϑένόχντνς, ἃ πϑῤνα κατίρνπῇ 

Καὶ πῶς ἔνι τῶτο; πῶς ζ δέζυ τὸ εἰὐνλυτίον ἔγιν δ) πολλὰ κατέχων, Φυῤνδν ἔχει "δἢ 
μηδὲν ἔχων, (ὐ πόμτα κέκτηται. ἡὶ οὐκ ογζυῦϑα, μόνον, αἰλλὰ καὶ εἰν τοῖς ἀἴλλοις αὐτὸ ΤῊ. 

εὐναντίων (αὶ ἐνονέία ἐγίνοιο. εἰ καὶ ϑαυμώζεις “πῶς [81 τὸν μυδὲν ἔχοντα γα πόρτα ἄχειν, αὖ-- 
4 τὸν τῶτον Εἰς μέσον αἰγώγωμδμ, ὃς τῇ οἰκουνϑύη ἐπέταῆε, ἡ οὐχὶ ΔΨ “φημ αὐὝ, ἀλλώ 
ἢ αὖ [ν ἿΜ ὁφϑλι δ κύριος ἰωὐ. ἘΓ δυνατόν, φησι, τοις ὀφϑόάμμοις ὑμδῷ δξορυξαντες τὸν. 
ἐν ἐδωχατέ μοι. ζωῶῦτα ἢ λέγ, παιδυύων μὴ ζιραἤεοϑω αὐϑὸς Τὶ ΔῊ πολλωῖ δυξας, 
κἀν πλόμους λέγωσι κἀν αἰγνρώσι,καν καταδίκους νομέξωσι, κἀν δχιϑόνατίος, καὺ λυπεῖς 

ἁἈ καὺν ῳ τῆωχε ίᾳ τῇ κα μηδὲν ἐχάνκαν (ἄν' ἐν θυϑυμία. ὐθυμεῖν᾽ σἷι συτῖὲ τοῖς τυφλοῖᾳ | 

10 ὁ ἥλιος καταφλυὴς, Οὐ εἰν τοῖς “οραπαίοισιν ἡ ὝἋἝσωφρϑιοιώτων ἡδογὴ δ λη, μόνοι ΡΝ ᾧ 

πιφοὶ ὀρθοὶ κριταὶ ἡ) οραΎμδὶ Εἰσὶ, ἡὶ οὐκ ἘΧὶ τοῖς αὐοῖς χαίρϑυσι ἢ αἰλχϑύσι τοῖς ἀλ- 
λοῖς. ὦ δ ΕἾ τις ὠπειρος αὐγάγων πυκτθλοντα ϑεαἰσαρτο τφαύμιατα ἔχοντοι, ἢ φέφφανον 
καϊϑεκείμδρον, ἡγήσαιτο αὐ; ἀλγεῖν δὲ (ᾧ παύματα, οὐκ Εἰδὼς τίω ἡδονίωυ τίω ἰπὸ 

τὸ φεφλύου" ὸ οὗτοι τοίνιωυ ζ Ὁ οἱ πάσορϑμ ἴσασιν, ὐπὸ ὃ ὧν πείοομϑμ ἀἰγνοούσιν, Εἰκό- 
τς τως ζχῶτω μόγα “ἰ πυοτύθυοισι, τὰ παλαίσματα ( ᾧ (ὧδ κυδυώας ὁρώντες,ῳ Ἀ ἔπαϑλᾷ 

ὁ «ὧν φεφδλύοις καὶ τίω ΝΜ αἰγώγων κ᾽ πσέθασιν οὐχότι. δἰ δίζυ ἑωὴ πόρτα ὥπερ Παῦλος κα.- 
τεῖχα, λέγων, ὡς μυμδλεέν ἔγοντες, κα! πόμτα κατέχοντες ; ( βιωτίκα, (αὶ πνϑυματικοί. ὃ. 

Ν᾽ ὡς ἀήελον αἱ πόλεις ἐσγέγθντο, 5 ᾧὶ τοῖς ὀφϑωλ μους αὐτὸ ὀξορύξαντες δνέδωχθ, 

᾿ς αὐτὰ οὗ Ὁ ἑαυ μ᾽ τράχηλον ὑπ έθοντο, πῶς (ὗν, οὐ πούτα Εἶχε τὸ ὠκείνων; Εἰ ὃ βούλει 
20 χαὶ τοὶ πγῷ ματίκοὶ ἰδῷ, ὀψ4 καὶ ἐν τοις μάλιςα πλουΐζριώτα, ὁ γδρούτῳ τῳ βασιλᾷ 
Ῥ πάντων φίλος, ὡς χαὶ δἰπορρήτων κοινωνῶν τω] δεασότη δῥΨ) αἰγίέλων, πὼς οὐ π’λύτων Ϊ 

βὑπορωΐτερος ζω, ἡ λυ, εἶχον »Οὐκχκ δ οὕτως ἰυ ἐκονζ δαίμονές, σύν ἐῤ οὕτως ἐδρα.- 

“πότθυσε πάϑη χαὶ νοσήματα. 

Καὶ ἡμεῖς ζίνεων, ὑτὸμ᾽τί ποξχωρδν δ“, Χοισὸν, μυὴ μένον ϑιμναίως φέρωρϑρ, ἀλλά ποτκοΝ 
19 χαὶ ̓χαϊρωμδμ.καννης" θύωῤδν, ὡς το υφαύντες σκιρτωμϑμ' καὺ υζριξω ἄθα,ως ἐϊκωμιαζόμε- 

δὐδίανο., γοι ρϑθωμϑν ̓ καν" λυδηίσκωμϑν, ὡς κερδοίνοντες αἱ οαχεωρῖθα ᾿ καὶ πίγησι “ππρέχωμϑρ, 

᾿ λαιμμρλμειννομίδωρϑρ. ὁ γὰρ μὴ} οὕτω διδοις, Οὐοδὰ δώσει ῥαδίως, ὁτὸμ ζοίνιον ϑέλῃς σχθρ-- 

πίσαι, μὴ τῦτο ἴδῃς μόνον, ὅτι ὀρϑλίσκεις, ἰλλ᾿ ὅτι αὶ πλλείογα χερδαζνειφ᾽ ταὶ τϑ8ὸ “σϑ9 

ὠκεύου. χαὶ μὴ μόνον ὅΧ] ἐλεημοσύνης, αἰλλὰ χῳ ἐχὶ πάσης τὐρετυς μὴ τὸ δριμ ΔΓΜ πόχων, 
40 αλλαὶ καὶ το γλυκυ γὴν" ἐπάϑλων λογίζου" καὶ ἀαπ63 πάγτων, τίω εκ, πρύϑεσιν ὝΜ παλαι- ᾿ 

σμάτων ἢ Κύρλον ἡμιαῖν Ἰησοιωῶ " χαὶ ῥαδίως Τητιξήσῃ " αὐγώνων, καὶ τ ἡδονῃ δ ὡπόμζῳ ͵ 
βιωσῃ γθόγον. ουνὶν Ν᾽ οὕτω ποιὸν ἡδονζωυ Ε Ἰωθεν,ως (ωειδὸς αἰγαϑον, δὶ τ Παῦλος 
«λ τς ἡ ! ἜΝ " .» ἢ ζ΄ ᾿ ΚΝ κϑρ] 9) 
Δ καϑ' ἐκάς ἕω κοτονϑρος τίωὐ ἡμάρφιν, ἔχαιρε κα) γαλλεζ, (ἢ δὲ νωῦ, συ θγου 

εἰ ασουϑμοντές ὧι τόπων͵, αἰ ληϑύσι ὁ θρηνούσιν,οὐδουμαϑον ἀλλοϑον,αλλ᾽ ἢ ἐκ ὃ μὴ φιλόσοφον 

35 ἔχᾳ γνωμέων ἐπεὶ Ἴζνος ἔγοκεν, εἰπέ μοι ὁ ,ϑρζωος νοἷι πένης εἰ, καὶ “ἿΜ) λα γκαίων φοτορεϊ; 
Οὐκοιῶ δᾷρὶ πτῶτὸ σε μάλλον θρζωενν δι, ἰυχ δι κλιαίεις,ἐχ ὅτι πέρες ΕἾ, αὐλλ᾽ ὅτι μικρό. 
ψυχοε ἐχ ὅτι χρήματα οὐκ ἐχάςγὐὐλλ᾽ οἷ, ̓ σύτου τὰ χρήματα θιμάςικα!ϑ' ἐκόίφιδω ἡμέ- 
δαν ἀπόϑνησκε Παύλος, καὶ Οὐκ ἔκλαιεν, ἀλλα καὶ ἔχαιρε. λιμῷ ἐμώχεζο διωσεκεῖ, καὶ 

οὐκ ἤλγὴ, ἀλλὰ καὶ ὠκόιχωπίξετο. σύ δέδτι μὴ παντα ἔχές τα τὸ οὑιαιίν χείνϑμα, 
40 ἀλγεῖς καὶ κότεις ἑαυΐζγ; να, φησιν.. κῶνος γΣ} ταὶ ἑαυ μόνον ἐμεείμψω, ἐγὼ σγὲ καὶ 
Αἰ οἰκο ῦ), καὶ παίδων, καὶ γωναμωός. κῶνος (ὦ δξῶυ μόνος ἑαυΐ οὔκ ἐμροίμψα, ἰ 
ἀλλα (κ Ὁ οἰκουμϑῥης απάσης. καὶ σὺ ὦ αἰ οἰκίας μιᾶς" ἐκεῖνος σὲ αὐ Τ᾽ ον Ιερϑσο. 

λύμοις πενήτων ζΤοσύτων ὀντῶν, αἰ ΤΜ ὧν Μακεδονίᾳ, Ἀν 7. πϑμζᾳ νά τῆωχβυὺ.- 
τῶν, αν ἢ διδόντων κείνοις οὐχ ἡ ηον, ἢ: λαμϑμόντων. ἢ "ὃ διπλὴ ξοῦ αὐτῷ ὁ Φρ9ν- 

Ομεγίοί, ἴοπλ.3- ΕΠ 3 τὶς 



ὧῇ ς; 

βιΚορ Δ. κα. 

δι ΧΡΥΣΟΣΤ ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
ηἰς υϑ τὴς οἰκυμϑίηρ" κ᾿ ὁ ὁπ δ, αἰαγκχαλων μυὴ Σποροῖον, αὶ ὅπως οὖ τοῖς πνόυμαι 
τικοῖς σγλουτοιθν. ὦ χ οὕτως ἐλύπει ῳ ποδία πτινοῦντει ως ὀχψενίᾳ ΤΜ πιςῶν πραῖ- 

ῥατα πόρτα. τί λέγω οὐ πιφών; σοὶ γὸ τὴ τὴς Νὰ Ψῥμ ὠπίςων φρονῆιδος ἐλέύϑς.. 

τὰ (ὦ, ὩΝ οὕτως «“οὐ ζωτης ἐ ἐτήκενο, ὡς θύχεοϑπι κα Ὁ ὀραΐϑη μα γίνεοϑει ταῦ αὐ" 

συ λδικᾷν μιυφμαχις ὕχικρωτήσῃ λιμὸς, οὔκ ἐν ἐλϑιὸ ποτε πολυ, “ὁ ὁτϑοιω. ὼ σὺ φ 

ὥ καῇ γειυναμὼς μιᾶς μηριμψεῖφ, ὀκέιος ὃ Κ δ χὸ τ πίω οἰκουμθρίωυ ὠκκλιυσιων, 
Η ΧΩ μέριμνα !μοδ, φησι, πτισῶν τ᾽ ἢ φακλοισιῶν. μέχρι ΧΧΣ ϑώυ παίζεις, ϑεητα, Πα.ς- 

λῳ σαύτον »ν το Ῥαραλλων,ὺ οὐ παύσῃ πολλὴς ζύτης μικροψυχία; δακρύειν οὐχ ὺ ὁτὸῳ 
οὖ πενία, ὦμϑυ,δϑλ᾽ ὑτὸῳ μδιτόῤωμϑ, δεῖ. αὔτὸ γὸ εϑρίωων ἀξιον, ὦ ὡς (γε ἄγλα ὶ »ἐ- 
λωτος. Ὅλλ᾽ οὐτῶτο μο λυπτί, Φησι ,͵ μόνον, ΕΝ διὸ ὁ δεῖ!α, ὧν δυωαφία, ἐ Ἧ ἀτίμως 

ὺ ὁ ααὔβριμερϑμος. καὶ ἢὶ “ἰ του ἡ γὸ ὁ μακάριος Παῦλος ἀ οὦπιμος ἡ αἰαδεἠμμμδεος ΚΝ τοῖς 
πολλοῖς. ΔΛ, ὀκῴμος Παύλος ζῶ, Φησιν. Οὐχοιῶ οὐχ ἡ ΤᾺ “οδλγμῷ ΤᾺ φύσις, Σὰ λ᾿ ἡ ἢ 

τῆς ᾿γρώμης αἰαϑέγεια ποιᾷ σϑι τῶν ἀϑυμίδν. μὴ ζοίνιω τίων πιὶὰν ϑρζϑαι, υλὰ σαιυτὸν 

Τ ὅτ ὁζκείρδνον᾽ μάλλον: ἢ μὴ σαύζονθρζωει, δδλὰ ὁ διῤρου' μηδὲ χοίμστα ζόπει, Ω ὃ 
μυρίων χοημῷ μῶν φαιδροτέρυς ποι ὅπ δωκεφιρνοφίαι Ὡροτέό. ζωτης Ζ ̓ γὸ οὐ οὐσης, 15 
δυοὴν πενίας βλαζορ᾽ Οὐτιρῦ ὃ οὐκ ὕἴσης, συοὲν μῶν ὄφελος. ΟΣ ὀφελϑος, εἰστέ μοι, 

Ω πλυτοωύτων ἅ ζ πενεγραὶς δ ἐρντων μας χες οὕτω σὺ σαυτὸν ζιλανίζειρ,ὡς ὀκήνορὸ ὃ 
πλύσιος ἑαυτὸν ὅτι ΜΗ ̓ῳ πόμτων ἐχή.εἰ ὃ ΠῚ με ἐκ αΐει, κιϑεύπερ σύ, αὐαϊτό]υξον ἐστε ῶ συν- 

εἰδὸς, ᾧ δ ὧν τϑρίωνοις ὁ ὧν κωκυτῶς. ϑόλεις σϑι λέξω ᾧ πλούτον ᾧ σὲ σογΐα “πῦ-- 
σ᾿ μανριείζων (δ. ὦ γρήμασι σλλουτοιρζᾷς: ; ὁρῷρ τυτονὶ [Ὁ ρανὸν ̓ πᾶς ὥ κολϑς, 20 

πὼφ ἢ μέγα, πὼς ἢ ἐφ υψηλού χεῖ χεῖται» τϑτου τῷ κοίλοις νἀ πὸ πλέον ὥ πολαύει ὀκῴ- 

γος ω ἀρ δουυηλαίησι αϑρώσαοϑαι, καὶ Ἔ ἀυτν ποιῆσορ ὃ πὸ. ατερ γὰρ δε ὦχῷον τί. 
25»), οὕτω ὺ αἱ σέ, 2.3 ὁ ἥλιο, ζ φαιδρὸν τὸν ἄφρον, ν τιλουγόη ὴ ΓΝ ὀψς ημδῇ 

βυφραῖνον, ϑἰχὶ κοινὸς ἅπασι ᾧ ( ( σπεύκειται Ν" πϑύτες πολᾳύοισιν ἐϊξίσης ὠΐοώ, καὶ 
πλύσιοι, καὶ Ὁ πένητες εδυλ᾿ ὁ ον" αἱ ἄφρων φέφανος, καὶ Ὁ ὃ τῆς σφλέαύης κύκλος, οὐχ ὁμοίως 29 

πᾶσιν αὐάται ἐμαιλλον ὃ, οἰδεῖ αι λαιυμασὶν Εἰπεῖν, πλίον ἡμεῖς ὦ πίνητες Ὀὐτυλφιῦο. 

λϑῳ,᾿ ἡ ὀκᾷοι. ἐκφιοι ΝΣ (ῷ πολλαὶ ̓ μεϑη ̓βαπϊζομδμοι, ἡ ὦ "κώμοις ἄζρηϑντες σ χἰκέμῳ 
ὕπνῳ βαλε ̓ σγοὶ ἐπαιοϑεύονται τύτων, “ψῷ ̓ὠρϑφιοι ὄντες, ὃ σκιατφαφούμϑμοι Φ 3 ὃ 

στένητος μαΐλ ιζαω πάντων Εἰσὶν τὸς σοιχείοις ἐἰγυφαΐντες τῦτοιρ. καν γῷ αέφα ὃ 

πάσῃς τὸν πὸυτανοῦ. καχυμδίον, πὸ πένητα ̓ οϑαρωτέ, ρ9υ ὼ πλείονος πἰπολρύοντα ἐμ ἡ 30 

δ ὀδοιπϑρϑιμὸ γεωργϑι, ΤῊ ον ἐςᾳ μᾶλλον εὐουφώσι τύτοιρ' ὺ ἡ αὐ πάλιν κω ὦν ἀ 
τούτων, πλέον λϑεστέχμαι, ἣ δὲ ὅλης μϑυύντων τῆς ἡμέρας. φ, ἢ ἡ 75, οὐχὶ χοὶγὴ 

πῶσιν ἐρέται; οὐχί, Φινι, πὼς τῦτο λέγη, Εἰπέ μοι; ὅτι ὁ ὁ πλουτον, χα τῷ ἀξφσπλέ. 

ϑρα Ὁ πολφύων πλείονα, μαχροιὲ αὐίσησι αὐξεθύλοος ̓ ὸ ὦν ἀγρϑὶς πολλαὶ Ἀπυτέμνε) 
μέρη. φι ξω, ΩΝ ποτόν.) αὑτὸς αὐνῦμ τ λϑύει μόϊος ; ; οὐδωμίϑ, κῶν μνεία Φι- 13 

λονεικήσῃ, ὲ "δ τὸς καυρποις Εἰς ἀπόνζα λὐαίχαξετα δχανέμαιν, ὦ σίτον, ᾿ οἶνον, χαὶ 

ἐλφιον σοι γεώργει, Ι, καὶ αχονήται σϑι πορτουχοῦ. Ω αἰϑιζόλων μακρῶν, καὶ ἡ οἱ- 

κημῖ, μετὰ τίω ἀφατον διωυπάνζω ᾧ τὺς πόνους ὦ ἴω ζωλαιπωείας, σοὶ  οὐλκαμαζι 
᾿σίω" “χρῆσιν, ὀλίγον οἶδα σοί τῆς Ὀσαύτης ἀζρκονίας ϑργύειον λαβών. καὶ ῳ βαλαᾳ- 

νείοις, ᾧ πϑωταιχοῦ ὦ ἀὐφ' συμβξώνον ἰδοι ἐς ἀν" τὸς μ πιλουτοιεῦτας, ὑ χοήμασι, χα! 49 

Φευνπίσι, καὶ πόνοις ϑαπλμωμϑῴοις" τὰ πέρητας ὀλίγων ὁ ὀξολών μετεὶ ἀδείας ἅπόμτα 

καυρπουμδῴοις ζυτα, καὶ πλέον συν ἀπολαύει σου τῆς γῆ. Ψ "ὰ» δ ὦκᾷος ἅ ἅ 

δέκα γαςέρφις, σὺ ὃ μιίδν πληρϑίς. δλλα' πολυτελεφέρων αὑτὸς μετέχ σιηων ; μώ- 
Ψ! 85] 

λιςα ψϑρ αὶ πολλὴ τῦτο πλεονεξία, πλίω καγζιυθα σε πιλίον ἐχοντα βυρήσομϑῃ. εἶχ " 
" 
Εἰ 



͵ ἴλ 

; 
ΕΡῚ 

μν" 

ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣ Τ. ΔΕΥΤ. ΛῸΌΤ, ρ. δι9 
Ἰεἰ "" πολυτέλεια, αὖ τή ΠΝ τῶτὸ σοι ζωλωτὴ ἐὴ δοκεῖ, ὯΦ σελείογα ἔχει τίω 

ἡδογίου ̓  ΛᾺ, αὕτη τρκ τῷ πένητι σι λείων, οὐ ἡδονὴ ἢ μόνον, δρλλαὶ ᾧ ὑγεία. καὺ 

τούτῳ “΄λωνοοτη μόνον ὁ πλούσιος, τω ὥ σῶμᾳ αἰοϑενέςερον κατασκθυαδειν, χρὴ πελεί- 

ογώς (ωάγῳν ζᾷς πηγας ΤὌ αἰῥρωφὴ μαίτων. ᾳ ΣῈ} τῷ παητος χατὰ φύτιν οἰκο- 

ς νομαῖται παᾶντα " ζῳ ὃ ὠκείγνου δ᾽ τίων' αἰμετοίδν Εἰς Φϑοραν πλίταὰ κφὴ αῤῥωείαν. 

Εἰ 3. "βούλεοϑε, καῇ ἐχὶ αἰ ασοδείγιματος ἀδῥ' τῦτο χατίδωμω. Εἰ δέοι χϑίικιον 
ὀμα αι, Εἶταὸ μδὲ σηρακοὶ ἱμάτια (ἢ ὀθῦγας λετ]αςς καταζαίλοι πολλαε' χα αὐπτείρυς, 

καὶ οὕτως αὐτίωυ αἰναχαίοι, ὁ ἢ ξύλο, δρυὸς καὶ πτάζκης, τί τυλέον 'δκεν ὅτ᾽ ἐκάγου; σύνϊγ᾽ 

δλλαὶ ᾧ ἐλφῆον τι δέ. σον δῦ κωλύει καὶ ἑτέρως Ἐ αἰθετοένγαι ὃ τἰασοδειγμα " Εἰ ὶ 
10 μϑρξύλα βάλοι, ὁ ἢ σώματα «ἰανοχαίο!, ποίω αὐ ἡδίως αϑρέφης καμίνῳ ἢ τὴ ἿἿΜ ξύλωι, 

ἢ τῇ ἿΨὝ σωμῶν θὐδηλον ὁτι τῇ ὮΨ ξύλων. ὠκείνη υϑρ )} κὉ φύσιν χϑΏεΤαΙ, χα; ἡδὺ 

θέα κι πεῖς ὁρωσίν ὅηγ᾽ αὐτὴ ἢ τῇ κψίοση, χα τῷ ἰχῶδα, χα) τῷ κοιπνγῷ, χαὶ τῇ ΤῊ ὀξέων 

ϑυσωδία, τάντας αὐ αἰπελάσινεν. ἐφοιξας αἰκούσοις, χαὶ ἐοδελύξω τίω χάμμινον ," ζοιαι.- 
πῶ αἱ Μ)  Χοισίων γαφέρες Εἰσί, ἐσ λοίόνα γι Οὐ “ποίτοις σηπεδόνα,, ἢ εἰν τῇ καρκίνῳ ἐ- 

15 κείνῃ θύρφι Ἧις λυ" καὶ πνεύματα δυσώδη, χα! ῥεύματα ἀκοίϑωρτα, τῷ πιλυταχοῦ καὶ 

ὥ ὀκοίς- ῳ᾿ μορίῳ πολλίοῦ τῇ τίω" αἰπείαν δὶ τίω “πλυσμογζω. “αὖ 25} κτ' φύσιν ερ- 

μού οὖκ ϑρκϑιῶτες ἀπθμτα κατηργαστεοϑαι, Ὡ λά κριταγωνυῤδῥου, ἐἈ χείται ὄχένα ὦ- 

νωθανκαπγιξομθμα, “πολλίοὺ ποιοιωυζῳ τίεὐ ἀηδίαν. - αἶνι δξζω δ ὡς χρδκθαίλοι ζ ἐ- 
καίων γαφέρᾳς ( αἰλλα' μὴ δυοδοοίηνο τϑϑς (δ λόγον, αἰλλ᾽ Εἰ μυὶ ἀληϑὴ λόγω, διε- 

ο λέγξατε) αὖ δξζυ δὺς αὐζοὶ ὐθάθαίλαι; Φυὶ γδ} Ὥρκεῖ ταὶ ἦρημϑμα δεῖξαι αὐ δἶ 
τίου ἐἰσλιότητα. εὗρον ὶ ἑτέραιν Εἰκόνα. τίνα, δὲ ζαυτίω; κιϑούπρ Κχὶ δὲν αἰοἱοων 

ὦ9κ πολλοὶ ῶὼ Φορυτοὶ κύηρϑυ, χόρτου, καλό μωης, λίθων, πηλοῦ, (ὐμεχεῖς ἐμφοφξάς 

οἶνονται, χαὶ αι πρεκχ {τω λοιπὸν αἴωθεν ἡ τῷ βορθόρου ρύμιω᾽ ὑτω καὶ Τχὶ τὴς τύώτων κοιλί-. 
ἐς συμᾷαγνει. Φραομϑῥης )Ὰ» «υτῆς γοὐτωθῶν, λύωϑεν ὀναθλύ Εἰ ταὶ συλιεἰογα Ὁ 

2ς πονηρῶν τύτων μῦν. δλλ᾽ οὐκ Ὠχὶ δ" πενήτων ὅτως ̓  Φυλ᾽ ὡασερ αἱ ζῳ καϑαωραὶ 
! - ΝΜ ᾿ , 4 ! : τἀ 4 κ᾿ ! παολχέουσᾶι ῥει, ϑρα πηγοιὶ, χαὶ κήπους αὐῤδουσαι χα! αὐ ϑιδείσους, οὕτω καὶ αἱ τούτων γα- 

φίρες Οἰσϊ καϑαραὶ ν᾽ Οιούτων αἰϑοηθ μάτων. δλλ᾽ οὐγγ' αἱ ΥὟΜΟ “λουτοιύτων, μάλ.- 

ον 3 “πυφώντων, ποιαῦ γα" Σλα' χύμδ,φλεγιαῥῶν, ,δλὺρ,α ματος διεφϑορότος, βθ- 

μίστος σιση πότος, καὶ Μ ἄλλων Μ᾽ ποιούτων Εἰσὶ πεπληρωιϑμαι. δίόπερ συ εὶς καν 
309 πσϑὸς βεοίχιω “ϑρκέσῃ “κοόνον Αἱ φπτλμτὸς ὧν τρυφῇ ζων, δλλ᾽ οὖν αἰῤῥωείαις βιώσεται 

διδωνεκέσι. δ [9 ἡ ἡδέως ἐν ἡφϑμέων ἀὐδοιᾷ, Τίνος ἔγεκεν (ἃ σιτία δεδο.)᾽ ἥα φϑφρωκῖθα, 

ἢ ὕα “εφὸ ἔλα ἴα νοσώρϑιυ, ἢ ἴα ὑγιαίνω μεν ν ἥνά αἰοοεναΐμεν, ἢ ἤα ἰδύωμϑρ: βδυηλον 

ὅτι ΟΕ “φῶ, ἡ ὑγείλμ, αὶ ἰχοων, ἥζνος δέω ὑεκον Εἰς τὐμυλυτίον ἀὐζις πὐποκέγοηοϑε, 
νόσον χαὶ αἰϑϑέγειθν αἱ δ' τούτων δημιουρχϑεώτες τῷ σώματι ε δλλ᾽ οὐχ ὁ πέγης, αν 

35 ὑγείθρ καὶ ϑύρωείων καὶ ἰχοω αἱ τὴς λιτῆς ὠἰΐται ἴξοφης. μοὶ δέκλαγε αἱ 4 πε- 
νίαν τίωυ' ὑγείας μητέρα, λα ἰ αἰγάλλον ᾿ χαὶ, Εἰ βούλει τολουτεν ἢ καταφοϑνει 

“«“λούτυ. οὐ» ὃ χρήματα ἔχον, αἰλλα' ὃ μὴ δίοϑαι τὸ ἔχειν, τῶν μάλιςα θύπο- 
εἰα. δι δ χατορδώσωμϑυ, ὶ εν ζωῦϑω ἢ “σσ λουτοιώτων πάντων θὑπορώτερϑι ἐσόμλθα, 
ὁ ἐκ Ψ' μϑιηόντων Ῥχετευξό θα αἰγαϑαΐν" ὧν γιμοι» πάγζῳς ἡμας Ὀχιτυχῴν, σριτι ὦ 

“9 Φιλαν,ϑ»πία. ᾿ , 

Λογ. ἵν. 



Λογιῖγ. ὦ ΤῸ ΣΤΌΜΑ ἩΜΩΝ ΑΝΈΩΓΕ ΠΡῸΣ ὙΜΑ͂Σ, 
Κορίνθιοι, ἡ καρδία ἡμδυ πεπλάώτιωται,, 1» Οὐ φενοχωρᾷοϑϑ οὖν ἡμῖν, 

᾿φεοχώρφοϑε ὃ οὖ τοῖς αὐλαγχνοις ὑμδίν, 

2). δ᾽ γησοίρμϑρος αὐξὶ ΥΜὋ ἑαυ πειρασμών ἃ ολίψεων (ὦν αἰσσυμο- 
γῇ »γ, Φησιν, ὧν ϑλίψοσι, ὧ αὐαΐγκαις ὦ φενογώθάαις, ἐν πλη- 

ΙΒ γγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν αἰκοταςασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις) καὶ 
ἢ. δείξας ὅτι μέγα αἰγαϑὸν ὃ πυφάγμα (ὡς λυπούμϑρο γΊφενν, 

ἀεὶ 3 χαήοοντες "ὡς πωχοὶ, πολλουὶ ὃ πλουτίζοντες ᾿ς ὡς μηδὲ 1 

᾿Ψ ἔχοντες, ὃ πόῤτα κατέχοντες) χαὶ ὅπλα αὐτὸ Εἰπὼν (ὡς παι- 
δυύόνϑμοι γ)5}, φησι, ὁ μὴν ϑανατούρϑμοι) ᾧ τῷ Θεοῦ τω πολλίω κηδεμονίαν 9 τό- 
τῶν ἐμιφζωας ὶ τίεν' διώυαμων (να ἡ ρὴ αἰπύβζολη τῆς διωνάμεως ἢ τῷ Θεοῦ, φησι, 
ἡὶ μη δξ ἡμδ0) αὶ (ἦν ἄϑλοιυς ἀυτοὶ κατωλέξας {πόῤτοτε “»Ὲ  τίων γίκρω εἰν τῷ! φη- 
σι, αἰδεφέρονϑν } ἡ ὅτι ὀμαςοείσεως τη» Ὄἰσπύδειξις σαφὴς ( ὕὰ »Ὲ καῇ ἡ ζωὴ τῇ τς 
[Ἰησοῦ φλυερωϑθὴ οὖν τῇ ϑνητὴ (σρκὶ ἡαϑᾷν, φησι) ὧν γέρρονε κοινωγός, ᾧ τίνα ἐχιφεύθη( πῇ 
Χοιφτοῦδ γοῤ ὠρεσζεύομϑῥ, φησιν,ὡς τῷ Θεοῦ κρ) ακαλοιώτος δὲ ἐμδὰ! )ὺ πτύων 6] ὅχῳ.. 

χϑνος, ὅτι οὐ γφαμμώτος, ὥλλαι πνεύματος, ἡ δῆς οὐ τυύίτῳ μένον αἰδέσιμος, δλλα, χαὶ τοῖς 
στειρφυσμοῖς (Θεῳ »», φΦῆσι, ἡϑϑ!ς τῷ! πϑρτοτε ἡμας ϑελαμοίυονη) μέλλει λοιπὸν ὠδοις 

αὶ ἔχττιμιᾷν, ὡς οὐ σφίδρα. αὖδι αὑτὸν οἱ φκεινϑῥοις. Φλα' μέλλων, οὐκ ἐνϑέως Ὠχὶ τῇ- 10 
3 λει Ι δ᾽» » ν᾽ ὼ ,ω,(2ῳ0 ,» λ» ὔ Ι 

τοέρχέ )" δλλα' αοολτερον τὰ οὐδὲ τῆς ἀγάπης Εἰπὼν, ἰώ αἰθι αὐεδν ἐπεδείκψυτο, τά- 

πὸ ἐμθαμει ᾧ Εἰς αἴϑὲ τύίτων λόγον. Εἰ) καὶ ἀἰπὸ Υῆν᾽ οἰκοίων κρυτορθτ μῶν αἰδί- 
σιμος ὁ ὕχητιμῶν Εἴη, ὁμὼς ὑτὸμ ὲ σἰω φιλίλυ,,ὼ ἐχά “σοῖς ὧν ἐγχαλουνθῥοες, ἐ-- 

πιδείξη.) δμεπαηϑέςεροι ποι 4 λέγ. {6 τῷτο ἢ αὐτὸς πὸ ΤΜ πειρρσμον αὶ ν᾽ 
ἱδρώτων δὟν ἑαυ τὸ ΤῊ Μ᾽ ἀγώνων ὠκ( εἰς, Εἰς (δ οὐδὲ τῆς αὐγώπης μεταξ νει λόχϑν᾽ χαὶ 15 
ὅτωρ αὐ δ καϑυύτ]ε.). τίνα δξζω ὅξι τὰ τῆς αἰγάπης οὐδεριτικαί , Ὁ συμα ἐρδμ αἸέῳχι 
“δὺς ὑμαξ, Ἰκοφίνϑιοι. αὶ ποῖον τῷτο σημεῖον αἰγαίγτης »πί ὃ. ὁ ἔσινόλως δ. Εἰρημλέον; σέκ 

ὀὐεηθμεθε, Φησι, σιγᾷν πσδῤ)ς ὑμαξ, δλλ' ἀμ βουλόβθα αὶ ἔχιϑυμούμϑρ φϑέγεοϑαι ἡ 
ὡἰδλέγεοϑαι ὑμῖν" ὑπαρ ἔθος ΥΜ' ἀγαπώντων ὅ51, ἢ ΝᾺ ὅπερ Εἰσν ἸὨχὶ σώματος πε- 
φὐπλοχαὶ γφρων, τῶτο Ἰχὶ ψυχὰς ((μωοισία λόγϑυ, (ὃ τότι ἢ ἕτερον αἰν 45). ποῖον 39 
δι τῶτο; οτ! πόύτα μίθ' χϑρρησίας ὑμῖν αἱ φιλεοόμιϑο, ὡς ὠγαπητοῖς, ἡὶ συν ἰαυυ- 
σιλλόμϑροι, Οὐ οδ' ζα μιθυόμϑμοι, ἔχ Ἄριπον μέλλει ἔπιτιμάν, συγίνωμιζωυν αἰτεῖ ̓ 

ἐὐφ' ὃ ζχιτιμᾶν μα' γϑριοίας ἀπόδειξιν ποιούμϑμος τῷ σφόδρα «ὑςζὸ φιλῷ. καὶ ἡ 
ποϑεϑήκη ὃ τῷ ὀνόματος, Φιλίας πολλῆς, ὦ οἱ ϑϑέσιως, ὼ ϑερμότητος, χα "»"Ὲὴ Εἰω.-. 

ϑαρὸρ ΪΜ ἀγαπωρδῥων ((μυεχῶς γυμψαὶ τοὶ ὀνόματω αἰδεςρέφεν. κἡκαρδία, ἡκιῶν πε- 35 
πλώτων".. καϑεύπεργο Ὁ ϑερμϑῆνον ἐυρύνειν Εὔἴωϑεν οὕτω καὶ τῆς αἰγαπης ἔρ᾽ϑν, ὃ 

σλλατευύειν 61, ϑαερμυὴ γδ  6θ1ν ἡ ἰροτὴ αὶ ζόουσου. αὑτὴ καὶ ὃ σύ μᾳ ἀϑεπέτῳσε Παύλυ, 
ὦ τίω κωρδίον ἐσιλαίτεωεν. Οὐδ “ὃ ῷ φύμιατί μένον φιλωῦ, φησιν, δννα αὶ τίω κωρ- 
δῖαν ((μυάδουσανέχω. δα τῦτο μτ αβρυσίας φϑάήομαι, ὅλῳ τῷ φύματι, ὅλη τῇ ὅζᾳ-ς 
γοία, συν γὰ τῆς Παύλυ καρδίας πλατύτερον, ἡςᾷν πιςοις πόρῳ, κοι ϑου περ δι 40 

ὡς ἐρώρϑμον, οὕτω στροδραῖς ἐγώπα᾽ οὐ οαζομϑῥης ἀυτόύτης φιλίας αὶ αἰοϑνεφέρας γνομέ- 
νης, Ὅλ ὀλοχλοίρϑυ οὖν ἐκοίς ῳ νϑμούσης. ὸ τί οι μκαφὸν Ὡτὶ πιςῶν, ὁπουγε ἡ λὶ 
αἰπίςων, τί οἰκυμδέϊωυ πᾶσαν ἐδέχετο ἡ καρδία Παύλν; δ τού» Οὐκ Εἶπε, φιλῶ ὑ- 

μαξ, δλλ᾽ ἐμφλυπικώτερον, Ὁ φόμιᾳ ἡμδν ὀϑέφδμ, ἡ κου ρδία, ἡμδν περδι τον)" πανί 
ἐγδὸν 



ψπλιν 

ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΓ, "γ. ὄσι χιῷ ς΄ 
ὑνδὸν ὁ ἔχου υϑδυ" καὶ συδ τῦτο ἰπλώς,δυλαὶ μετ᾽ ἐυρυχωείαρ πολλῆς. γὰρ Φιλουϑμος, 

αζ' πολλῆς ἔνδον -ῳ τῆκαρδία τῷ Ὁ φιλοιώτορ βαδίζει τὴς αἰδιίας. δ]9 φησιν, οὐ σχωτ 

ρ4οϑε ὧν ἡμίν, σενογωρζαϑε ὃ ἢ τ τοῖς αὐλα' ὙχΡος ὑμῶι. χα τω ὕχηπί μησιν ὃ Ὅρα, μῷ φς 
δοις γυονϑρίων᾽ ὃ Χω σφέδρα φιλϑιύτων ὅδίν. σέκ Εἶπεν, οὐ ὑφιλάτε ἡ ἡμας, ὅλ ὃ ὰ 

2 τῷ Ὁ αὐτο μέζξου. ου αὶ βοιϊλεΐ) αὐ σφόδρα καλαλαοϑαι. ,Ἔ ὁ πόρτα 5 ἰϑὸοι ὡς ω 

πῶς ὠκκα!ε!) }} πιῶ, ὠκλέγων ἐ ἐκαΐφης Ἐλχηφολὴς αὐτό τα βύματει, Ῥωμαίοις «δὲ γὸρ 

Φυσιν, Ἐπιπολώ: 5. ἰδιφυύμας ς εὑ Πολλάκις περεϑεμάυ ἐλϑαΐν ὠρόρυ ὑμας, ᾿ ὦ, Εὔἴπως ἥδ Ῥωμ 4. [α. 
ποτὶ ἐνοδωιϑησομσι ἐλϑονιστοῆς ὑμας. Τ' «λάταις δέ φησι, Τενψία μὅ, ὃς πάλιν ὠδίγω, Ὁ ἫΝ ΔΩ. 

Ἐφεσίοιρ " πάλι, Τοῦτα χϑΡι καμετω τὰ λϑιατα μὰ «τῇ ὑρδῇι, Φιλιγεητησίοις ὃν Τίς Ἐρεσ. γι δ. 

ῖο ἡ (μοι (δι ἐλπίς, ἢ ἡγ ρα; ἡ φέφλνος καυχήσεως ,ἢ οὐχὶ ̓ὴ ὑμεῖς; ὁ ῳ πὐκαρδία, κῃ Ὁ ς εν κ΄Θε». ὦ.,8. 

τοῖς δεσμοῖς ἀὐζες' ̓«ὐξιφέρειν α ἐλέγε. Κολαοσαξυσι ὃ, Θέλω ὃ ὑμας εἰδέναι ἡλίκον αἰ γώνα Κολαον.β.α. 

ἔχω ὑαἣρ ὑμδιμ αὶ ὅσοι δχ ἑωροίκασί με ον (κκὶ ἡ ἵγῶω οὐρα σιν αἱ καρδίω ὑμφν,Θεσ.- 
σαι λργιχεύσι ἢ ἣ, Ὡς αὖ ̓ νφο θαλπ τὰ ἐ ἑαυτὴς τύωα, ὅτως ἱμοίρφυϑροι ὑμδίυ,ἐυδυκοδμϑῳ “. Θεον. βζ, 

ὑμῖν μετα δδιώαι οὐ μόνον ζ εὐαίλιον, δλλα' αὶ Ως ἑαυ) [ψυχας, Τιμιϑέῳ ὃ ὃ» Μεμνη- β»τιμια, δι᾿ 
᾽ς μδύος συ Μ δακρύων, να χρώς πλυρωϑα. Τίτῳ ὃν Τῷ αἰγαπητωΐ πέκγῳ ἢ Φιλήμο Τιτια, δος 

ὁμοίως. ϑ Ἑὐραίοις ὃ ὃ πολλα' ἕτερα τοιαιότα »φάφει, "Ὁ ου ᾿ πα) αὐνκαλώ, κὶ Τὰ λέγων, 

Ἐπ μικρὸν ϑΟΌΥ ὁσῦν͵ ὁ ἐρχόινϑμος ἥξει, ᾧ ου ̓ χροηφ' και ϑούπτερ παϊδοῖς ϑυχεραίνονζαις μη τήρ. Βφριλζ. 

ὅτω καὶ ἀὐδῖς, οὐ ̓ φενογωρφαν οὶ οὖ ἡμίν, φησιν. ον ̓ λέγῃ Ἁ μένον ὁπ φιλᾷ, Σλ ὅτι ἢ Φιλάται 
τὰν αὐγ ου ἥα ὦ ζωτη" μάλλον ὐοις ἐχιασείσηται. χρήτοι τοῖς Δ στο ἐἶλεμαν φη- 

1ο σιν, ὅτί ἦλϑε Τίτος α'παγίέλλων ἡ ἡμῖν τίω ὑμδυ ξχυπύϑησιν, (ὃ) ὑμδ ὀδυρμὸν, δύ μδι ζ-- β.Κιρ.ζ.ζ. 

λογ. ἡ Γαλοίταις, Εἰ δυωυώτον, «ὅν: ὁ ὀφϑειλμοις ὑμδι ὀξορύξαντες, δι᾽ ἐδώκατέ μι. καὶ ΤῊ, δι. 

Θεασαυλονκεύσιν,Ο ποίῳ Εἰσοδὸν ἴοουϑν ασοϑευμας. ἢ Τιμολίῳ δὲ » Μεμψηρδίίος σου «.Θ.».«.0) 
1} δακρύων, ἵ ἵγα, χράς πληρωϑαῖ. ἐ πορταχοῦ: ἢ Ἰχισολῶν εὖ εὐρϑι τις δὲ αὑτὸν τῷ,» Φ- Τιμια δ. 

τυρφείῶτα τοῖς μια. ϑηταῖς, καὶ Ὄ οὐ ἐ ἐφίλησε, κα ἡ τὶ φιλήται ου ̓ μδὸ ὁ ὁμοίως. ᾧ ἡ ονζιυϑεὶ 

ἐς Φησιν, Εἰὰ ἡ «ἰξεουτίρωςυ ὑμᾶς αἶγα πῶν, ἥτ]ον αἱ αἰγαπῶμαι. δλλα' τῦτο μδὲ τὴς τῶτί π- δ. Κον.ιζ., 

. τέως δὲ σφοδρότερον, υ [ φυογωρήοδε ὧ ἡμίν, φοοχωραϑε δὲ οὐ τοῖς απηλαΐγχνοις ὑ- 

. αϑίι. ὑμᾷς ὃ ἐνα, ε σγέχεοϑέ, Φησιν᾽ ἐγὼ δι πόλιν ΦΆῤαλρον, " δόμον τοσῦτον. ὼ οὖκ Εἶπεν, 

δὶ δέχεοϑε ἡμᾶς, δι᾽ δτί “ενογωρφοϑ τ᾽ ὦ αὐτὸ ὦ αὐνῆλυϑρος, συ " φωδούς δὲὶ καὶ πῷ μὴ 

σφόδρα χαϑούψαοϑου. 
5. 13 ταὺ δὲ αὐτίωυ λὐτιμιοϑίν ὡς τέκροις λέγω" πλατεύϑητε ὲ ὑμᾷ. 

Καίτι οὐκ ἐςιν ἶσον, σοϑτερϑν α γαπηιϑίοζαι, Εἶπι αἰ γαπῆσαι. κα )5 Ὁ 7σόν τις 

Εἰσενξγχῃ μέζον, ἡλρίηω.) τῷ δεύτερος ἐπόρζϑῷ. αἰλλ᾽ ομως ΘΟ οδὲν ̓ ἀκοιξυλογοδμα, 

φησι, κῷ αἷν ἐμο λοιθότες ἊΣ Ὁ χα 1. αὐτο μέζον Ἰατδείζνοϑε, ἀγαπῷ ο «ύργω. 
Εἶτα ἥα δείξη ὁ τι ὀύφειλὴ δ ράγμα (ὦ, ὺ δ) κ»λακείας ὀκτὸρ τὰ ἐΕἰρεμδῴα, ὡς τά- 

44 χροῖς λέγω, Φησί. τ ὅδην, ὡς τέκνοις; υ νὲν μέγα αἰτῶ, Εἰ πατὴρ ὧν βούλομαι φιλᾷοϑάι! 
“Ὁ υμδῶ. ο ὅρφι (ὐώεσιν, καὶ μυτειοφρφσεύξω. ου ̓ τίϑησιν οὐ ζωθα δε κυδηώοις ἕν: 

αὐ αὐ, αὶ «ὧν. πόνους, τεὺς ϑανατος, χα τ πολλαὶ ὑλῶν Εἰπεϊνοὕτως ὅδ» ἀτυφορ) 

ἄλλα ὃ φιλφ᾽ ὦ ἂχ στο ἀξιοῖ φιλῴοϊ, ὅτι πατὴρ ὑμ(ϑν ὑδνόμυνν, φησίν, “ἢ σφυδραὺ ὑ- 
Δίϑυ ' «ἰξυσίομαι ὃ 9 μάλιζα πο ται) ̓ φιλερδιῳ πολλάχιρ, ὑτὸ ἧς αὐτώ μέ ἐνερτεσίας 

40 τε σφέρῃ. δικᾷ Ἂ ὀειδίζειν. δ9 ου ̓ ποιᾷ αὐτοαίλος, αλλ ὡς τέκρα παπέρᾳ ἀγα.- 

πησαιτέ, Φησιν" ὃ τῆς Φύσεως μάλλον ὅξ1, καὶ 9 ὀφειλόμϑρον ὁ ἐκίφτῳ, πατοί. δέα ἥω μεὴ 
δύξη δὲ ἑ ἑαυτὸν ζζωωτα λέγ, δείκγισιν οἷ, ῥζκ' Ὁ ἐκείνων κέρδος ὁ τίω τ αὐ}! Ὧχι- 
ασῶται φιλίλν. 519 καὶ ἐπήγαγε, 

14 Μὴ γίγεοῦς ἐτοροζυχϑιῶτες αἰ αἰπίζοις. Καὶ οὐκ Εἶπε, μὴ ὀὐαμίγνυοϑε α- 

“πίφοις, 



χϑὸ φ. ὅδ: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πίςοις, ἀλλα μᾶλλον αὖτ καϑατήδμϑμος ὧτι αἰδικομύτωι [ὸ δίναιον, μὴ ὠκκλύνπε ἑαυτως͵ 

φησι. Τίς Ὁ μμετοχ ᾿ διχαιο( μωὺν καὶ Χ Δμομίᾳ; ; Εγζωϑα ριον σύγ '“κθλσῃ γπϑι- 

{πω εἰχὶ τὴς  ἑαιλξι ᾳ ̓γατης, τὴς ὠκείνων ὝΨ ὀζεφϑήρϑντων αὐτοιῷ, αἰλλα' τῆς αὐὴϊδᾶώ- 

“δυείας, ᾧ τῆς ὠκείνων αἰὐιμίας. ὅτω γερὰ Ὁ σεμανὅτεξρς ὁ λόγος γέ)9νε, αὶ αὐτῷ ὥρεπω- 
δλέφερρς, κὶ Ὁ μάλλον αὑτοῖς ἐπταπῶ"». ὡς ἀμ Εἰὰς παι }}} γελυνκύτωι ὑπεδρραδ,κὶ ἢ 
μιαροὶ ἑαυτὸν ὀκδιδονι, λέρι, ᾷ ποιᾷο, ὥπουϑίον . τῷ ὦ παίξϑς καταφρριφε! -πσοοῖ.- 

: μιᾷς δὲ τος μι: ἰαυροις λἰδρας, τ μυρίας γέμογζαι κακίας: ; Οὐκ οἴεϑα ποσὸν αὐνἿὟν! βελ(- 

ων εἰ αὶ σεμαγότέρ9ς: ̓ οὕτω γὰν μάδλοι αὐτὸν ἀἰφίτησι τῆς ὠκχείνων ((μμωυοεσίας, ἢ εἰ ᾧ 

πατέρα δαιυμαῖξοι. ΓΙ ἅ ΠᾺΡ λέρρι, οὐκ οἷαϑοι πόσοι {8}, ὁ ὁπατύρ συ βελύίων ὠκείνων; ἢ 

δὲν τοσντον ἐργαίσεται. ἂν δὲ ὦ πατέροι ἀφεὶς, αὑτὸν αὐτῆ! πρόχρίνοι, λέγων͵ Οὔκ ἴῳ 

οἷοϑα, ἃ (, σὺ, ω δὸ ὠκέννοι; οὐκ οὑνοξς συ τίω εὐρειὸν ἸΆ 'τίω ἐλδϑερίλυ, αὶ ̓ ας. 

μιὰν ἢ ὀκείνων ὡς ἊΣ κοιγωνία, σϑι καἰκείγρις τοῖς κλέα, τοῖς μοιννοῖς, τοῖς ϑησι; ἴαχίως 

- αὐτὸν τοῖς ὀγκωμίοις τοῖς ἐὐυτ τὔιρώσεις Σὐποῤῥαγάζαι ὧν. εὐων αὐ δμσκθιάσει. δὰ 

2» πϑῦτιρνν υ σφόδρα δέξεται λόλρν, τι κατηγϑεία τ θην Ω «πε» τίμιησις τῷ ὃ παίξος, 

τὸν μυὶ μόνον πτιτέ δι Φαβη.) λυπῶν, δἰλλά καὶ καὶ πατέρᾳι τοιοῦτον εὐ τῶϑα ἢ οὐκέτι συν ι4 

Οιου τον πείσε(.. οὐὶὶρ ως ἂρ ἔλϑιτο μ, ̓ἐγκωμιαξεοϑαν ὶ δὲ αὐδὸ δὲ «Ψ τσ ἐπαί- 

γων τῷ αἰκούοντος, ὺ ἐλεγχοονν ον Δἰοἶδαδυζωος. χαλώται ΩΣ ὃ ἀκροατὴν, φρονήματος 

πληρρῦται μμεγαίλῃ, ὦ ἡβμαῖνα τίω ὠκείνων (ἰμωοισίαν. ἡ τῇτο 3 μόνον ἐντυ 81 ὦ λοω- 

μαρον, ὅτι ὅτω πϑϑϑγατι τίω σύγκρισιν, δλλ ὅτι ἕτερον ὰ μεῖζον ἐ ἐπενόησε, ᾧ ἐκπλνκ- 

᾿φκωτερ»ν᾽ σῖτον δὰ Ἰατ' ἐρωτησιν' ̓προσαγαγων ῷ λόγϑν ( οπτερ ΜΝ ὑκαφο ἃ , ὁμοϑ- 20 ναρα), 

φρυμδῥων ἢ ἐπτειτοι ὃ πλατύνων τῇ πυκρότητι ἡ τῷ ̓ πλήν ἫΜονομῖα, γὰρ ἣν, χαὶ 
δύο, καὶ ᾿ πτοία, ἀνλα στλεἴονα πο ὸς τύτοις αὐτὶ ἘΥ προσώπων ζο ὀνόματα, ξὡξαγμώ. 

“ὧν ἄιϑησι, ὦ ἀκραν. νζωῦ)α ϑηρατέα' , Ὁ ἐδαί τίωυ ὁκὰ κακίαν ὑπογράφει" ἡ πολυ ὃ 
μέσοι ὁ ἀπειρϑι δείκνεσιν, ὡς μηδὲ δελθέιαι κατασκευῇ. Τίς, φησι, μέτο.- 

“εν ΔΙ ̓δικαιοσιεύῃ Ἢ αἰομίᾳ ; σφ ἢ ὃ κομωνία φωτὶ πτϑῆς σχϑτος ; ; 25 

15. Τίςἢ ὃ συμιφωνησις Χεισῷ πσοὲς Βελίαρ» ις μερὶς “πιζ'ῳ ̓ «ζ' ἐπίφου; 

τό Ἡτίς συγκαταίεσις ναῷ Θεοῦ κᾧ ( Εἰδώλων: Εἶδες πὼς γυμψα τὰ ὀόμα- 

πα ὕίϑησι, κα , Φριιώτα τῳ ποὺς Ὅσο Ὅπω, σε είν Εἶπε; πυλανομία, Ὁ ὁ πλέον 

ζω, συνὶὶ Εἶπε, τοῖς τὸ φωτὸς, ὼ τοῖς τῷ σχϑτος Δ, αὑτὰ ἀν εγδυῆία ἴ(ϑησι, ταὶ α'πα- 

οὐ δζ δὰ οὐνδωπίων, φώς ἃ σκότος. σαὶ Εἶσια, τοῖς τῷ Χοιςφου ἡ τοῖς τὸ δχαθύλν, 2 

ἘΝ) πολλῷ σρλλέον αἰφειςήκει, Χοραφῷ ἡ Βελίωρ᾽ τῇ ΕΟρᾳϊκή Φωνὴ (ἡδ Ὁ'ποςατίω κα- 
λέσας ὕτως. ἢ ας μερὶς πιστῷ κα απίτου; ὦ ζύσει, Δριπὸν, ἴα μη δὺξη χαχίας «πλαῖς 

χατηγϑολαν, ἢ ϑρετὴς ἐγκώμιον διεξιέναι, μμάμψηται ὺ «εϑσώπων ἀδ9ο! οἰςζως. κα οὔκ 
πε χονωγίθμ, ἀλλὰ χα ἔπαϑλαᾳ τε κι, μαράδω Εἰπων. (ς συγκχαταασις αῳ " Θεοῦ 

κῷ ̓ Εἰδώλων; Ὑμεῖς γβναος Θεοῦ ἐςε ζῶντος. Ο ὃ, λέγει τοῦτο ἐφ!ν᾽ οὔτε ὁ  βασι- 44 

λά ὑμδῷ ἐχειδιχοννὸν πυδϑς αὑτὸν 5 {τ|ς δ συμφωνία Χολς- ὦ πῦς Βελίωρ! )υ οὔτε ῷῳ 

πορόίγματα. ἰς δ} κοινωνία φωτὶ ππτϑὲς σκότος :Οὐκοιῶ συυδύμας δι. καὶ πεῖτοι 

τίϑησι (ζ) βασιλέα, αὶ δυύτερον ἀύοις, τύτῳω μαίλιςα αὐζᾷν. Ὡποοάζων, Εἶτα Εἰπὼν, 
αῳ Θεοῦ μ᾽ Εἰδωλων ἃ οἰποφφηναί δος, ὃ ΤΙ ὑμιᾷν γλῤναος Θεοῦ ὁ ξάνες ὀμαγκαίως ὺ 

τίω αδρτυειδυ ἐπάγει, δεικψι δ7| οὐ κολακεία ὺ ράγμα γ᾽ ὁ ΣΡ ἐγκωμιάζων; οὐ 40 

μ" ἡ [καὶ ἢ πἰπύδιειξιν πἰϑέχιται δοκεῖ ἢ κολαιχεύειν. τίς ζω  εὔντυεία; Ἑνοικήσω ὃ "καὶ 

Δινϊτοῖφιβ, ὦν ἀΐοίς φησι, ἡὶ ἐμιαϊξεπατιίσω, Ἑνοικήσω οὐ ναοῖς, ἀ ἐ ἐμώξεπα. τήσω " “πίω σπλείο- 

γώ σσξὸς «ὑῶν αέσιν διλαν. Καὶ ἐσοντα, μοι Εἰς λον, ὃ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς Εἰς 

Θεὺν, Τί, φησι; Θεὼ φέρεις ο στοιυ το, ᾧ πσοϑς ὠκείνοις πέγεις; ; Θεὸ (ζ) οὐνὶνέ- 
χρντὰ 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ', ΔΕΥΤ, ΔΟΙ γ... φι3. κἰ ξ. 
ἡδντα κοινὸν πρρϑς αὐτις; ; ὁ που υ τα ὠξιω συγίῳ νῷμδϑς ; ἐννόησον τίς ἐμυκθεπατεῖ σοι; γίς 

ςὐγοικεῖ. 

17 Διὸ ὀξέλϑατε ὁ ὠκ μέσου αὐτί, ἀ αἰφορίοϑητε, καὶ υ αἰκαλαρτε Μὴ Ἰ ὡγῆεοῦς ᾿ κάγω 

Θἰσδυξομσιυ ὑμας, λέγει Κύρμος, Καὶ οὐκ Εἶπε, ΜΡ ̓ πορ στε ἀχαϑαυρτα, Ησ νῷ μὰ, 

4 δ λὰ σπδιείογα, αχρίξειλν ζιὴ, μιδ ἁαήεϑε, Φησί, μηδὲ ἐγίες γύεοϑε, δὲ ὅ61 μάλυ- 

σμος ἡ (σρκός; ; μοιχεία, πορνεία, αἀσέλγεια, πάσοι. ἡ ἣ νχει αἰκάϑαροι λογισμοὶ, ὡς ὃ ] 

ἐμολέψαι α αἰχϑλοίφοις ὀφϑουλ μοῖς, μφησικαικίαι, δόλοι, καὶ ἡ ὅσο τοιαῦτω. βούλετοι τοίνυν 

ὀκατέρωϑθῳν ὁ δι καθουροίς. Εἶδες ΩΥ ὄπα λοι ὅσογ; ὦ ὠπαλλαγώνω ἫΜ πονηρν, Ὁ ἑνω- 

“ίῶαι Θεῷ. συ! ὼΜἍ}) ἐξῆρ, : 

ιω 18|Καϊε ᾿ἔδομαι ὑμῖν εἰς πτωτέροι, ὀὐμφε ἐσεαϑέ μόὶ Εἰς ἐου' ϑυγαιτέξαρ, λέγ Κύρως. 1εριλα, ὦ, 
ες Εἶδες ὀύωϑον ΚΓ αϑοούσαν ἐυλθμωνὲ τ' ̓“σρυφήτίων ασελλναφωνοιοῦτα, τίω ὅζο τὴς χα- 

ἔτος λθαδῥιησι, ; 
ον ας Ταύζ δῶ ἐχντερζρ ἐταῖ αἰ, ἀγαπτηπί. ττνς Πρίωρ; Ὁ γαοις Θεοὺ ἐἢ, ὃ τῷ ζ, 

εοοὴ ὑθυγατέρα, Ὁ ἐγοίκων αὑτὸν ἐχένος ὑμιαϊβεπαχοιῦτα, ὃ λαὸν αἰντε γίνεοϑτῳ, ὃ ᾧ 
Ἴ Θιὸ αὐτὸν ὦ πατόροι κεμος:. . εἰ Καϑᾳείσωμϑυ χαύζικ' χῶ νπτρτὸς μολυσμοὶ ἄ- 

" κὸς κἡὶ πνιύματφ.  ὀὀἥΜήτει ἀἰχαϑμῴτων αφῳήὐώβθα"" τού γὸ Ορκὶρ!" μολυσβμόρ᾽ μήτι 
ἐνρδημί' ἣν πίω. ὑχ μολιερυόγτῶν ̓  ὥπ ἐνῷ πνεύμρπος. ον δηρχεῖσαι τότῳ μονον,διλχὰ 

"; ἐκαάπι, " Ἐπετελοιῶπες αὑγιωσιωύζερ οὕ φοξῳ, Θεού, Οὐ νὰ ῶ μὴ ᾿ ἀκάθειῥ-- | 

σαὺ ὠγήεοϑω. ποιῷ κοιϑευρϑν, ἀλλα ὸ ὀτέῤφυ ἦμος ἡμεῖν δὲῖ ὡςε ἡρέϑα ἡ ἡμας ἀγίοις ασϑ- 
10 διλέμυφυσολᾶρ, ἐυλφξείας. ὃ ὑκαλώρθήπε,ον φέζῳ Θεοῦ, ἐσιγὸ ὄχιτελᾷν Οφευσύ- 

νῶυ, οὐκ εἰν φοζῳ Θεού," ὁιλα.. «ἰδ κερόδοξίδμ. ὦ ὃ τὸὐτυὰ ἔ θτερον αὔντηοτῶι Εἰπὼν, ὦ ἱ 

φόξῳ Θεοὰς ᾧῷ ὅποι καϑ ὃν αὐ ὀβυςϑείο ἡ εὐγιωσιιόη,. 6] »ῥὰ ὡ τυρδρνικὸν ἣ ̓θηϑυμία, 
τὐλλ, αὐ »Ωπτερβσγο ὃ τ' 1 ἐ ΦΘρο φόζον, πϑτέλυσοις αὐτὰς τίωδ. μόνίλως. αἀγιωσιωίω δ. 

ζιυὐϑει οὐχὶ σωφροϑσιωώζω μόνον λέγει, ἄλλα. “πίω! ἥἄπάης εἰμδϑτίας ἀἰπαῤλαγάς. ἀγοργοῤ,. ᾿ 

. Ὡινδκαθωρός.. καϑαρϑεὃ αὐ ἐλρήῥοιτο, ἐχί εἰ πορνείας ἀπαλχαραίη μὲ μένον ἀλλα καὶ 
σλιεϑνεξίας, Ο βασκϑρίας, ἡ Ὀπρνοίας, ὶ Ὄ. κροδοξιας" ᾧ μώλιςα κενοδοξίας, ἰὼ πὸμταχοῦ 

(' φυπῆ δέ, πολλῷ ὃ πλέον ἔχὲ ἐλφιμοσιμώνρ:" ἐπεὶ οὐσῆ; ἐν εν ἐ ἐλεημοσιωΐη, [53 

τοὐρἴχι δ' υὐσημα, ἀλλ᾽ ̓Ὀχίδιξιιορ ὠμότης.. εδρὸμ γὰρ μὴ ἐλεών,αλλ᾽ ὀκπομηγάσων 
ποιῆον οὐ μόνον Οὔκ ἐφιν ὀλευμοαιωῃ, 9 τινι, ἃ ἀγα Χρὴ ὕξειρ. πρεδειγμιώτισας Ψ 

40 ΤΠ. αδελφύν. 

᾿Οὐκαῤαῦ διδυγαι ,ξήματα, μα! τ ὀλφοιῦτα ̓ λδνωι ἐλεημοσύνης ἐπι Ὁ ὁ ΟἸΟΙΚΟΝ 

τοῖς ἱρϑεαξοις διδδωσι καὶ παισὶ  πεπορηθυμδίοις, ὶ Ὁ ὑπέῤρις τοῖς Ἰλὶ τὴς σκηνῆς". ΚῪ Οὐκ ὁ- 

λεημοσύγη τοζοιοδην. 3. ὺ ἀὐδθὶ 90 ὑδρίξοντες Εἰς π σώμα δὴ 7 περιϑιομδέων γωνωκδίν 

μὴηῖπν, διδδασιν" δᾷ οὐ φιλάν,ϑροπία " αῦτο, ὀγα ̓φϑδονία . τῦτω καὶ Ὃ ὀχεγόδοξος ἢ ἔοικε. κα- 
. ϑεύπερ Δ  ὀκδνος ὑξρίξων Εἰς Ὁ σῶμα τὴς πόρνης, μἰιαϑὸν αὐτῇ δίδωσι τὴς ὑδρεως" ὕτω 
» σὺ ᾿ μμοϑὸν ἀπαιτᾷν δ λομδαθοντα τίω ὑὕξρλν, καὶ τὸ πονηρα δῷ «ἰξιμάνχαὶ στωτὸν 
κακεῖνον. χρὴ κῷ τούτων, ἡ ἐ ζημία ἀφαν, χαϑούπερ ἀχὸ ϑνείον ὑχύων μϑηνονϑμος ἵχι- 

πηδῶν, οὑτως ἡμδῇ! αὐρπαζει ᾳᾷ ἀγαϑα τὸ πονηθϑν τούτο γὸ νοσημια,χσὶ ἡὶ απὸν, ϑεφπίῳ αὖ-- 

τὴν κε ̓γοβώπὸμϑερπία καὶ " ὠμότης Ὁ τοιοῦτο ὅφ1" μᾶλλον 3 νὴ ὸ τοὐτειαλεπώτεφνν. 

4ο ὁ (ὦ ὥ γδὼ ὠμὸς οὐκ, δν' δοίη τῷ δεορνδύῳ᾽ σὺ ὃ ὁ τοῖτυ πΆέον ποιᾷς,. ὧν βουλορϑῥοις δοιώῶαι 

κώλυέις, ὅτῳ γὸ ὀκπομιπτάλις, τίωυ δὺσιν᾽ χα πίω δύξὸν καϑελ τὸ ἡ λαθώτος, χαὶ τὸ 
μέλλοντα πρέχήν λϑεχρατισαε,δὲ ῥᾳϑυμος ἡ ἢ. ον γα  διόσει Ἅρμπῶν, ὡς Θἐληφότι, κρῇ 

οὐχ ὅτω δεορδώῳ᾽ δλλα ὶὶ Ὁ καἰπταγνῶσε,) πολλάκιρ ᾿πελσελθωὶ αἰτήσῃ κμκ ὃ λοίῷ, 

ἡ ὀϑαλογόνωτον ἡγήσεται. ποία, δξζυ ἐλθη μεσιρθη πῦτο, ὁτὸμ ὦ σφι τὸν καταμοωίῃς, (αὶ τὸ τοῦ 
Εἰληφότα, 



ὧν Ὁ 

Ματϑιιθεχκδ', 
᾿ ΕΥ Κα: 

Ματϑζι δ. 

δ4 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Εἰληφότα, ὃ τὸν ἔλιζάξόμτα διπλῇ, ὅτι τε αὑτὸν ϑεα τίου χων τῆς ἐλευμωσύνεν, δῆτιξ γτής 

ὧν Ἐ(μωδούλων ὀφϑόλμμοὺς μετ᾽ ὠκένον, αὶ ὅτι Ὧν νόμον Ὧϑν ζω τα ἐπα χϑρθύοντα κείμενον 
αὐτο αὐτώ αὐ αθανεις; ἐσ λθμέωυ καὶ τοῖς ἄλλοις ὀπεξελϑεῖν, αὶ νηφεία, ἡ θ΄ χη ἡ δεῖξαι 
ὅσα καὶ ἐκῶ λυμα νεῖ) ἡ κενοδοξία; δ) ὀμομνήοϑέων, (τί λόχϑν τίνα υἰκ ἥνυσω ὀβαίζβηον,ἐν τῇ 
ρὸ ζωτης δζιλέξει. τίς ὃ ὁ λόχος γιξλεχϑν ὅτι οἱ στένητες Ὦ' πλιϑ τοιούτων στλεονεκτοῦσιν ἐν 5 
τοῖς [διωτικϑς, τα αὐθς ὑγείας καὶ ἡδονὴς διελοχϑμην᾽ ὦ "σαφαἷς ὅτο ἐδείκρυ"»», φέρε ὃν σήμερον κι ἀσιμὶ 
αὐτὸ δείξωρμϑμ, ὅτι ὑκ ὧν τοῖς βιωτικοῖς μόνον, δια ἐν τοῖς ὀϑωτέρω χρῦδᾳ τύτοις ὃ πλέον 
61, ( γὁ ἐἰς βασιλείδῳ εἰσαίγή, σλούτος, ἢ πενία, ; ἀκούσω νϑμ ἀὐτεῖτῦ ΤΙ οὐρφινων δεασέ- 
τὰ λέλϑντος, αἰϑὶ μϑ ἐκείνων, ἐδ, Εὐκοπώτερον κοί μιη λον Εἰσελϑεῖν δὲ σπυπήματος “ἴηι 

βαφίδος, ἡ πλούσιον Εἰς τίω βασιλείαν “Ψμοὐρρινών᾽ αὐϑ 5" πονήτων Ομωυλρυΐίον, Εἰ ὙΣΡ το χιπὐμῷ 

ϑέλεις τέλειος τῇ, πύλησον σου ἀπ ἀὔχοντω, ᾧ δὺς ὦ] ὠχοὶφ, ὃ δυῦρ», ἀκολουθέ ΜΩΙ, 

ὦ ἔξᾷς ϑησασρθν ον οὐρφινοῖς. Εὖ 5 βούλεοϑε, ἑκατέρωθεν ωμῳ ὦ Εἰρηρϑμον. Σ τοὶ ὼ 

πϑλιμερμϑμὴη ἡὶ ὁδὸς, φησιν," ἀπάχϑυσοι εἰς τίου ζωζωύ, Τίς δξυ βα δὲ ζ 4 ἢ φωνίωυ, ὁ ὧν τρυφῇ, ἢ ὁ 
ῳ «Ἴωχείαᾳ, ὁ μόνος, ἢ ὁμοία βαςάζων φορία, ὁ χαιώος ὸ οὐἰϑλολυρδίες, ἥ ὀφροντί- 

ζων ἢ μεμεριμψηνϑβος: δυλα τς γοϑα ΟΜ λογισμῶν, δέον ἐστ᾽ αὐτὰ ῷ ανφήσωπα ἐλϑεῖ τ 
πύνης ὁ Λαΐζαρος ἰώ, αὶ σφόδρα πένης πλιϑσιος ἢ ὁ ορδατρέχων ὃν ᾧ πυλαδγικείυϑμον ὅτον. 
φἰς δὼ Εἰσηλϑεν Εἰς τίω βασιλείαν, καὶ τοῖς κόλποις ορετούφα τῇ Α(φκαίκ, “(68 ἀπε- 
τηγθμίδετο, ἡ συϊοϊδ ςασόνος ἐμ κύριος, ἀλλ καὶ πτένητες Φἰστολϑιύύτει πολλοί, φησι ὼ σελλ ες. 
σιοι ΝΜ φισορρήτων ὠκοίνων δἰπολαύσογ.) αγαϑοΐ, ζριοωυὸμ τον μδὲ δέζω ἔφην ἰδεῖν " πλοισίος 
μϑὺ ὀλίχϑις, δὴ) ὃ πενήτων πολλῷ πλείος σωξομϑῴοις. σχόπει δὲ ακριξεἷς ἐξετάζων τ τῷ το 
πλούτυ κωλύμάτα,ὺ τὰ τῆς πενίας ἐλαιηὼ ματὰ: μᾶλλον δὲ οὔτε ᾧ πλύτν, ὅτε ὃ στοιίας; 
ὐλλ᾽ ἑχώτερφι ἢ κεκτηνϑϑων 94. στλιδωὺ αἰλλαὶ ποῖον θυκρλώτερον ὅπλον ἰδωμδμ. τί δῶν ἡ 
“πενία ἐλόθωμα ἐχᾷν δοκεῖ, ψεῦδυς.. (ἢ ὁ πιλρύτος ; ιὐχυβηφόυίαν, τίωὐ μωτέρᾳ 

χακᾶν" ἡ (ὃ ΔΙ σἴὔολον ἐποίησεν τὴ δχέφολον,οὐχ δντα τοιούτον ὀμιτσοϑεϑεν. πάλιν,δίξα 
πότων Τῇ κοικϑῷ ἡ φιλαργνεία. φἰς δζυ ἐξηκε πῆς ῥίζης ζαυτης χελυησίω,, ὁ γελούσιος, ἢ 15 

ὁπώηρι Οὐκ δὔϑοηλον δι ὁ πλούσιος "ὅσῳ γὰρ ἀν τις πλείονα, αὐδιξαλόται,τοσύτω πλιριό- 
γῶν ἐρῶ. κενοδοξία παλιν (ὰ μνϑία, Χυμφηνέται κατορθώματα ᾿ἄλλά ὶ ζώτης παλιν 
ἐγ ὁ πλουταῖϊ ἐσχήνω ). (8 τὸ πύητός, φησιν, αὐ τιϑεῖς, τίω ϑλίψυ, τίω' φιοχοδίθυ; 

ἀλλα τῦτο ἡ τῷ πιλουτοιῶτος κοινὸν, ὁ τότ μάλλον ἢ τῷ πένητος" ὦξε ὦ μϑὲὴ τὴς πενίας 
δυχεῖ 41) κακά, κοιναὶ ὁκατέρω! ὅγγ' ὦ δὲ τῷ πιλούτυ, μόγα, ἐκείνου, “ἡ δέ, φησιν, ὑτὸν 30 

δὲ ἘΜ λύαγκαίων πἰποοίδν πολλὰ δειναὶ ὁ πένης ἐργαζν.) :αὐλλ᾽ συονὶς πένης, συ οεὶς Ὦ.- 
στιῦτα ἐργαϊζε) δειναὶ δὲ ἐγ διφαν, ὅσα οἱ γυλουτοιῶτες χα ὁ πλείονα αἰθιζαίλλεαῖ, ἃ (κα ἐν. 

δὸν μυὴ ὡἰσολλιυύωι. οὐ ὁ οὕτω πένης ἐφίεπω, ῇΜ ὀυαγκαίων,ὡς δϊνμ αἷδιοῆωδ ἐ πλουταῖν 
οὐσὴ αὖ Ὀσαυύτίω ἰαοω ἔχᾳ αγοϑε ὃ γοῖσαοϑαι τῇ πονηϑλα, ὅσω διυδάμιν ζα!, ΕἰΌί. 
νιοῦ ὦ βούλετωι μάλλον, διύκῳ ᾿ βὕϑολον ὅτι μᾶλλον, ᾧ πλείονα ἐργασε , γον »Ὁ 13 

οὕτω δέδοικεν ὁ πένης ὑπὸ λιμοῦ, ὡς ὁ πλούσιος οὐχ τῆς ατωλείας ΦΜοντῶν τρέμει ᾧ 
ἀγχέ),ὺ τ τὸ μηδύπω τὰ πότων λαίφν. ὅτὸμ δίχυ Ἡ κενοδοξίας "ἐφήχῃ σελησίον χὐ πίω 

᾿ὐπβηφδυίας, ἡ φιλαργνοίας τῆς ρίζης ΔΜ κριδν ἀπόύτων, ποίαν ἕξει σωτηρίας ἐλπί- 
δα δὲ μυὴ πολλίω ὑχιδείξη.) φιλοσοφίαν; πῶς σγὲ βαϑιεῖγοι Ὁ φενίωυ' ὁδὸν; μὴ ζοίνω ζς 
Τὴν" πολ δόξας αἰδεφέρωμϑμ, αἰλλὰ πὶ πράγματα ὀξεταξωμϑυ. πῶς ΣΡ Οὐκ 4ο 
ἀζοπον ἰῇ νϑρ γοιϑῖν μὴ ἑτέροις πιξεύοιν, ἰἶλλ΄ Ὡἰριϑμῷ ὦ ψήφῳ τῦτο ἐχιτρέπειν, 
τῷ δὲ “Ὡραγμῦ; ψηφιζορϑίους, αγλως ταὶς ἑτέρων οὐ δασύρεοϑοι δόξαις,  ζῶτα 

γομαίῃν 

εἰχριξη ζυχϑν ἀπλῤτων ἔχον, ἡ γγώμονα, ὁ κόμόγα, δ ϑείων γόνον τί ὐἰπύφασιν; δ 6 
τ βακαλω καὶ δίομαι πλύτων ὑμδῇ  αἰφέντες τί δ᾽ δεῖν καὶ ᾧ δεῖνι δοκεῖ οὐδὲ τόνων, οἶς 

»ξαφοῶν 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΔΕΎΤ. ΛΔΟΥ. δ, ὅδ ον ζ, 
»φαφον ζαὔχα ἀπόρτα πιωθεύνεοϑε, ὴ ῷ ἀἰληϑὴ σ'λούτν μαϑύγτες, τῶτον διώκωνϑμ, 

ὕνα ἡ αἰωνίων Ἐχιτύχωνϑρ αγαϑῶν ̓ ὧν Ἄμοιτο πάγζῳς ἡμας Ἐχιτυχεῖν, ότι ὦ Φι- 

λϑνιϑεφπίᾳ. 

5 Λογ. ἡ. ν ΧΩΡΗΣΑΤΕ ἩΜΑΣ᾽ ΟΥ̓ΔΈΝΑ ΗΔΙΚΗ͂ΣΑ- 
αϑιυ,συοἶνα ἐφϑείοκινδν, ουὐοένα, ἐπλεονεκτήσαμϑν. 3. Οὐ τὸς χαζα- 
κρισιῃ λέγω. πσϑϑείρηκρι γδῤ, ὡς καὶ ἀσοϑ πον, ὅτι οὖν ταῖς χαρδίαις ἡ μδν" ἐφε 

Εἰς ὃ ((μυαπυϑοανῷν ὶ συζῃν. 

1ο ΑΔλι Ὁ αἰδὶ αἰγάγιης κινεῖ λόγον, συφέλλων Ὁ παχὺ τὴς Ὠχπτ μ- 

σεως. . 4, γὸ ἡλεῖξε καὶ ἐπέπληξεν,ως φιλουμϑμοις ὦ οὐχ ὁμοίως 
ἢ φιλούσιν, δλλ᾿ στορρυγνυμδῥοις ὃ αἰγαίπτης ὃ αὐ τὸ ἐτόρρις φ90.- 
β9Ι9 αϑαμεϊυμένοις, παλιν λεανᾷ Ὁ στροδρὸν ἣ ἐπηιμήσεως, λέγων, 

Γ χωρήσοιτει ἡμᾶς, τυτέτι, φιλήσοτε ὑμᾶς ὸ 299» αἰτεῖ λαθεῖν ὀνε- 
“Π ααηϑη, ὃ Τοῖς πϑρέχοισι τσϑϑ λαβιξλν όϊτων λισιτιλῇ.ἡ ἐκ εἶπ, 

φιλήσατε, δλλ, ἐλεεινότερϑν, χωρήσατε. ὡς ἡμας αἰπηλασέ, φησι ; Ὡς ὄξεξαλε τῆς δχανοίας 

τῆς ὑματέρρις; πο)ὲν φενογωρϑυ μίθα, οὖν ὑμῶν; η γ Εἶπον ὀμωτέρω, φενογωρεέιοϑε ἢ 
πῖς αὐλαύγχνοις ὑμδμ" ονζῳ ύϑα ὠΐῳ' σαφίέφερον διλών, ἔλεγο, χωρήσωτε ἡμας, αὶ ταύ- 
τῇ πάλιν ἀΐζις ἐφελκόνϑνος, Οσαθὲν γὰρ οὕτω ποιῶ φιλίλυ,ὡς ὦ μαϑεῖν (() Φιλούγθνον 

ΐοδὰ σφόδρα τύ ἐφίεται τῆς ἀγάπης ὁ φιλών. συσϊγα ἠδικήσαυϑν. ὄρϑι πῶς παλιν οὐ 

ζίϑησι ΓΝ ϑυεργεσίας, λὰ ὡ ὀψεπαρϑίφερον ᾧ σπληκτικώτεηρϑι ἑτέρως ᾧ λόηϑν “ποιδὶ, 

ὧμα σὲ ἡ ανίῆ.) ὧν" ψέυδωποτόλοις, σϑτϊνα, ἡδυκήσαι δ λέγων, σγείγγα ἐφ αίρᾳ «ϑμ, 
σύσνώ ἐπ᾿ λεογεκτήσα νϑν. 1 ἔφην, ἐφϑείρρ νϑρ » τοτέςην, σδοενα, ἡπατήσειμδν ᾿ ὥασερ ᾧ δορὶ 
δλαχοῦ λέγη, Μήποτε ὡς ὁ ὄφις Εὐὰν ἠπετησεν,οὐτω φϑαρῇ ζα νοήματα ὑμῶν. συν. 

25γα ἐπ᾿ λεονεκτήσεαιμϑμ, ἐχ, ἡρπείσοι νϑιν, Οὔκ ἐπενοήσαμϑν. ὸ οὐ λέγη τέως, τὰ ὶ τὰ ὠφε- 
λήσα μϑρ, αἰλλ᾽ εὐντρεηπικώτερον ποιων (ὃ λόγϑν, Οἕκ ἡδυκήσου δι, φησι" μονονειχὶ λόγων, 

οἷ, Εἰ αὶ μηδὺν ἦνϑν θὐερευτηκότες, φυϑδ οὐτως ἡμιας ἀιποςρέφεοϑτα ἔδει. Ουτὰ Ὁ οὐ 
μικρὸν, οὐ μέγα ἔχετι ἡμῖν ἐγκαλῶ. Εεἷῷᾳ ἡ ἠοϑυῖο τὴς βωρυτητος, Ἐχιδ ορϑού.- 
ται πάλιν. καὶ οὔτε ἐσίγησε κα δίχα (ου Ν᾽ αἱ οἰ σνετησεν)οῦτε εὐδϑρθώρον Εἴασι ὃ πρα- 

30 αὐ πὸ λρηϑυ᾽ ἥ Ὁ» αὐ πλέον ἔσσληξε, ὺὶ ἃ Φησιν; οὐ «δῆς κατακρισιν λέγω. πῦϑὰεν δὰ- 

λον; ασδϑείρηχᾳ .», φησιν, ὅτι ω ταῖς καρδίας ἡμδω ἐφε Εἰς τὸ (ὑωαπυθανγὰν ὁ συξῃν. 

μεγίέτη φιλίᾳ αὐτὴ, ὁτὸμ ἡ χαταφρονένϑμος, ὲ ((μαποϑομὰν ἀὐύζις ὼ συζῆν αἱρῇ... σον 

γοβασυλαύς ἐξε οἰ» τας χαρδίαις ἡ μδω,αἰλλ᾽ οὕτω, φησὶν ὡς Εἶ πον. ἐγι γ ἡ Φιλδνρὸ μι-- 
δγώοις φθύγήν᾽ ἀλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς ὅτω. καὶ ὅροι καἰντο θα ((ἰώεσιν ἄφατον. γ } τὰ γεγε- 

35 γημϑνα ΩΡ αὐ! ἦ εἶπεν ἴα μιὰ δοξη πάλιν ὀνειδίζειν, αλλ ὐπὸ δὰ μϑιόντων ἐπαγ[ϊλλεΐ). 
δὼ ὍΝ συμεθηγφησιν, ἐπενε ϑύωαι κίνδυνον, πάντα ἕτοιμος χ᾽ Ζύ' ὑμδυ παι καὶ οὔτε 9τύ.- 

ναΐος, οὔτε ζωή μοί ζιχᾳϑ' ἑαυτὸ Φαρεῖ) ̓ αἰλλ᾽ ἔνθεος ἐν ἦτε ὑμεῖς, τῶτο ἐμοὶ προϑηιϑτε- 

69), καὶ θτονατος ζωνς, ἡ ζωὴ ϑανατε. ἀλλα Ὁ ὥ το δι δυ εἰν, δλθν ὅτι φιλίας Ὁ ἢ ζην 

τίς σέ κ αὐ δ λοι ἡ ΤΜ μὴ Φίλων » τος δζζυ ἕνεκεν ὡς μέγα, ἰδ, τίϑησιν, ὅτι καὶ σφόδρα μέγα | 
λ δ θα γο ὅ4), πολλοὶ (ὦ γδ" κακῶς πηραἤρισι ((μαλγϑύσιζοῖς φίλοις β,δοκιμούσι ὃ" οὐζκέτι Ι. 

( ωυηδονῖ), ἀἰλλα' φϑονούσιν. αἰλλ᾽ οὐχ ἡμεῖς. αἶλλ᾽ δῤ τε ἐν συμφοροίς ἥτε, οὐ Φοζού.- ᾿ 
Αἴθα κοινωνῆσωι τὴς ϑυσημερίας ὑμῖν᾽ ἐὺ τε χαλώς ποραήντι, οὐ βαλλόᾶθα τωὐ φϑόνῳ. 

Εἴτα ὅη 4: (ἀμεχῶς ταύτα ἔφρεψε, λέγων οὐ φενοχωρέιαϑε ον ἡμῖν, τὸν φενογωρένεϑε οὖν τοῖς ᾿ 
ατλιαγ χροι: ὑμδῶ, ἣν χωρήσουτε ἡμαᾷ, καὶ τ λατιμίϑητε καὶ ὑμοῖς, ν σύνδνα ἡδικήσω μϑμ, 

Οἰεγίοιϊ. τοῃ].3. Οςς͵ καὶ 



κἀς ζ. 4, ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Βόρ.τ.8. 

χαὶ ἐδύχει πάντα ταῦτα αὐ ὁἢ κατάγνωσιφ᾽ ἄροι πῶς χαὶ ἑτέρως Ὁ βουρυ τῦτο πρβᾳ- 

μιυϑαῖται, λέγων, 
4 ΤΠολλή μοι ἰβῥισία αρὸς μας. Δια τῶτοτοιαύτα Ὀλμῶ, φησιν, αὶ ωρὸς κα ]αί- 

χρισιν λέγων αἰλλα ὅζᾳ Ὁ πολλίω' πϑρῥνσίδν" ὃ ᾧ λϑωτέρω δυλών ἔλεγε, Πολλή μοι χαύχε- 
σις ἰΡ ὑμδίι. μηὸ δηλ τομίσηπε, φησιν, δῖ, ΚΦ Ὅωτα λέγω, ὡς χατεγνωχωὺς ὑμῶν 9 
καϑώπαξ λέγω (σφόδρα γὰν ἐφ᾽ υμῖὴ χκαλλωπίζομαι ὑκαυλχώμα!)αλλα' καὶ κηδόνϑμος, 
ὦ βουλόμϑνος ἔχτδοιώαι μειζόνως ὑμᾶς «τοῦς φιρετίω. δὲ τοῖς ἙΦραίοις μ᾽ πολλίω ἐ- 

πίδμησιν ἔλεγε, Πεπείσμεϑου δὲ δὰ ὑκίόν τῶ κρεΐῆοια, ἡ ἐχόιϑνα, σωτηρίας, Εἰ οὐ- 

τῶ λφιλούνϑμ. Ὠχιϑυμούμϑρ δὲ ἔχαφον ὑκκὸν τίωὐ αὑτίω ἐγδιείκψυοϑια) ασουδέωυ' εἰς τίοὶ 

πληρϑφοοίλν τῆς ἐλπίδος ἀχρλ τέλοις. οὕτω δὴ ἡ ὠ ζυῦϑα, ιο 
ΠΟΝ μοὶ καύγισις ὑπὸ ὑμκδν᾽ Π ϑς ἐτέρϑυς καυχὸ μεϑοί, φησιν, ὑπ ὑόν. 

Εἶδες πῶς πϑρομωϑήσουτο γνησίως "ὦ οὐχ ἀσπτλοῖς καυχῶμα! φησιν, αἰλλα' ᾧ σφόδρα: ἐ- 
πήγαγε γϑιω λέγων, Οπ' πεσλήρωμφι τῇ πρ᾿ βακλήσιι. Ἀπηΐίε 

Ποίᾳ ὐρακλήσει; τῇ μὴ ὑρδῇδ, ὅτι δίορθωθέντες, αἱ 9 ἔργων χὐδεκαλέσατε 
μι. τῶτο φιλοιυς ὅκα! ἐγκαλῶν αὑχὺ τὸ μὴ Φιλἕοϑαι, καὶ διδοικέναι μὴ, τὖβα τῷ μέ- τς 
(υ ἐγκαλέσας, λυπήσῃ. δζρβ τϑτὸ φησι, πεπλήρωμαι τὴ χρὐροικλυήσει, 

Ὑπεραΐξεου δ ομαι τῇ χαρᾷ . Αλλαὶ ταῦτα δοκεῖ, φησιν, ογαντία 41) τοῖς 

ποϑϑέτοιρ' αἰλλ᾿ Οὐκ ἐςῃν, 'ὅχω ᾧ σφίδγα συμξαλοντα.ταῦτα γοῤ ὠκῶνα θυαρϑαδικτα 
ποιὲϊ, χα ὁ “} αὶ τύτων ἔπαιρος τίωὺ ἐπ ἐλέγχων κείνων ὠφέλειδν γνησιωτέραν ἐρ- 
γοίξεται, κι ασοκλέπήων αὖ δμ' τὸ ὀδουνηρόν. 9 χαὶ σφόδρα γνησίως κέηγρηται τοῖς βήμασι το 
τιΐζοις, χαὶ φιλοτίμως. συ γὰρ Εἶπε, πεπλήρωμαι τῇ χαρῷ, ἀλλα;, αἴβιοσ ϑΐομαι" 
μιῶλλον δὲ οὐδ πόθεου θθομαι, ἀλλὰ αἰ τ ραθεοσεύομαι καντῦϑεν παλιν δεικρες (δ) πό- 
ϑον,ὁτι καν οὕτω φιλῆται ως χαλράν χα ἀγάλλεαδ, δυνπω ἡγεῖται φιλῶ! ὡς φιλῶν 

4 καὶ , “κι , ὦ ἢ »“νμᾺ,ργ, τῷ 
ἡ, στὰ Ὁ πὐὸ Εἰληφένα,᾽ ουτὼς ἀχοροςφος πῶ σφόδρα φιλὺν ὠΐφις ζω. τὸ Ν «ρα 

Δ ἐρωμϑμβων ὁπτωσθιον φιλῴᾷαϑαι,πολλέίω φέρει τίω χδρϑῤ,ο ΩΣ στρύδγρα ἀύζις φι- 

λῷ. ὥξε τῦτο πάλιν τὴς ἀυτ αἰ γαίπης σημεῖον ὦ. ἡ ἐλχὶ ὦ τὴς αρὐοκκλήσεως φησι, 
πεπλήρωμαι ̓ ἀπίέλαῦον ὅπερ ὠφείλετό μ6ι" "χὶ ἢ τῆς γαρϑις, αἰπρούξεοσθυομαι ᾿ 

τοτέςῃ, ἡθύμησοω, «σϑϑς ὑμαξ, διλ' ἀπελογήσοιοοᾳε ὀρχϑιώτως, ᾧ ϑρεμνϑησαοῦε. 
Οὐδ )ρ' μόνον ὀμείλοτό μι τίου εἰ ασύϑασιν τῆς λύπης, δυλαὶ ὸ χαιδοὶν ἐποιήσειτε πλεί- 
ογα. Εἶτω δυλωΐν αὐτῆς ὃ μέγεθος, οὐ τώτῳ μόνον δείκγυσον ἀὐΐρ,, τῳ Εἰπεῖν, ὅτι ιἰπβ- 30 
πήδεοσ θύομαι τῇ χβῷ, λα καὶ τῷ ἐπαγαγεῖν, Ἐπὶ πασῃ τὴ ϑλίψά ἡμδ! Ὁ) 

Τοσαύτη δ᾽ ἔμδη δὲ ὑμας ἡμῶν ἡδογή ϑιμομδῥη,ὡς μηδὲ τοσαύτη ἀἰμαυρωϑίωαι 5λί- 
᾿ψ, »λώ τῇ αὐβιοισία, τῷ οἰκείν μαγέϑοις τὐθολνέοϑαι ὟἋ Ἕ καιταλοι(ὄγτων ἡμας λυπη- 

ραδν, ὶ μὴ ἐφᾷναι ἰοϑησινήμαξ αὐνὖἭέΘῤλαςῷ.. Ὁ 
4 Κα γὰρ ἐλθύντων ἡ δῶ Εἰς Μακεδονίλυ,ουνὶμίαν ἔσχηκεν ὀῤεσιν ἡ σῤξ ἡμῷ. ὀ τ: 
Ἐσπφδὲ γὰ} Εἶπε, τῇ ϑλίαψά, λέγ ἡ ποταπῇ ϑλίμ 4 καὶ ἐπαίρει ζωτίω τῳ λόγω,γα 

δείξη μεγλζω ὅσων τίου ἐκ τύτων εὐ δωμυϑίθν ἃ χαροαν,Εἴγε Οσαύτίωυ ἀἰπεκρϑύσατο 
ὀδυωζω. Αλλ᾽ ὦ πρὶ ϑλιξόμνϑμοι. Πώως ὦ πόρτί; 

Ἐξωϑον μούχαι ̓ Παρᾳᾷ ΥὮ ὠπίςων. Εσώϑεν Φόζοι᾽ Δια (δι «- 

εϑενᾷς ΟΜ πιςῶν, μυὶ τὐδωσυρωσιν. Οὐνίὰ γ δ.) «ρδο Κορανϑίοις μόνον " Οιαῦτει (μωέ- ,ο 5 πίπ 
(αμεν, δλλα αὶ ἀλλα ρύ. 
6 Αλλ᾽  ͵ὐκκαλώ (ἦν ταπφοις, πὐρεκοίλεσιν ἡμας Ἐλὶ τὴ περοισία Τίτν. 
Ἐπάδὰ )ᾺΡ μεγάλα ὠύφις ἐμδοτύρησεν [αὐτοῖς] Εἰπὼν, ἥα μὴ δόξῃ κϑλφκθύειν, 

εὔϑτυροι αὐϑάγή Τίτον (ὃ ἀϑελφὸν, ὃς δ αὐ δὲΓ ἀφίκιν» ασοὺς (Ὁ Παῦλον κ᾽ τίω 
κοῶτιοον 

ὃ. ΝᾺ 



᾿ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣῚ,. ΔΕΥΤ. ΔΌΓΙ, μ, 6:7) κε ζ. 
πυϑϑτέραιν Ἐχιφολίω,, διηηνύμϑμος αὐτῷ τὰ τὰς «ὑὙδὴμ δϑρθώσεως, σὺ δὲ μοι σκότου αὶ πῶς 
πϑυταχοῦ μέγα πϑεται τίω “χπὐρουσίαν Τίτου. καὶ γὸ ἐμασοϑοϑν Φυσιν, Ελϑων3 Εἰς τίω 4. Κορ βιι; 

Τρωάδα Εἰς ὃ ῥασίδλιον, οὐκ ἔορηκοι δνέσιν τῶ πγθυματί μου, τω μὴ δὐρέν μα Τίρν 

(ὃ ἀδιλφω μου. ἡ ανζχοθω πάλιν, ἔχ: τῇ γεοισία, Τίτου “πβεκλήϑημϑδμ, φησι. καὶ δ 

4. βούλεται ἀξιόπιτον αὐἴζοῖς καταςφῆσαι (ἢ) αὐδρα, ἡ φίλον σφίδρα ποίησαι. ᾧ ὅρᾳι πῶς. 
αἰμφύτεροι κατασκξυαζει. ῷ Δ γ» Εἰπῷ, οὐκ ἔογηκα λύεσιν ῷ πγθματί μα, ὃ μέ- 
᾿γιϑος αὐτῷ δείκψεσι τῆς ἰροτὴς᾿ ᾧ ὁ Εἰπφν, ὅτι ἐχὶ τῇ λίνῳ ἡμδῖν κἡὶ πϑδοισία, εἰντῳ ἤρ.- 
κεσεν Εἰς ποὐοαμυϑίαν, 

7 Οὐ μόνον ὃ ἐν τῇ “ϑροισία, εἰστ δλ αὶ ἡ τὴ “«ὐρακλήσει, ἢ ““ξεκλήϑη ἐφ᾿ ὑμῖν, 

ι. Οἰκειοῖ ζις Κορινθίοις (δ) αἴϑρα. φυνὲν γὸ ὅτω φιλίας ποιεῖ κὶ συγκροτεῖ, ὡς ὃ δέξι.. 
ἐγ τι ὦ ὑγιἰς αἰδέ, τίνος Εἰπεῖν᾽ δὰ Τίτῳ μἶδοτυρεῖ λόγων, ὅτι πρὐδα ϑμομῦμος ἐτίρωσεν 
ἡμιας χοῦ τὴς ἡδυνῆς, ζοιαύτα αἰδὲ ὑ δ" ἀπήγίολε. Ὁ οἱ τῶτο αὶ παφϑισία, αὐτϑὶ ἠυ-- 
Φρανέν ἡμιαξ.. οὐ γὰ μόνον εν τῇ αὐδασία το ἡϑηρδρ, διὰ αὶ Ἰχὶ τῇ τ ακλήσει, ἢ 
πϑλεκλοϑη ἐφ᾽ ὑμῖν. ᾧ πῶς “πϑρεκλήϑη ; δχρὶ τὴς τὀρετὴς ὑμδῆν, ὀζρὲ Τὴ χριτορθω μῆξ. 

14 δ)͵9.ὺ ἐπαγή, Ανάήέλλων ἡμῶν τέωυ ὑμιεῖν ἔγγιπύϑησιν, τὸν ὑμιόν ὀδυρμὸν, τὸν ὑμῶν 
ζῆλον αἰ χὺρ ἐμού. Ταῦτα αὑτὸν ἠυφρανέ, φησι, ζωῦτα χϑρεκοίλεσεν. Εἶδες πῶς 
ἢ αὑτὸν δείκνυσιν αὐ δὶϑ' σφοδρὸν ἐφοις-ω, Εἴγε τίωὐ ὠκείνων εὐδοκίμιησιν, οἰκείλν αρὐδά- 
χλῆσιι ἐ1) ἡγεῖται, ἢ ὡς ἐπ’ οἰκείοις αἰγαϑοῖς ἐλϑῶν ὀκαοχάπο πρὶ Πωύλῳ ; ὦ ὅφϑι πῶς 

αὐζῷὰ ϑερμῶς ἀπαήίλλει, τίω" ὑμῶν ἐχιποῦησιν, τὸν ὑμωών ὀδυρμῶν, τονυμον ζῆλον. Εἰ- 
ἃο κὸς "Ὁ αν πενθεῖν ὁ ἀλιεῖι. τί οὕτως ἐδυογέφαινεν ὁ μακρίθλος ΠΠαὐλος; τί τοσούτον απτέ. 

ζῆ γθόνον ; δ σε πιλώς Εἶπε, δάκρυα, αὐλλ᾽ ὀδυρμόν᾽ ογοὶ, 'δγηθυμίαν, αἰλλ᾽, ἔχτο 

πῦϑηϑυ" οὐνδ ὀργά, ἀλλά, ζύλον, ὲ ζλον πάλι τὸν τ εἰυτο Ὁ" ἐκ πῇ πεπορνϑυκό. 

τος, Τ' ὧκ ΝΜ κατηγϑοϑιώτων. ἐπυρώϑητε 5}, φυσι, καὶ Ἰξοκοίητε δυξαϊμδνοίμε (ῷ γραμ- 

μαΐᾳ. δα τα αἰδιοσευᾷ τῇ χαρᾷ, δῷ ὗτα πεπλήρωται τῇ κοὐ δακλήσει, οἷ αν 
13 δὟὋϑ κα ϑηα᾽ο. ἐμοὶ ἢ δυκεῖ ζχῶτα οὐ “σοὺς ορωμυϑίαν ἿΜ ἐμισθϑοϑοι Εἰρηαϑαι μὸ- 

νον, ἀλλα ὦ Εἰς πσολξοπίω 0) καιτωρθωκότων «ὐζῳ. ἡ) }Εἰ ἢ τοῖς ἐμιασδθϑυ ἐγ-᾿. 
κλήμασιν Εἶναι ἦνας ὑπευθεωύοες ἡγρίμαι, χαὶ Ἢ ἐπαίνων τώτων ὀυαἶξέίοις αλλ ὅμως αὐ 

ὧν οὐ αἱ σιρεῖ, ἀλλα κοναὶ τίϑησι χα (αὶ ἐγκώμια χαὶ τὰ ἐγχριήμωτα, διδὸοις ῷ (μωει- , 

δύτι ταῖν ἀκουόντων ζχιλέξαρϑαι τὰ οἰκεῖα, ὅτω γὸ κακεῖνα ὀῥεπαρϑὴ ἐγένετο, ὁ ταῦτα 
30 Εἰς ζῆλον ἥγε πολιω, ᾿ 

, Οὕτω καὶ νοῦ χοὶ οὖν ἐγκαλουμῆθες οἡ ακείαϑει, ϑρζυεῖν, καὶ ὀδυρέοϑαι, οὕτω (ὧν ΗΘΙΚΟΝ 

ϑιδωσκαίλοις ποθεῖν, οὕτω μᾶλλον πατέρων Ὀχιζητεῖ, δὲ ὠκείνων ὥ γὸ ὃ ζῆν, χα 5. τώτων 
ὃ χαλώς ζὥν ν΄. οὕτω “οὐ Φέρειν υπτπμήσεις πατέρων, ὅτω τοῖς ἀσοληγδυρϑίοις [χο6- 
ὦ] (μμαλγεῖν ἐχὶ ὧν αρδοτλμονζᾳς, οὐ » ὦ ἐς κείῖτω ὃ “πὸ ρ, ὅλα χαὶ ὦν ἐὰ 

35 μὲν. καν “ὃ ἴδ ὁ ἡμδοτηκώς ὅτι ἐπετιμεήδη ὦ οὐρα τὸ παΐζϑς, ὀκολακβῦνν ὃ Ὥρα ΥΜ 
αἰδελφών, ῥαϑυμότερος ον. ΣᾺ ὁτλρμ ὁ πατὴρ Ἐχιδιμήσῃ, ((μυοργίαϑητι ἢ σὺ, Εἴπε ὡς ὶ 

αἰδελφοξκηδυμϑμος, ΕἾ τε ὡς πωτοὶ (ἀωαγόμακμ " μόνον Ἐ)τίδειξαι πολλίω τίω ἀσου-: ᾿ 
δά,  πένϑησον, υιὴ τι ἐπετιμεήϑη,δλλ ὅτι ἡμδ τον. δὼ ὃ οἰκοδομήσω ἐζ ἐγω,κουτολύσῃρ ἶ 
ἥ σὺ, Φι ὠφῇήσα δ πλέον ἢ κόγτας; μᾶλλον ἣ ὃ μέχθα τῷτο σοι τὰ ζ: ζυμίας, Δα ὦ κ᾿. Ϊ 

40 λασῃη ἀΐγής Ἐχὶ σαύτόν. ὁ γ κωλύων Ὁ τραῦμα ϑεραηγά ιϑέιϑαι, τῷ πεποιηκότος ἀὐν οὐκ , 

ἐλοέτονα ἔχει κόλασιν, ϑολαὶ ̓ὴ μείζονα ἐγὸῤ ὅδ ἶσον πλῆξα;,ὁ ] πλὴν κωλυσαι λρα.- 

σπευθῆναι. ζηο (ὦ γὁ θάνατον τίκτῆι πάντως, ὀκῷνο ὃ αὶ πάντως. ζώτα δὲ μοι ἐρη.) «σϑϑς ὑ- 
μας, ἵνα ἑωυοργέζηοϑε τοῖς αβχοῖσιν ἐφ᾽ οἷς διχᾳίως αἰγθμακτούσιν εἴν ὅτὸν ἰδητό να ὅχι-: 

τιίϑνδινον, παντες Ὁποςρέφηοος μαιξόγως ἢ ὁ διδαίσκαλος" ὑμας φοξμοϑω μάλλον, ἡ 

Φμεγίοιβ,τουι,3. Θβῥθ " αχοναι 



χε ζ. 8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
αβχογζωι ὁ πειπλημμεληκώς, αὐ (ὦ γὺ (ὃ διϑοίσκαλον φοζυϑὴ μδγον, οι χέως αἰ δ τή.. 
σε.) ἐν ἢ. Ὀσουτῶς ὀφϑοιλ μους αὐθιφέλλη.) , τοσαῦτω φύματα, οὖν ταλείονι ἔςαι ασφα.- 
λεία. ὥαπεργδρ, Εἰ μὴ ζωῦτα ποιοΐϑμ, τίω ἐσρυτέωυ δωσορμϑμ δικζωυ" οὕτως Εἰ ζώ- 

τα ἐργαξο θα, τῷ κέρδως τῇ Ὠχ τῇ δίϑρθωστι κοινωνησομϑν. οὕτω τοίνιωυ ποιοΐωϑρ᾽ κα 

Εἴποι ἄις, ὅτι φιλαν,ϑοφσγάσοι (ὃ ἀδελφὸν, τ» ωρέπτι χραςιανοῖς ᾿ μλυϑανέτω, ὅτι ὁ 5 
ὀργιξόμϑμος φιλανιϑοφηάσε)), οὔκ ὠκήνος, ὁ πσϑϑ τὸ χαιρϑῦ χαλώδν αὐτὸν, ἡ μηδὲ αφι- 

εἰς ἐἴνϑησιν λαιδᾷν τῷ τσ λημμελήμισιτος. Τὶς γοῤ, Εἰστέ μοι, τὸν πυρεταίνοντα  Φρενίτιδὶ 
κατεγσβϑρον ἐλεᾷ, ὁ κατακλίνων ἐχὶ τῆς θυγὴς ̓  αὶ δισμιών, τὸ σίτων ἡ ποῦ “δ οὐ ππϑόση-. 

κόγτων ἀπάγων, ἢ ὁ διδοὺς αἰκροἶτα ἐμφορηϑίωναι, ἢ οὖν ἀξοισία κελεύων 6), κὶ πάντοι ποι- 
ᾧν αἶπερ τονυγιαϊνονζῳ δι4; οὐχὶ πὸ ἃ καὶ ἐχιτοίζει ὃ νόσημα, ὁ δυκϑν φιλὸν,ϑ γί ε- 

ἐδ δα φορῇ δορλούται οὗτω δὲ ὁ ον ζρῦϑα ψεφιζήϑω. καὶ τὸ φιλὰμ ϑερπίκε ἰδὲ, 
ὃ μὴ πὸνζᾳ οὐ ̓,ϑφίξεοϑαι τοῖς κϑύμψοισι, μιηδὲ κολοκεύενν ζας ἀτόποις αὐ Μ᾽ ὅχιϑυ- 

’ μίας. σοσδὲὶς οὕτως ἐφίλει τὸν πυρνευσεινζῳ, ρα Κορινθίοις, ὡς Παῦλος, ὁ κελεύων «τὸν 

ἰραϑοιῶαι τῳ Σατὸμά " ΟΣ εξὶς οὕτως αὐτὸν ἐμισει,ὡς (ὦ συγκχροτούντες καὶ )γεροιτγά). 

ογτις. καὶ τὸ πέροις ἔδειξεν. ὠκῴιοι ζ γδῤ αὑτὸν καὶ ἐφύσησαν, καὶ τίωὶ Φλεγμογίω 153 
μαείδονα Εἰργασοιντο" ἔτ ὃ καὶ κα τέξελλε, καὶ Οέκ αἰπέφη, ἕως ασοὸς καιϑαι ρον ὑγίειαν ἡ- 
γ»απ, καὶ (ᾧ δὲ τω οντί κϑχῷ «δλσετίϑεονιν, (τ ἢ καὶ τὸ ἐΐξ Ὡρχὺς “μόνϑρμον α)έ-: 

ασασι. τότος καὶ ἡμιῇς μαϑωυϑυ τῆς φιλαν,ϑ69-πίας τϑονόμοις. καὶ ΝΣ ἵσισον ἂρ ἴδῃς 
χτ' κρηαγονν Φερϑνϑρον, χαλπὸν ἐμδαλλεις, καὶ α!αχαητίζεις μα’ σφοδρότητος ᾽ καὶ μα- 

είζες πολλάκις “ καίποιπ τῦτο κόλασις ὅφηγ᾽ ἀλλ᾽ ἡ κύλφσις αὐτὴ σωτηρίας μήτηρ δφίν 10 

οὕτω ὁ Ἐχὶ δὼ αἱ οδοτθμόντων “ποίησον. δῆσον τὸν πλυμμελήσαντα, ἕως αὐ δξιλεωσι τὸν 

Θεον᾿ μὴ ἀφῇς λελυμνϑρον, ἴα μὴ πλέον δέϑὴ τῇ πῷ Θεοῦ ὁργἢ ., δὺ ἐγὼ δήσω, ὁ Θεὸς 

νι ἀκορ αιλα, Οὐχέτι δεσμῷ" δῤ ὃ ἐγώ μὴ δήσω, ζον ἄῤῥηκτα αὐτὸν νψϑμοι δεσμά, ἘΪγδ ἑαυτῶν ἐκοί- 
νουϑυ, Οέκ ἐμ ἐκοιδκῖθα.. μὴ δὺ ὠμότητος δὴ νόμιζε Ὁ τοιούτον ἡ ἀπὸν.ϑ.»πίας, ἀλ- 
λρ' τῆς ἀκρᾳς ἡμερότητος, τὸ τῆς ρίχης ἰατρείας, καὶ πολλῆς τὴς κηδεμονίας: ΔΛ ἰχϑμὸν 15 

ἔδυσεῖν γοῦνον “ιμωοίθμ, φησί. πέσον, οἰπτέ μοι; ( αυτὸν ἡ ἔτη δύο ἡ ποία; δυλν υὶ τῶτο ζητῶ, 
γθόνου “πλῆθος, ὠλλώ ψυχὰς δίόρθωσιν. αϑτο τοίνεου ἐχίδειξον, Εἰ κατενύγηστειν, Εἰ μι. 

περαΐλογτο, ὃ πϑρ γέχϑνον ὡς ἀρ μὴ τῦτο ἡ, σσεῆν οφελος τῇ χρόνου. γεν γὰβ Εἰ 
πολλάκις ἐπεδὲ, ϑη ὃ τραῦμα ζητούνϑμ, ἀλλ᾿ Εἰ ὠγησέ ἢ, ὁ δεσμός. Εἰ (Μ᾽ δυ ὠφέλησε 

ᾧ ὦ γούῳ βροχή, μοκχέτι «αφόσκείαϑω ᾿ Εἰ 8 μηδὲν ὠγησε, ᾧ κ᾽ δέκοι ἐγιαυτοιξ ἐτι ! 
πυροσκείοϑω᾽ καὶ ὅρος Οὗ ἔσω λύσεως, τῷ δεδημϑῥου Ὁ χέρδος. αἢ οὕτω αὶ ἡμδὼ αὖ δ, χαὶ 
ὙὩ λοιπῶν Ὠχιμδηω θα, ὁ μὴ τοὺς ὀν,ϑεϑπων βλέπωμϑμ δόξαν ὦ αἰδιευύζωυ, αλλά 
“πίω ὠκῶ κόλασιν  Ὧδ δειδὸς εὐννοοιώτες, ἡὶ ἀπ πόῥτων, τὸ τὸν Θεὸν “ϑροξεωεωϑαι, 
σφόδρα τὴς μετὸμοίας ἐχιτιϑίδν φαῤμαχᾳ᾽ καὶ ὕλὴ τίω καθουραῖν ἡξουϑῳ ὑγίειλν 

Φχίως, ἡ ὑϑηύτων Ὠχυτθυξόμεϑα ἀγαϑών" ὧν ὅῥοιτο παγᾷς ἡμας Ὠχιτυχεῖν, χαί- 33 

εαπιὶ φιλὸν,ϑενπία, ᾿ 

ο 

Ὁ» ῳ 

Δογιο, 8 ὩΣΤΕ ΕἸΙΚΑΙ ΕΛΥΎΠΗΣΑ ΥΜΑΣ ΕΝ ΤῊ ΕΠ!1- 
φολῇ, δ μεταμδήοιφι, Εἰὼ ματεμϑηομέωυ. 

49 

Απολογεῖται 

᾿ 
ὅ. : ζ Ἶ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΊΤ.. ΔΕΥῚΤ ΛΟΓΙῚ κ. ὅ:9 κἀν ξ. 

ἀρ τὸ Γ]0 λον αἴτο λοιπὸν “ρ τὴς Ὀχιφζολῆς, ὅτε ἀχίνδυωυον ζω ἀὐδοιὶ 9«- 

οαττάσειν, τῆς αἱ μδοτίας διορθωϑείσης ᾿ ὦ δείκρεσι τῷ πράγματος 
τίῳ ὠφέλειδν. ἐποίησε μδμρ γ) ἀὐ' χαὶ ἔμσοϑεϑνν, Εἰπων, 
Ἐκ γδ)9 πολλῆς Θλίψεως καὶ (Ἰωοχὰς χαρδίας ἔγραψα ὑμῖν, ἐχ, Κορ δὲ 
ἵα λυπηϑῆτο, ἀλλα τίω αἰγοίυω να γνώτε, ἐῶ ἔχω" «ἴδιου- 
τίέρως Εἰς ὑμας. ποιὲς ἢ ἀύφ' καὶ γεωώ, δ, “αὐ λειέγων οὕτως ὠδο' 

κατασκέναζων. ὁ οὐκ Εἶπε, ασϑότερον μετεμϑλόμιδωυ, γεῦ ἢ ὶ μετωμέλομιϑῃ " δυλιαὶ Ϊ 

πῶς: οὐ μεταμέλο μαι νεωῦ, Εἰ αὶ μετεμϑηόμιζων. Εἰ ὁὶ Τιαῦτα ωὦ, φησι, ὶ γεγραμμώα 
το Δ5»᾽ ἐμοί, ὡς αἰ χυῴβανειν ὦ μέτοιον “ὃ Ἐχητιμήσεως, ὸ ποιῆσαί μα μότου μδιγηκλέεσαι " ἐλ-- 

ν΄ δορὶ πολυ κέρδος Ὁ δξ αὐτῇ, οὐκ ἐά μι μετουμεληϑϑέωαι. ζυυῦτα ὃ ἐλελυ εχ ὡς αἰμέτρως 
ἔχιτιμήσας, ἀγα ἐκωμια αὐδῇ αὐξων. τοσοιύτίωυ γὴ ἐπεδείξαοϑε τίω δίϑρθωσίν, φησιν, 
ὡς, Εἰὺ ἔτυηρν στφροδρότερον πλήξας οὕτως, ὡς ᾧ κατοιγναίγαι ἐμφυτῷ, ἐπαρᾷν με γι Ϊ 
ἐμαυτὸν ἰτὸ ΤΆ τέλους. κοι ϑούπερ [5] Ἐχὶ Υδρ" πεδίων, ὁτὸμ δέξηται ϑεραπείδω λυ- 

ΙΖ πούσαν, οἱονεὶ τομίων, ἢ χαιύσιν, ἢ πίχρϑὶ φαρμακχον, αἰδεωῖς αὐτὰ λόιποι κολοαικθυαμδυ᾽ {'.. 

τῷ ᾧ ὁ Παῦλος ποιῷ, ᾿ Βλέπω Ν ὅτ| ἡ ἐχττολὴ ὠκοίνη, Εἰ και πσρὸς ὥρφιν, ἐλύᾳ 

πησεν ὑμας " “; ' 
9 Νιωῦ χαίρω, εχ ὅτί ἐλυπήϑητε, ἌΛλ, ὁτι ἐλυγτη ϑητε Εἰς μετόμοιαν. " ΄ 

Εἰπὼν τι μοταμέλομαι, λέγει ἡ) τίω αἰτίδυ, τὸ γρήσιμον φϑεὶς τὸ ποτ γ6αμ.-. 

20 μόν, ὶ (ἀωετῶς οἰπολοορύμϑμος, ἢ λέγων, Εἰ ᾧ ἀσϑβς ὥραν, τὸ ὥ )5} λυπήρϑν, βραςι 
αὐ τὸ ἢ ὠφέλιμον, διϊιυεχές. ὶ τὸ ἅ εὐκόλυϑον ὦ Εἰπεῖν, εἰ ὦ “«οϑς ὧρϑῳ ἐλύπησεν 

ὑμας, δλλαὶ Δ] α' πϑμτὸς πυφρρνον ὑμιὰς ᾧ ὠφέλησεν. δλλ᾽ οὐ λέγει την" Ὡλα φρὶν. ᾿ 
πὶ κέρδὸς Εἰ πεῖν, μεταξαύξι παλιν ἐχὶ ἕῳ ἐγκώμια αὐ δ, ἢ τίω “ἐἰπύδειξοντὴς ἑαυ 
κηδεμονίας, λέγων, γιοῦ χαύρω, οὐχ ὃτι λυπήϑητε (τί γδΆμοι κέρδος οἰπὸ τῷ λυπηϑίωμῳ. Ι 

22 ὑμαξ 1) ἀὐνον ὅτι ἐλυπήϑητε Εἦρ μετὸμοιαν, ὅτι ἐδγεξι κέρδος κἱ λύπηοἐπεὶ ᾧ πατὴρ ὅτὸν. Ϊ 
ἴδῃ παΐδω τεμνόμϑρμον, οὖν ὁγι ὀδευνάπα χούρειν ἀλλ᾽ σι δἰορθούτεη ἡ οὕτω ὗ΄. ὅρᾳ .) 

πῶς ὉΠΟΎ πραγ μᾶς ἐπ αὐτῷ μεταφέρω τὸν τρυρθωκαν ᾧ τὸ λυπήρϑν τη: 
Ἐχιζολῇ λογίζεν), ὅτι πσρὸς ὥρθῳ ἐλύπυσεν ὑμαξ, λίνων, τὸ 8.65 αὖτὴς γμρήσιμον Ω9) 
αὖν ϊμ κατόρθωμα φησιν. οὐ γ»} Εἶν; δπ διωρθωσᾷ, ὑμαξ καὶ Ἰητιτολὴ {Εἰ οὗντως 

40 εἴ εν) αἰλλ᾽ ὅτι ἐλυπήϑητε Εἰς μετόμοιὸν. ΒΑυπήδητολοδβζν Θεὸν, ἥα ὦ. ͵ ' 

μηδὲν δ ἡμὰυ ζημίωϑητε. ες Εἴἶδὴς (ἰώεσιν ἀἰφάτον : Εὐ»ὰ» μὴ τὗκῳ ἐπτουϊσωμδῇς. Ι 

Φησιν, ἐζημιώσαμϑν αἢ ὑμᾶς. ὃ ἅ κατορθου μι αὐ ἿΜμ φησιν ἐπ) τί Ἀζημίαναυτο, 

Εἴπερ ἐσιώπησεν. Εἰ 75} μέλλουσιν Φξ ἔχυπλήξεως δορθούαϑεῃ,- Εἰ μου ῥανεπλήβα.. 
μὃν, ἐξημιὼσειμδν α᾽ ὑμας," Γ ὐχὶ ΤῸ ὑμᾶς μένον, αἰλχὰ ὁ χὲ ἡμάφει ὦ, βλαζη: Ι 

35 γέρρνε. καιϑούπερ γῈ} ὁ μὴ διδοις “τω ἐβπόρῳ ἴα αὐτὲς τίωὐ ναυτιλίαν, αἰτϑβ θὴν6. τέων ! 
ζαμίλν ποιών᾽ οὕτωχαι ἡμμῆς, Εἰ μολυγδρέσομϑὺ ὑμῶν ζ ἀφορμὰς τὴς μεὲτδμοίας, ἐξη:: β 

μμιωώσαμδν ἀν ὑμᾶς. ὁρώό δ πὸ μεὴ Ὡπτιμᾷν τοῖς αρδοτόβοισι, ζημία δὶ ἀ)υπω διδα.-- ' 
σκαάίλῳ, ἡ τω μαϑητῇ: “ἢ ΚΝ ἈΞ -- ΠΠ πὸ. 

τὸ Ἡ γὰ κτ' Θεὸν λύπη μιατθμοιὰν Εἰς. σωτηδλθν ἀμεταμέλητον κατεργάζεται. δὰ ' 

49 Διὰ τϑτο φησιν, Εἐκαι -μετεμελόμῥου ὡρὴ ἡ ((ὺ καυρ πυρί δεϊμὰ τὸ κέρδος σῦν, ὑ με-: 
ταμέλομαι γιοῦ. τοιοῦτον )ᾺΡ ἡ ΚῸὶ Θεὸν λύπη. καὶ Ἄθιπτον θὰ αὑτῆς φιλοσοφῶ; δεικμερ 

ὅτι ὃ πϑωταηρ χαλεπὸν λύπη, ἀλλ᾽ ὅτὸρ Κα κόσμον γένηται." 0 δέ 681, τὶ κόσμον ν ἐδὼ 

λυπηϑῆς ὀρ γερὴ ματοι, “ αἱ δόξαν, δ τὸν αὐτελϑόντα, πϑρταϊ ̓ κένα κτ' κόσμον, 9 κα 
ϑοΐγατον ποιφ. ὁ γὸ δχρὲ δόξω λυπούμδμος, φϑονᾷ, "ἡ αἰαγκάζετωι πολλάκις δἰπολέοϑαι᾽ 

ΘΟ εγίοἱῖ, τοΠλ.3. ΟΡ 3 οἵδω 



(ῷν δ᾿ 

«Κι 9,9. 

635 ΧΡΥΣΟΣΊΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δδν ἃ ὁ καῖν ἐλυπήϑη λύσίω, οἷον Ἡσαῦ. τίω δῶ κτὶ κόσμιον λύπην λέπι πωύτίω 

τίω Ἐχὶ βλάθ τὰν λυπουμδῥων. καὶ ν Εἰς αἰ μδτίας μίόγον ἡ λύπη ΧΘΥσιμον. ἀ τῦ» 

δόλον ἐντεῦθεν ὁ λυπούρϑμος αἰῶ, “ον ἀπωλείας, τίω ζημίαν οὐ λύει" ὁ λυπού.. 

ἀϑρος αἰπῇῪ τετελϑυτηκότος, τὸν κείρϑμον Οὐκ ὀύϊφησιγ᾽ ὁ λυπούμδνος ἘχῚ νόσῳ, αὶ μένον καὶ 
δϑρθούται, λα ὶ Ἰλττοίθει Ὁ νόσημα." ὁ λυπούμϑμος ἐφ᾽ αἰ μδίτίαις, ἐἶγτ' μόνος αὐύρι τις 
“πλέον ὑπὸ τῆς λύπης. δαπόνα γορὲ ἀφανίδει ζμκ' ἀμδτίας. 2 5. “σοὺς τοῦ» 

χατισχθίαςαι ὃ φαρμακον, ἐν ζυῦϑα ἰογύει μόνον ὶ πίω ὠφέλειαν Ἐχιδείκνυ")" ἘχῚ 5 ΟΜ 
ἄλλων ἡ βλοίτῆι. ἃ μέω" ὁ Καῖν, φησὶ, αἰ ῳ ὃ μὲ αὐἶδοὶ τῳ Θεῷ δ)δυκιμμῷ,, ἐλυπεῖ. 
γ᾽ κα αἰ 6 τῦτοιδλ' Κη πὸ αδφὸν Εἶδε λομποντα ἐπεὶ Εἰ δζμ τῦτο ἥλγει, ζηλούν 
ἐδὼ, συγχαίρειν ὠκούνῳ. γνιωὶ ἢ ἀλγών, ἐσγείκψυ κῦ κόσμοι λυπούμϑινος. διλ ὃχ ὁ Δα.- τὰ 

(δ οὕτως, σϑοὶὶ ὁ Πέζος, συν Ὑν" δικαίων ἔκκφος. δ ἠυδοκίμριωυ, Ἐν: οἰκείων, ἢ 

αἱ δλλοτρίων αἰληϑεώτος αρδοτημῶν. καήτοι τί λύπης φορτικώτερον; δὲλ᾽ ὅτὸμ κα. 

σαὶ Θεὸν γίνηται, τῆς ἐνῷ κόσμῳ γδρας βελτίων ὅθἼν, αὕτη ( γὰ Εἰς συνὶ)ντελωτά " 
ἐκοίη δὲ μετόμοιαν Εἰς σωτηρίαν αἱμεταμέλητον" ἐργαϊζεῖ). ὁ γὸ ὦ ϑαυμαςὸν αὐ τὴς ἧ- 

τοῖσιν, ὅτι 9δ᾽ λυ μετδμοήσειέ τις αἰ λγήσοις οὕτως,ὃ μώλιςα τῆς κοσμικῆς λύπης Ἰθγὸν 681. 15 ἜΜ. 

ς γ  παιϑὸς ποϑεινότερϑν γνησίου εἰ ὃ αἰλγφνότορον τῆς τοιαύτης τελθυτῆς: ΔΛ ὅμως 
(ὦ ὦ ἀκμὴ τῷ πύθοις μιηδενὸς αἰεχόμϑμοι πατέρες, ἡ κατακδῶήοντες ἑαυσξῳ, ὅτοι κτλ. 
χοδτον μετϑμοούσιν, ἐ ἡ ̓ αἰμέτοως ἤλγησαιν,ως Οσεῖδν ὀἐγήσαντος εὐντόῦϑει, δυλα' χαὶ μεζό- 

νὼως ἑαυτοις δχιτοέψαντες. δλλ᾽ οὐχ καὶ κῦ Θεὸν λύπη τοιαύτη" δλλ᾽ ἔχή δύο πλεονε- 
νυν ματα, ὃ μὴ κοιταγνώσκεοϑαι ἐφ᾽ οἷς αἰλγεῖ τις, χα! ὃ τίω λύπην ζαυ τίν Εἰς σωτη- 10 
εἰαν τελθυτάν᾽ ὧν ἐχατέρων ὠκεἰγη ἐφέρηται. ἡ γὰ Εἰς βλοίξίω αἰλορόσι, καὶ μα᾿ ὃ 
«ἰλγῆσαι σφόδρα, κοιταιγονώσχϑεσιν ἑαυ, μέγιφον τη σημιφον ἐκ φέρϑντες τῷ χὶ β λοί- 

ώ τῷ ποήσωφ. ἡ κτ' Θεὸν, τοιαντίον. δὲ καὶ ἔλογα, μετόμοιω Εἰς σωτηοίλν ἀμοτα-- 
μέλητον κα τεργείζ 6). συ δεὺς γλο ἑαυ χριταγνώσεται, ἐαὺ λυπηθῇ ἐφ᾽ αἰ μδοτίᾳ, ἐδν' 
πνϑησῃ ἢ ἑαυτὸν ((μυτοίψη. ὕπερ ᾧ ὁ κακϑίοιος Παῦλος Εἰπὼν, οὐ δζτω ἑτέρωϑῳ ὃ 195 
“ἰαπϑέδεγμα ὐοαγαγεῖν ἡ Εἶπεν, ουνὴ (ἂν οὐ παλᾳιαὶς ἱφορίαις λυπηϑωνᾷς πϑρονεγ- 

καῖν Εἰς μέσοι, " δλλ᾽ ἀὐους Κορινθίοις σα γε" καὶ ἀφ᾽ ὧν ἐποίησαν, ὐπὸ τότων τίω ἐπέ- χιώλδαὶ 
δυξν πϑ)έχεται, δὰ ἢ μετ᾽ ἐγκωμίων αὐςβυὶ παιδούσν, ὑ μάλλον αὑςἂν ἐχιασάσηται. 

τι ἰδοὺ δ , φησιν, ἐὐζ' ὃ κῦ Θεὼ λυπηϑέωαι ὑμαξ, πόσην κατειργώσοιη» ὑμῖν 

ἀσπουδύω, Οὐ μόνον γού, φησιν, οὔκ “γέξλγεν ὑμας Εἰς ὃ καταγναῦναι ἑαυ ̓ ἡ 39 
ἀθυμία, ὡς Εἰκῆ τῇ» πεποιηκότωι ᾿ δλλαὶ ὃ ασουδοιοτέρους ἐποίησεν. ΕἾζᾳ λέγει τὴς 
ἀνουδὰς τὰ τεκμίοια. Αλλα χπνλογίν᾽ Πρϑεέμέ, Αλλαὶ αἰγδμακησιν᾽ 

Γοθς ὀκόνον (ὃ ἡρδοτηκότα. Αλλαὶ φόζο. Καὶ Ν᾽ σφόδγα δεδοικότων ζω 

ἡ τιστύτη ασουδὲ ὑκ αχίσι δίόρϑωσις. ἡ να μὴ δύξη ἔσταίρειν ἑαυτὸν, φρα πῶς ταχέως 

δ᾽ χὐδομυϑήσετο, Εἰκώ, Αλλ᾽ ἔλιποϑησν' Τὼ Εἷς ἐμέ, Αλλα 15 
ζλο ̓ εὐ ΠῚ τῷ Θυου. Αλλ' ὠκδίκησιν. Καὶ Ν. δξεδικήστιτε (ὧν τού 

Θεούενόμοις ὑξρλϑύζι. Ἐνπὸνη ζιωεςήσωτε ἑαύζις αἰγνοις 4 ο τῳ! ραίκατ. 

Οὐχί τῷῦ μὴ τολμῆσαι μόνον ( τῷτο γᾺ  ἀσοῤδολον 1.) υλὰ ᾧ τῷ μὴ (ἀωήδεκ. 
ΤῊΝ γὸ ὦ τὸ πσϑητέρα Ὠχιζολὴ ἔλεπι, Καὶ ὑμιῷς πεφεσιωρϑῥοι ἐφὶ, οὐ ζω λϑεώ φησι, χα! 
ζωυτες ἑαυ(δο" ἀπαλλάξατετῆς «ἰ ασοήίας, οὐχί τῳ μὴ ἐπαινέσαι μόνον, δλλαὶ καὶ τῳ 49 ἵσ. ἐπυν. 
ἔλιτιμῆσο αὶ ἀγανακΊησα. .Ν 

1. Αραδ ἐκ ἔγραψα ὑμῖν, οὐχ ὑνεκον τῷ αἰδικήσαντος, συ οἶδ ἐνεκεν τῷ αἰδικηϑέντος. 
να γοῤ μιὴ λέγωσι, τί δέ ἡμῖν ϑηπτμᾷς, Εἰ αἰγνοὶ ἡνϑν ἴηη τῳ παρα γλαῖι τ ασθῆς 

τούτο ἱςοίμϑνος αὶ ὀμωτέρω, νὰ ποϑλδἰϑικούμϑμος αὐτὸ, ἔλοδυ ὧπερ ὑλελμ, δ, οὐ μεταμῳ- 

Ἅρμα» 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠῚΣ Τ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓΙ͂. κ᾿ ὅ2ι χον ξ. 
λοι, Θὲ ὃ μετεμελόμδιων. ποσῶτον γὰ  ὠπέχω τῷ μετὸμοεῖν νιωῦ ἐφ᾽ οἷν ἔγραψα τότ, 
φησὶν, ὅτι τότε μᾶδλον (άτενόησοι ἡνμῶ ὅτοίασἦν (ἰμωεφήσειτε, Εἶδες πάλιν αὐιν ὃ βίαιον 

ἡ φιλόνεικον, πῶς Εἰς τοιουδμτίον (δὴ λόχον αἰδεύτροψιν; δξ ὧν γὺ ἐνόμιζον αὐτὸν Δ φτε- 
“φάφϑαι, ὡς Εἰκὴ Ἐχιτιμήσαντα, δζγι τίω πυοϑκοττίω αὖ ΟΜ, Στὸ τύτων δείκνυσιν ὅτι χἰϑ- 

ψ 5 ῥησιαζξοοϑαι αὐτὸν δίκαιον. σεοϊῥ γὰ οὐ ρριτῆται λοιπὸν ασράζεαϑει αἀἰδεώς, ὅτὸμ " ὅξῃ 
τούτο ποιᾷ!. ὁ γὺ (ιαῦτα λέγων λμωτέρω, ὅτι Ο κολλώρϑμος τῇ πύρνη, ἕν σῶμα 661" ἀν, [Πα-- ἀικορ.τ. ἐς, 
οάδοτε ᾧ τοιοῦτον τῷ Σατὸμα, Εἰς ὀλέ,ϑρ9ν τῆς (ὑρκύς καὶ δῦ αἰρδδτημα, ἐαὶ ποιήσῃ 4. Κορ. 4.8. 

δ ϑοφπος, ὀκύὸς τὸ σώματός 641, ᾧὶ ὅσα τοιαῦζᾳ, πῶς ἐν ζιῦϑα φησιν, οὐχ ἕνεκεν Ὁ «.- δὼ 
δικήσαντος, Οὐδ ἕνεκεν τῷ ἀδεκηϑέντος ; Οὐκ ογαντιούμϑμος ἑαυΐ» ἀλλα σφόδρα ἄἶκο- 

1ο λνυϑαΐν, “πῶς ἑαυτῷ ἀκολουϑοὖν εὅτι αἰἴδιασούδα τον [ωῶ αὐτῷ, δεῖξαι ὃ φίλί(ξονκὶ αὐξὴ αὑ.. 
ὧν εἴν. οὐ τοίνωυ αὐαιρᾷ ᾧ χήδιοϑαι ἐκείνου, ΔΛ οὐῥιύψυτα ᾧ τίω ἀγα πέρ πίω Ι 

«ἴϑὸ αὐτὸν (περ ἐφίω ) καὶ ὅτι μείζων αὐτὸν κατέσιιε Φόδος αὐθὶ πάσης τὴς ὀκκρυνίας. ἐ- 
δεδοίκει γὸ μεν Ὠ)τισπτλ ἐον νε μη θῇ Ὁ καικὸν, ἢ ὁδῷ βαδίξον, ὅλον καίτοι λαίξῃ τίου ὄκκλη- 
σίαν. 5} ἢ ἔλεγε, ΜΜικρῳ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ, δλλλαὶ ὅτο ζ τότε νιῶ ἡ, Ὁ ς, Κορ ά.Ὁ. 

τι χατωρθώσαν, οἰκέτι αὐτὸ ὅτ ἢ,,ϑησιν, δ᾿ ὁτίρως “ ἡ τὸ αὐτὸ ὦ αἰν!ἢςπω. γλυκύτερον 

δ μεταιχαιρίξει ἢ λόηϑν, λέγων, Ἑνεχεν τῷ φόνερωϑίωναι πίω αυνυδιὼ ἡδὺ τίω ἷ 

να ὑμδὲν πολὺς ὑμαξ" Τυτίςν, ἥα Εἰδότι πῶς ὑμας φιλί, ὅτι ὃ τὸ αὐτὸ μδβ ] 
ὅ2ι ὦ πορητέρῳ, ὁ τέρως ἢ ἑρμζωνἐυϑὲν,ἑτέρὰρ ἔδοξεν ἔμφασιν πϑέχον. ἐπεὶ ὅτι τὸ αὐτό ἐςῆν, ἶ 
ὁῥαίπῆυξον ἀντ τίω ὑνοιαν, ἢ συνὲν δ 4 τὸ μέσον. γῇ» "ὃ σφύδρα φιλῶ ὑμαξ, φησιν, 

20 ἐδεδοίκειν μή ἦι πάϑητε ἐκὦϑεν αἰηδὲς, μὴ αὐτοὶ δεξηοϑε τίωὐ λύπέδω. ὥασερ δξυ ὑτὸν 
λέγῃ, Μὴ ἦν βοῶν μέλει τῷ Θεῴ εοὐ Ἔτο λέγά,ὁτι οὐ μέλει ( ν δ᾽ ἐν! συς΄ζωαι ΥΜ» δΥτΩν, 4.Κορ.θ.θ, 

μὰ "τὴς ασοροίας ἰποσιρηθὰν τῦ Θεο} δν, ὅτ οὐ πσϑηχϑυνϑέως οἱ ὁὶ (ὧν βόας οὐνομιϑέτῷ 
ϑυέοχ»» ὅτω ἡ ὦ ζῦϑα, τύϑην ὥ δύμας γφαφον, δυύτερον ὃ καὶ δὶ Ὀὐκᾶνον. κα) Εἶχον ἕξ πίω 

ἷ ἀγάπίω ὦ ἑαυ, τῷ χωοὶς τὸς ὕχιζολῆς, φησιν᾿ ἐξουλόμωζου ἢ αὐτέω καὶ ὑμῖν δεῖξαι, καὶ 
:: πᾶσιν ει σλῶς δχρὶ ὦ λφαμμῶν ὀκύνων. 

13 Διὰ τῦτ τ Ῥαχεκλλκῖθα ̓  Ἐπειδὲ χαὶ τίω' ασουδέω ἐδείξανϑρ πίω αἰδὲ ' 
. “-" “«ς«Ἡ.- ᾽ 2 » » ,ν»ϑ,.». ἸἸεο ᾿ 

ὑμᾶς, ὰ τὸ πὸρ ἡμῶν χατώρθωται. καϑούπερ καὶ ἀλλα ἔλεγε Νικο ζώμδι, εὴν ὑμες ά. Θεο».γη, 
φήκητε ἐν Κιυείφ᾽ ἡ πάλιν, Τίς γὸ ἡμδῷ ἐλπὶς, 5. χαρϑὶ, ἡ φέφόμος καυχήστως , ἢ οὐχὶ χα) α' Θεαν βεῖδι 

᾿ ὑμήρι τῶτο γλ ζωὴ, τῦτο αὐάκλοσις, τῶτο ἈΝᾺ διδαισκαίλῳ νοιοῦ ἔχοντι," Κπή-- 
40 δὸσις “1 μιαϑητευομϑῴῳν. 

Οὐδὲν γὸ ὕτω δεύωεσι (Ὁ τίω Ῥρχέω ἔμντα ὡς ἡ Φιλρφοργία ἡὶ αἰϑὲ «δ ὠὐἰρχουϑίος. ΗΘΚ ΟΜ , 
Ν 4 ᾽ ὼ "» ͵ ᾽ ͵ δ τ' ἃ “" Εἰ “ ἣἦ ; ᾿ Ι 
ἃ γὰ πατέρα οὐ Ὁ ϑιυνῆσαι μόγοι ποιᾷ, ὄδλλα᾿ καὶ ὃ φιλῷ κ(' ὁ φἔμνέστῳ. Εἰ ἔϑα ἰ 

μη φύσις, "τοσουύτη γοείᾳ αἰ γαίπης, πολλῷ μάλλον ἔγθεο ἡ “οϑὶς. ὅτως (ὦ παλαιοὶ πόρτες ἔ- 
: [)) ᾿ “ ᾽ δ ͵ ᾽ ! Α͂ , Ι [ .. 

λάμαν: ὅσοι γϑιοῦ ΝΜ ϑρ᾽ ἙΘραίοις θὐδοχίμωησαν, ἐἰντύῦϑεν ἐφαύησαν. ἅὅτω Ξαμονὴλ 

35 μέγας ἐδείηϑη λέγων, Ἐμοὶ δὲ μυῇ ἥμοιτο ἀρδοτῷ τω θεῷ τῇ ὀζελιπεῖν πϑϑσευχόμμ- ὦ Βασι β,αῖ: 
τον αὐ ὑμδῇν᾽ ὕτως ὁ Δαζ)δι, ἕτως ὁ Αὐρᾳμαΐμ, οὕτως ὁ Ἡλίας ὅτως ὀκαφος ΤὟὮ διχα,-- 
ων, 153) ἐν τῇ καμῇ, Μ᾽ οὖν τῇ καλφιῷ, ᾧ γὸ Μωύσὴς δζρα τοὺς Ἔρχοιϑμους πλλούτον το- 

σύτον ἡ ὃν παρϑὺς αφώτυς χατέλιπεν, ἐλόρϑμος συγχαιϑυχήοϑαι ᾧ λαῷ τῷ Θεού " καὶ 

-ϑϑ τὴϑχφροτοηίας ϑυκαγωγϑς ἕώ αἰ ἔργων. δ[9᾽ καὶ σφόδρα ὀροήτως ἔλεγε ορὸς 
, 14 “᾿ΘῸρ μ᾽ ,- ! 2) δ λιν ε΄ σ΄. ἐ , ᾿ Βξοδ. β.δλ. 49 αὑτὸν ο ΒΟρκίος ὠκῴνος, Τίς σε κω τοφησίν ὐῤχοντα ἢ διχα αν ἐφ ἡμας ει λ ΥΩ ἴω 

ἔργα ὁρῶς, ἢ ἴθι. τῆς ασδλσνγϑόλας ἀμφιξάλλεις, ὕασερ αὐ' ΕἸ τις ἰδὼν τέμνοντα ἰαΐξον 
ἀριςα ὼ το πεπονηχότι μέλει πῷ σώματος βονηϑοιῶτα, λέγοι, ἰς σε χα τέφησιν ἰαΐξιν, καὶ ' 

τόμγεν ὠκέλίυτον ἡ τέχνη, ὦ βέλτιςε, κὶ ἡ νόσος ἡ σή" ὅτω καὶ τούτον ἡ Ἐχιςήμον τοιοῦτον ἐ-- 
͵ ., Ν »} , εν γῳΐ ι . 1 ὠ ε “» ᾽ τί ποίησα. ἡ γὸ τόχνη ὦ αὐχῷ ὅθήν, Οὐκ αὐξίω μαι μόνον" χαὶ τέχνη τεχνῶν ἀπασων ὀμωτέροι. 



ὕεν. ΚΗ. Κ᾿ 

ἀ. ΤηλιΤιΝο 

Ῥω, 44. ὦ; 

έ, γ. 

Εὔριγοιζ. 

Φιλέσ γος, 

δ,» ΧΡΥΎΣΟΣΈΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ει [1 ̓ ὯΝ ἔξωθεν Ξρχ,, τέλη Κῇ χα) ᾿ βλιφήμων πασῶν βελήίων [ζω »πολλῷ μάλλοναὗτη. ᾧ 
ἿΣ τυσύτῳ αἰ μιείγων κείνης αὑτὴ ἡ οχῆ, ὅσῳ Μαλλῶν ὀκεὺν μάλλον: ὃ ὦ πολλῷ πλέον. 

ὑνΕἰ βέλεοϑε, ῷῶ λέηϑν τον. ἀκειθέφερρν ἀξοπίσορδν. ἔς! τέλρη γεωργική, ἐς! ὑφὸὰρ- 

τίκη) »οἰκοδὸμοσ" αἱ ὃ λθάγισίαι σφόδρα Εἰσὶ, καὶ μείλιςα (μμμέγχοισι ἡκιόν (ὦ βίο. αἱ Α 

ν᾿ δ άλλα,, δέ κϑνοι τύτων ΕἸἰσίν᾽ ἡ ̓χαιλκβυτική,η τικονκη, ἢ ποιμιθμτικη.. ἀλλα καὶ 

τύτων αὐτὴν τ τεχνῶν λὐαγκαιοτέροι πασῶν ἡ γεωργεκή 2 ᾧ “οὐτίω Εἰσίγαδῳ 
ἢ Θεό (ὃ δ ϑέϑπον πλάσας. “οοδυμῷ ΤᾺ νϑὲ᾿γὺ αἴθυ ὼ ἱμαίων δωυατον ζῇν γεωργε- 

κῆς δὲ χωρίς, αἰ μη χόνοι. τοιούτες τὰς Α Α μαξοοίοις δὴ Φασι, τοῖς ΚΣ Σκύγαις Νομά.- 

δας, τυ Γ υμνοσοφιςαὶς τὸς ΡΨ Ἰνδῶν. ὅτοι γᾷ οἰκοδομεικέω' ἡ ὑφλρσικίωυ!, καὶ τίωυ' 

τῶν «ἰπυοδημώτων Εἴασαν τάλρζωυ᾽ μόνης ὃ τῆς γεωργικῆς δέον). αἰρφωύΐϑηπε ῶ τῶν 

«Ξεῆων γείζοντος τεχνῶν, καὶ ᾽ ἡὸ μαγείρων, . ὺ π'λακϑιουτοπτοιοῦν,χαὶ ποικιλτῶν, χαὶ μνθάων ἐ- 

τέρων τοιούτων, ἵνα ζῶ. αἰλαύϑετι Φ΄ῷᾷ: μαιταιοτεχίας Ε ἰσοιγαλόντες ῷ βίῳ. αἰ- 

λἰύϑντες κείνους τοὺς βαρθαβοις ὑμᾷς ῷ πιφοὶ τὸς μη , δεομϑῴοις τὸ τα ϑηφεχθα χὰ σφό- 

δρα αὐταρχηὶ τίω φύσιν δ ὁ ὀλίγων ἐποίησεν ὁ Θεός πλέω οὐκ αἱαγχαζω,δυοὴ νομοϑυτὼ 

ὕτω ζῆν ἀλλ᾽ ὡς ὁ]αχωῦ ἡ' ἥτησε, τ ἢ ἥτησεν ὀκᾷρου; λυ δῷ μοι Κυῤιορ αὐτον Φαπίνικὶ 1 
ἱμαῖδιον «ὐϑεξαλέοϑαι. οὕτω καὶ ̓ Παύλος ὀκέλδυσε λέγων, Ἐχοντεξ ὃ ἢ "(ζ,φίω" καὶ. σκέ- 

πασματα, τύτοις ϑὴρκευϑυσύμεϑου. τοοϑτη (ζ δὼ καὶ γεωργέχη, δευτέρα: ἢ ὑφαν ιν. »σἱ 
τοίτη μετ ̓ ὀκοίζωυ οἰκοδομικη " ἢ "δὲ τῶν αἰ αυδὴ μάτων, πασῶϊ ἐλάτη. αὐ ρεὼ ἡ γιῶν 

Εἰσι πολλοὶ σ᾿ οἰκέτω »Ἱ γεωργοὶ “θεῖς αὐσφοδηματων ζώντε. Οὐκοιώ αἱ ὶ χουγρίοι τα 

ὀμαγκαίαι, αὗται." φέρε δ δῶ, «ὐδκοάλωιδν αὐζῳ τῇ ϑἶρχι κῇ. ὅὰ οΟρτϑτοζ ἡ πασῶν 19 

κυξιωτέρᾳς πἰρήγαγϑν, δ᾽ ἵν στὸν φανῇ αὕτη βελήμων κείνων, αἰαμεφισβήτηος ὄχ; τῶν 

ἄλλων αὐτῇ χη ἡ, πονῶν δδίυ, αὐτίωυ δείξομδι αἰαγχσιοτέραν οὐστων πασῶν! “ὦ, ζωύτης 
ἐῶ φυ νὰν κείνων ὀφελϑς.. ὠ, Εἰδυοκῴ, ΓΝ ἄλλας. ἀφότερ, τίω πασῶν ἀϑωτίρω: ἡ κυ. 

διωπέραν Εἰς μεσὸν αὐγοῤγωρϑῳ,τίωὶ γεωργικίω. ἃ ζὼ ἐςαϊ λέω τῆς. ἿΨἍ [γεωργῶν πο- 
λυχήριας, ὁτὸὰν αἰλλήλοις πολερίόσι, ὼ τὰ ̓ Νληλολαυβπάζωσι, ; μι δ δ γορ, ὁ τῷ. αὐῥχου- 25 

τῷ Φέρος κρυτέχ, ζῳ αἰ π᾿ ἐκ οίνων γινόνϑμα φυλοϊῆει" ὀδρ: ἣ τω. αἰόλῇρ, κὗδετ- 
τὸς ὁπτγος ὀκᾷνος, Εἰδὲ ἃς ἀκοιξὡς ὀξετασιιε, καὶ ἡ ἐτὸ “αν Ὧ Ὡρχίω) βέρίατι μμητέρρι ζ.- 
της καὶ (Ἀώδεσμμον οὖ οὖσαν. ποίῳ ᾿Ν φαυτίωῳ γχο θ᾽ ζω ἔκοιφον: [αὐτόν] τῖνα ὁ θαυ, ὑχεατῷ καὶ 

αὐχῳ δᾷ οΐ μ Γ᾿ αὐελθόερι λαζοντα πα ϑη, σϑώτα δὲ τα τῆς Ῥρετῆς βλατίματα 

ὀκτρέφοντατε ὴ αὐξοντα αν ' ἀκριλ(είας ἁπάσης. ἐς! δ θρχῆς οἴδι" ἣν “ Κ καθ᾿ ὃ ὁδὺ- 39 

μὼν χαὶ πόλεων αὐϑχοίσιν ἀν,ϑόρτοι, (ὃ πολιϑικὸν τθον διθρθοιώτο βίον (ὑπερὸ ὁ Παύ- 

δος δυλαΐ ἐλάλεν. Πάσα ψυχὶ ὁκοισίως Αὐεδβεχούσαις ὐσυταουοϑῶ οὐ »ϑ ἔριν ἐς- 

οἰσίᾳ, Εἰ μὴ αὐχοΘεού,. ἔπι δεικψυς αὐτῆς Γὸ χερβὺς, ἐπηγοιγεολὲ “)ῶν, δ ὁ αϑ- 

“ΩΝ, Θεϑο Αἰ φικονρ δ Εἰς αἰγαῦεν. χα παλιν," Θωό; αἰ ϑίκονῤρ, ὅφν, ἐκφρκος, Ἧ 
ὀργάν' τῳ ὃ κακὸν πο σίοσοντι) ἐΤΈΘϑν. δὰ χαθ᾽ ἐολήτο τί. ἐκοιφος ὁγοιοῦ. ἔχων αὐχά. Ὁ 

ἀΐρ' αϑεδήλωσιν Εἰπὼν, ΕΙ δὲ ϑέλεις μυὴ  φοραϑαι τίῳ φξαυσίδμ, Ὁ γιαλὸ ποίῳ, ὧ: - 
αὐ “ αῤηῆα λέγων, ονζῦλα δε ᾿ ἴρι Καὶ ὑτέρρι Ὡρχὶ τῆς πολιν κε Αὐῳτίρα. τίς 

δίων ἔφην αὕτη ; ϑ' οὖν τῇ ὀκκλησίᾳ᾽ ἡξ αὶ αὐτῆς ὁ Παιόλορ μέμνηται λέγων, Πειβοφε τοῖς 

ἡχϑυρϑβοις ὑμδ) αὐ ἐκυτο᾽ ὑηὶ ἀὐζὶ ̓αἰγρυπνούσιν ἁαῇ ΤῊΝ ψυλῶν ὑμδένμφει δόλον «- 
ποδεύσοντες. αὖτη "ὁ ἡ Ὄρχῃ τοσΐτον τῦς πολιτικῆς αἰ ρείνῳων, ὅσον τῆξ γῆς δ. ομιοϑβγὸ᾽ μαᾶλ- 40 

λον: ἣ ὼ πολλῷ σλέον. φῳοῦτον ὥ Ὁ» οὐχ ὅγτως ϑιόνϑια κολοίσῳρο αἰεὗρτά ματα, σχϑ- 

“ει Γ᾿ ασελνγϑυρδῥως, ΔΛ ὁ ὀπτως μὴ ἐμοιτο τίω Ῥρχίωιε ἐπόντα μόμδμα, οὐ οὐχ ὅπως απε- 
νέγκοι (Ὁ) κούμινοντοι, ΝΣ σπῷς ἀφλνιεδείν. καὶ βιῳτίκϑῳ ὦ μ ̓ οὐ πολις αὐτῇ γ,λόγϑ' 'πάᾶν- 

τα ὃ ΧΡ" Μ ον οὐρφιγοῖς “Ὡραγμῦ Τὰ χρη μοαιτίξει, ΣΌΣ δ Ω τολίτωμας « οὐρφνοῖ 

"ὡπαῦΡ 

ων 

4 ᾿» 
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ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΙ. κ., ὅ33 χον ζ. 
νααρχὶ οΧΑλ ἡ ἰζον ἡ ἡμίϑν ἐκῷ, Κορυαῖαι δῦ, Φησι, (ιω! τωΧεις ᾧ ὁ ὧν τῳ Θεῷ. Κολάδσυγγ., 

καὶ τα ἔπαϑλα ἐκεῖ, Χ) ὺ (Ὁ δρόμοι αἷδε “) ἐκξαφλνωι. Οὐδ τὺ χατοι λύεται ΠΩ τίωυ 

τελόυτίωυ αὐτὴ καὶ ζωὴ, δολαὶ πότε αἰ φλαάβμπει μμειξονως. [α δὲ τῶν», ὧν χαναρχων 

μόνον, δφλώ Χ) ἡ αὐδὴν ΤἊὋ τα ὅδ ματα αἰθεκεινϑμων μείονα; Εἰσιν ἐγκοχειξισμένοι τι-- 

ἢ μιόωυ Φ ζωτίω! ἔρντες τίω Φρχίω, ὧτε οὖν μείζοσι ἡ Ὀχὶ μείζοσι πλαίῆοντες (ἦν: δμ.- 

«ϑρφχσας. αλλ οὔτε ὁ τίωυ πολιτικζωυ ϑρχέωυ μετίων, οὐτο ὁ πίω πνϑυμκατικἕων δικυσον- 

τα ιαλώς ΧΟ μετα χή οάζεν, Εἰ με «σέλτερον ἑαυδἕν αὔξαμν, ὡς 6.) ἡ ὧν ἑκα.- 

τέρρες νόμοις τῆς πολίείας φυλᾳξαιον κῷ ̓ἀκριξείας αἱ απάσης. ὥασερ ὃ ἡ πολλοὶ " Ῥ- 

χη διστλῃ τὶς ὅθ1ν οὕτω καὶ ᾿ τὼ ἑαυ" ἰφἕκατος αὐ χή. καὶ πάλιν κωζμια αἰμιείνων ω ἧς πο- 
ιο λιἠικῆης ἡ πγϑυ μιατικὴ, ὡασερὸ λόγϑ9 ἀπεδάξεν. ἰδὺι δ᾽ αὐ ἧς κω τ Ὑ}. Ὦ 2. ὧν τρίας 3)5- 

χἕων μιμουγϑνας, ἡὶ μάλιςα τίω γεωργικέω. κοιϑούπερ γὸ αρχων ϊς ἐ ἐφ! Τὰ Φ τὰν ο᾽ 

γηπονος, οἥ ν ̓αἰδοοαήων κὶ ἡ κωλύων, τὰ ἢ )αὐξων καὶ ϑεραγγά ν᾽ καθὰ περ καὶ ὦ: ὙΜ 
ρηόντῶν ἀελτοι τοῖς μϑὲ πονηφου καὶ τοῖς πλείονι λυμφινομϑιύοες, δι μωρφεῦται καὶ ἐλχκό-. 

“Ἴοισι, τοις δὲ γγρησους ᾧ Ὀλπεικᾷς Ὧα μέζοι ἃ ἀγϑεσι, ας τ καὶ ἡ γραφὴ τοῖς ; αὐῤχονζῷς 

ΝΥ αἰμπελθυρορίᾳ ἀπεικαζει, φι: »ἀρ εἰ μὴ φωνὴν ἀφιάσι τὰ Φυτα', καϑουναν ἐχὶ ἢ πόλεων οἱ ' 

κακάς πάρντες; αἰλλ' ὅμως δ δοψίως δεικρύοιδι Ὁ αἰδικίδυ νμδραιμόμδια, φενογωρϑδνα | 

“πο Ἶ Ἔ πονηρῶν βοτθρμών. καὶ [ χαϑαπερ νὸ γὸ μοὶς Ολάζει) ἡ ἡ πονηδία, ὅτω » καὶ ἐνζῦθαὶ 

τῇ τε Ῥὴ Ὡυτιλὰὶ ἡ γὴς κακία; ἡ Φυτῦ υ ϑυσηλύεια καὶ ὺ αἰ ομότης δθρθούται. κα Ὁ ΝΥ ὅστω εἰν τοῖς 

τἰϑασί, 641 τοῖς Αὐβρωπένοις Αἡρήσομϑμ καὶ ,) ἐκεῖ,τξαχύτηται, μια λφκότητα, δειλίαν, απρϑπτειλμ, 

20 ἀσαϑφαν, κα ὁ ἢ «ἃ αὐνὴὖὄππλούτῳ τ ρδέτα αἰ ἀκαίρως ὦ ἴχὶ καχῷ "ἦν σπλισίον, ζῷ 5 ὃ πενο-- 

αϑμακ " αἰδικουμδνὰ " ὅ ὁτὸμ ὡ Φεργμοι ἡ κορϑυτες ἔχὶ κακῳ Τὴν" ἐγίες φυν ὡ αἴρωνται, 
ὁτὸν ἕτερα ϑώδρα ἄκαρπα Ἂ ἀὐήμερφι Εἰς ὕψος αὐαδραμόντοι τίω αὐξησιν τυ" αἰ πσο- 

κεηνῦμων: κωλυῇ, ᾧ καθούπερ Φ  αὐὔχοντες Ὁ ὺ ὦ βασιλάεξ ς ἐγθέσι ὯΝ λυμαμομϑύοις εὐ- 

ὦ Ἕτὴ τῇ (7. ἡ πολεμοιωυΐζῶμ " οὕτω ὧο ἢ γηπόιορ. ϑηρλων ἔφοδον, «ὐωμφλίδν ἀέρων ̓  χώ- 

5 λαξαν, ἐρισίοωυ, ἐπομίρίαρ, αὐχμοις, ὅσον τοιαῦτα, ζυταϑ 5 γὐ ἴα τοῦς τίωω τῷ Θε- 

οὗ διϊινεκῶς ἐλπίδα βλέπῃς. αἱ ἃ " )ὺ ἄλλαι τεχραρ αὶ στὸ τῆς Τὴ ωἰ, ϑοϑπων (ωί- 
ςτινταὶ απουδὰς" αὕτη ἢ ὃ πλέον ἐὺ τῇ τὸ Θεού βύτῇ ἡ ἔχ, αὶ ὅλη δίϑλου οἕδὸν ὠκᾷϑον γρ- " 

τηται “ἠδὲ η «ΟΡ ἀθωλον ὑεν, δᾷ ὃ) τὴς ὡραν χρίσεως, ἡ κῦθϑ πϑύτωι τὴς αὐτῶ τσϑ9- 

νοίας. Οὐτε γϑὸ ἢ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων: τί ιὅριν, δΔᾺ ὁ αὐξλύων Θεός. ἐςιὶ ϑαίνατος οἰ ὡ- α'Κορ.γ.ζ. 

0 λα, ὁ ζωή, καὶ ὃ ὠδἔνες, αὶ τόκοι, χαϑοίπερ ἐ ἐγ ̓ αὐ ϑεπωι. ἐσι γον Ὁ Ὡὐποτ μεν ϑέωσαι, χα 

Καῦρ' πὸ ονεγκεῖν, ᾧ χιἰποθανᾷν, καὶ ̓ δνέοϑαι ὧ τοϑνηκος ἀϊ' πάλιν αὐωϑαν᾽ ἔλα κα) ποι- 

χκίλως ἡμῖν χα σαιφαΐς οἰ φλέγεται αἰδὲ λθαφαστως ̓  γῆ. ὑτὸμ γὸ ἢ ῥίζα ὡνέγκχη καρ- 

πὸν, ὕὑτὸν Ὁ απέρμα Φυῇ, οὔκ αἰάςασις τὸ πράγμα εὔφι; ; Ὁ “πολλζω αὐ Τις ἴδοι τῇ ϑοχῃ ᾿ 

(πίω ρα τὸ Θεοΐ πσόϑιοιὰν ἐγκειοδῥίεν χα) σοφίαν, Εἰ καλέκα σον ἐπεξίοι. ΝΥ 
22 ὅπερ ἐξουλόμάω Εἰπεῖν, ὅτι αὕτη (ἃ ὧ ἀξ γάῦ ὅ41 καὶ Φυπί" ἡ ὃ ἡμετέρρι φδὲ ψυχῶν 

Θηρία, “λεραπείων. σὸν ὃ  φυμ καὶ ᾿ ψυχῶν. τὸ μέσον, ΤΟσΌ ΤΟΥ αὗτη βελτίων κείνης. (ὦ 5 τὸ 

βίου τῷ ϑρόντος αβηκντες, τοσῦτον αὐ τὴς ἐλοίῆοις πάλη, ὅσον τὸ ἑκόντος τ ὠκόντος χρα- 

τὸν, βέλτιον, αὑτὴ ὙῈΡ ἘθῚ͵ καὶ ἡ Φύσει Ὡϊοχῇ. ὁκᾷ ἥ δ τὸ τὸ πὸῤ τῳ φόξῳ γῦ καὶ τῇ 

ἡὐάγκη᾽ ὧν φχυθω τῆς ασξϑαμρέστως καὶ τὴς γνώμης 68) υδέρϑωμα,. καὶ ῳ ζωυτῃ 
40 μόνον αὐτὴ βελτίων ὀκείνηρ, ΔΛ ὁ7| Οὐκ ἰογη, μόνου ὅν, δ λὰ καὶ πα ἔρον, ὠφω ἡφρὰ ε:-- 

ποι. καὶ γὸ πα Ὅ ἐχήτὸ τὸ ἥμερον, καὶ ὶ μεΐξοια Ἐθλιπίῆουσα περ. ὁ ὦ γὸ δὸ ἔξωθεν ἀρχῶν 
φησὶν, ἐὰν «βοιχούσῃς, ἀπίϑανερ' ζξὴ δικῷν αἰκολρίσοις ὀφαολμοῖς ἴδηαι μέγιςα «πει- 

λή. καὶ ; γὸ σεμνὸν τῶν τὸ δικοιφήξιον, καὶ Ι ψυχιν, οὐχί σώματος, μόνον δορθωτικόν. ὑσον 

δῶ ψυχὸς καὶ σώματος τὸ μέσον, τοσούτον παίλη αὕτη διέφηκεν οὐκείνης ἡ Ὥρα. κακῷος 



ὧν ζ. 634 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ΤᾺ φαυερωῖ κα») κριτής" μάλλον ἢ ουτῆὶ 'τϑτων αὐτό των, λα Ὰ ἐ ἐλεγ ἤϑαδβων. 

“πολλαχις ὃ χαὶ τατων πελδότος γύ. τὸ ὃ  κριτήελον τ παιδεύει (ἄν: εἰσι , ὅτι ὁ 

πρυ "μι ἵν δικοίζων, πόρτα γυμνα, καὶ τεπραληλισμένα Εἰς μέσον ἀξει Ἐχὶ τῷ χϑμοῦ πὴ τῆς 

οἰϑυμδιην λεξυυ, καὶ λαϑεῖν αμὴ 'χϑνον. ὡτε πολλῷ μάλλον δΜ ἐξωλεν νέεων ὁ 9 χέιϑι- 

ὀνισμὸς (δ ἡ ἡμέτερον (ωϊχᾳ βίῳ. Εἰ καὶ ) τὸ αὐθὲ δ κεκρυμμένων πρόμειν τὸ ἰδὲς 
ἿΜ φανερῶν μὸ μμόγον δεδοικέναι ἀσφάνέσεοντ “ποὶᾷ ῷ αὐ ϑέσπον, καὶ τῇ ῷᾳ μοίζω κολρΐξει 

πὸ χα δὼ ὀλαήονων ἀπαιτεῖν βὐϑειόαρ μάλλον αὖ τὸν Αἱ σνίφησι πασοός Φρετίωυ " εὐδηλον 

ὁΤΙ πλύτων μαίλιξῃ αὕτη καὶ Ἔχ τίω ἡμιντέρὸν συγχροτᾷ ζω. Εἰ ὃ ) βούλει, καὶ δ 
χειορτονίας ἣὮω φόνον ἰδωνϑι, καὶ Ι γὃ εὐ ζῦϑα πυλὺ τὸ μέσον θψῳ, οὺ ̓)Ὲ χοήμα 

ὦ δινΐᾳς 4) λαξῷν τίω ϑρχίω ζω τίω, διλλαὶ Ὥπον Ἰθηδειξάιϑμον αὐβίςον. οὐθῖὶ ὡς τὸ 

ἐχὶ δξὰυ αν,ϑερπίνδιω καὶ ἀνέσιν οἰκείαν, δλλ᾽ ὡς Εἰς πόνοις καὶ ἱδρώς καὶ τὸ ὍὟὮἋΜ 
πολλοὖν συμφέρον, οὕτως δλὶ τίω ΦῸ ἀ' ἀγ) ζω τίω ὁ ,λειορτονηλίς, δὲ9 καὶ πολ- 

λὴς ὀἰσόλαύει τὴς ὀύώωϑαν βοηθείας τὸ πνδύατς. κακεὶ μφοιτὸ Ὡ 579, ᾧ- 

στη ζᾷ «ρακτία, μόνον φηκεν ἡ διοχα ̓ ὠζλοῦ καὶ  τίω ΥΩ] ΧχΩ βυχῶν, χαὶ ̓ τίω' ὑπὸ 

τής χϑίῤντος πρεείνησι συμμαχίαν. μάλλον ὃ ὁκ ἅ ̓ σελ λόρ» ς λἱπῷ φιλοσοφίας ι5 
συοδὶς, σεν καίγηταί ὡς διϑασκων ψυχαὶ, ζ( ποτε κὸ κόσμιος, αι ὧν μεέλλομδυ ὯΝ γι 

ζαύτα, καὶ ἔχετ τίσιν ἀπελϑθυσύθα οὐτεύλο, καὶ πῶς εἰροτῆς αἴ σόα, αἰλλα αἰδὸ ἃ 

(ἰωαλλαγμῶξ καὶ συμιξολαίων καὶ γοημῖν πολιφ ὁ λόγος, τότων ὃ Οὐδ μία φροντίς' 
ὦ ὃ τῇ ὠκιϑυνία πὸνῷς Νὰ τὔτων (ἂν λόγοις ἴδοι ζις δὼ “γνορϑμουρ. δίϑχαι δικαίως 
πὸμζῳ ὁμ ις αυτίω καλέσει, καὶ ̓ϑικαφήξιον, καὶ ἰαπφέῖον, καὶ Φιλοσοφίας διδαισκαιλῴον, 10 

χα! 'ἥυγ παιδοίτήθλον, καὶ γυμνάσιον δρόμων Μ᾽ Εἰς οὐ οὐρᾳνουφ' φερόντων, 1.5 δ καὶ ἐ- 
μιαρωτατη. πασῶν ̓  Ὄρχϑ,, καίτοι μα ογα, ἀκείθειαν αἱ ἀπαητῦσα, δῆλον οὐτεύθεν. ἐς Νὴ χὰ ἕ 

ἐξωλεν αὐχων, αἹ λρίοι μοιηϑν, εὐϑφως ὠκόλασε. χαίτοι τί Ὁ κέρδος; τῦτο γδν οὐχί ου 

περος ἴ ἀὐελῷν, ἀλλὰ τὸ ἐπαδμαῖ ἐλουσοιν Ἰἀἰποπερογαι τίωυ οψυχύω. δᾺ ὁ ὠία. δα; 

χὼν: εὐρῶν, οὐχ ς δπως Ὡιμωρηση), ἀν ὅπως ὄξέλῃη τὸ πάθος, απεύδει. σὺ Ὦ» ταύτο 25 χ αὐτὶ, 
ποιέις, ὥασερ δὴ αἰ τί Ἡφαλΐω ἐνοσήμιμίος “λυοιϑῴου μιὴτὶ τὸ νόσημα παύσῃς, αλὰ τίω 

κεφαλέω ὡστοτέμοις. ἐγὼ ἢ ὃχ οὕτως, αλλὰ τὸνόσημθ ̓ Ἀποτμψω. καὶ ̓Εἴγω δ κἷ αὐτὸν 

μιυσηείων καὶ Ὶ ἱερωῖν κὐθιςόλων᾽ ὁμασησοίψϑνος ὃ  «ὐζον, χαί ̓ἀπαλλαλύτα τῆς καικίας, καὶ 

ἀμείνω τῇ μιετθμοίᾳ Ὅινόμϑμον αναλαμξαίω πάλι. καὶ πῶς ὅν ἐϊξελῶν μοιχείαν, 

Φυνίν, ἐξ, καὶ σφῶγα ὅπ!νἰσαῦ τοῖς νὸ νόμοις ϑνώδμον τύτοις. βαλόρεῖον δρίθινν ὧκ- 30 

κλιησία, πνϑυμιατίκὸν, ου δύπον σώματος, ἀλλ ψυχὰς Ὡὐποσμῆγν κηλίδω, τοῖς πολλοῖς, τῆς 

μμυτὸμοίας ὅϑποις. σὺ ὥϑρω αὐ τὸ ἀφῇς αἰτίκφρητον, χείρονα Εἰργάίσω" δὐ τε »λδσῃρ, 

αϑίαγον ἴασαι. ἐγὼ οὔτε ἀφίημι ἀτιμιφίρητον οὐ το »λοίζω,ως σύ ̓ἀλλὰ ἡ δικίω «- 

παμτὼ 5 ἠΐωυ ἐμοὶ φρέπουσοιν, ὲ δἰορθούμαι Ὁ οοῦβοηνϑρον. βούλει καὶ ο ἑτέρως μαιϑεῖν, πὼς 
σὺ ἅ ξίφη γυμνοῦ, κὶ Γ φλόγα δεικψυς τοῖς αἰμϑρτόμοισιν,οὺ “πολλζω ̓ ὀργαζη τίω ἰατρείαν, 35 

ἐγὼ ὃ τύτων  χωεὶς πρϑϑς χαϑοροὶ ὁ ἐχειεᾳγώγησαι τίωῦ ὑγιυὸν: »οὐ δῖ δὲ μοι λόγων, οὐδὲ 
ῥνμμώτων, ἄλλα γἀδ ῥώλαῆλο, Εἰς μέσον ἀγω, ὼ αὐτίω ἿΜ ἀὐιϑεΐπων τίω φυύσιν. ᾳ 

ἐξέτασον, φρὶνὴ Ὁ δικοιςήριλον πη χαϑίσαι, πῶς ταὶ ὁν,ϑοφπινα διέκειγο ματα, 

“πὼς Οσυὲν ἥμγιω , καιτορθωλώντων σῦσὰ μέγοις ὀγόμκατος ζωὼ ὁ ἀκούσαι ποτε, τίς Ὁ θαγάτε 

χατοτόλριησε ; ; ἐπί γεημεύτων χα τεφφύνησε; ἧς δόξης αἰχέρ4δε; τίς (ὦν! ε ἐὐνμμέσῳ ϑορύξως 49 
φυγῶν, ὼ ἐρημείλν τίω μιγτέρᾳι τὴς φιλοσοφίας ἠασυίσωτο "ποῦ ϑρθενίας 9 ϑιομιαὶ ποτε ζω 

ὠπαγὸ πτλύται, ὼ (ὠτύτων πλείονα, τύτυ τῷ δικαρηφίου κατόρ)ώμα γ4)9ν6, της 

τὺς Ῥρχιρ ἔργα. ταῦτ᾽ δῶν Εἰδότες ᾧ καιτοιμφίεντε, ὡς οὐντούθεν πάσοι ὠφέλεια τ' 

βίον, αὶ ἡ τὴς οἰκουμϑβης δίϑρθωσις, θεω μηα ̓βαδίδοτε «νὰ τίω ΦΨΜ ϑείων λόγων κἰρώσι 
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ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΓΙ͂{. εΣ 3: 
ὰ Φὲ ((μυόδοις ζῳὶ εταύθα, ὺ 4 εὐχας,. Πὴ ΡΨ οὕτως ἑαύζις ῥυϑυίξηπ, δυωήσε.- 
εὃς Ὑ οὐφφιναΐν αἰξιλυ Ἐχεδειξαίμδμοι πολιτείδν, τυχεῖν Τὴ ἱπηήελυϑμων αγαϑοδν,".«.- 
ΘΑΤ ἡ φιλαν,ϑορπία. 

4 Δογ.ις. 13 ΔΙΑ ΤΟΥ͂ΤΟ ΠΑΡΑΚΕΚΛΉΜΕΘΑ ΕΠῚ ΤῊ 

καρ δοικλήσει ὑμδῆν" αἰδεοσοτέρως ὃ μᾶλλον ἐγοβηλϑῳ ἔχι τῇ γαρᾷ Τίτα, 
ὁπι ὀνἀπέπαυται ὃ πγϑῦμα αὐτν δἰπὸ πύρτων υμϑ. 

Ὁ. Ρα πάλιν πῶς ἐπαίρει αὐ Ψ τὰ ἐγκώμια, ᾧ δεύμψισι τίω ἀἰγαϊπέιυ. 
Ὅς Εἰ πὼν δ, (τι Ἰαϑέω ὅτι Ὀσῦτον κὶ Ὠγπιφολὴ ἑωῶυσε, ᾧ ὅτι τοσῦτον ὥχερ- 

νυ. δλύετε ( χαίρω γ», φησιν, οὐχ ὅτι ἐλυπήϑητε, δλλ᾽ ὅτι ἐλυπηήϑητε 
Ψ Εἰς μετϑμοιδ) χαὶ δείξας τι τίω αἰγάπην(" φησι "ὃ 91| Ἐ-ἰ καὶ 

Ἢ ἔγραψα υ μἱν οὐχ ἕγεκεν τῷ αἰδιχήσαντος, Θσοῖδ ἔνεκεν τῷ ἀδεκήϑαντος, 

- ΑΙ, αλλ ἐνόχεν τὸ φόδνορωϑίωαι τίω ασουδύω ἡρῦν! τίοὺ να υ μὧὦμ 

ις πυδὐςὑμας ) λέγει πάλιν ἄλλο σημᾷον τὸς αὐ βυνοίας,) πολιωὶ ἀύζῖς φέρει“ ἔπτωμον, 
ᾧ δείκνυσι τῆς ἀγάπης «αὐδῇ ὃ γνήσιον, (τὶ γὰ τῇ αὐδακλήσει ὑμθῇν αὐἰθεοσοτέρως μᾶλ- 
λον ἐγχοαρηρδρ ἐπὶ τὴ "σρῷ Τίτυ, φησί. καήτοιτι τ το οὐκ ἔς! φιλοωῦτος σφοδρώς, τὸ ἐστ᾽ 
κείνῳ μᾶλλον χορέωσαι, ἢ ἐπτ᾽ αὑτοῖς να), φησιν. Οὐεῖ᾽ γοοῤ δὲ ἐἰχ νον τοσΐντον ὅσον δὲ ὑμιαξ 
ποϑίω. α[ο τοῦτο καὶ τίω αἰτίαν ἐπα γε! λέγων, ὅπᾳ «αὐλάγχνα αὐτῷ ὀμαπέπαυ.. 

20 ταὶ πὸ πότων ὑμυ. οέκ Εἶπεν, αὐτὸς, ἀλλὼ, α αλιγχνα αὐὐτι" πετέςιν, ἡ α.- 

,αἰπὴ αὐτϑ' ἡ αἷδὶ ὑμαξ. καὶ σ ὡς αἰαπύπαυτω ; ὑπὸ πϑώτων. καὶ γὸ καὶ τοῦτο μέ- 
σίφον ἐγκωμίου. 

14 Οὐ Εἴ τι τύ. κοκαύχη μαι αἰρυμι, Μέγας ὀἔπευγος, ὅτῳ ὁ διδείσκα.- 

λος χοινχώτι. φησὶ δ» ὅτι, Οὐ κατηαευ ϑίω. Δια' τῷ» ἐγοῥίω, ὅτί 

24 βελους ἐφόρητε, Νὴ ΓΟΚΧ ἔργων ὀδείζατέ μ τὰ βήματα. ὡςε διπλοῖ ὁκόσμος ἐμοὶ, 

Ἂ ὅτι ὑμᾷς ἐπεδιόκατε, ὼ ὅτι ἐγώοέκ ἐφλύΐω τῆς αληϑείας αἰ απίτηων. Αλλὡς 

πόύτοτε ον ἀληθείᾳ ἑλαλήσαδμ ὑμῖν, ὅτω ᾧ κ καύχησις ἡμδίυ, ἡ ἐχὶ Τίτν, ἀλήθφα γέ- 
“ϑιεν. Ενζφωϑα, ὦ αλλοῖι αἰνε1) ὅτι ὥασερ “Ὁ ὑμῖν μ᾽ ἀληδείας πόύτα ἐ- 

φϑεγξα θα ( Εἰκὸς ΝῚ αὑτὸν ἡ ὐϑὸ τῦτι πολλαὶ ἀὐόῖς εἰ πεῖν ἐγκωμια) ὅτω καὶ τὰ αὐδὲ 
20 ὑμδ ἡμῖν Τίτῳ Εἰρημϑία, αἰληιϑὴ ἐφλύν. 

15. Καὶ τὰ αὐλάγλνα αὐτὶ «ἰδεοσοτέρως δὴν Εἰς ὑμιαξ. Τούτο λοιποι ὀκῶς 
γον (μωιςῶντος ὅᾷην, ὡς σφόδρα ὀκχαιόνϑμον ὼ ((μωδεδευϑρον ἀὐζς. ὦ Οὐχ Εἶπων,ἡ α᾽γά- 

πὴ ἐστ. Εἶτα, ἵνα μυὴ δῦξῃ κολακεύει, πόμτανὅ τί ϑησι τῆς φιλίας ζῳ ᾳ' αἰτίας᾽ ἵν ὁπερ 
Εἶπον, ἃ τίω" κολακείθν αἰ αφύνγῃ, ἡὶ ὠκεύνοις μάλλον προϑτρόψ,, ὅ ἐγκώμιον Εἰς αὑ.-. 

295 (ὧν θήκαις, ἡ δεικνυὰ τίω ὺὀρχέων αὶ τίου οἰ ασύϑεσιν τὴς τοσοιύτης αἰ γάπης ὠκείνους 
ἐμξαλόνο ἁτῷ. Εἰπὼν γὸ οἷα αὐλάγχνα ἀντνὶ αἰϑεοσοτέρως δ6ὶν Εἰς ὑμας ἐπή.- 
γαἿν, Αναμιμψησχϑιϑβου τίω αἰπόμτων ὑμδ ὡπυτακοίω. Τοῦτο 8 χαὶ ῷ 

Τίτον ϑὐγνώμωνα δείκγεσι ἷϑὸ (ἦν θὐεργέζῳς, Εἴγε λαδων αὐτξο ἐν τῇ ψυχῇ ἐπόμῆλϑεν 
ὡπϑμζᾳ,, καὶ ϑιμινεκώς αὐ Ὁ}! μέμνηται, ὁ κείνους Τηχὶ φόματος ἔχή ἡ Τχὶ ὀζανοίαρ, καὶ Κο- 

4ο φλνϑίοις πάλιν κοσμᾷ μειφόιως, ὅτι αὐ. ὅτω χήρωσώμϑροι ἐξέπεμψον. Εἰταὺ τίω ὑ- 

παχϑζεὺ αὐ δον" λέγη, ἐχιτείνων αὐ ὖΜ' τίωυ' «σουδύο. 9 καὶ ὀπαίγει φῶτα, 

Ως κ᾽ φόξου καὶ ἴδϑμιν ἐδίξαοϑε αὑτὸν" Οὐ μῷ ἀγάπης μόνον, δλλαὶ καὶ «(Τὶ 

πἰμῆς ἔχιτεταρδῥης. Εἶδες πῶς διστλίω ἀύζις Φροτίω" εὗοτυρῴ, ἡ ὁτι ὡς πατέρᾳ ἐφί- 
Ἅριου, αὶ ὡς αβ'χοντα ἐδεδοίκεσαν, ὅτε ὀχρὶ (ὃ φύθον ἀ καυφριῶτες τίω ἐἰγαπτίω, οὔτε “6 

: τίωω 

ὧν ζ' 
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636 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ; ΤΗΝ ΠΡῸΣ 
τίωὶ ἰγώπέω ὀκλύωτες (δ φόζον; τῦτο αὶ ὀϑωτέρω ἔλεθν, ὅτι ὃ τὶ Θεῖν λυπηϑίωαι 
ὑμαξ, πύσξω χατειργαίσειτο ον ὑμῖν ασουδέω ει δλαὶ φέξον! λα ὕχιπύϑησιν! ! 

16 Χαίρω δξζυ ὅτι ἐν πϑρτὶ ϑωυῤῥῶ ἐμὴν. Ομράς ὃ δὲ αὐςᾶν' μάλλον γαίρει; 
δὴ, ἐδομού (ὃ ϑιδωσκαλον κατηαουα τέ, φησιν, δε δὲ αὐάίξιοι φαίνεοϑε τὴς ὁμῆς μὗντυ-- 
οἰας. ὡφνουχ ϑνωύζ Τίτον ἔχαιρεν, ὅτι “μῆς αἰπήλαυσε Ὀσαύτης, ὡς δὲ «κἂν, ὁ1.", 

Ὁσαίῤτίω ἐπεδείξλντο θὐγνωμοσυνξν. ἥα. ΣῈ μὴ νομιοϑοῆ δὲ ὡχ ἄγοι χαίρειν μάλλον, 
ὅρᾳ “τῶς ἡ ον ζωθα τίω αἰτίδν ίϑησιν, ὥασερ δ λϑωτέρῳ Εἶπον, τι Εἴ «ὑτῷ κι- 

καύχη μαι (συ υμδῇι, οὐ καιτηοουϑίω '" ὕτω ἢ ὠνζωώθει, ὅτι ὧν πϑωτὶ ϑωῤῥαϊ ἐν ὑμῖν. 
καὶ Ἐχιπλῆξαι δέοι, τ δίδοιχᾳ μη ϑισοῤῥωγῆτε “ καὶ καυχήσιοϑτυ, οὐ φοξοΐμαι, ὡς ἐλεῖ. 

Ἰνϑρος᾿ καὶ ὡς πειϑίωσίους ἐπουνέσοι, κὠν ὡς αἰγωπητικουῤ, κἀν ὡς ζῆλον ἔχονζρμ, ϑαρ- το 
βω οὐ ὑμῖν. Εἶπον ὠκκόψαι, ᾧ ὀξεκόψατε᾽" Εἶπον διξαιϑαι,κὶ ἐδεξαοϑτ' Εἶπον ὅτι με- 
αὐλοὶ ὃννίς ἐπε ἡ θαυ μα «οἱ Ἐχὶ Τίτε αὶ διϑωσκώλυς Εἶδότες " αἰδεῖοϑε, αἰληϑη Αἱ αἱ του" 
ἔργων ζυῦτα ἐδιείξωτι. καὶ οὐχ ὅτως ἐμαΐϑοτε ζῶτω τ» ὁμοῦ, ὡς τ ὑμῦμ. ἐπόμηλ-- 
ὃς γϑιωῦ στφοδρὸς ἐροιφὴς ὑμδμ! μομϑμος, στὰ εἰογα, Ὑὔν᾽ λόγων Ἐχιδειξαρϑῥων ὑ μῦν! 

Ι Γγωείξω ἢ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τί δι τὖῷὸ Θεού τίου διδυγϑμίω εἰν ταὶς ἐκκλησίαις τ΄ 

τὴς Μακεδονίας. Εγϑίας αὐ(δὸ τοῖς ἐγκωμίοις, πρηοκίνεσιν πάλη καϑίησι. ὄχι ΝΣ 
πῦτο τῇ ἐχιπλύήξει πϑρέμιξε ἦν ἐπαίνοις, ἵνα. με ὐπὸ Ἐχισλήξεως Εἰς αρλοαίνεσιν κα- 
πελϑῶν δυασαροδεζ)ον ποιήσῃ (() λόχον, δλλαὶ λεαλας αὐνὴΝι τίωυ' ἀκοζιῦ ὕτω πεφϑοδὸποι- 
ἡσῃ τὴ αν δανέσει. βούλεῖ) γὺ αἷἴθὲ ἐλεημοσιωὴς ὀφμλεηϑέωζαι. δὸ  ἀσεϑλαῦωι εἷ- 
στα, χαίρω ὅτι οὖ πϑυτὶ ϑουρρώ ὧν ὑμῖν᾽ πὸ δὴ κα τωρθωρϑέων αὶ Εἰς τῦτο ασϑϑϑυ- 10 
μοτέρρες ποιαΐν, ἡὸ Οὐρι ὦπεν θύϑζως, δὺτε δξζω ἐλοημοσιρζωυ" αἰλλ᾿ ὅρφι τίου ((μιύεσιν, πῶς 
ποῤρωϑεν καὶ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ πσοϑκατασκίυαζει τὸν λθγ9ν. γωφίξω ΟΡ ὑμῖν, φησι, τίω' χα- 

ον τῶ Θεοῦ πίω" δεδορνϑῥίω ἐἰν τάς ἐλικλυσίαις πὴς ἹΜακοδογίας, ὕα γὰ μι ἐγταίρων- 
ταὶ, γδῥιν ὃ ποδάγρα χαλᾶ" ὶ τὰ ἐτέρων διηγϑύμϑμορ, τοῖς ἑτέρων ἐγκωμίοις ασουδαιο- 
τέρους τύτυς ἐργάζεται. αὶ δύο (ἀουτί ϑησιν ἐπταίνοις Μαχεδὸσι, μᾶλλον ὃ καὶ τρᾷς᾽ χαὶ ὅδ 25 
πειρᾳσμουφ ϑωναίως φέρρεσι, καὶ ὅτι ἐλεῷν ἰστυσι, ὶ δι πτένητες ὦτες δαψίλειαν «ἰγεδιεἰκφεω-: 
τὸ ὦ ἐλεημοσύνῃ. χαὶ γδΡ ἡρπάγησαν αὐ δῇ αἱ οὐσίαι. ᾧ τῶτο δηιλών ἔλολμ, ζυΐκα αὐἰ- 

κοι, τοῖς ἐπέφελλεν, Ὑμεᾷς γὰρ μιμηταὶ ἐϑμεοϑέ, φησι, Δ ὠκνρουσιοῖν τῷ Θεοῦ Μ᾽ τ τῇ Ἰου- 
δαίαι" δι τοὶ αὐτὸ ἐπάϑοτε ᾧ ὑμιᾷς " αἰ ποὸ δὴ ἰδίων συμιφυλο Μ, καϑαΐπερ καίκέιοι αἰ σασὸ 

χέριλδ, Ἰουδαίων. ὦκουσον τί κ(ϑ' τα ἙΘραίοις ἐχιςέλλων ἔλεγε ᾿ Καὶ γλ}} τίωυ' ὐρπα- 3.9 
γἀὺ Υ̓ ἰαυώργίτων ὑμδὴ] μ᾿ γρράς ασροσεδέξαοϑε. χοῤν ἢ ὃ ορῥγμωκαλεῖ, 
ἐχί καταφέλλων αὐςῶν᾽ μόνον, δλλα τὸ ὀχχαλούμϑμος,  ὀνεπίφϑονον (δ λόγϑν ἐργαζόμε- 
γος. δ ὶ δ ἀδελφῶν δγομιᾳ πσοϑσέϑηχεν, ὡςε πάσαν αἰ ποτεμέοϑαι βασκϑνίλν. ὲ 

ΣΡ μέλλει εἴθ᾽ ααϑθολῆς ἐγκωμιάδειν ἀδοιῴ. ἀὔἴκουσον χϑιῦ Μ ἐπαίνων. Εἰπὼν 

γὰ , γνωείδῳ ὑμῖν τίω χοριν τῷ Θεού, σόκ Εἶπε,τέω δεδομλέίω οὖν τῇδε χα τῇδε τῇ πο- 35 
λει, ὅλ᾿ ὀλόκληφον ὑπαρᾷ Ὁ ἔϑγος, λέγων, ον τὰς ὠκκρυνίαις τῆς Μακεδονίας. Εἶτα 
ἡ αὖ τίου' διηγεῖται χάδαν ̓ 

2 Οἷί ὁ πολλῇ δυχιμῇ ϑλίψεωςη αὐδιοσεία τῆς χαρὰς αν. 

Εἶδες (ωώεσιν; τοῦτον γὸ ὁκῶνο λέγ, οὐχ ὃ βούλεται, δλλ᾽ ἕπερον ασο) τύ, ἡὰ 
μὴ δόξῃ Ὠχίτηδες τῦτο ποιῷ, ὅλα, ὐπὸ ἀἰκολουθίας ἑτέρας ἐπ’ αὖτὸ ἔρχεοϑαι. 49 

Ἐν πολλὴ δοκεμυῦ ϑλίψεως᾽ Ο καὶ αὑτοῖς Μακεδόσιν ζχπζέλλων ὄλεδν, ὅτι 
«,Θιο». «6. Μιμηταὶ ὀλρήδητν τὸ Κυρίου, ϑείζαίϑμοι τὸν λϑθη9ν οὖ ϑλίψᾳ πολλῇ, κα χαρϑς πνθύ- 
ὃ ἢ. ματος αἰγίου. καὶ πάλιν, ΑΦ᾽ ὑμδὺ ἐϊξήγυπαι ὁ λόχϑς τῷ Κυρίου, οὐ μόνον εν τῇ Μακεδονίᾳ, 

ὁ ὧν τῇ Αχαΐᾳ, δλλὰ ὶ ἐν πὸρτὶ τόσῳ καὶ πίςις ὑμών ἡ στοὺς Ον Θεὸ δξελήλυϑε, 4(δὲ 
ΖΝ, 

Ἶξ.." δη 

χ δὴ 
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ὅν, Ἐν πολλὴ δοκιμν ϑλίψνως ἡ αἰθιοσεία τὴς χαρὰς αὐθ, Αμφότερῳ, κ᾽ χἰαίρθο: 
λῆς γέλρνον ἀδοῖς, φησι, ὁ ν ϑλίψις, καὶ ἡ χα σοί, 8.9 ᾧ πολι τὸ καὐὐοαιδοξον ζω, ὅτι το- 
στούτη ἡδονῆς πὐϑ οισία οἰπὸ ϑλίψεως αὐτοῖς ἐθλῴτησεν. οὐ » δὰ μόνον λύπίω ον ἐ- 
τέχον, ὀιλα αὶ ἀφορμὴ γέλρνεν αὐΐοῖς Αἰ φροσύγης ἡ ϑλίνις καὶ ζωῦτα πολλὴ ὅσω ὅτο 3 ἐλ, 

4. αἰλείφων αὑτοις οὖν τοῖς πειρασμοῖς ϑιμναίοις ἐῃ ἡ αὐαὐξετφέαοις. οὐεϊὰ γ  ἑπλώς ἐ- 
ϑλίξησαν, δλλ᾽ οὕτως ὡς ᾧ δόχίμοι βμέοϑαι [σ΄ τῆς «ἰασομόνης, μάλλον ὃ ὃ λέγ, 
αἱ σ᾽ τὴς "᾿αρο μονῆς, αλλ ,ὃτσλέον ζω τὴς αἰ πσομονης," χαρϑι, ουεὶὶ χαρϑν απ“ λώς 

λέγ, ἀλλα, αἰθδιοσείλν χαρας. καὶ )} πολλὴ χα ὠφατος ἐθλάφησεν οὖ αὐζοϊς. 
Κα) ἡ κτὶ βαϑοις τω χεία αὐτὖ ἐκύδίοσθυσιν Εἰς τὸν το λούτον τὴς αττσ λότητος αὐ, 

ιο Παλναμφότερᾳ ζωῦτα (ἴθ᾽ ιἰποολῆς. ὡασερ γ 5} ἡ πολλὴ ϑλίψις πολλζω χαρὰν 

ἔτικε, χαὶ αὐθιοσείλν χαρὰς οὕτως ἡ πολλὴ πενίᾳ πολιω π’λούτον ἔτεκεν ἐλεημοσύνης. 

τϑρο ))» ἐδόλωσεν Εἰπὼν, ἐπύθέοσ σοι Εἰς τὸ σλούηγογ τὴς αὐελότητος αὐτο, οὐ ΡΨ, 
τῳ μέτρῳ τὴν) διδὺμδβων, αἰλλαὶ τῇ γνώμῃ Ῥ  Ῥεγθυτων καὶ φιλοτιμία κρίνε:). δ|9 οὐδοιμ 

λέγη πλῦτον γ᾽ δυϑώτων, ἀλλα, τολϑρον τὴς αἰπιλότητος αὐ ΠΜ, ὃ ὃ λέγᾳ τοιούτοι 
15 ὅφν᾽ οὐ μόνον Οὔκ εἰγεπόδισεν αὑτοῖς πσϑϑς δα ψίλειὰν ἡ ἤωχεία, αἰλλα καὶ ὠφορμεὴ γέ- 

“»νε τῷ αἰδιοσεύσοι, ὥασερη ϑλίψις τῦ ἠοϑίωαι. ὅσῳ ὙῈΡ ἦσαιν πένητες, τοσῴττ μάλλον 
ἐφιλοῖι μοιεωῦτο, ἡ ασοοϑυμότερον ϑρᾷχον. δ 9 σφόδρα, αὑτοις ϑαυμαίξει, ὅτι ἐκ τος 
σαύτης πενίας τοστεύ τέο ἐπεδείξθμο» Φιλοτιμίδν. ἡ γδρ Χο βάθους τηωχεία αὐδῥ(τυ- 
τέσιν,ἡ πολλὴ καὶ ἀφατος) ἔδειξεν αὐ δ᾽ τίου αἰπλότητα. αἰλλ᾽ οὖν Εἶπεν, ἐδυμξεν,ἐλλώ, 

20 ἐαϊδίοσ θυσι' καὶ οὔκ Εἶπεν, ἰπλότητα, δλαὶ πὐλϑτον ἀπ’λύτητος, τα τέσιν, ἀρ θίῤροπον 
τὸ μαγίϑους τῆς πτωχείας. μάλλον ὃ, καὶ πολλῷ μείζονα τὸν ὄγκον ἐπεδείξδυτο τὴς δευψι- 
λέίας, Εἶτα αὐ καὶ ἑρμάυνθιει σαφέφερον λέγων, 
3 Οτιχῦ δγώαμα, μδίοτυραῖ (ὠξιόπιφος ὁ τυ!) χαὶ ὐσῷ διωίαμι" 
Τυτέονν, ἐπίξέοσϑυσεν Εἰς τὸν πλῦτον τῆς αἰτολότητος αὐ ἿΜ, μᾶλλον ὃ οὐ ϑζα τὔτν 

2 μένον, αἰλλαὶ χα δζρ δΠΜέξζης αἰπόμτων ὠΐῷ' δυηιλοῖ. Αὐϑαίρετοι γδ, φησιν, 
Ἰδοὺ ὸ ἑτέροι αἰ φρύολή, 

4 Μεΐζῷ πυλλῆς αὐ ρανκλύήσιως. Ἰδοὺ καὶ τοάτη, χφὶ τετάρτη. 

Δεομϑυοι ἡ μδιν. ϑοὺ χα πεμιτῆη. χαὶ οὐ ϑλίψειδντες, καὶ εἰν πενίᾳ αὕτη ἕκτη, 
τὸ ἐσδό μου, ᾧ αἴθ᾽ αἰ χύρῥοολης ἔδωχαν. Εἶτα ) 4, τῦτο μαίλιςα βούλεται κατασκδυαί- 

39 σα! τρα Κορινθίοις, Ὁ κ᾽ ποθϑαιρέσεως δοιώῦαι, αὑτῷ μαίλιςα. δζωτοίζει λέγων, 

κζ πολλῆς οὐδακλήσεως, ὦ, δεόνϑρμοι ἡμῖν, οὐχ ἡμιᾷς αὐ» ὙῈ}" ἐδοιϑηνϑν,δλλ᾽ ἀὐθὶ ἡἰ- 
μίϑν. τἰ δεορμδνοιήμιων ; Ταῦ γοέιν, ἢ τίωυ κοινωνίλυ τὴς 1 οἰκονίας τὴς Εἰς «δ 
αἰγίας, Εἶδες πῶς πάλιν ἐπαίρει ὃ πηράγμα, σεμψοῖς ὀνόμασιν ἀδρ' κα λων; αὶ γὸ 
Ὅλ: ζηλωταὶ ἧστιν πγϑυμάτων, ἡϑὴνν αὐτὸ ὀνομάζει, ἵνα ζγιϑραμιφσι" ὦ κονωνίλν πάλιν, 

35 να μάθωσιν, ὅτι λαιμξαύωσιν, κὶ ϑιδδασι μόνον. τϑγο δέώυ ἡμναξ πϑδεκοίλθεου, φησίν, ὥφε ἡ 
μας αἰαδέξαοϑαι τίω Οιωύτίου ὀχμκονίλν. 

ς Καὶ οὐκαϑως ἡλπίσαμδ. Τούτοἡὶ ασοὺς τίοὐ ποσύτησοί φησι, ασθϑς ᾷὲ 
ϑλίψψεις, οὐ γοῦ αὐ ἡλπίσωυϑῥ, φησιν, ὅτι εν τοσαύτῃ ϑλίνψα ὄντες ᾧ πενία, ᾧ κατήπει» 

ξαν αὐ ἡμας, ἢ τοσαῦτα “πεχάλεᾧ ὁ Ὁ Ὁ λοιποῦδ βίου Ὠπμδίφαν αὐτὴὋεδέλωσῳ Εἰς 

49 πῶν, Αλλ᾽ ἑαυτοιξ ἐδωχαν τροϑϑον τῷ Κυρίῳ, ἡμῖν Δ οἱ ϑᾳελήματος Θεοδ, 
Ἐν πᾶσι Νὴ ὑπήκουξ, πλέον, ἡ ἀσοϑσεδοκήσοωμϑμ. (οἰεἰδ᾿, (4) ἡλέοιωυ,[: ἄλλων ἡρθήομω 

ΦΡΕΙ͂Μ ἀλλα τοῦτον ἑαυτους ἔδωχδμ τῳ Κυοίῳ. «ἰ ὅδην, ἔδωχϑμ ἑαυτοιρ' τῳ Κυοίῳ; 

λϑέϑηκαν, δόκιμοι αἷθὲ τίω πίςιν ἐφδύησαν, πολλζωυ" τίω ὀῤδρείλν εἰν τοῖς πειροισμοῖς 
ἐπεδείξδυτο, τέωὶ κοσμιότητα, τυ ξχιοίκήδν, τίω αἰγαίσσίω, τίω οὐ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν 

ΟΒιγίοίτοιι, 3. ἢ}. ἀγαϑοῖᾳ 
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ἐγαϑυῖς πσοοϑυμέαν τ καὶ ασουδέεύ. τί 81, ἡμῖν νπειϑέμδιοι γεχϑνασιν ἡμῖν, ἡ γοϊπτηστιν, 

ἰΖσήχουσαν, χαὶ ἄν τὸ Θοδ γόμοῖς σληφϑιώτες, χα ἡμῖν “ἰΦ γῆς αἰ γάπης (ἰωδεδε- 

μϑβοι, σχϑα 4 ἢ πῶς καὶ νταύθα τίου φχέτασιν δείκγεσι λέγων, ἐδωχὸμ ἑαυζἧν τῷ Κὺυ- 

οἴῳ. οὐχὶ ᾷᾳᾷ ἧ τῷ Θεῷ «ἐὺ ήκϑυστοιν, (ἢ τῷ κύσμῳ᾽ ἀλλὰ πόρτα αὑτῷ, χα; ολϑις 

ἑαυτοῖς ἔδωχϑν τῷ Θεῷ. Οὐεῖδ γορ, ΤΩ ἡλέοιω, αἰπενοή ϑησαιν᾽ αἰλλα πολλίω" Ὦπι-. 

δειξαίνϑροι τα ψοφρρσύγζιυ, πολλίω" εὠπ’ἀκϑζω", πολλῶυ' ἀμδω πολλίω" φιλοσοφίαν, 2[. σοφίαν, 

οὕτω χα τίου ἐλεημοσύνζω Εἰργάσαν». αἰ δέ ὯΙ, δι θελήματος Θεοῦ, ὴφ Εἶπεν, 

ἡμῖν ἐδωχὸν ἑαυζους᾽ συσὶ ἡμῖν αἱ,ϑοφπίνως, αἰλλαὶ καὶ τῶ χῸ τίω τῷ Θεοῦ γνωμξω 

ἐποίοιωυ. 

ό ῶκ« ἡμας τὐρακαλέσαι Τίτον, α καϑως πσδϑλενήρξα;» οὐ ὑμιν, οὕτως Ἐχητελέ- τὸ 

σῃ ὸ τίωυλ γαρη ζαυτίων. ζαὶ ποία ἀκολουθία αὑτη;πολλὴ ἡ σφόδρα, ἢ: ἐμιασοϑαϑιν 
ἐγριδρη, Ὁ) 9.5" ἄϑυνϑυ αὐζοικ σφροδροις, φησι, ϑερμους οὐ ὧπασιν, ον πειρφισμοῖς, ιν δῷ 
ἐλθημοσιώη, ὧν τῇ αὐοϑἐήμας αἰγαίπη,ον τῇ λοιπῇ ζρίου καϑιαιρφτητι ἵνα, καὶ ὑμεῖς αὑτοῖς ᾿ 

δξισωητε,ἐπέροψα ψϑν τίην. ΩἿ ὅτω ὥ ὑκ ὧπε, τῶτο  ἐδϑλωσε, σχότ 4 Φιλίας 'ρ- 

ζολίώω. “Ἷ ἐκείνων δ) αϑακαλύρϑροί, φησι, ὼ αἰξιούμϑροι, τὰ ὑμέτερᾳ ἐμεραμνώμδι, κα 

μἥπως αὐ δῇιἜο λφῆωϑητε. 89 ὺ ἀπεφείλαμδν Τίοον, ἥα κὠντεύδθονὺ διεγερϑέντες, αἰ σσομνη- 
«θόντες, ζηλωώσητε Μακεδῦνας. καὶ γδ ἐτύγχόρεν ὀκᾷφὼν ὁ Τίωος, ὅτε ἡ ἐχίτολη αὕτη ἐ- 

γφαίφορ, δείκνεσι ἢ αὑτὸν  κοιτωῤξλυτα τύτι απο τὴς Παύλου προ »πῆς᾽ ἥα κα- 
θοὶς “ϑϑενήρξατο, Φησι. δ 9 ἀ μεγάλα εἰντυ λέγ ἐγκώμια, ὧν ὥρχῃ Δ, ἐπὶ τῷ μὲ 

δρᾷ μοι Τίον ἢ αἰδελφὸ μου, δκ ἔσΩν αὐέσιν ᾧ πργϑ' ματί μ᾽ ἐντθῦϑον  ζῶτα περ ὦ. το 

Ρῆκην ὥπόρμτα, κἡὶ τῦτο ἢ ἀΐῳ. οὐ μικρὸν ΝᾺ αὶ τῦτο ἐγκώμιον, Ὁ καὶ «ὐδϑενωρξαοϑαι. 
θερμῆς ὃ τῦτο ἡ ζεούσης ψυχῖς. δ9 ὺ ἔπεμψεν αὐτὸν, μιεγίᾳίω ἀδθῖς εἰγγϑεὶς καγτῶ. 

δῳ τορϑ' ὀγπίω αὖ" δοιαι, τίω “ἰλοισίλν Τιτν. οἰο τϑτο ἡ ἐπαίρει ζοῖς ἐπαίνοις ἀὐ. γκδπιδεδο, 

ζῶν, οἰκειώσοι βουλόμϑιος σφοδρότερον τοῖς Κορινθίοις ἢ αὐ ϑροπον. κὴ δὰ ᾧ τϑ ωρὸς 

ὧ πεῖσαι μέγα, δ οἰκείως Αἱ φκείοϑαι ᾧ συμξουλθύνντα. καλαῖς δὺ ὁπαξ, ᾧ δε, ἀ ἐ᾽ 

τοῖς μφημονθυσας πὴς θλέημοσιουης, Ὑδριν ὁ πηραγμα χαλᾷ, νων λέγων, γνω- 

εἰξω ὃ ὑμῖν, ἀδελφοὶ, τίω γδϑιν τῷ Θεοῦ τίου δεδομδρίωυ εἰν τὼς ὀκκλησίαις τῆς Μακε- 
δονίας  νιῶ ὃ, αὐϑαίρενοι, μ(δ' πολλῆς αρῬακλήσεως δεόνϑμοι ἡ δ τίω γαβε ἃ πίω 

κοινωνίλν, καὶ πάλιν, ἥα κκαϑὼς “αοϑονύρξα»», οὕτω καὶ ὑχιτελέσῃ Εἰς ὑμας ᾧ τίω Ὅϑριν 
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᾿,. 

ποικον Καὶ "ὃ μόία ὅβὴν αἴαϑον ἡ Θεβ δῶρον δ», ἡ αὑτῷ ᾧ Θεῷ κι διωαμι ἡμᾶς ἐδομοιοῖχα- 

Ὀρϑούνϑμον᾽ ὅτο γὸ μαϊλιςαῤβρωπος. λέγων [ὃν δὶς σὴ ξγμια ὀυθρώπου ζ'ηο πέθεικε᾽ Μέγα 
ὙΔΡ φυσι, βρωπος,ᾧ τίμιον ὀϑὴρ ἐλεή ιφν αὑτὴ μείδων κὶ “σις, νεκροιὶ ὀῤις- ἂν. Ὁ γὺ ον 
ᾧῷ νόμφῖι ἴησῦ «δῦ Κυποθαγόνις ἐγείρᾷν πολλῷ μέζον ὃ πεινώντω τοέφᾳν ἢ Χρικόν. ὠζῶ 

δ »ὃ σὺ “ἰ Χοιτὸν δυεργετάς, ὠκ43 αὐτός σε.καὶ ὁ μιαϑὺς ὃ οὖν ᾧ ποιῷ, Δ οὐκ ὦ ̓  πάοφ 15 
4. ὁ ζῶλτα ὥ »»», Ὁ Ἢ σημείων λέγω, αὐτὸς ὀφείλεις φ Θεῷ᾽ ἘΧ1 ἢὶ τῆς ἐλεημο- 

σύνης () Θεὸν ὀφειλέτίωυ ἔχέ. ἐλεημοσύνη δὲ ὅ61ν, στὸν «(Τ᾽ πσροϑυμίας γένη) , ὅτὸμ 

ΚΖ ϑωψιλείας, ὁτὸν μηνομίσῃς διδόναι, ἀλλα! λομίδλύειν, στὸν ὡς θεργετούμδρμος, ὁτὰρ 
ὡς κερδαίνων ᾧ μὴ ὡἰπολλιᾷ" ἐπεὶ τῶτο συϊδδ' Ὑδύιο. (ὃ γὰρ ὑτέρον ἐλεοιωῶτοι, χαίρειν, 
ἐδυ ἕνειν δᾷ ̓ς ρος ὙΣΡΟΥκ ἀΐγοῖτον ,. Εἰ τὼ ἑτέρα λύων αϑυμίδλυ,αὐντὸς αὐϑυμοίης ; 409 

Οἕκέτι ΚῚ ἐάς αὐτίω ἐλεημο(ιωζω ἐδ). Εἰ Ν᾽ αἰϑυμεᾷς οτι ἕτερον ἀπήλλαϊξας ἀθυμίας, 

ἐοαύτης ὠμότητος α ἀπὴν, ϑοῳ πίας δῴῷμα ἐκφίρεις. βέλτιον Ν᾽ μὴ ἀπαλλάῆει, ἢ ὅ- 
τὼς ἀπαλλάῆεν. τί δε ὅλως ἢ αϑυμῴ;, δύ ϑοφπε; μη ἔλα ἢν σοι γν1) ὃ “,Οἰσίον ο- 
λως, ΘΕ τοιαύτίωυ ἔχάς σρεϑαίρεσιν »ῥηδὲ διῷς" Εἰ μυὴ θοιρρᾷς ὅτι πολυπλασιάξεται σοι 

Ο» 



εἰμτιν; ) 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣ Τ. ΔΕΥΤ. ΛΔΟΙ. ζ. 639 
ο» ἰρᾳτοῖς, μη ̓ αἴθ: δλλ ̓οὐἴρῦοι ζυτῷ; τίω λὐτίδοσυ. 8 τ; ἄφες τίω ἐ- 

λεημοσιιώζωυ ἐλοημωσιῶυ τῷ) καὶ μισ᾽ ἐμιπρείαν. “πολλοὶ δὴ δχυ καὶ ναίει ἀπελά- 

Θον᾽ δλλ᾽ ὐχ οὕτως Δ φιθον, ὡς (φωτῇ πλέον ὅξοντες τῇ! ου ̓ λαθόντων ὐζῶν, ἄλλα! Εἰίοι 

τύτων ὡς αἰεϑτνέηερρι, ἴτὼ τοῖς ὀκάέου σφῦρα ἐφείλκοντο. χα) ὥασερ ᾧ λίγ οἱ καὶ «-- 

4 πειρϑκϑυθι ᾧ γαφρὶς δυδλοι ὩὯπ' βασιλικίω κληλώτες τεώπεζαν, καὶ ὃ πιϑοσύκοντα 

χαοϑν Οὐκ λύαμϑῥοντες, “ ̓ὰ ἐ πουδια ζῷ μικρῳ,, λυμαήμον,) αὐτὴν τίω ἀὐφροσιωώΐω, 

«σε» Ἀθμέδαύοντες, καὶ κυρεννύοντες ἑαυ τοις σιΐίοις χαταδεεςύρ εις" ὅτω δέκαι ὅτοι Ἷ) οὡψ- 

ταῦρος, Ἰβηζοποιώτις χα ; λαμόδλυοντεφ, (Ὁ) Ὁ μμιοϑον ἐλαηοίσι ῷ ὀκᾷ. ΕἾτα ϑονηζων 

μϑμ, Ω “δ είονα γδόνον ὑλιϑυμῴς Ὡὐπολαςῷ χὸ κεφάλαιον, ζω. »α δε σετῆν ϑὐπολαξῳν, ἐγώ 

ῖὸ τῇ ἢ μδινσει πλείονα ᾧῷ τόκον ἐργαίσρ' οὐντοιύϑες δε ἔὕϑέως αὐπαρτά, καὶ Ὁ ταῦτα οὐ μέλλων ἐι- 

ΟΝ ἐϊ)ιαλν ὀκᾷ διμωυεκῶς, οὐ μέλλων οὐταύϑα λχαζέοϑαι, αλλ χὰ ζὰα Άϑιω ας" ὑ.- 

φέξων; καὶ Εἰ ἰμδρ ἧς στι καιτεσκόυα ᾧ ἐν οἰκίας, ἔνθα, μη ἐμελλερ μϑύειν, ζναίὰν ὃ ὃ Ὡρραγ- 

μα οὐϑομισας ἠδ᾽ γώ δὲ οὐπιδϑαβωύλε πλουτῷ,, σ0 0» ἡ πσϑ3 τῆς ἑασέρᾳις μέλλεις τολ- 

λαχις οἰὼποδημιᾷν; ον οἵἴδως οτι ἐπτ' αἀλλοτθζας 2.9 ατείξομϑμ, και ϑοίττερ ξένοι καὶ πάρ9ι-- 

1 κϑιγ Οὐκ οἶδοις ὁτί “ὐδοίνεων δεὺ ὀκθαλλέοϑαι, ὃ στὸ μὴ αὐδοσδοχῶσι, μηδὲ ἐλπίζοισιν; 
ὅπερ καὶ Ὥι πατριδν. δ δὲ τϑοο, ὅσα αὖ ̓ κατασκένασω δ, οὐταύϑα, αφίευδῳ. ᾿ γὰ 
συγηωμᾷ ὁ ὁ δεασύτης λαμθλυοντας αἱ αὐτὰ ἀπελθεῖν, δι᾽ -π οἰκία οἰκοδομεησωμϑῳ, αὐἴτε«.- 

2691 ̓αγρρφίσωιϑν, αὐ το ὀμδραΐποδει, λιν" τε σκύυη,θμ" τε ὕτερόν “ι τοιούτον. οὐ μόνον δὲ δκ 
αἰφίησιν οὐ τεύθεν λαξϑνζω ἀπελϑῴ,αὐλ᾽ εἶδε λογίζεται συι 7’ μεοϑεν. ε{πε γϑ σοι, 

λο μη ᾿ οἰκοδομήσῃ, μηδὲ δαπέμήσῃς τοὶ αἰλλύτεια, ἀλλωΐᾳ σε τι τούυν ζὰ σαὶ ἄφεις, ον Τοῖς 

ἀλλοτόίοις ἐργείζη, ὦ ̓ϑαπϑρᾷ, ἵ ἵγὰ ὩσΟλ ἐσης καὶ Ἰῷῶ πῦνον κα) ὦ μιοϑὺν, χα, κολφσιν 

πίω ἐλοίτέωυ “ὑπυμμείνης μι, ὐρακαλά" αἰλλ᾽ ὅδ, τῇ Φύσει ἐσμεν πὔξοικοι, λνώμε- 

9 ὁ πυοϑαρίσει, ἵνα μή ὁκᾷ γνωιῖθα πἴδοικοι, Ἂ ἀΐιμοι, καὶ αἰπερῥιμιμεένοι. ων ΕΣ 

οὑτοιύϑει βουληϑαδιῶν νέοϑαι πολίται, οὐτε οὑταῦϑε ἐσθᾶθα, οὐτε ἐχφ᾽ αὐ δὲ πάργι- 

24 χερὶ μείνωμϑρ δντΈς, χα! ἀρραχωδνο οὕτως, ὡς “προίκος ἀζυτείξεν Εὐρως᾽ πολιὴν καὶ ω- 

ταύϑα καὶ ὥκει  ληνοῖθα αἷ Πρνσίαν. ὁ γὼ δίκαιος, καὶ μι"δὲν ἔχων, καὶ δυταῦσθτ αὶ - τοῖς 

ἐπόντων, ὡς ω τοῖς ἐαυζ, ὃ χατοι 4, κὶ ασδὲς τοῦ οὐρᾳτον ἀπελϑών, ὑψι.) αἰωνίῳς αὑν-- 

τῷ σκίωας" καὶ. οὐτε ἐταυϑα πείονται “ἂ τῆν! ανδὼν (οὐτε “ἀρ ξένον αὑτὸν ἴις ποιῆσαι 

δριυήσεται πᾶσαν γάν ἔχοντα πόλιν} καὶ τίω αἰυτν πατείδα. Ὀἰπολαθων, Ὅληδε- 
40 ξεται τὸν αληϑὴ πιλούτον. ἣ δαυ ἀριφότερρι κερδομίωρϑῳ, χαὶ ταὶ ἐνταῦθα, χᾳ) 'ᾳ 

ὦκα, Εἰς δέον τοῖς οὖσι γοισώμθα. . οὕτω ΨΨ ἐσυαῖθα τὴν οὐρφιναῖν πολίται ,᾽ καν 

πολλῆς ὡσολαυσοκῖθα πλρησίας " ἧς Ἄἄμοιτο πὸνᾳ γμας ; Ὠηπτυχεῖν ͵ “αοατι καὶ 

φιλον,ϑοφπία. 

34 Δογιζ, 7 ΑΛΛ ΩΣ ἘΝ ΠΑΝΤῚ ΠΕΡΙΣΣΕΎΗΤΕ, ΠῚ- 
φῇ, κα λόγω, καὶ γνώσει, καὶ πάσῃ «που δι. 

᾿ς ΘῈ Ρὰ παλιν μετ᾽ ἐγκωμίων, τίω «σονδοπίω γιομϑδμέω ἐγκωμίων 

ὅς μειξοιων. καὶ οὐκ πεν, ἵνα δῶτε, αλλ, ἵνα πδϑεοπύητε, πίτει τῇ δμ' 
χορισμώτων, καὶ λογῳ τῷ τῆς σοφίας, καὶ γνώσει τὴ ἐν ἐν ὭΣ 

χα πασῃ απουδῃ εὶς τίω ἀδλίω Ῥρετίρ. 

Καὶ τῇ ὧξ ὑωϑδυά ἀγάπη) Ταῦτ ἡ ἡ πσϑεῖπον, ἧς καὶ τίων 

πυἰπόδειξιν ἐποιησοίμεόωυ. Ἱνα καὶ ὦ (ὐτν τῇ ᾿ χούπι αϑλο- 

σεὐητέ. Εἶδες οἷ δα τῶν ὠκεῖθον ἤρξατο οἰπὸ ΤΨ ἐπαίνων ἐκείνων, ἵνα, ὁδιῷ χρο-. 

Οἰιεγίοιϊ, το1.3. ἩΒΠἢ » ζαίνων, 
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ξαλων, Εἰς τίωὐ αὐτέου αὐντους ὸ ἐν τὰτοις ελκύσῃ πσουδέω, 
ἃ Οὐχαᾳτ᾽ ἐχιταγδὼ λέγω. Ορᾳ πῶς συνεχῶς ἀύφις τορήζεται, πώς ὀῥεπα.- 

τὴς γίνεται , ὦ οὐ βίαιος, συ σδ' αἰαγκαιςικός᾿ μᾶλλον ἢ αἰλφότερα ὁ λόγος ἔνι, χα ὦ 

ἀλύεπαρθες,, ὦ ὦ αἰκααναίγκαφον. ὅπ, δ συνεχῶς πϑρήνεσε . Καὶ σφόδρα Μακεδόνας 

οὐεκωμίασιν" ἵνα μκὴ δόξη τϑῦστο ὀϑαίγκη 61), φησιν, οὐ χατ᾽ ὑχιταγάῦ λέγω" 

Αλλα' δ τὴς ἑτέρων ἀπουδὴς,ν, Ὁ τὴς ὑμετέροις αἰ γαπτής γνήσιον δοκιμαζων ᾿ 

Οὐχ ὡς ἀμφισξηδκί 5 δ. “το ὠζαωτα δὴ}9,} ὀφλαὶ δύκιμων ἀὐ' ποιών, ᾧ "ἰἶπο.- 

φανων, ἢ ̓ φφϑτέρον κατασκϑυαζων. ΟΥ̓ΚῚ δ ρτῦτο τὰ φημι, ἥα ὑμαξς “ϑοξιώω 

πασὺς τίω αὖ τι ἀσόϑϑυμίδμ᾽ ᾧ μέμνημαι τὴς ὠχείνων ασουδῆς, λαιμνωρίναν, Φαδγύ- 
γῶν, ἐρεθίζων τἰων ὑμετέραν δγρέϑασιν. Εἶτα πότατυ Εἰς ἐτερϑν μάζον κα τίου τήσε. χαὶ 

γ. σσοῖνα παρίησι πον συμιξουλὰς, δλλαὶ πλυζᾳ κινᾷ, ἡ μετα χειοίζει (2) λέγϑν. χαὶ 
ΣΡ στὴ αἰλλοτϑίων ἐγκωμίων «σοϑέτοεψα λέγων, γνώσκετε τίου ϑϑριν τῷ Θεῦ τίω 

διδυνϑμζω εἰν τεῆς ἐκκλησίαις τῆς Μακεδονίας" καὶ Ἔσο Τ᾽ οἰκείων, αἰλλ᾿ ὡς εἰν 'ππλυτὶ 
αἰδιοσεύντε, λόγω, καὶ γνώσει. μειζόνως ὃ δυωα!) »οὗτο δαικᾷν, ὁτὸμ ὑφ᾽ ἑαυΐ τις νῆά.- 
ται, " ὁτὴμυφ ἐπρων. Εἶτα λϑιποι Ἐπὶ ὃ χεφαίλαιον καὶ τίω χϑρωνίδω, τῆς συμίζου- 
λῆς ἴξται. 

9 Γινωσκέϊε δ τίω ὙΡΝ τῷ Κυρίου ἡμῶν, ὅτι δὲ ἡμαξ ἐτ]ώχευσε, σλϑσιος ὧν, ἵνα 

ἡμεῖς τὴ κείνου πίω χείᾳ πλουτήσωρϑμ. Εννοήσουτε Ὑδγ9, φησιν, ονϑυ μιή ϑητέ, "ἡ 

λογίτοιοϑς τίω “δὴν “Ὡ Θεοῦ, μὴ ἀπλώς αὖντίω πο δα διροίμητε, ἀνα φοχαιστκιὃς 

αὐτῆς τὸ μέγεγος, ὅση 681 ᾧ ἡλίκη, ᾧ συ ἰινὲς " Φείσεοϑε ὙἿν᾽ ὑμετέρων. ἐκῴος δόέξλυ 

ὀκένωσιν, ἐχ ἥα ὑμᾷς τῳ πλύτῳ εἰσ, ἀλλα τῇ τηωχείᾳ πλουτήσητε. Εἰ μη πιφεύοις 
ὅτι ἡ ὠχεία σλότο δὴ ποιντικὴ, οὐνόησὸν συ (ἦὺ δεασύτίω, καὶ οὐκέϊι ἀμφιξάλης. Εἰ 
μι γὰ  ὀκᾷνος ἔλψετο γίωχος, οὐκ ἀν ἔϑμου σὺ πλύσιος, τὸ γὴοῦ θυ μα φὸν τῇηο, οι τήω- 

χεία ἐπλϑτησε π' λούτον, στ λούτον ὃ οὐταύθα φυσι τέων γγώσιν τὴς βύσεζείας, (ὃ ἣμ 

αἰὐδοτημῖν καϑαρισμὸν, τέρω διχαιο( ζω, (δ) α'γιασμὸν, τὰ μυρία, ὦπερ πϑϑεδαν ἡμἱ 
ἰγαϑα;, ἡ μέλλει πϑρέχειν. ἡ ταῦτα ἀπογῆα δζᾳ τῆς π]ωχείας γέχϑνεν ἡμῖν. ποίας πίω- 
χείας ; ὅζῳ τὸ σαρκαι ὀϑμαλαξῷν ἡ ϑμέοῖ, ἀν, ϑοφπον, ἢ παϑεῖν ὦ περέπαϑε χαίτοῖγε ὦχεῖ- 
γος ταύτα τέκ ὠφειλε᾽ σὺ δεὀφείλεις αὐτα, 

10 Καὶ γνώμξιυ ὑμῖν ἐν τώτῳ δίδωμι πσοϑς Ὁ συμφέρον. Οὔφι πῶς παλιν 

τὸ μεπαλϑὴς τῇ φορντίξει, ἡ δύο τύτοις ὐϑαμυϑεῖται (δ λον, ὁ τω Εἰπεῖν γνωμώωυ : 

δίδωμι, ἢ ποὺς ὃ ὑρδ συμφέρον. οὐτε »» κριτὸμαγκοίξω βιαζο μαί, φᾳ σιμὼ ἱρὰ 

ἀἰκόγτων ἀπταμτῶ᾽ οὐτε Ὁ ἢ; λαιμιξανόντων ὡς Ὁ ὑμῖν λισιτελὲς σκϑττῶν, ζωῶτα λέγω, Εἶτα 
ὸ ῷ τὐϑαδειγμα ἌΘΙ ΠΟΥ 5,2 αὐ, ὡρλλα ̓  οὔκ δξ ἑτερών. Οἴπνες ΠῚ μῦνον τῳ ποι-- 

ἥστῳ, διυλαὶ ἑῷ ϑέλειν ἀϑϑενήρξαοδς πὸ τρισι. Ονᾳ πῶς δείκγισι ἡ αὐνῶν ἐ- 
κόγζας ὼ χωεὶς «ολ  οπῆς Ἐχὶ τὸν ἐλϑυνζᾳς. 2,7. Ψ τῶτο ἐμδοτυρησε Θεοσῶώλουι-- 5 

χεύσιν, ὅτι αὐϑθαίρετοι μ( Τ᾽ πολλῆς φοδακλήσνως ἡψϑόυτο τῆς ἐλεημοσιωης βόλε αὶ τὸότων 
δεῖξαι ὼ κατόρθωμα Φδγο ον. δ[9 Εἶπεν, υἱ μόνον ῷ ποίπσαι, δλλα ἢ ῷ θέλειν" ἀχὶ οὐγήρ-- 

ξαοϑε, δλλαὶ πὐδϑενήρξαοῦς Ὡτὸ «ἴξισι. Τχὶ ζωῦτα δι ύμας «οἰ δακαλα ἐφ᾽ ἁ ἑαυςᾶν: 

φλκίσειντες διηγείρατε «(Τ' πυϑϑϑυμίας ἀπάσης. 

"ὦ ἀπ,» 

5. ταριγιῴῃ, 

ο 

20 χρή ἢ] 
σῶν, 

᾿ 
Ἀ Ὁ 

11 Νιωὶ δὼ ῷ ποιήσοι ἐπετελέσατε' Οὐκ εἶστην, ἐποιήσουτε, ὄλλ᾿ ἐποιϑήκατο 49 

τίλος᾿ Οπως καϑεύπερ ἡ ἡσϑοϑυμία, ἐκ τῇ θέλειν, οὕτω χαὶ ὃ πρίῆσοι ἐκ τῷ ἔχειν ̓ 

ἵνα μὴ μέλοι πσϑλϑυμίας φῇ ὃ καλὸν τῦτο καιτορθω μια, διαὶ ᾧ “" πὸ Ψ ἔργων λῴ- 
ζῃ (μιαϑέν. 

1Φ Εἰ γὸ ἡ ασοηϑυμία αγϑόκειται, καθ᾽ ὃ δ ἐχειῖις, θυπυολσδευζ)ος͵ οὐ καθ᾽ ἐ οὐκ ἔχ. 

ὥδᾳ 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΤ, (ζ, 641 ΨΩ 
Οὐ σοφίαν ἀφατον, δείξας ὧν νὰ διωώαμιν ποιοιωΐᾳς, ὥν Θεοστωλογικέας 

εὐπῖῃ λό. "γ Ὁ ἐπαινέσας αὐτῶν: ἐπὶ τύτῳ, ὼ Εἰπαν, 97| εϑοτυρώ' ἀδθις τι κὶ χ τ ἡυΜαμα" 

ἴω “ ὩΝ τὶ διυυαμυ αἴ δακαλέμδο, ἀφεὶς τὸ “α τούδειγμια ἐργάσαοϑτη τὸ ιν Ψ ἴδει 

“δὲ ὁΤί ὅχ οὐ τῶ αὐ Ῥαίνεπε, ὦ ως ζυλοςὲ ἐγείρει χαοός τίων “9 ομοίων μίμησιν) δ φησιν, Εἰ 
4 »Ρὴ “ϑοϑυμία πο όκχειται, καθ᾽ ἢ ἐδ ἔχῃ, εὐπσξύσδυξιος, ου ὑκαθ ο οὐκ ἔχει. Μή 75- 

Ονϑη9, Φησι, “Η' ὄκῴα Εἴρηκα. τὴς Νὴ ἐκείνων Φιλοτιμιίας ἐγκαίμιον τὸ Εἰρηνϑρον 

ὁ ἢ ᾿ Θεὸς ζὰκὸ ̓διώαμω πα] ᾳ, ὦ καθ᾽ οὐχφίιρ,ν καθ᾽ ὃ Οὔκ ἐχᾷ. τὸ γϑνευσσεύσδυζιο;, 

ὠς ἡ ὠπαλξκω δυλοί. ὦ σφόδρα λιπαίνει, τοτῷ ϑαρῥον ῷ εἰ πουδείγμλατι, καὶ τῷ 

δοιώω ὄξοισίαν μᾶλλον ἐφελκοιδμος. δ|5 ὁ ἐπή,α ν᾽ 

το 1 Οὐ "Σ» να ἄλλοις δύετις, ὑμῖν ὃ ϑλίψι. Κώπιγε ὁ Χοισὲς τόμ λυτίον 

ἐπήνεσεν ὉΧῚ τῆς χα, ὅτι ( βίον ὅλον ὠκώωσε, αὶ ὁκ ἢ ὑπιρήματος ἔδωχεν. ἀλλ᾽ 
Ἰφ Κορινδίοις διελέγεγν, ἔνθα ἐρᾷν λικφῆειν (Κό)ὼ Ὁ μι μάλλον τὸ ἰὐω λυᾷν, ἡ τὸ 

καύχημα (κα ἵνα ὧς κενωσῃ) ΔΙ τ» συμμεόμετξημδῃ λόῦται Π αὔδα νέστι ᾽ ἐποανων 

Δ ὥν αρ δϑιωα ιν, Οἕκ λύαγκαζων ὃ ὃ τύτας ποιῆσαι αὔτο᾽ Οὔχ Ὡΐ' Οὐχ ἡἠζούυλειο, 
τς ἀλλ᾿ (Ν᾽, αοϑενέφερ9ι ἦσαν. ἐπεὶ τίγος ἐγεκέν κοι ἐγκωμίαζει, ὁπ οὖν πολλῇ δοχεμῇ 

ϑλιψεωρὴ τἰξιοσεία τὴς γβράς αὐ μὰ ἡ χ θαλους αὖτ “ὔἼωνγε ία ἐαΐξίοστυσεν εἰς 

ᾧ πλούτον τῇ. τῆς ἀπλότητος αν, ὦ τί καρ διυωα μὶν ἐδωνὰμ; σἕκχ εὐδολον, ὁτι ἐ τύ. 

τὰς Εἰς ζὥῶτα ονανγων ; τε Εἰ ὁ δυκεῖ ω ἐλοῆονα συγχωρᾷν ἵα δὶ ἐκείνων ἔχὶ Ζωώ.-.. 

τῶ ὀμαξιβαῖσῃ, τῶτο ποιᾷ. σκόπει γϑεῶ  Αἱα τὴν ἐξῦς πῶς λάυϑλνοντῶς δ᾽ χαται-- 
20 σκϑυάζει, εἰπὼν γὺ ἄωτα, ἐπήγαγε, Τὸ ὑμδῷ «ἰξίοσυμα εἰς τὸ ἐκείνων ὑφέρημιαι. 

νοίώνος Οὐ γὃ τοῖς Εἦρηνδύοις μόνον, ἀλλα ᾧ τύπις ᾿συφίω ποιῆσαι “Βυύλε τίω ογτολίω. ὃ 
Οὐκ - οὐὐντοῦϑον μόνον, ἀλλὰ νὴ Ἔσο τῆς ὀμτιδύσιως παλιν εὐκολωτέρλν αὐτίω κοιθίφησι, ὦ 

μείζονα φϑιή.) τῆς ἀξίας αὐτῆ, λέγων, 
14 να μη. ἰσότης εἰν ᾧ γε καιρῷ, ὸ τὸ (κείνων αἰξίοπυμα Εἰς τὸ  ὑμδίν ὑσέρημα. 

295 Τί δὲ 691γ0 Φησι: ; κομιῶτε χθύμσσι ὑμεῖς᾽ κοβίξσιν , ὀκφοιβίῳ, κα ὺ πρισίᾳ τῇ πσοός 

ᾧῷ Θεῦν. δὸτε τοίνιιυ ἀύζις ἀφ᾽ ὧν αἴϑιοσευετε χε ἢ, κοι ὃ " οὐχ ἐθίσιν' Να λϑίητε 

Ὄσο τὴς αἴῆριας αϑ' {ὦ σλλουτούσιν οὐκ 4νοι, ὑφερειαϑε ὶ ὑμεῖς, ὄρφι πῶς τὸ αἰ Ζὺ δυωλα.- 
μέν, ὸτὸ ἐκ τῷ ὑφερήματος διδόναι κατεσκθυασε λφιϑανοτως. Εἰ γδ» βούλει, Φησὶν, 

ἐκ τὸ αἰδιοσύματος λαξειν, ἐκ τῷ αἰθεοσεύματος δὸς Εἰ 5 ὀλόχληρθν ὑλειαυαίσαο, 

30 ἐκ τῷ ὑςερήματος πόρέξεις, καὶ ν διώαμωυ. ἀλλὰ τῶτο οὐ λέπι' καταλείπει ἢ 
ἐδφ' ᾧ λογισμῷ ὙἿ ακροα ῆ!, αὐτὸς ὃ Ὁ ααξσκείωδρον, κα ὦ τίω συμιμεξην φἴθαύνεσιν 

τέως ὑγάζε) καὶ τὸ  φωνόνϑρον ἐ ἐπάγων Ἂ λέγων, ὑπω: ὌΝ ἰσύτης ὠῷ » υσιρῷ. πῶς 

ἰσθτης: ζᾳ αἰϑεοσευκατο δύτιδιδόντων κἡμδῇυ κακεύων, ὦ ἴω ὑφερήμιαιτα πληρφϑιώτων. ὸ 

ποία αἱ; Ὡ] ἰσότης, ὑρκιδέν πρϑυματικρὶ αὐτι διδόναι ; πολλὴ »» ὠζϑα αὐαύρολή. πῶς 
43 δχυ ἰσότητα καλέ ΧΡ τὸ ὁ αὐξιισεύει καὶ ὑερέϊοϑαι, ἢ ὩΣ ᾧῷ πἴρόντο βίον τῷτο φησι π- 

γέεϑαι μόνον. ΚΟ. ," τῶτο Εἰπὼν, ἰσύτης, ἐπήγανι, ω τῷ μοῦ, καιρῷ. ζωώτα ἢ ἐλε-Ὄ 

.4, ᾧ δ΄ πλουτοιώτων καταςέλλων ζῷ φρονήματα" ὑδεικις, ὁτί ἐκ τίω ἐἰγτεῦϑεν δἰπο- 

δημίαν, ο Φ’ πλείονι ὦ πιϑυματικοὶ Δὐαδοχϑ, ἐνπό)ον (' γι ὙΡ πολλῆς ἀπόρυτες Ἄτο- 

λαυο,ϑρὶ ἰσοτιμίας" τῦτο ἢ πολλὴ Δξίκρισις, Φ μεγίφη αὑαῦονν ἈΝ Ρ ᾧῷ ἩΛιον λαμπὸν- 

40 τῶν Τῇ) δικαίων. Εἶζᾳ ὩὩΝ' ἐδειξον ἀὐιυς καὶ διδύνζῳς μόνον, αἰαὶ καὶ , ἀὐτιλαμιξλψογζῷς 

μείζονα, κὶ » ἔτέρωλων βουλέ) καζασκθυαΐσαι τίω πσδλϑυμίον αὐδδιμδῬι͵, δεικψες ὅτι θεῖ Εἰ 

ἐμ ̓ μεῖα δοῖεν ἐτέρφις, ἐξοισί ἦι πλέον, πόρτα ἔνδὸν (μυαλγϑντες. ἡὶ αἴδαγει παλαιαὶ ἱφο-- 
ΤῊΝ οὕτω λέγων, 

᾿ς Καϑὼς γἐλρατ]αι, ὁ Ὁ πολύ, οὐκ ἐπλεύγασε᾽ κ᾿ ὁ Ὁ ὀλίδρν, οἵκ ἐλϑιποιησο. 

Οιγίοιῖ, το], 3. ΗΠἢ 3 "Τούτο 

ἐ Μαρυ (μ᾿ 
ἐ. ἵζορ. θ μ᾿ 

Ἐξοδι!ς. ἐπι 
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ἐς 

ἩἨἩΘΙΚΟΝ 

44: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Τούτη " ἔχι τῷ μόρια γέγϑνοι. οἵτε δ» σλόιον (υναγαρόντερ,οὗ τι ἔλφῆον, Ὁ «δῷ 

μάζξον θνεἰσχοντο ἔχοντες, τίωυ αἰπλησθυ τῷ Θεοῦ ζαντῃ κολρίζοντος,. ζαύτα ὃ ἔλελν, 
ὁμοῦ καὶ Χὴ φοξν ἀὐδοιξ πὶ  ν ὅπ δνοιδύων, Α  μινϑαιμοῦ τὸ πλείρνος ἐφίραϑαι 

πείθων, μηδὲ ἀλγεῖ ἴλὶ τῷ ἡ ἐλοῆϊον ἐ ἔχειν. τῦτο ὃ κα γον  γινόνϑιρὸν ὅν ἰδὲν δχὶ τῳ 

βιωτικδν τραίμν » ΟΥ̓Χ σεὶ τϑ ; μιαῤνα μόνον. Εἰ "ὺ πόρτες μίαν γαφέρᾳ πληρθμϑρ, ς 

ἀᾧ ᾧῷ αὐζον χξδνον ἔμ, κὶ Ἂ ἐν "σώμα «Ἐεξλούδθα" ον οὲν ὅτε τῷ σλουτοιῶτι πλέον οἰπὸ 
τὴς αὐθιοισίας ἢ ἐφαι, ὅτι τῷ στένητί Οὀἰσὺ τῆς ἧς αωχεία, ἐλαῆον. 

Τί τοίνεωυ τρέμεις πτενίων ; τί ἃ διώκεις σλοὗτον; διδοικά, φησι, μὴ αἰαγκαοϑὼ Ἐχὶ οὶ 

ἐπέρων ϑύρᾳς ἐλϑεῖν, κ᾿ Ὁ δευνθέοϑαι πῷ πλυσίον. πολλαΐν ὃ "ὃ δγρεδύων τῇ ἀκούω (Ἰωεχῶ:, 

ὑ λέγϑντῶν, ΜΗ μι ἀφῇς ῳΨ χρείᾳ δύ,ϑρφπων κα ταφῆναι πρτι᾿ ὠ σφόδρα γελαῖ τα ιὸ 

ἀὐούων. ὺ "» παιδικὸς ὁ φόδος. καϑ' ἐκαίς-ω ̓ ν ἡμέραι, ἡ οὐ ὥπασιν, ὡς Εἐπεῖ, 

ὦ "χείᾳ λήλων καϑεςήκκυϑν. ὡςε αφὐθεσκέτου ψυχι, Νὴ) πεφεσιωμϑῥης, ζωπ Ὁ 

βήματα, ὺν Αἱ ϑγνωσχϑύσι σαφεῖς τίω τυ τραγμῶν φύσιν, τχ ὁρᾷς ὃπι πούτερ 

δ λήλων χείζορδυ ; ὁφρατιώτης, τῷ χμερτέχψου᾽ ὁ χριοϑτέχφης, τῷ ἐμιπόρυ᾽ ὁ ὄμιπο- 
τῆς, τῷ πωργν' ὁδούδος, τυ Ὁ ὀλδυϑέρον᾽ ὁ δεαούτης, τῷ δούλι᾽ ὁ πώης, τῷ πλοισίου" ὁ 13 

“πλούσιος, τὸ πίνητος" ὁ Σ μηδὲν ἐργαξόμϑνος, τῷ διδόντος ἐλεημοσύνωυ᾽ 0  αἴγέγον, τοῦ 

λφρεδλυοντρι ̓  ν ὁλαμῥαγων ἐ ἐλεημοσυνίωυ, μεγίφιἑωυ γθείαν ΦΓΛΉΘϑΙ » ἡ πόρταν μἰεἰ- 

ζονα. ἰγὸ μὴ πένητες ἦσαν, ὃ πλόον ἂν ἀγετῥωπη τὴς ἡμετέρας σωτηξίας, Ὁ οἷν έγόντων 
“ποῦ καταρήφ, ᾳ γρήματα,ὦςι αὶ ὁ δοκϑὼ ἀπόμπωνα αἰγρηφοτερος δὴ πὶ “πίνης κὐν! ἀπόίτοι 

"4 γεισιαθτερος. εἰ ὦ ἑτέρφυ δεῖαϑαι, αἰογθὸν ̓ Ὡποδοινᾷν λείπεται. Ἢ δι ἔνι ζήσει ἐΦ 

τὖτο διδοικόται. αἰ οὐ  διαΐαμφι, φησιν, ὠεγκῷ ὁ ὀφριωῦ ὀμεασασμίν. τἱ [ἀλλον δία. 

. (αλλωνῥ ἐπ’ ̓ἐλαζονείᾳ, στύτοι ὃν καταμαδεις τῇ τῇ κατηγϑοίᾳ ζιυτηᾧ γδρέλαζοικὸν, ζὸ 

μὴ φέρειν αὐπρηφόύου ψυχο, ̓Φύσημα. τ ἢ, τὰ μηδενὸς ς ὀγτα λόχου ἄξια ζωτα δέδοι- 

κρᾷ, ζωτα πέμαις, Ὁ τ) ζωτα τίω πιίαν ̓φειῆμο: ; κᾷν Α πλούσιος ἤρρς ὧν πλριώνων 
κατα φησῃ χρία, ὁ σλειδνων,ὼ δὐτελείρων. ὅσῳ γα πλουτὴ, σίτου τῇ ἀρᾳ ; ζω ες 

στωύτον νηἐασοξαῦλεις. ὕτως αἰγνοᾷς δ’ ὁπερ ἐυχη, χρήματα ΡΩῚ ̓ αρι , μηδενὸς δεὶ- 
οϑιῳ" ὦφσι αὐ Εἴ ἀς εἰς πέλρηε ἐλλῶ, ἔνθεοι κ Χ να, καὶ Κι σπλοίαν,Σ μνεία εἶα πα.- 

τασκβυῆς, θῦγιτο μηδενὸς ὑλῶρ [ν χείίᾳ: δινέοϑαι. Εἰγὰ» βούλει μηδενὸς σφόδρα, δ4- 
«ὅι, ὄχου πινίϑρ. πένης Δὲ ὧν, κἂν γ ἦμος διηϑῆς, δ νὰ αὔτὰ δεήσῃ μόνον, ἣ ἱμα - 

πἰου' πλουῦμ}, ἡ ὺ ὐτῦ ἐγραῖν, 5 τα οἰκιαὖν, κα ἡ ΧΡ τελεσματων, ὁ νὰ μιοϑῶ- 10 
μαΐτων, ὦ αὑτῇ ἀξιώματος, Φ ψ ἀσφαλείας, ἁὑαῦ διξηρ,ὺ “τ Ὄὐρηόντον, χοε- 
ανΐξει" ου ̓ τύτων μόνον, λα ὶ ἰαυντιταγμμένων κείνοις, ὦ Μ ὧν πύλει, Ὁ ὺ τὴν" 
ὦ ἀλρῖε, ὼ ῥμιπόρων, ἢ καπήλων, ὀφατε οἷ ὁμοίας ἐλάτη ζωυτὶ τὰ ῥήματου; : ὑλῶρ 

.ὡ Εἰφειῖο ἐξ τ σοι δὺκᾷ ὧ ἵζει τινός καθόλου ὦ ἅ οὐ διωυατον ἀπαλλαγάσαι τὸ- 

το. Εἰ ἡ ϑαλοις δύχλον φυχῖνη ἐξεσι δ᾽ Καὶ νἀ ἀκύμαφτο τῆς πενίας καταφυγεῖν λι- 42 
εϑῥα ) Ον πολεωυ ν}} πρλγμώτων ὄχλον αἰέν, ὶ ὦ μηδὲν αἰρκρὺν Ῥτογομιζε ὃ δ (. 
εϑ ἐτύρρυ. τῆς γ ἰφάτε σοφίας τε δ Θεοδ ΤῸ γύγϑνο ἔρηϑν. εἰ ) δλλήλων χο΄- 
ζοιδυ," ὑφτνὴ ἡ τῆς γρίίας ἀϑαΐγκη μωυαϊγὴ εἰ εἰς φιλίαν ἡμας᾿ εἰ αὐζρχεις ἦυϑν, οὖς 

ἡρὸν ἀῤ γηεία αὔϑαοσω; βίᾳ [ δὰ δἕω ὑλῥώγκῃ ἡμας “ αἰχσέταζεν δλλήλοις ὁ Θεός, 
κα ἐκας ἴω συγκρουύῖβα δλλήλοιρη ἡμέρλυ. ὸ εἰ τοῦτον αἰθιῦλε τὸν χαλινον, ἧς ν 49 
Ἄχίως ἠροίαϑη τῆς τῷ πλησίον φιλίας : μηδὲ γϑτο δὰ νοζωρδν ἐβαι αἰχφῶ, μηδὲ α- 

πάρ θα καὶ λέγωμϑ, (μη ̓δῷρ ἡ ἡμας ὧὦ χοίᾳ ὥμὸς κωταφ'δϑω" δνλ' θυχὸ ἄβα λέγϑν- 
τις, μὴ ἀφῇς, ὦ χρθα χᾳτωςαντων ἡμδῇ, ὀϑλυξῦσαι ὧν διιυάιδὲ ἐοὺς ἡμας Φφελῷ. οὐ 

Ὁ ον χρείᾳ ἑτέρων κουζῳ φ΄ζῶαι, δλλα τὸ αὐρπαῖξεν τὸ ἑτέρων, φορίικόν. γιοῦ ἢ τῷ δὴ 
! 
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υδμτ 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠῚΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΔΌΩΓ. Κ΄. 643 χος ". 

ἐκείνων σϑλεδποτε ϑὐξα' θα, σὲ εἴπορϑμ, μιὴ διῷς μοι ἔτιϑυμῆσοι “Ψ αλλοτοιων᾽ τὸ ὃ 
Ἦν “χοεἰακρζα ς΄ ἰῶαι, τοῦτο δοκᾷ ἐπάυκ)αγον ἐπ . καῦτοι ΓΙ αὔλος ον “χρεία κουτέκη πολ- 

λοίκιρ, ἡὶ Οὐκ ἠλέύϑετο, ὁνλα ἡ ὁμφλωτίζετο, ὁ ἐνεκωμίαζε «ὧν Ὁ. φκόνηστιμϑροις, λέ- 
ὧν, ὅδ. Καὶ ἁπταξ, ὁ δὲς ἐν ταῖς χρείαις μὰ ἐπέμψαιτε, καὶ πάλιν, Αλλας ἐκκλησίας ἐ-- δρμτ. “ 

5 σύλησο λοίδων ὀώμιον τσζός τέων υμδυ δζρκονΐαν. οὐ τοίνεωυ ἐλευϑωοίας 56] τὸ ζωώτα ο)- ὉΠ 
αὐεεϑει, ἀλλὰ μαλακίας ᾽ ἡ βαναυσου “0 5 ὀϑοήτα. ἣ ΡΝ τω Θεῷ δοκᾷ “μοεῖλο 

ἡμας αἰλλήλων ἔχεν. μὴ τοίνιυ φιλοσύφει πέρφι τὸ μέξου. αλλ ου διαίαμαι, Φησι;, ἐ- 

γέγχεῖν αἴ, ϑρφ πον «ὐδακαλούρμϑμον πολλαχις,ὼ τέο ἐἴχοντα. χρὴ τρῶς σε οἶσε! ὁ (Θεὸς πα- 
οακαλούμϑρον ἐπ᾿ αὐτί, καὶ οὐ πειϑύνϑινον, ὁ τὐρακα λούμδμον ὐπὸ σοι συμφερϑν- 

1ο τῶν; Ὑπὲρ "δ Χοιοοῦ ωρεσοϑύονϑδῥ, φησιν, ὡς τῷ Θεοῦ χὐθακαλοιῶτος δὲ ἡμδίν, κα.- βι Κορ. 4,» 
ταλλάγητε τω Θεῷ ἡ μϑρτοι δοῦλος αἰχτϑ, φησίν, Εἰμι. ᾧ τί τῷ; τὸν γὃ σὺ ἃ με- 
ϑύης ὁ δοῦλος, κῶνος ἢ πεινῷ ὁ διασύτης, ᾧ μιηδὲ τῆς αὐαγχαιαις δἰ πολαύη οφῆς, τί σου 
νδ΄“ ᾿.»" 7 " «λω »,) ν Ι ! . 4 «λιν» 
Ὁ τὴς δουλείας ὀνοκιφι δ) φῆσε, }; τῦτο μΚ δῶ αὐ σε ὁ βωρήσει μειδόνως ὅτῳ (ἃ σὺ ἐγ 

τοιωρῤφοις μϑίης, ὀκᾷος ὃ μυνδὲ χοπφῆς μετέχῃ σέγης, ὑτὸμ σὺ (ζ" οὐ αἰπαλαῖς ξρωμ- 
15 ταῖς, οἰκζϑος ὃ μιγδὲ πσφλσκεφαίλαιον ἔχῃ. Λλ᾽ ἐδωκα, φησιν. λλ οὐ γρὴ Δ οιλιμιπά. 

γεν ζωῦτα ποιοιωῦζρι. τότε γὸ μόνον υἱπολογήσῃ, ὁτὸῳ μὴ ἔχης, ὁτὸμ μονδὲν κεκίηνϑύος ς᾽ 
ἕως σὴ ὁν ἔχῃς, κἀν μυφζοις ἧς δεδωχὼς, ὦσι ὃ ἔτερφι πεινώντες, συ μία σοι Οἰπολογία. ὁ- 
τὸρ ὃ καὶ Ὀστοκλιοίῃς σιτον, ὦ τίω τιμᾶν Ἐχετείνης, ὁ ἐτέρφις καπηλείας ξένας ὁδοις Ὠχτινοῆς, 

ποίαν ἑξεις σωτηρίας ἐλπίδα λίπον : δωρεὸρ ὠκελβίεϑης διδόναι τῳ στεινωῖντι, σὺ 8 φυσὲ 
29 μῦ" συμμέϊΐξυ δίδως τιμὰς 5 αὑτὸς ΟΥΡῚ σὲ τίωυ τοσοιύτίωυ δῦξον ὠκώωσε, σύ 3. αὐτὸν 

Οὐεῖδ' αὐτὸ «ἀξιοῖς; δΔλλ᾿ (ὦ κύων ἐμπέσπληςαι, ὁ 5 Χοιφὸς λιμῷ τήκε}" καὶ ὁ (ζ οἰκέτης 
αἱ φῤρήγφυται εὐασο πλησμονῆς, ὁ ἢ σὸς κακείνου δεασότης ὀϑωγκαᾳ,ας Ὡσορᾷ ζφφης, χα 

ποῦ ζμῦτα φίλων τὰ ποσαγματα . καταλλαγητε τω Θεῷ. ζαῦτα γὸ ἐμϑρών 661 χαὶ 
ὠκπεπολεμωμδῥων. αἰουυγωμδρ τοίνιου ὅσαι δϑεργετήϑημϑιν, ὅσου δυεργεταϑαι μέλ.- 

2ς λορϑμ, καὶ “αϑόσέλϑη πένης διόμδυος, μ᾽ ́ππολλὴς αὐτὸν δεχω θα τὴς δὐνοίας αρδᾳχα- 

λοιοῦπες, ὀμιςῶντες τω λόγω “ἕω ἡ αὐθοὶ δὴὝ“, «υτϑοῦ τύχωρϑρ, ἡ αὐδα τῷ Θεού, καὶ ΟΝ 

νὰ λυ, ϑούπων. Οσα γὸ ἐαν λέλητε ἵνα, ποιήσωσιν ὑμῖν, ἡ ὑμᾷς ποιᾷτε ὠδοῖς. Τείδν φορ-. γγϑ, ζ.ι4. 
τικὸν, σνυὲν ἐπάηϑες (ὅιῖ: ὁ νόμος ἔχει, ὧ ϑέλεις παήν, ζαιύτα ποίει, φησίν. ἴση καὶ ὀρπί-. 
δόσις. ὶ Οὐκ Εἶπωῳ, ὼ μή ϑέλέτε παρορᾷ, μηδὲ ποιᾷτε ᾿ δυλαὶ ὃ «λέο. ὠκῴνο ὥ Ὁ» 

30 τ ποχϑκαοδίυ, τῷτοϑ ἐργαυΐα, καλών" κακείνῳ τϑτὸ συμεύβ,εἰλητῦαι. καὶ οἦκ Εἶπε, ταῦ- 

τα ὸ ὑμᾷς ϑέλετε, δλλαι, ποιῴτε αὐτοῖς . αὶ τί ὃ κέρδος; Οὐτὸς ὅν ὁ νόμος ἢ (ὦ παφοφὴ- 

ται. ἐλεξοϑτῳ βούλει; σῴκοιώ ἐλέω, συγγνώμης ϑέλεις τυχεῖν» Οφκοιῦ μετα δίδου. β6- 

λει μι ἀκούειν κακῶς ; Οὐκοιώ μηδὲ λέγε. Ὠχιθυμῴς ἐπτουνειεϑευμΟὕκοιο ὀγκωμία.- 
ζε, ϑέλεις μη! πἈ ἐονεκ] ζαϑαι ; Οὐκοιοῦ μή ὐῤπαζε, Εἶδες πταἷς ὑδειῖξε φεσικὸν ὃν ὃ χα. 

35 λϑι, ἡ οὐ δεονϑμους νόμων δΜεξωθων ἡμας, σσεῖδ διδασκάλων ; οὖν οἷς γὸ ϑέλομϑν παϑεῖν, 
ἢ μὴ παλεῖν αὐλοὶ ΤΠ πλησίον, " γομοδοτύμϑμ ὑμῖν ἑαύζῆς, ὧτε αἱ ἐγέλης (ζ μὴ παϑεῖν, 
ποιῆς 3," Εἰ ϑέλεις" ζ παϑεῖν, μὴ ποιῆς δὲ" αὐτοκατακριθος γέγϑιας, κ᾿ συ δὲ μίας λοιπὸν 

αὐπῦλαύεις Στὸ λογίας, ὡς αἰ γνοών, ᾧὶ Ούκ Εἰδὼς τὸ πρακ]έα, 519, πὐραχαλώ, ὅτον οὖν 
ἑαυτοῖς δὲ ἑαυ -ἦν' ὀμαφήσαντες (δ νόμον, αὶ ζαύτα λὐαγνώσκοντες ζᾳ' γοάμματα τὰ 

40 σαφῆ χαὶ (μύτομα, τοιοῦτοι αἰθὶ (ἦν πλησίον γνώμεθα,, οἵους αὐϑὶ ἡμαξ αὐζᾶν, ἐ1) 

βουλϑ.κϑον ᾿ ἵνα χα! τῆς πιιρϑύσης Οἰπολαύσωμδυ αἰδείας, γαὶ ταῖν μελλόντων ἔχετύς 
γωμϑμ αἰγαϑ ων, Ἐ χα ρλτι χα φιλαν,ϑο»»πία. 

Δογ. 



ἀν. 644 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ . 

Αὐγι ἡ, τό ΧΑΡῚΣ ΔῈ ΤῺ ΘΕΩ ΤῺ ΔΟΝΤῚ ΤῊΝ ΑΥ- 
τίω ασουδύω πῦρ ὑμδμ οὖν τῆ καρδία, Τίτου. 

“ Αλν ἐπρᾷ ( Τιτω. ἔρον .»» αὐϑὶ ἐλεημοσιωηρ διελίοϑη, 3 
ΝΜ αἰ αλέγετα λοιπὸν ᾧ οὐδὲ γὴν μϑιόντων. “ἰσσοδὲ χίοϑαι “πολ 

Ἵ ΕῊΘ αὐὐΆΖἍτα γούματαἡ Ὀὐποχοβείζενν αὑτά. τῦν γὸ (ἰμεζώνρον 
Μ᾿ «τὸν» τίωυ συλλογάὼ ζωτίω, Ὁ σσϑὸς Ω μείζω ́ πυιῆσαι τίωω 

ΣᾺ πρεσϑυμίδμ ΓΕ ἰσφερόντων. ὁ) ϑαΡ ον ὑαῇ τὔόζακος 
νουμδύου, ὦ μη ̓ ν πουτήθύων (ὧν ὄνος “ὑπῦδὲ ἡθυδίοις, μζ᾽ σηλείονος ἃ 

Τὴς ψλύω ὕχιδίδωσιν. ὑπερ ἵνα αὶ τότο ὅἄνηται, ἀ ἀκυσον πῶς ΝΑ ίμνι (ὧἄἔν Ὀχὶ τῦτο Ψ 
αἰφικονϑρμοις, ὦ,» ωὦ ρϑτος Τίως. δϑχαὶ Φησι, ΩΣ τω Θεῷ τῷ δὸντι τίω' αὐτίω " 

ἀπουδέωυ οὖν τήχαρδιᾳ Τί. φι 21 τί αὖντίω , ζωώπε ρὸ πῇ Θεοστιλθηχέων ̓ Εἶχρ, 
ἡτίω αὐτέων ἐμοί. αὶ σχϑπτ 4 ((μύεσν. σῷ Θεοῦ ΝΣ ἔρλρον Τῶτο ὃν, καὶ θἰγϑοιεῖ" ᾿ πῶ ἐν 
δωκε, ὧς ὡ ὥστ «πέϑπζέναι. ει ἰγὸ ὁ ὁ Θεὸς αὐον διήγέφρε, κα ᾿ αἰπέςφλε πεῖς ὑμαξ᾿ 

αὑτὸς αἰτεὶ 1 δὶ ὀκείνον. μὴ τοίνεω γομίσητε αὐ ϑούπιοι ει) ὦ γεθμηνδῥον. ἡ ποθεν δέιλϑν 

ὅ7| ὁ Θεὸς αὗτον ν πσοϑέτφεψων: 

17 Οτι τίω πὔϑάκλησιν ἐδέξαν᾽ ἀπουδοιοτερος 3 σαρχων, αὐγαίρετος 
ὄξηλϑων. Θεᾳ πὼς ν αὐζον δείκνυσι ιζὰ αὐτῷ πληρϑιώζοι, ἐ ἐτόρων μη ᾿ δεηϑώτω. ὦ 

Εἰπων τῷ Θεοῦ τίου δδγα, οὐκ ἀφίησι τὸ 9 Θεοῦ Ὁ πὸ ἐδ) πάλιν ἵα ἢ ζώτη Εἰς 39 

πλείονα Ἐὴ Χιασαισν,) αὐτῶν ἀγασίω, Εἰπων ὅτι ἡ οἴκονεν᾽ ἐγηγερ.). απσουδοιότερος γι. Φιγίγ, 

ὃ να χων, αὐγαιρετος ὄξηλϑων, ἢ ἥρπασε ὦ ρλγμα, ἐπεστήδυσε τῶ] ϑησασρῷ, οἰ- 
᾿ χείαν Φνάμισεν ὠφέλειδυ τέρω ὑμετέρϑη ὁγαρωγίλν᾽ χὴ ὺ τῳ σφέδρειυ ὑμας Γ φιλῷ, οὐδὲ ἐδὲ- 

ἡϑη τῆς τὰ ἐμοῦ φὐῇϑακλησιωρ᾽ ἄλλω ̓πϑρεκλλϑη ( ΖΦ ἡ ἐμῦ, ὶ υϑὲ τοι ὐὐτίῦϑεν 

δυηγέριϑη, αὖνν οἴκοϑεν, ᾧ δἰπὸ τῆς τῷ Ὁ Θεοῦ γαῤίτος 25 

Ϊ 18 Σιωεπεμψα νϑν ἢ μετ ̓ άτε' ᾧ͵ αὐνλφὸ, οὐ ὁ ἔπταμνος ἐν τω β)αγίελίῳ ἣν 
πασὼν Τὴν" ὀκνλησιῶ. Καὶ τί τίς οὗν θινὸ ἀδιλφός; ὡὸὲς ῷ Λουχα᾽ κἱ 

φασι, δζρ τίωυ ἱφοοΐθν ἐὥπερ ἔγραψα" φμὲς 8. ὃ Βαρναζαν" ὼ ὁ γ καὶ ὸ τὸ ἄγραφον κή- 

βυγμά. εὐαγίτλιον καλᾷ ὀ τίνος ἕνεκεν οὐ ἀϑησιν αὖ δμ ζο ὀνόματα, ἀλλα (ὃ ἅ "Τίτον ὶ ὺ 

ὁνο μαι ἐγνώριζε, Ὁ τὰν τῆς Εἰς εἰαγίέλιον (μωεργιας καλφ(εῖγε τοσούτον ζῶ χο- 39 
σιμος, ὡς ΠΥ τίων ̓ ἰπρεσίὰν ἐὐτυ μηδὲ ̓ διυνηϑέώαι μὲ γα τι ὁ λονάρον ποιῆσαι δ Παύλον᾽ 

τωγορ μὴ εὐρᾷ τιν ᾧ ) ὠδελφὸν μι, οὔκ ἐοδΊκοι δέεσιν τῷ πνεύματι 1 μα). τὸ τὴς α-- 

γαπης τῆς Εἰ αὐτὸν Ἅ ΣΡ απλαΐγιχνα, αὐτο «ἰδιουυτέρως ἔφ], Φησί, πεῖς ὑμῶῃ καὶ 

τὸ τὴς «ἶι δ πράγμα «αὐυδὴς (αὐνγαίρετος ἡ, φησι, ὀζηλϑε) τ τὐτὺς ̓  οὐ τ ὁμοίως 

(ἰμωωίφησιν, οἱ οὔτε ὁνομαξε! τιϑησι: ; τὶ δζζυ ὅδιν Εἰπτοῖν ; ἴσως εἰγνοοιωτες ἦσαν αὐτοιζ' ᾿δίδιτερ 35 

σέ ἐμιφιλοχωρᾷ' ζς ἐ ἐγκωμίοις, ἢ μηδέπω πεῖραν αὐὖὦἶ Εἰληφεισοω, δλλα τοσούτον 

λέγη, σον Εἰς σύςαισιν αὐΐοῖς ἡ ἌΡΧΕΙ μόνον, ») χὸ φυγεῖν τίου “Τουηβοῦ ̓ ασονίον. πλίω δλλ᾽ 

ἰδὼ νϑμ ποθεν κ, χ αὐτὸν τ στον ἐγκωμιάξει. πολει δ οίμυ ἐγκωμιαζ' ἢ τρεῦτο Ὡστὸ τῦ κήρύ- 

γμαζος ἐπαιών, οὐ οὐχ ὁῆι ὀκέρνῆς μόνον, αλλ οἷς ᾧ ὡς ὀχοίω, ὼ μᾧ, τὴς πρξσυκούσης 

ἀαπτυδὴς. ἐγὰὺ Εἶπεν, ὅτι κηρυῆει ζῶ ; ἐναγξελίζεται " αλλ᾽ ὅτι, ὃ ὁ ἔσταυνος ὧ “ὸ εὐ- 0 

«ἦς λίῳ. ν “α μὴ ) δόξῃ κολδκευειν αὐζων, οὐχ ἔνα χοὰ 1 δυο ΟἹ ᾿ τῆς λὐ,ϑοθίποις, δλλ᾽ ὁ 0- 

Ἀϑαλιήρφες ὀκκλησίαρ ἀνγή υδοτυρφύσας αὐιῳ, λέγων, “ἱ αὶ πασῶν Μ' ὀκκλασιον. Εἴ- 
ζᾳ αὶ στὸ τὴς καύσεως ἿἝΨ χἀορτονσοίντων αἰδέσιμον αὐζὸν ποιφ᾽ οὐ μικρὸν ὃ ὸ τϑ. δχῳ 
ζι τῷτο Εἰσσων, ὃ οπαμος οὖ ᾧ εὐαηθλίῳ “αὶ πασῶν ΤῊ ὠκκλυσιών, ἐπήγα δμ» 

19 Οὐ 

--«--..-....ὄὄὄ ὦΘὃὃἢᾺἌ΄]ὦ. ᾿ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ, "» δ χες 
19 Οὐ μόνον δέ. Τί ἔβην, οὐ μόνον δέ » οὐ μένον Οἰττὸ τοῦτα, Φυσίν, θην αἰδέσιμος, ὅὴι 

κυρυήων εὐδοχιυφ, ὁ ἔποι εἰ ταὶ ΟΝ πόϑτων, Αλλαὰὶ καὶ χἀοφτονηϑεὶς ' «σὸ ΤΩ 

ἐκκλυσιών ἴω ἡμῖν. Οϑὺν μκοι δόκαι Τ' Βαρναΐξαν αἰνίπεοϑαι" καὶ πολυ Ὁ ὠξίω-. 

μα αὐτώ σνυα νει. δείκιεσι γῈΡ χαὶ ὅΧῚ ἥν κεχφρφτον. Σιωέκδυμιος γ ἡμδῖ, 

4 Φησι, (ιὼ τῇ ΣΡ ζωτη τῇ ἊΝ ακονουνδῥη ὑφ᾽ ἡμῶν. Εἴδες ὁστα ἀὐτύ ζᾳ ἐγκώω- 

“ἰια; θυαήελιζόνϑμος ἔλαμενε, ΟΣ ἐκκλησίας ἔσαν ἐχὶ τούτῳ εὔοτυρόσας πασας. ἐ- 

χάοϑτονή θη υφ᾽ ἡρδυ, ἡ ἐφ᾽ οἷς Παῦλος᾿ κ) πόρτα οὖ κοινωνὸς αὐτῷ γέλρνε, ΓΝ χῸ ἕο πει- 

οκσμοις, ᾿ κὉ δ κνδωύοις, ὦ Ν᾽ ὄνομα τῆς ἐκδυμίας στο ὠἰνίῆεται. τἰ δὲ 661, (ὼ 

τῇ Ὑγϑριτι φμτη τῇ Ρ.; ϑιχονουμϑιδη ὑφ᾽ ημδω . ὡςε Ὧ λόλϑν χαταγίόλλειν, Φησὶ, ὸ 4 4... 

10 αγίέλιον κηρύῆεν, ἥ ὧξε Γ κοδὸς (ᾳ “ρήματα αὐχστρετηουιοϑται ' μάλλον ἢ πσϑὸς αἰμ4ὁ- 

τεροὶ μοι δοκεῖ λέτεν. Εἶτα ἐπαλγει, Πρϑς τίωυ ἀντ τῷ Κυρίου δύξαν καὶ «σδοϑυ-- 
μὼνυ δ. Ο 3 λέγει τ ἔςιν᾽ ἠξιωσοιυϑμ, φησι, χὰ 9 Τονηθίεναι αὐτὸν θ᾽ πρδίυ, 
ἁ εἰς Ὁ ἐργϑν τῷ» ασοεχἐολοϑέωαι, ὧτε οἰκονόμον ϑμέοϑαι τῆν" ἱερῶν ρα μῶν ᾧ ὀγρέκονον 
( συοὶδ »ὺ πὰ τὸ μικρὸν ζ.. Ἐπισκέψαοϑε », Φησιν, αὐδρας δ ὑμδω εὗοτουρανϑμοις ἐ.- Πρβξις. γι 

15 Ὡ7α) ὁ ἐγήοοτονήϑη αἰπῦῦ ΤΡ ὠκκλησιαῦν, ὁ ψῆφος τῷ δήμιν πϑρτὸς ἐδίῥερο, ὦ ἔϑιν, εἰς 
τίωυ ἀντῷ τὸ Κυρίου δοξαν αὶ πτρόϑυἱὸν ὑμδῆν. ἵνα ἡ Θεὸς δοξαίζητωι, αὶ ὑμιᾷς «σσϑϑυ-: 

; μμότεοοι γίιηοϑε, ΤΊ" αἰ ποοδυχομδρων ζῳ χρήματα ζχωτα δοκίμων ὑντων,ᾧ σδ εἰεγος τ ψδυ- 
δὴ να, αἰπσυψιλν κατ᾽ αὐδἕἍ πεκεῖν διωαμῦμον. ΣΝ πῦτο τοιούτυς ἐπεξητήσαμϑυ, ὦ 

εχ ἐν; μόνῳ ὦ πλῷ ἐπετρέψα μϑμ, ἵνα καὶ ζω τίω φυγῃ τίω “ἰασολαν, δλλαὰ καὶ Τίτον ἐ- 
20 πέμψα υϑυ,ὺ κ(Γ τώτα ἕτερον. Εἶτα ἐρμιζωνεύων ἀὐῳ' τῦτο Ὁ, ποὺς τίω δόξαν τῷ Κυ.- 

φλου αὶ πσροδυμίϑν ὑμϑ; ἐπήγατε, 

20 Στελλύμδνοι τῶν», μή τις ἡμας μωμώΐσηται ἐν τῇ ἀδρότητι ζχω τὴ τῇ Δ αἰονα- 
υδύη ὑφ᾽ ἡμδν. Τί ποτὲ 1 ὃ λεφόωϑυον ἄξιον τῆς ϑρετης Παύλε,, ὸ τίωυ πολλζωὼ 

ἀὐτύϊ κηδεμονίαν ἐμιφάννον, αὶ τίω συγκατάφασιν, ἥα γὰρ μή τις ἡμιοις «ἰασο]εύσν, 

14 Φυσὶ, μηδὲ (δ τυρντα μῶμον καϑ ἡμὴ σχή, ὡς νοστριζομῦμων ἐκ τ ἐγχήφιζομδῥων 
ἡμῖν χουν, ὅζῳ τϑτὸ τοιούτους ἐπέμιψα μδμ, ὁ ἐν ἕνα μόνον, διλλ αἱ καὶ δύο, α πᾷς. Εἷ- 

δὲς πῶς ὠπαλλαΐῆει πάσης σοίας αὐτὸς τΟὐκ Θσὸ τὸ εὐαγίελίου, συ εὰ Ἔπὸ τῷ .(4- 

9 τονηϑέεσαι μόνον, Δλλαὶ ὸ “δἰτὸ τῷ, δοκί μος, ἡ δὶ ἀὐΐ' τῦτο χειροτονηϑέεῦαι, ἵνα με ὑ.- 
ποτ]εύωνται. ᾧ οὐκ Εἶπε, μὴ ὑμεῖς μω μυΐσνεϑε, δλλ αὐ, μή “ἰς ἄλλος. καίτοιγε δὲ αὖ-- 

20 ἕἄδν τϑ ἐποίησε, κὶ ἡγίξα"» Εἰπὸν, Εἰς τίω ἀντ τῷ Κυρίου δὺόξὸν αὶ πυδοϑυμίαν ὑμιδν᾽ 

δλλ᾽ ὅμως οὐ βούλεται αυςἂν πλῆξαι, ὄνλ᾽ ἑτέρως φησὶ, φελλιίνϑμοι τη» ποιῦσοι. καὶ 
Οὐδὲ τύτω “ὀρκεῖται, δ αἱ ναὸ τῇ ἐπτιγωγῇ ϑερασχίειπαλιν λέγων,οὺ» τὴ αἰ ϑρότητι ζω- 

τῇ τῇ “ οἰκϑνὸυνϑμὴ ὑφ᾽ ἡκιθν᾽ μετ᾿ ἐγκωμίου ὦ βαρὺ φιϑείς. ἵνα γὰ μή αἰ λγήσωσι, 

μηδὲ Εὐπωσιν, ἡμας ἔζζυ ὑφορφοῖ, ἔχεις, αὶ οὕτως ἐσμέν ἀϑλιοι,ὡς αἰ χο ὠτήούαϑαι ποτε 
44 ἔχι πύτοις; Ὠτιδϑρϑούνϑμος αντῶς φησι, πολλα χρίματα ὑφ᾽ ὑκὸν ὅδι πεμιπόμϑμα, 

αὶ αὕτη ἡὶ αϑρότης, τυτίς!, Ὁ σπλῦϑος ὙΠ χουμῶν, ἰχαψὸν τοῖς πογηρ 915 ἴϑαδάν “ἰαυοἐ- 
μλᾷ ἐν, Εἰ μὴ "ἐπεδειξα ἴθα τίω ἀσφάλειαν. 

ἍΖ21 Πρρονοούυϑμ γ5 χα λέ, οὐ μόνον εγώπιον Κυρίου, δλ αἱ ἃ ογώπιον αὐϑρώπων. 

Τί ἶσον Παύλου μοιτ᾽ ἀν"; ΟΥ̓ είν ,ὃ Επεν, τολλύοϑω,ὺ οἰκιρζέτω ὁβουλόνϑμος Όοι-. 

40 οὗτὸν τί «ἰ προνϑ]εύειν᾿ ἕως δὼ μι) καὶ ζει γινώσκῃ μῈ τὸ ((ωειδὸς, συ οδεὶς μοι λόγος τὴν" ὁ. 

ποαήδυοντων ΣῊΝ ὅσῳ αἰοϑενέςερϑι ἥσοιν, τοσύτω συγκα τέδωρε μᾶ Ἄλον. τῶ Ν᾽) χρϑάψοντι, 

Οὐκ ἀγανακίφν, ὄλλα βοηθεῖν χοή, καίτοιγε “ίνος αἱ κτήματος ἐσμεν- πόῤῥω, ὡς ὠκῴνος 
τῆς ζοιαύτης αἰ ασοψίας ; φυσὲ γὰρ, 4 δοίκκον τὶς ζω, αἱ αυ᾿ ὠ-υἼδυσεν ἀρ (δ μιακοίρμον ἐ. ᾿ 

νς χεῖρον Εἰς τίωυ "Δ φκονίλυ ζω τίου. δολ᾽ ὁμῶς ᾧ τοσοῦτον ἀπέχων τὴς αἰ πονοίας τὴς 

πονηρᾷ ς, 
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πορηρϑις, πϑρτα ποι ὶ Χὴ “πραγματεύεται, ὦσε μηδὲ σκιαν ἦμα καζαλιπεῖν τοῖς καὶ ὁπωσῶν 

αὐ στονοῆσαι ἊΝ 'πογηρϑν βουλομδύοις" ὦ ὁ μόνον κατηγϑθλας φῶὼνγή, δυλὰ ἣ μώμνε τίω 

τὺ γχούσαιν καταΊΨΩωσιν, ὦ ψλδὸ αἰπασιοιὸν.. 

25 Σιωεπεμιψαμϑρ ὃ ἀἴις ῷ ἀδελφόν (1. Ιδοὺ πόλιν ᾧ ἕ ἔτρον “αὉ)σ-- 

ζίϑυσι, αὶ ὁ τῶτον μετ᾽ ἐγκωμίου, ἡ τῆς εὐτὰ νφου, ὸ πολλῶν ἐ ἑτέρων εϑρτύρων. 

Ον ἐδοχιμιωσοειυϑύ, φησιν, τὖν πολλοῖς πολλάχις ἀσυυδοῦον ὀγζαι, νμυὶ ἢ πολὺ ἀπουδαιό- 

ον Εγκωμμασεις αὐντὸν οὐπτὸ Τὴν" οἰκείων κατορλώμζ" , Ὃ Ὀὐπὸ τὴς «δὸς ὀκεί.: 

γοῖς ὦ γαπης ἐχαίρει, ὰ ὃ αὐδὲ Τίτε ἐλελν ὅτι ασουδοηύτερος χααβχων αὐνϑαίρετος 

ὅξηλ δι, τῦτο ἡ «δὶ τῦτω, Εἰπων, νιώ ὃ πολὺ ἀσουδαιιἀτερον᾿ απέρμιαΐᾳ, ἰὔζις ασθ9- 

ἀποτιϑέμϑιυος τὴς τὸν Κοριϑίως αἰγαπης ἡ λοιπὸν, ἐγ ἐπέδειξεν αὐτὴἕὦἂὄ τίωυ τορετίω, 

Οὐ βακαλΆ καὶ ὼ αὐζις ᾿ανήμ λέγων, 

23 Εἴτε αὐ Τίτου, χϑινωνὸς ἐμόςδ Εἰς ὑμᾶς ̓ (ἀωεργϑε. 

Τὶ ὄξην, Εἴτε χα τ τα; Εἰδεὶ τι: Εἰπεῖν, Φηιν, χῶρ Τίτυ, τα ἔχω λέγῳν, ὅτι 

χοιγωνὸς ἐμὸς, ᾧ Εἰς ὑμας ἢ (ὑώνεργϑε. ᾿ ἌΑ τἰ τὸ φησιν, ̓ήὴ Εἶτι πῇ Τίτο ποιήσετε, 

ὅτι Οὐκ Εἰς ῷ τύηϑτα ποιήσε “. κοινωνὸς »ὺ ἐ ἐμὸς ὅδ. ᾧ δυκδυ ἐγκωμιάζειν τὗτον, 

χείνοις ἐπαίρει "διικρις οὕτω «ἰδὲ αὑτὸν Δψακειωδρας,ὡς ϑρκεῖν Εἰς ὡμὴς αὐασελεσιν (» 

αὐ, Ὁ χοινωνὸν αὐτεῖ να φανέεϑαι. ὃν ὁμὼς Οὔκ ἠρχέαϑη τάτῷῳ, δλλαὰ καὶ ἡ ἕτερ ὑπής-- 

γαγ. λέγων, Εἰ ὑμας ἢ (μμεργϑε. οὐχ ὡπλώς (μμμεργϑε, δ᾽ οὖν τοῖς πσϑϑε ὑμιας, ον 
τῇ ασεϑκχοστῃ τὴ 'κ ματέρα, -ῳ} τῇ ἔχιδυσει, ον τῇ φιλίω, οὖ τῇ ααουδιῃ τῇ η ϑεύμας " ὁ- 

στρ μαλίφαι οἰκειαῖσαι αὐτοῖς αὐτὸν ἡδυιύα». ΕΓ τΈ ἀλήφοὶ ἡμδδι. ΕἸ τ ὑαῇ 

ἡμὰ αλλῶν ̓ φησίν, ἀκ όσαι τί βουλεων, χαν ὅτοι μέγιςα ἔχοισι δικαιώματα συςαΐσιως τῆς 

“σοὺς! ὑμας. δ "»» ὦ αὐτοί͵ Φησιν, ἀδιλφοὶ᾽ "μῦν, Καὶ Ὡστύφολοι ἐκκλησιαΐν' 

Ὑντες!ν,  πσὸ ὀκκλασπῶν πεβᾳ θύτης. εἶπα δ μέζον ἀπόρτων, Δίξα Χοιροῦ. 

Εἰς ἐκᾷνον γὸ αἰαφέρε)ώ περ αὐ Εἰς τώτος ϑλύνται. εἴμε δζωυ ὡς ἀδελφοις βου- 

λειὃς δέξαοϑα, Εἴτε ὡς Ὑποσολυς Δ ὠκκλοσιων, Εἴτε ὡς Εἰ δόξαι Χελτοῦ ποιούν- 
τες, πολλὲς ἔχετε ἀφορμας τῆς δὶ αὐτῶν ϑυνοίας. “ρα μ' ὃ Τίσι ἔχω λέγήν, ὅτι 

ἢ ἐμὸς κοινωνὸς, Χὴ ὁ ὑμδιυε ἐραφῆς ̓ ααο ὃ ἣ πύτων, ὅτι ἀδελφοὶ, δτί ὈΑτότολοι ὠκκλυσιαῖν, 

ὅτι δῦξα Χολφού. ὁ ὁρᾷς ὅτι καντθῦϑεν δῆλον, δτι Μ' αἰγνώφων στιν αὑτοῖς: ἢ } γὸ ἐν αὐτῶν" ὸ 

ἐπέαψτω ὠκόσμησεν, αἰ Φ᾽ ὧν ὦ Τίτον λέγω δὴ τῆς αὐξὶ αὐ τἂν αἰγαίγης. διλ᾽ βη οὐ- 

δύπω γγώραμοι ἥσειν, ὡς ἄδελφοις δίέξαϑε, φησιν, ὡς αποσύλυς ..}} ὠκκλησιων, ὡς Εἰς 3 

δόξαν Χοιτοῦ ποιοιῶτες. δ9 ἐπαΐγᾷ, ’ 

24 Ταὺ δἔωωυ ἔνδειξιν τῆς ἀγάπης ὑμῶν, αὶ ἡμδυ καυχήσεως καρ ὑμῶν, Εἰ» αὐςῶν' 

ὠὐρδείξαοϑε, Εἰς πτοῖσωπον δΜ ὀκκλυσιων, Νιώ δείξατί, Φησι, πῶς ̓ ἡμας «- 

«απᾶτο, πῶς ὃ ἡμᾷς οὐχ ἀπλώς σνοὴ Εἰκὴ καυχώ θαι ὧν ὑμῖν. δείξετε ὃ ἢ Ὁ, ἐδρ εἰς 

αὐκῶν ἀγαπίω ονδείξηοι. Εἰταὺ Φεικωδέφερον ποις (ὃ λϑγϑν, λέγων, Εἰς πσξσωπον 

ἿὮΨ ὀκχλυσιών, Εἷς δοξὰν, Φησί,  ὠκκλησιῶν, εἰς πιμέω. ἂν Ἢ τότυς πιμιήσητε, ζω 

Ὡσυςφλοσας ὀκκλυσίας ἐτιμήσατο. ἡ [γὰρ εἰς αὐζὸν ἐφζχθαιμει μόνον αὶ τιμή, 'ϑιλά' ὃ Εἰς 
ὥν ὀκπεμψανίᾳ, οὶ οἱ ἐχάφοτονησειν αὐτοιφ᾽ καὶ πσοϑ ὀκείνων,εἰς τίω τε Ὁ Θεοῦ δόξον. στὸν 

γ» ὧν ὠκείνῳ Δ ϑιωνουμδίοις τίμήσωμϑμ, Εἰς αὑτὸν ὁζκβαμει πὸὶ τῆς ἐυφημίας. εἰς ὃ 

ΧΘΙνΟν ἿὮμΨ Ἕ ἐκκλησιῶν. οὐ μικρὸν ὃ ἡ τῦτο. χα ἘΝ μεγάλη Ἦ 1 δυυύαμς τῆς (ιωΐδου, ἡ "- 

“ριὼ ΟΜ ἐκκλιησιο, 
ἩΘΙΚΟΝ Σκόπει πῶς μεγαίλη ἡγἡ  διυύα μὲς τῇ τὴς μένα, " τῆς ἀκκλασίας, δ χ' 'Φ Πέζον πὸ 

μ δεσμῶν ἔλυσε, τῷ Παύλυ ὃ φύμα ζωέξῳξεν᾽ ἡ τϑ των ψήφος, οὐχ ὡς ἔτυχε, αὶ τις ἐ- 

πι ἱᾧς σνϑυματιχας ὍὌρχας ἐρχονϑρόος τὐτοακοσμῇ. δὼ πιτούπος ὁ μέλλων χλέντο, 

χοῖ ἴπ 
ι1ς Τίτε τ γηϊ- 

"9 
ο 
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στ, 



ΚΟΡΙ͂Ν. ἘΠΙΣΤ, ΔΕΎΤ. ΔΟΤΓ. ν: (4 
ἐζὼἐ ὀκείνων ἐυγας ᾿ γαλᾷ τότε, ἡ αὐτοὶ ὶ Τχιψοφίζον), ὁ χεφοῶνν ὧπτρ ἴσασιν (ὦ. μαμυῃ.- 
εϑμοι. οὐ δὲ ϑέμες ὅχὶ τῇ ὦ αἰμνήτων ἐκκολύσηἷιν ὑπὸ τα, ἐσιὴ ὁποὺ οὶ διέγηκαν ὁ 

ἱερά τὸ Ὥθχο υϑμου" ὅῴ, ὁτὸῳ ὐπὸ λούειν. δίῃ. Ὁ φοικ]ῶν βωφγείων᾽ ὁμοίως γὰβ πὸρ- 

τις αἰξιού θα ὙΜαυτῶν. καὶ καιϑούπερ Ὠχί πῆ παλαιάς; τὰ ἃ ̓ ὁἱερά γαϑι, τα ἢ ὁ ϑηροχο- 

ς κϑνος᾿ ὦ ϑέαις σέκχ ζω. ἡπῳ λαῷ (ατέχεν ὧν ἦν μετήλον ὁ ὃ ἑράς. ΔΑ οὐ νωῦ ̓ αἰλλ πᾶσιν ἕν 

σῶμα προόκάται,ὸ ποτήρ ον “ν᾿ χα! οὖ» ταῖς ἐυχαὺ 3 πολυ ῷ λφὸνγ ἴδει ἧς αὐ ̓ (μσφέ- 

στα. καὶ τ ἑοῦ. ως οὐνεργϑυμϑίύων, να τ ἐὸν μιετυλῥοίᾳ, κριναὶ α αἶα τῦὶ ἱερέως, ᾧ 
“ἢ αὐ ν᾽ γίνονται αἱ ἐυχαλ᾽ ὁ πτλρτες ἱϑι. λέγϑεσιν εὐχίω, ἐυ: ᾿χίω πίω ὁ ἐλέου γόμουσαν. 

πλιὸ ἐπειδϑμ Εἱρξωυδν τῷ τῶν ἱερῶν -αἰϑεξόλων τοῖς ου ᾿ διυναιδϑοις τῆς ἱεοᾷς μεταιραῖν πα- 

10 πίς ζ"ς, ὁτέρφιν. δᾷ λνέοϑοι ἐυγζω, γι ἐπόμτες. ὁρωοίως ἐπ ἐδώφοις χείάθα, ὸ πότερ ὁ- 

μοίως αἰικα ὅθι ὁτὸν εἰρώωύης πάλιν μεταλαμι δρᾷ καὶ Ἵ μεταδιδόναι δέη, τ τες. ὁμοίως 

«αυαζοΐθβα. ἐπ᾽ αὐτῶν πάλι τῶν φεικωδεξατων μωφηθλῶν. ἐπάγχοπα ὁ ο ἱερά τοὶ λαῦ, 

ἐπύχεπιν ὑό ρος τοῦ ἱερᾷ. ΟΝ γὰ», μ᾿ τῷ Κ πνεύκατὸρ συ δυυῦν ἄλλο 8 ἡστὅφῳ, οἱ 
τας πάλιν κοινά. οὐδὲ γορ ὀιφνος ὁ ἐυ μόρα μὰ μώνος, ὅγα ̓  6. λαὸς ὦπας. πορότε- 

15 ον γϑὴ αὐτῶν λαῶν. φωνίω, εἶτα (μωτιδοιδέωνὸ ὅτι. ἀξιάρὶ Ὁ δικαίως ἧϊτο Ν, τότεαρ’ χθ) 
τῆς ἐυ» ηἰϑρισίας. υ τί [3αυμαζεις, εἶ 6 που κ᾽ τὸ ἱερέως ὁ λαὸς φϑέπεται ὁπουγεὴ αὶ μετ᾽ αὐτῶν 

τῶν χϑ ὀφυζὶμ κα) τῶν ὀθὼ δυνάμεών τῇ τοικ' ἱερϑες ἐκείνους ὕμνοις ἀγαπεμιπᾷ ; ταύτα 

δὲ μοι πόρτα, ὀκῴα εἴμ .) δα ἐκοσος Ὁ "ἢ Ὡ χονϑβωννήφη; ἴα μαϑω δμ ἴχι σῶμοὶ 
ἐσμὸν ἀπόμτερῚ ὧν, τοσουύτίους ἴλαντερ πσοϑς δλλήλαες Αἰ ϑιφοραὸ, ὀσζιυ μέλη πε μέλη, 

20 χαὶ μὴ ὃ πὸῤ Ἐχὶ ὧν “ὅσ ἱερέας ῥίωϑι, δλλαὶ χα ' ἀὐρὶ, ὦ ὠασερ κριοῦ σώματος, τῆς 

Ρ ἐκκλυσίας αἰ πάσης οὕτω φροοντίδωμδ. τῶτο τα Ὁ ̓ἀσφαλήλν “ὐλεΐογα, οἱ "ὑ- 
μὶν Ἐχιδίδωσι μείξονα χαζασκέναζειν «εἰς ϑρετίω. ὠκαυσον γϑιρὺ ῬΧὶ τὴν! δὐποςολῶν, 

“πῶς  λαχοῦ ὧν Ὥὔρχουῦβοις κὐμῶνοις τὴς γνώμων. "ἐλαμεξλνον . καὶ ; γὰ ὅτε ὁτε ὥυὺ 
ὑω]ὰ ἐχειρφζόνοιω, τῷ δήμῳ απεύτερρν ὀκοικώσειντο" τὴ ᾿ ὅτε (Ὁ Ματδίαν ὁ 0 Πέζον, 

25 Οἷς ϑοῦσιν πασι ζπ , καὶ ὀυδϑράσι καὶ ὶ γαιναιξί. οὐ Ἣν ϑργντων τύφος 1: ᾳῳᾳ 

ὠταύϑα, συσ' Ὡόρχορδρων δουλοφρέππια, ᾿ ἀλλα! κοι πνϑυματικὴ, τύτω μαλικα 

πιλεονεκϊἔσει, τῷ τὸ τελέον ἥἦπὸ “πόνων ὑαβ τη τὴς ὑμδὼ «ψαδέχιοϑαι φοριπῖδὸς, οὐ ̓ῷ τιμὰς 

σλείοις Ὀληζοτεῖνὶ γβὼ ὡς μέάν οἰκίδν δὼ Ἔ ῥαλυσίαν οἶκαιν; ὡς σῶμ, ὧν ὕτω ἀχοαῖς 

“αι πόβζμ᾽ ὥασιρ δὼ ὦ βα λισμκα, ἐν 651, πᾷπιξα μία, καὶ πηγὴ μίας, καὶ κΊίσις 
39 μία, ᾧ πατὴρ Εἷς. τί τονε δλεηρήϊδθα τοσούτων (ἰμαγαχόγτωνὴ ἡμας "τί [ διεαπαϊσμεθα ε- 

ναγκοιζ οὗλα παλιν τὰ αὑτὰ ι ὀδύρκοϑαι, ὁ πολλαῖχις ὀ ϑρίεσηδτς. στάνθοες ἄξια σὰ 

““ρόντα᾽ οὕτω σφόδρα αἰπ᾿ ἀλλήλων ἐσμεν ἀπεῤῥηγμῶοι, δίον ᾧὸς σώματος μμεμαΐαϑιι 

(μωαφειὰν. οὕτω)» καὶ ̓φἶθα τὰ ἐλοίῆονος ὁ μείζων κρδάμαι δυμυήσεται. Θὲ γάρ 

Μωὺύσῃᾳ 9 αὐϑᾷὶ τ ᾧ χηδεςού τι ἢ συμφερόντων ἔμαϑεν ὃ ὅπερ αὐτὸς υ ̓(μμυεδν, πολλῷ μῶλ- 

35 λον ἐν τῇ ἰκκλιησίᾳ τῦτο ἀν Ἄροιτο. καὶ ἡ δήποτε, ὃ ὁ (ἰωεῖδιν ὁ α ἀπιφος, οὐ ; (μμεῖδιῳ ἀπνθι- 
μαίκίοι ἴα μαϑωσι πόντος (Ὁ το, δι ἀὐ,ϑείτρς ζω κᾶν ϑείλραν οαζη,» καὶ στα 

λυ βηγϑύμ, τὴς τοῦ Θεοῦ ῥ ῥοπῆς διται ἢ ὶ οἷς ἐκεῖνα: οἕα αν, ϑεφπίνηρ φύσεως ως αἰλλαὶ 

ἿΝ ἂν δυυυαίμεως. ὼ γιοῦ Εἰ οὐ λέγη τὰ ̓συμφέφοντα Ἵ  δῴια, 4 ὁτέρος αἴαφαὶς ΕἸ πάτα" κα 

πη ήγῇ, ἱλαήων ἠλόγδέτι ΟΝ συμιφέρϑντων, κύρωστον τίωυ' γγώμμέιν᾿ κῶν ΤῊ" σφόδρᾳ  θὐτῇε- 

420 φώτων ἡ, μα" ἀτίμαισῃς. Ουοδδὶς γὸ τύτων ἀφέσηκε τῇ σηλιναίον, ὅσον ὁ κηδεφὴς. πῷ Μωυ- 

σέως. δλλ᾽ οὐκ ἀπηξίωσιν ἀὐκϑύσαι, δυλα' και ἐδέξατο τίω γνώμέωυ, αὶ ἐπτείϑη, ἡὶ «- 
ναϊγφαπῆον ἐ ἐποίησε, Ὁ. οἔκ ἡ τη ζωταὶ ἱφαρία τὐϑαδοιώαι, ᾧ ἣν πολλῶν τῦφον κας 

)αιρών. δ͵θ ἡ ὡς ω φήλῃ βίῳ ζωτα γράψας κϑυτόλισεν᾽ ἥδει ὃ πολλοῖς χρήσιμον ἐ- 

σονϑρίωυ τίων' ἱφοσλαν, μη ̓ Ν ᾿ αϑρορώμδυ ὧν τὰ δέοντα συμξουλθδονζῳμ,καν διωρφχομέ-. 

γων 

ἀφ ν 



ὧν δ, δ48 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ: ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
νῶν τις ἡ, καὶ ΤῊΝ θυτελονν. μηδὲ ἄστερ δῤ ἡμᾷς Εἰσηγησόβίθα, ζωῦτα πλῤτως κραντν 
αἀξιωϑρ᾽ δ ολ᾿ ὧπερ αὐ συμφέροντα φαιὴ, ζωῶτα τὐρὰ πόμτωνκυρφύοϑω, πολλοὶ δ᾿ 
ἊΨ ἀμολυωῆόντων πολλα (ωυφδὸν μᾶλλον αἰ «ὧν ἐξυ βλέπονζμ, “ οσἱ Ὁ ἀπου-. 
διδειν κὶ [μυτετάοϑαι. μηδὲ λέγα, “ἰ μεκαλᾷς Εἰς συμβουλίωδ, Εἰ μὴ ἀκύως ὁλέ. 
ΩΣ οὐ ἐς! συμζούλυ ζωπῷᾳ ἐγκλήματα, αἰλλα' τυρφώνου. ὁ) σώμ(υλος, Εἰπεῖς 

τοὶ χϑἢ ἀυτυκύφλος ὅδ) μόγον᾽ λυ ὃ αὶ ἕτερον λυσιτελέςερον Φόρῃ, ὁ (ὰ τὴ» αὐτν" Ὡραῆειν 
ἐθόλη,ὐκχέτι συμρυλός ὄδιν,αἰλλαὶ τύρανος, ὥασερ ἐφίωμὴ δὲ οὕτω ποιοΐμϑρ, ὁνχα τὸ φυ 

πόρτὸς καὶ ἀἰπονοίας ὠπαλλαξαδες Ὁ ψυχώω σκοπτώρδν εχ ὅπως μόνον ταὶ ἡμότερα, σαίη, δι 
“ ς Ι ! ἣ ᾿ ᾿ κ ᾽ ! 7 "»ὐ ῷ ; 
οπῶς ἢ συμφέρασα »γωμκῃ κρουτήσι!ε,καν μι “πϑυρδμ εἰσφέρῃ. ),Οὐτῖ "ὃ μικρὸν κέρδὰι-- 

νούυϑυ,καν μη ζὰ δέοντα θοφινϑμ,υὐδὶ τὰ τ᾿ ἑτέρων φανέντα δεηγόμδνοι,κ αδαὶ τῷ Θεού το 
πολιωὼ ληψόκθα (δ) μιαϑὺν,καὶ δόξης ἢ οὕτω μόλιςα ἰἧπολαύσοιϑμ. ὥασερ ))5 ἐκῷος ὁ 

Ϊ τοὶ συμφέροντα Εἰπων,σοφος᾽ ὅτως ἡμιᾷς καταδυξάρδροι, καὶ ἀὐὶ (ωέσεως αὶ ϑύγνωμο-. 
(μωδης κουρπωσό ἄθα ἔστανον᾽" οὕτω ὶ οἰκίαι, ὁ πόλως, οὕτω καὶ ἐκκλησία οἰκονομυμέ- 
"), μιαίδονα, λήψεται παδηοϑήκδω ᾿ οὕτω καὶ ἡμιφς () πρώτα βίον ἀΐοιςα οἰκονομο.- 
σαιντες, ΜΠ μϑινόγτων ζχυτθυξόμαϑοι ἀγαϑώδν" ὧν ὅἕμοιτο πανζρς ἡμιας Ὠχιτυχεῖν, χα ρατιὶ 9 

| φιλὸν,ϑο9πία. 

χὸν ὺ Δἀογιιθ.,. τ ΠΕΡῚ ΜΕΝΨΑΡ ΤῊΣ ΔΙΑΚΟΝΊΑΣ ΤῊΣ ΕἸΣ 
- ᾿ 4," να, δ ! εν τοὺς ἀγίος, αἴδοῆὸν μοί 681 Ὁ γραφεινυμιν. 

' 20 
: β Οσαῦτα οἷδὲ αὐτὰς ΕἸ πων, ἰγζωῦϑα φησι, ὐϑνῆνν μοί 8 ὃ γρα - 

ἴς ὧν Φειν ὑμῶν. ὴὺ Ὁ τῶτο μόνον ὅν ἀντ ὃ (ἀετὸν ὅτι τοσῶτα Εἰπων, 

' δ λέγη, αἰϑοῆόν μοί 2ι Ὁ γράφειν ὑμῶν᾽ αἰλλ' ὅτι ᾧ πάλιν λέγη πε- 
»"Ὦ εἰ αὐτῆς. ζαῦτα ( γὺ ὦ μικρὸν ἔμιπσξλοῦτν" Εἴρηκε, «ἰδὲ δ κἰὐθρῃ 

΄ Ὸ Ὶ ᾿ ᾿ ! ᾿ Φ “  ω» Νὰ 
- ἷ) ( χρήματα οἰσποδόξανϑμων Εἶπεν, ὡςι ἡιμῆς δὀἰπολαύσαι πολ-- 5 

λῆς "5 ασϑϑ ἐκείνων, αὐϑ Μακεδόνων διελέγοτο, δὴ ἡ κ᾿ βα- 

φοις γῆωχεία αὐνὴἥω ξ ωβίοσ σι Εἰς (ὃ πλοῦτον τῆς ἀπλλότητος αὖ δι, καὶ τὰ ἀλλα πώ- 
τα; αἰϑέφιλαν,ϑο5 πίας καὶ ὀλεημοσίγης. ἀἰλλ᾽ ὅμως, καὶ ἔμασοϑεϑεν τοσαῦτα Εἰπὼν, ὁ 
πάλιν μέλλων ἐρᾷ, ὐϑοῆόν μοί ὅ81,, φησι, ὃ »οαἴφειν ὑμῖν. ποι ὃ τῦτο, "ὥφε μῶλλον αὐ-'. χιθεμίνα 
τοις ὑχιασάσαοϑαι. αἰογιυὐ6.) οὐ ἀν ιϑοοπος δύξον τοιαφτίου ἔχων, ὡς μηδὲ δειοῦῖρ συμ-- 30 

Φυλῆς, ἐλοῆων φλνίωαι τὴς “(ποολήνεως, καὶ ὑξερφαϑα!. ὅτω καὶ Ἐχὶ τῆς Κουτῆ)9- 
εἰας ποιεῖ πολλαίκις, (τὶ σάλον λέγων, ᾧ γὸ μεγαλέω ἐχή τίω ἰαει, ὁ γὸ ϑικα- 
φὴς ὁροΐν τίωυ' μαγαλοψυχίον τῷ χατηρρρε,ουεῖδ' οὐ πυντήθυει λοιπόν. λογίζ εἴ) γ5, ὅτι ὁ 
πολλαὶ δξὸν εἰσ, ὐκ εἰπτων, πὼς δῦ (αὶ Οέοι ὄγτα το λαίσειοε; αὶ δίδωσι καὶ μιῴξον οἰ ανοτῆθο- 
εἰν, ἢ εἰπεῖν" αὶ ἥϑους γρησοδ χἰασόνοιδω αἰδετίϑησιν ἑαυξν᾽, τούτο ὶ Ἐχὶ τῆς συμιουλϑε ὶ 15 
Ἐχὶ Ὁ ̓  ἐγκωμίων ποιεῖ, Εἰπων )»}, αἰϑοῆὼ 1 Ὁ γράφειν, ὅρᾳ πὼς συμιξουλθ,ει, 

» Οἵδαο γϑῦ τίωὐ πσολϑυμίον ὑμδι,δω παρ ὑμδ καυχώμαι Μακεδόσι. 

Μέγα (ὦ δὼ αὶ τὸ αὐτὸν Εἰδέναι" πολλῷ ὃ πλέον χα τὸ Εἰς ἑτέρους ἄξενεγκῷν. μεί- 
ζονα δ ἔχει τίω ἰχουύ. οὐ γὰδῤ αὐ ἐϑέλησαν Ἐχὶ τοσούτον καταια,ἐυυ ϑέωϑαι. Εἶδες σύγ- 

β.Κερ. νιανιὰὼ σιν ποοϑαιρέσετως ; πὸ ἄλλων, ὴ)Ψ! Μακεδόνων, ποϑϑέτροψι Γνωρίζω γαρύμῆ, φησι, τίωὐ 40 

“Μ}} “δὲν τῷ Θεού τίωυ' διδομϑμίω «ἐν τας εἰκκλιησίαις τὴς Μακεδονίας. προϑέτρεψεν ἀπ’ αὑ- 
᾿ ᾽ς ὟΜ. Οἵτινες γαίρ,ρφησιν, οὐ μένον τὸ ποιῆσευ, αἰλλαὶ χαὶ τὸ ϑέλειν ασδϑενήρξαεϑε στ περίσι. 

πσοϑέτοοαν δἰπὸ τῷ Κυοίου. Γινώσκετε γάρ,φησι, τίω! γϑρν τῷ Κυρίου ἡμίϑν, δτὶ δὲ 
η ἣ »,ν»ε 

ἡμας ὑτώχευσε, πλούσιος ὧν. πάλην ὅλτ τὸ ἰουρϑν κεφα Ἄσιον καιταφθυγ4, τοαφ ἐπί - 

ρῶν. 



ἰήγη 

μἵπ 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ, ΛΟΙ.. ἐμ 
μῶν. ζυλότυπον γάρ τὸ ἣν" ἀὐιϑεύπων ϑυος. καὶ ᾿ ἔδει τὸ τῷ Κυρίου αἰστύδειγμα μάλ- 

λον ἀδους ἐφελκύσακοϑαι, καὶ ματ᾽ κεῖνο, τὸ τῆς ὀλὐτιδόστως. αν ὯΝ αἰ ϑινέφερνι ἡ ἧ- 

σα, τύτῳ μᾶλλον ἐφέλκεται, Οὐδὲν γὰρ τυσούτον͵ ὅσον ὁ 9 ζύλος, ποιξῖ, σχϑ πει ἢ πῶς αὖ-- 

τόκα χαινοτέρως Ἐ- ἰστύγει. οὐ δ Εἶπο, ποιζδὲ μιμησοιεϑε" λα τὶ 

4 οδευύμμν λον ἠρέθισε ὧν πιλείονας. Τί λίνς: ασο9 μικροῦ θλεγάς, στ αὐ 
τοπαπέλτοι, μ᾽ “πολλῆς τ΄ θακλήσεως δεομβνοι ἡρδμ! πώς δ ο οἷ ὑμδ ζῆλορ! ; ναί, φη- 

σιν ου ἡ (μμωεξουλθύσειμϑι, υπϑρεκα λέσα μϑυ,δϑλ᾿ ἐπηνέσοι νϑῳ μενον ὑμας »ὐκαυλησοίμε-- 
ἐν μδιον, ὦ τῦτο ἤρκεσεν ἀὐζις Εἰς φεΐξοσώ. Εἶδες “ὡς δὶ ἀλλήλων αὐδις διεγείρᾳ, 

τὐτες εϑὺ δ ὠκείνων, κείνοις ἣ 9 τύτων, καὶ τω ζήλῳ ̓ ἐγχωώμιον αἰέμιεξᾳ μιέγεφον; 
10 Εἶτα ἡ ἰγα, μὴ "ὠς ἐ ἐπαίρῃ, κεχολασμώως. μαϑοδυίίαι λέγων, 0 ἀξ ὑμῶν ζηλορ ἡρέλισι ὧν 

“πλλέίογας. οὐνόησθι τοίγιων ὅσον 5)" ἐτέρυς νορϑῥοις αἱ αἰτίοις τῆς φιλοτιμίας ζαύτης, αὖ- 

ὥν υξι ῥῴοϑαι κι τίω Εἰσφοραν ζυτίω. “15. τῦτο Οὐκ εἶπε, μεμησοιοῦς ὠκχείνας 
(ἐ γὺ τοσῦτο Εἶχε ῷ ζιλον)ολα πῶρ; ; ̓ ὀκῴοιυ ὑμας ἐμωιμήσανγ" μηδὲ 'φανῆτε Τὴν" 
μαϑην ἐλρίῆοις ὼ ϑιδουσκάλοι. καὶ ὅφφι “σῶς διεγείρων δου κα Ὁ ὀβαπῆωι μοιζόως , 

15 αἰ πυυκολγεται μετ᾽ αὐτἷἶ ἐ ἐσίγαι, καλεπτρ ῳ φιλονεικίᾳ, φυὶ καὶ ̓ ἀμίνο ὃ μέρος αὐνἷ 
Ἰθαλεγόρδιος. ̓ καϑούπερ ). αἰωτέρω ἐλεΐν, ὅτι αὐ γαίρρτοι [Ω πολλὴς τ ϑακλήστως 
προ»σπλλον ἡμῶν, Εἰς τὸ οὐ ακαλέσαι ἡ ἡμᾶς Τίτον , ἴα καθὼς προϑονήρξατο, ν' ὕτως ὅΧ1- 

τελέσητοω τίωω χὴν (αὐτίωυ " οὕτω ἡ οὐζαιύθα Φησι, οι 
3 Δια τὸν ὄἔπιμψα ἕν: αὐδυλφους ὑα μὴ καγωθὴ ὧ καύχημα ἡμδὰ. 

89. Ἐἴδες αὑτὸν Ὑ αὐγωνιοῖνται κα ἢ τρέμοντα ἵνα, μιὴ δόξη «το» "πιο ἕνεκεν (δ ἠρηκέναι μένον ὦ 
Εἶπεν, λα τῳ οὔ οὑτως ἐχήν, φησίν, ἔπεμψα ὧν ἀδελφοῖς" τοσαώτζωυ χοῦ ὑμδ ποι- 

οὔ «ααουδύω, ὅα ΜᾺ 'κενωϑῇ ὧ καύχημα ἡδμ. ὦ δυκεῖ᾽ τῷ Ὁ μέρνιῤ ἑαοπὸν πειῷ ἿΜ Κο- 
φινϑίων 6 ; πόρτων, καίτοι πόϑτων ὁμοίῳς κηδῦμϑμος.. ὃ ἢ λέγᾳ τῶτο ἐσ: πεὸν σεμέψεεῶο- 

ΝΣ ἐφ᾽ ὑμῖν, καλλωπίξ μι τὰ πᾶσιν, ὠκαυχμσείμόω καὶ ὺ Αἵ» ὠκεύνοις. ὥςε δὼ ὑφερής 

84 σητε, κοινὰ, Ὁ τῆς αἰαμευύης. ἢ τῷτο ὃ μεμοτφηνϑρως. πυϑλφόϑηκε γδῥ, 

Ἐν τώτῳ τῷ μή μαρει" Οὐ πορζαχού. ἴα (αϑὼς ἔλεγϑν). “ϑεσκϑυασμέ- 
γοι ἥτε. Οὐδὲ ΡΨ Εἶπον, οἷ, μέλλουσιν, δον ὁτ| πάντα ἡυτρέπισαι, αὶ συν ἐὐζις ὦ»- 

“44: Ἅριπεν, τῶῦτο δξίω βούλομαι ὀχρι ΤῊ" ἔργων δεγϑέωα!, φησιν. εἴς ἃ «ὐξεω τίω ἀ. 
“ἀνίαν λέγων, 

4. 4 Μηπῶς, ἐὰν ἐλϑώσι (ὼ ἐμοὶ Μακεδόνερ, κοιταμγευθαΐοϑῳ ἡμᾷς (ὑα μὴ ̓ λέγω- 

,ϑν, ὑμεΐρ) ὦ ωῳ ζιύτη τῇ αὑπσεφασει τὴς καυχήσεως. Μαίζων: ἡ ἐὐ  οπὴ, ὁτὸν πολ. 

λοιὲ Ὥπιφησῃ ὥς ϑεαζῳ, ἀὐζις τοῖς ᾿ἀκηκιόζ. ὐ οὔκ Εἶπε, φέρω γὰῤ Μακεδόνας μέ 
ἐ μού, ἢ φῆϑνται [2] Μακεδόνες μετ᾽ ἐμοδ' ἵνα κιὴ δόξῃ ὑλίτηδες αὐτὸ ποιὰν. λα πῶς; 
μῇ πω ἐὺ ἔλθωσι (ὠὲ ὅμοι ὶ ΜΜακεδῦνες. συμίξαλαι ΡΨ τῦτο, Φησι, Ἄνέοϑαι, Ὗ ε ἐγχω- 

33 ϑιώτων 68. οὕτω γὴν, ὀνυποτῦον ἐποίει ᾧ λϑαρν" Εἰ ὃ ) ὠκείνως Εἶπε, καὶ Ὁ Φιδονει- 

κοτθροις ἐποίησεν αὖ. ὁρᾳ πῶς Οὔκ Ὑαπὺ Τὴν πνϑυμοτικδν μμόγον αὐΐοις' οὐώγή, ΕῊΝ χαὶ 

ἀπὸ δι, ϑοφπίνων. Εἰ γῥὺ ἐμὰ δυτνὰν μέγα τίλοοϑ, φυσι,ϑαῤῥήτε 3 ἢ ὡς συγινώσχθν- 
τῷ δλλ᾿ ὠνοῦτε Μακεδόνας᾽ μή πωρ,ἐαν ἔλθωσι, κὶ ὼ ὥὕρωσιν ὑμαξ᾽ ὦ οὐκ εἶπε, μη ἰβου- 

λορϑέως, δλά, ἀἰδασκθυάτοις, μηδέπω ὦ πὸῦ πεπληρωκύζαι, Εἰὴ τῦτο. αἰχιούη, 

40 ὃ ἴω "λέως ονεγκῶι "ὦ μηδὲ ὅλως Εἰσενεγκῶν, ἢ ἐλαῆον τῇ δέοντος, οὐνόησον ἡλίϊϑνε 

εἴᾳ φραΐως ὃ “2 ἀὐτύ συμρησύμϑμον, ὲ πληκτίχως τίϑησιν, οὕτως Εἰπὼ, χᾳτω Ἄτυ- 

ϑοΐμϑι ἡ ἡμεῖς, ἵγα μὴ λέγωρδ, ἐμεῖς, καὶ κολαζ παλιν λέγων,ς ὦ; ζαύτη τῇ «αν φαῖσει 

᾿ καυχήσεωξ' Π ῥαιϑυμοτέρας ποιεῖν, δλλαὶ δεικψες, ὅτι τὴς οὐ τοῖς ἄλλοις βἰδυκιμιῦνζα, ᾧ ὦ 

Φύτη πολλίω ἔχάν δὼ τίω ,χϑὲῤ ρησίορ,. 

Οὐ εγίοί τοηι,3. [ἰἰ ς Αγαγχαῖον 



κν 9. 

Φ Κορη,ζ, 

6:0 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
4 Αναγκχαον ὅξώυ ἡγησοί μιζυυ προϑπέμοψαι τὸς ἀδελφοις, ἴα πυϑοκαταρτὶ σωσι ἤζω- 

τίου τίω δ λογίαν ὑμὸν ἕοίμωζων φῇ ὅτως ὡς εὐλογίϑμ, κὸὶ μὴ ὡς πτλχεονεξίθυ. 
Παΐλν αὐτὸ ὀμέλαίεν ἑτέρως ̓  καὶ να μυὴ δύξη ἀσπλος ζῶτα λέγφν,  τίωυ αὑτίαν τῆς 

ὁδοδ οὐχ ἀδλζω ἘΠ) φησιν, αἰλλ᾿ ὦφε μὴ καταιόγώιυ ϑέεϑαι αὐτώς. ὁρᾷς ὅτι Ὁ, αἰδοῆὸν μωΐ 
ὅ8ι ὃ ,ραφῳ ὑμῖν, ϑρχὰ συμιδουλὴς ξευ , ὁρᾷ γχϑιωῦ ὅσαι οὐϑὶ της ἐχρλέγεν) τῆς ὅζρ-- ας 
κονίας; (αὶ τότε, κακῶν ὅθην εἰτα ν᾿ ὅτι ἵνω μυ) δύξη εὐγανιολογείοαϑαι εἰπῶν περιῆόν, 
ὦ αϑέ" ἀυν. ὀζκλογόμϑμος, σφ ᾧ ἰδὲ ζ»υς δέρλέγεαϊ δαψιλείας, ὁ πσολϑυμί-. χιαίπὸ 

ας, χορ τύτων κακῶνο καζασκίυαζὰ ζὰ "Ὁ τοία, ζωΐζᾳ ὡπαχτε ἡ ὠκύησε Ζ ζωτὶ λιυὴ , 

χεφαλσια καὶ ὦν Φρχη(οτὸμ »» λέγν, Εν πολλὴ δοκι μὴ θλίψεως ἡ αὐριοσία Ὁ χαρᾶς χ, ζων 

αὖ οδηκῦ βαΐϑους «Ἰωχεία ἐκδίοσϑυσεν εἰς “' τσ λούτον “δ αὐτῷ λότητος αὐδἷἶμἅο, συνιὸν το 

ἄνγλο λέγά, ἡ ὁτι ᾧ πολὺ εἰσήνεγκθμ, ᾧ ΚΙ χαῤᾷς, καὶ ΚΟ τὐχυςρὸ οὐ μόνον Ὁ δοιῶαι 'πο- ἵει πανὰ 

λὶὶ ἐλύπησιν, αλλ σ δ" Ὁ εἰν πειρρισμοῖς 4} ὅπερ τῷ δοιώῦαι φορτικώτερον. ἡ ὃ, ἡμῶ δύ 
ἔδωχαν ἑαυτὰς, ἢ τῦτο ἡ τίω ασοοϑυμίαν αὐ δείκψεσι, ἡ ὁ σφόδρα αὐτοὺς πιφεύφ) 
πάλιν ἢ ὁ οὐζῶϑα αὐ μετωχέολζει. ΩΦ Ὁ» ζωῶτα οὐναντία, 681, φιλοτιμία χα 

ασοϑϑυμία,ὶ ὁ ἶ πολὺ δοὺς πολλάκις αδυμεῖ, 68 αἰχὺρ τῷ μὴ ἀλγεῖν ἔλοῆον δίδωσιν,δ- Ὁ 
δα πὼς ἐχατέρος Ἐχιμδηιτωνὸ ΚΟ τῆς ποφλσηχκϑύσης αὐτῷ ωέσεως. οὐ γὰ  Εἶπυ, Ἶσ, «τίῳν 
ὀλίηϑη βέλτιον δυιιαῃ ὼ . «αδλαιρέσιως, ἢ πολὺ “Ὁ αἰαίγκης" ἢ φ ἡ πολυ, καὶ μζ' 

προϑαιρέσεως ἠξόλετο αὐτῶς εἰσενεγκεῖν αἰλλαὶ “σώςς ἵνα “αοϑχαταρτ σωσι τίου: εὐλογίαν 
ὑμῶν ἑτοίμων ἐξ ὡς εὐ λογίδρ, μὴ ὡς πολεονοξίαν. ασϑήτερον ὐπὸ τῶ ὑδίφου καὶ κυ φοτέρρυ 
ἀὔχεται, τῷ μὴ μα᾿ λέψγκης., εὐλογία γδ , φησίν, ὅθιν. ὅρα, πῶς οὖ (οξει αρδοκινέστως 4 
(ὥ καρπὸν δὐλέως δείαρεσι βιλαφάίνοντα, ὁ δὐλογίας πεσληρωμϑρος δ αὐδέρνζ, καὶ ὦ 
πσϑϑσηγϑοία, ἀδρις ἐπεασαάίσατο. Ουὐοεὶς 2) βὐλογίλω δίδωσι μ᾿ λύπης. καὶ σγείβ 

τύτῳ ἠρχέσϑη,δολ ἐπήγαγε, μι᾽ ὡς πλλιεονεξίθν. μιὴ νομί συγτό, φησιν, ὅτι ὡς “τλιφογοκτοιοστες 
αὑτίω" λαμξόμονϑμ, δλλ᾽ ὧφο ἀγτιοι μέοϑει ὑμῶν θυλογίας. ἡ δ πλεονεξία, αἰκόγ- 

τῶν ὅ21γ᾽ ὥςεο διδους ἐλοημοσύγίεν ἄκων, πλιεονεξίλρ δίδωσιν. Εἶτα Ὥἰσιὸ τοὰτν πάλιν » 
ἐπ᾿ ὀκᾷν μετέζη, ὃ φιλοτίμως διδόναι. 

6 Τϑτοῦ λέγω" Τυτέςιν, ὅτι ΚΟ τὸτῈ καάκῴο φημι. ΤΠοῖν; Οπὸ 

ἀπείρων φάδονϑμως, φειδυρϑύως καὶ ϑεσάσει᾽ ὦ ὁ ἀπείρων ἐπ᾽ ϑυλογίαις, ἐστ᾽ θὐλογίαις ἡ 3.- 

οἴσει. Καὶ οὐκ εἶπε, μικρολόγως, Ὅλ εὐφημότερον, ὁ τῷ φειδωλοό ϑεὶς σομα. κα 

ατόρον ὃ πράγμα ὠκάϊλεσεν, ἵω βύθϑέως πσοϑς τίω λργίδοσιν ἤλης, ἃ {δ ἀμωτὸν οἰν- 79 
γοήσεις, μαάϑης ὁτί “αὐλείονα, λαμῦαμεις ᾿ δίδως. δ|9 οὔκ Εἴπω, ὁ διδοις, δ, ὁ απτίρων ̓ 

ὴὶ Οοὐοο Εἶπεν, ὑμᾷς ἐα ἀπείρητο, αἰλλαὶ καιϑολικὸν (1) λόγον ποιᾷ. Οὐεῖδ' Εἶπε, δανιλώς, 
ἀλλ᾿ ἐπ εὐλογίαις" ὃ πολὺ τύτυ μεῖζον ἦν. ἡ παλιν Ἐ)η ὃ πσοότερον ὃ ἡδὺ καζα φευγά 
λέγαν, 

. 
7 Ἐκκους καθώς ασδοωρῆται τῇ καρδία. Μάλλον γὸ ὄξουσίλν τις λαξω,, ἡ 15 χ, φυίηπ 

ὀὐαγχαζόμϑρο; ποι. δ[9 ἃ τύτω ὠδζντοίζει. Εἰπων γ, καϑὼς " πγοϑαιρῶται, ἐ- χισσίμν, 

πῆγαν, - Μὲὼὠκ λύπης, μηδὲ δ ῥμάνγκης. Καὶ ουνὲ τύτω ἠρκέοϑη, ἀλλὰ 
αὶ υἰπὸ γραφῆς εδοτυρίδλῳ ἐπαῖγή λέγω, ὠ Ιλαρϑνγὸ δυσίω ἀγαπᾷ ο Θεύς. 

Εἶδες πῶς (ωεχὼς τῶτο πίϑησιν οὐχαῖ Ἐχιταγώω λέγω, Χὴν σώμέιν ὡ τύτω δ ,- 

δωμε,δ ὡς εὐλογίαν, μυὴ ὡς τολεονεξίλυ, αὶ πάλιν, μὴ ἐκ λύπης, μηδὲ δξ ὀϑαΐκης ἵλαρϑν 40 
νὰ  δυτίω ἀγατιᾷ ὁ Θεός ογζυῦϑα οἶμαι ὃ, ἱλαολν, δαψιλῆ λέγε, πλέω αὐος εἰς ὃ αἱ τὐλυ 
ΑΤ' προθυμίας διδόναι ὐο' πϑρέλαξεν. ΠΝ Ν᾽. τὸ το δοίδειγμια Μακεδόνων ὺ τα ἀλλα. δὲ λέγϑαι, 
ἀπόμτα ἱκαψὰ μω ἐργασοιεϑαι τίω πολυτέλειδν " οὐ πολλὰ «ὐθὲ «τὴς φϑεγίεται, α)λὰ 

οὐδὲ τῦ μὴ ἀκογζῳς διδόναι. Εἰ γδῤ ἔρχον ὅθ ν οἰρυτῆς, πὸρ ὃ τὸ ἐξ ὀῥαίγκης, χἰ πτοτέ- 
μνέται 



ΚΟΡΙΝ,. ἘΠΙΣΤ. ΔΕΎΥΤ. ΔΟΤΓ. . ὅςτ 

μγεέετω ᾧ μιοϑον, Εἰκότως τῦτο ἐργείζεται. Χὺ) α συμξελεύει μύγον, ἀλλὰ  ὰ ἐπά χε) 

(ο ΟΤῈρ αι ἰ ποίει) λέγων, 

8 Δκωατος’ ὃ ὁ Θεὸς πάσαν ᾿φν πιληραΐσαι Εἰς ὑμας. Δια τῆς εὐγχὴς λλο- 

μὰ γεσμιον ὑφορμοιεῦται τῇ φιλοτιμίῳ ζωστη λύαιρεῖ, τὸν ο γνῶ "πολλοῖς ἐμποδίζοντα, ὲ γὰ 

5 “ἸΌΔΛΟΙ | δεδοίκασιν ἐλεημοσύνζω δοιώαι, λέοοντες, μήπως πένης ϑϑωμαι, μήπως ἑτέρων 

δοαϑώ, αν δὼ καΐζᾳ λύων τὸν Φόζυν, «δος! ,ϑηνὶ τίων εὐχέων λέγων, 

Τασαν Αϑρ «ὐξιονεῦσαι Εἰς ὑμας. Ου. Χ ἀπλως πληρῶ σου νώλλα αἰδισ.- 

σεύσαι. « δὲ ὅδ "ρὸν αὐξεοσεύσαι : ̓ ἐμτυλήσοι, Φησιν, ὑμαξ. ποούτων, ὡς διιύαοῦτι 

«ἰξεῆρύεν Ψ τῇ φιλοτιμία ταύτη. ἵνα οὖν πὸρμτὶ πάντοτε πᾶσοιν αὐζῳρχειαν ἐόντες, 

το αῇθιοσείητε Εἰς πϑρ' ἔρηϑν ἀγαλὸ. 
Θεὸ Ὁ Ὁ τῇ ππξσευχῇ εἰστο πολλζω τίω Φιλοσοφίαν. οὐ πλοῦτον εὔχεται, ξυνὰ 

ααἰϑδιοσείαν, δλλαὶ πᾶσαν αὑταρχειὰν. ὺ εἰ τϑτο μόνον δὴν ἐντῦῖ ὦ γυω μαςον" δλλ δη ὡ- 

ασερὸ  αἰδιῆνν οὐκ ἐπηύξατο, οὕτως οὐ ; ϑλίζει αὐτάν, συν αἰαγκαίξει Ὄσὸ τὸ ὑφευρής- 

ματος δοιώαι, συγχαταξαϊνων αὐ τὴ τῇ αἰοϑενεία, δλλ᾿ αὐταρκειὸρ αἰτεῖ, Νὴ δείκνυσιν ὦ μι 

15 ὅτι Τοῖς θα τὸ Θεοῦ δώρϑις ϑχατακε φῆ δε, ἡνώ «ἰβιοσεύητε, φησιν, Εἰς πὸ ὁ ἀρ 

3) ἀγα}. Δα τοῦτο, Φησι, ζ ἴαυτα αἰτῶ, ἡ, ἡ ἐτέρφις αὔτ, ἡ Οὐκ Εἶπε, καἶε- 

τὸ, ἄλλα, αὐθιοσεύντο. οὐ ἅ ̓ γ τοῖς (ὐκικοῖς αὑταρκειὰν ἀὐΐοὶς αἴτεῖ, οὖ ὃ τοῖς 

“πὶ βυμριτίκοῖς ὧ «ἰθιοσείον" οὐχ ὧν ἐλεημοσιών μόνον, δλα καὶ Ὁ Ὁ» τοῖς ἄλλοις ἅπασι, τῦ- 

τὸ ΡΨ Κ᾽, Εἰς πὸ ἔρ)ϑν αἰγαϑόν. Εἶτα ᾧ «δοφήτίου αἰὐΐηὶς ἐπάτει σύμκρουλϑν, εἷδ- 

2οτυσία ζητήσεις τίω Εἰς δαΜίλ εἰαν αὐτῶν ὠκκαιλουμθξωυ, καὶ Φησι, 

9 Καθὼς γέγραωτῆαι, ἐσχϑρπισεν, ἐδῶχε τοῖς πεναδιν᾽ ἡ ϑικαιοσιωὺν ἀντ ὑϑμει Εἰς ῷ 

{τ 9, 

εἰώνα; Τούτοίς!, αἰθιοσεύητε, τὸ ὮΣ ἐσχόρπείσει, σὐεένος ἄλλου δηλωτικόν ὅσιν, , 

ἢ πὸ κζ ̓δαψιλείας διδόναι. Εἰ ΡΨ ἡ αὑτὰ 8 ἐμῦμει, λα ζᾳ' δξ αὐνὖμ μδύει. χα 

Ὁ» το λει μαφον τϑτο ἔςιν, ὁτί φυλουήόμδια δὴ Οἀὀἰσπόλλυται ᾽ σαϑρπιζ μόνα, ὃ ἣ μϑμει, 

25 χαὶ μϑμει Αἰ9' πϑμτὸς. δινῳοσυύνίωυ ἢ εἐνζωϑα τίω φιλαν,ϑοφπίδν ἐκάλεσε. χαὶ 

ΣΡ δικαίοις ποίει, ἴᾳ αμδοπήματα ὥασερ πῦρ ὀμαλίσκϑυσοι, ὅτὸν μι δωνιλείας 
ὠκχένται. 

Μή τοίνωυ ἀκριδολογώῖβα, δλλαὶ αἰϑρόᾳ, τῇ χειοὰ ασείρωμϑμ. οὐχ ὁρᾷς μίμοις πόσα 

διδόασιν ἔτεξ9ι, Ὁ ὁ γωυαιξὶ πόρναις: ἑκανζᾳ ἡμιίσν τω Κολς-ᾧ δὸς, ὧν τοῖς ὀρχουμδύοις ὀκῴ- 

μα. 39 γοῖ διδδασιν ὁστὶ φθῦς φιλοτιμίδν ἐκῴιοι πῖς" ἐχὶ σκζευης, τοστεῦτοι σύ κἂν πειναίντι δὸς. 
᾿ ὀκῷοι ἅ' .)Ὰ τὸ σώμα τσ ̓  ἐταιεαζουδύων γχεισίῳ «ξιβάγλοισιναφάτῳ" σὺ ἢ οὐδὲ 

ἱματίῳ ψιλῷ τίω σάρκα τῷ Χριφοῦ, σ᾽ ζωτα γυμψέω Ῥω. ποίας τῶτο συγβω νωμκῆς 

ἄξιον, πέσης ἢ ὶ " κολρίσεωρ, ὑτὸμ ὀχῴος “ πὴ ̓ Ξσολλυούσῃ αὑτὸν τὸ καταιψέυυουσῃ το-- 
σκῶτα βρέχῃ. σὺ ἢ μηδὲ τὸ ἐλαίχιφον. τῶ σώζοντί σεὺ ποιοῦ αβισσοότερον: ; δλὰ 

35 Εἰς γαφέροι (, «ἀ μέϑέω καὶ ἃ ασωτίαν λύθλλίσκων, ὀδαμοῦ πενίας μέμνησο" α᾽ ὃ πενίδρ δ[9ρ- 

ϑαΐσαι δέη, πάντων γένη “ὔἸωγτερος. χ τὐρασίτας μ πεέφων ὶ κόλϑ κας, ὡς τὐπὸ πηγῶν 

ϑαπόμαδ, οὕτω ω χαύρεις " εἰ δὲ που γηωχον ἰδης, τε σοι ὁ τὴς πενίας ὑλιτίς) φοζος. 

ἣν δ τῦτο, χ ὃ πολήλκον αὐ, ὁ δ ὁτέρων κοιζαχριϑησύεἶθα τὸ τότε, καὶ ΤῊ" κατώρϑως-- 

κότων, (αι ' τὰ Δ αι εὔρτοντων. ἐρᾷ γε σοι, ἀρ τὶ οὐ γέχϑνας οὕτω μεγαλόψυχος οἰ οὗ τοῖς 
40 πυδοσήκοισι; ἀλλ᾽ οὗ! ἅ πορνῃς διδὺες, οὐνὶν τούτων νης ασελογίζετο σὺ ὃ ) τῷ διασύτη 

πἰρέγων τω εἰρηκότι μὴ μεραμψᾷν, Φόζου γέμεις χαὶ ζομα ; ; χρὰ γος αἱ εἴης συγ γωμης 

ἀξως: Εἰ [γὸ δόίϑεν πος ἃ αὔξεόψεται λφξων ἀλλ ϑἰποδώσει τίω Ω πολλῷ μᾶλλον 

ὁ Χριτῦς. ὀγὼῤ Ν λϑεὶς τῷ λαξῶν διδὸις, πῶς μ(ν' τὸ λαῷ οὐ δώσει; τί δίζυ, Φισι, 
τὸν “πολλαὶ αὐαιλσαντές ᾧμες [ἀστὸς τῷ μὴ ̓λα(φ]ὶ ἐ ἑτέρων δέωνται; «ἰεὶδ" τὰ χα παγ-- 

Οὔ εγίο. τοί, 3. 1ἰϊ κ᾿ τὰ 

ἮΘΙΚΟΝ 



Ἀ 

κι θ, ὅς: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
τοι δαιπϑμηστίντων λέξεις, αὐτὸς συνὲ' ὀξολὸν δ,δϑες, σσιρου χα πάγτοι καγώσειν, χαὶ τὸ- 

τἰ[ὦ] αϑι ἐκείνων ἐρώτα. ἕως σὴ λὺ φειδωλὸς ἡ ἧς, χα ὀλίγα ὧκ τ ΟΥ̓ ΤΩῚ αϑρέχῃς, { 

μοι αοϑαλλὴ σχηνψᾷς μὰ πόφασει; συ δ Ἐχὶ τίω' ἀκραν τῆς ακτημοσύνης σε 

ἀγϑμδρ κορυφέωω, αλλὰ πίως δὼ τὰ αἰϑιῆα ἰδ κότηειν ἀξιούιδν, χα “τὴς αὐτευρχείας 

μόνης ἐρᾷν. αὐταρχεια ὃ τῇ “«οεἰᾳ τύτων ὁριζε"),ὧι ὧν αἴϑυ ζᾷν οὔκ ἔνι. συνε, σετὕτων ἀφέλος 

χει, σενδδ' κωλύει τίω κριϑημιεξινίω φῶ, (γφίω, ἐν τουφζωὼ λέγω σκεπασμαΐᾳ, 

᾿ κολωπίσματα. μᾶλλον ὃ, ΕἸ "ὡς αἰκριβωῖς ϑξεγασειο, τῦτο ἐξ πυφὴ μαίλισει. σχϑστει 

δ, ἦα ἐν Εἰποιωὸμ “ζυφαν μάλλον, ( λαχόνοις πρεφόρϑμον, καὶ μ᾿ ὑγιαννοντω, ὡς σϑεὴν 

' πάρῥντα απδὲς, ἥ ̓ᾧ΄ Συθανριτικίω ἐ ὄγγοντα τρύπεζὰν, Ἢ μιυείων γέμονζᾳ μοσημῷ" μεν Χ Σι(αί 

ἱ δηλονὸ ὁτι τῦτον, Οὐχοιῶ (μηδὲν πλέον τῶτε ζυνώρϑυ, ΕἾ ὑπυφᾷν θουλϑἄϑα αὶ κ("" ὑ- το - ὀυγννέ 

γεία; ἄν" κ τάτῳ τίωυ αὑταρκειὸρ δειζω ῖβα. ὁ ὥ ὀασφμοις διωωαί “ϑιος ὐρχείαϑαι, 

Ν᾿ "ὑγίαψειν, μηδν "οὸς τύτοις ζητείτω" ὁ ὃ ᾿ ἀὐοϑενέφερνς, τῇ τὴς Ὧ Μ λα χόμων δεόμϑιος Χο ττῶν, 

ϑερφιπτίας, μι! κω λυξοϑώ. Εἰ ὃ ὃ τῦτο ὧι αἰοϑινέζερος ΕἸ", ἡ τῆς συμιμὲ γυ τὴ τῆς Ὅ στο ζ, τιν 

β Ὁ κρεῶν Φοηϑείας δέοιτο, Οὐδὲ τιτυ αὐτοὶ αἰπείρξοιϑι. οὐ ΌΣ [7 αϑέλωμϑμ ὧν δύ.- 

ϑόφποις καὶ ὸ Αἱ αΦλείρωμϑρ, φᾷ συμξουλβυομῦμ, δλλ᾿ ἡαζᾳ «ἰδιῆα ̓ αϑούψωιδν ι3 
«ξεῆν δὲ ἔφην, ὃ τῆς χρείας πλέον ὅὰην. ὅτὸν γδ ὑχώεὶς ἥρύτυ διυνα θα δχνγῴνυ ὑγιως 

τ καὶ  δυοδιμόνως, «ἰτῆο πούτως ὀκῴο ὅς: «σειν, 8 Ἢ Ἐχὶ ἱματίων λογιζω λα, 

χα)  ὑχὶ τραπέζης, χα "ὄχι οἰκίας, καὶ Ἐχὶ ΔΨ“ ἀἴλλων ἀπομτων" χαὶ τίω λείαν ζυτῶρϑν 

πὸμζα χοῦ. 6 Ρ ἰδ ῆον, χαὶ ὀμόνητον. ὑτὸμ τίω αὑταρχειὸν μελετύσης ᾽ τε σε 

βουλόιυϑνον τῆς χὐεϑι δέοι, ζηλωτέωυ, Εἰςυκ ἐ μείζω. τϑτων ογαξομων. σῦσιὶπω ΩΣ ἐ- 10 
φλαισας πσοϑς τίω᾽ τῆς γοιναρκὸς φιλοσοφίαν , ἕως αἢ αὐταρκείας Φροντίξῃς. ὠκείνη 

β 7} χαὶ ζωτης αὐωτέροι γέλϑιον. ὡ γ ἔνδιρν "αὐτέων αἰσοϑγέψῳ, ὥωτα και τέξαλε 

; πϑρται. ἔπι δίωυ δέν πορήσεις αἶδὲ ΤᾺ ,αϑαγχφνῶν» ταὶ οὔκ αἰογουύη γεώυ αρες ἡῆώρϑμος, 

καὶ εἰ μόνον αὐτίω οὐ , ζαλών, λα καὶ , σφίδρα αὑτῆς Ἀπολιμεπελμόμδνος : Οὐχ είνη δ Οὐχ 

| ΕἾπε ζῶα Ὁ ὑμῦμ λεμόνδρα, (5. ἐὼ παγτα ὀὐδηώσασαι ἀραγκαιϑῶ, δεηνϑέεσαι 2 

ἑτέρου: ἀλλα φιλοτίμως ἀπεδύσοι» ζῳ, ὃ ΟἿ ΤΙ. ᾳ αὐ ἴις Εἴποι «ἷὲ τῆς ῳ τῇ παλαια, 

τὴς ὑχὶ τῷ χσφόφητα ’ Ἡλίου, ὀκείνῃ γδὰ οὐχέτι αὐϑὰ πωίας, ἀλλα καὶ ' «ἕξι ὀπνάπτυ 

ἢ τελϑυν ὁ κίνδυνος ζῶ Ὁ οἰκείας μόνον, ἰλλαὶ ᾧ ἢ παίδων. σσοὲ ἊΣ πρε ὁτέρων ϑδσ- 

εδόχᾳ λήψιω, ἄλλω αἰ Ὀἰποθανφον, βύλέως. ἀλλα τ πξυφήτέων Εἶδι, Φησι, χαὶ οὐτεύϑεν 

φιλότιμος γέγϑνον. ὑμὴ φ ἢ οὐχ ὀεάτε μίυφάοις αὐγίοις! τι λέγω αἰγίοις ; ΤῊΜ ἀξ Φη- 3 29 

ἦν ὁ ὁεατε πυδ σου τοιῶτα δεκουτίων, Οὐδ οὗτω φιλθν, ϑοϑποι γίνεοϑτ᾽ λα ἴαμα 

ἔγντες "ἐρόνγθνδνα ὧκ τϑτε Εἰς τίτο, οὐ ς ὧκ σῷ ᾿ αἰδεοσεύματος μεταδίδοτε. τί λέ- χ ὶβ'- 

γ4ς; παοϑφήτης ζω ὁ ὁ φῖτων,  τῦτο αὐτέων ἔπήσι μεγαιλοψυχίσοι τυσΐτον; ἰδ ὥ δωυ 

“Ὁ πολλοῦ ϑαύματος ἄξιον, δ᾽ οτί ἐπείη μέγομ αὐτὸν ἐὴΣ Χ) λαυματὸν. πῶς δ οὐκ Εἶ.- 

΄σιν, οἷα. εἰκὸς μὴ βαῤξαρον γειναικᾳ ὶ ἀλλόφυλον λργίσοι οὔ, ὁ ὁτι οἱ “δοφήτης ἰώ Οὐχ ΓΝ 15 

ἐμ ὃ ἐδεῦδη, εἰ Θεοῦ φίλος ὠὐ οὐκ ἐν αὐτὸν κὐϑιφδυ; ἔσω, ἰσδαοι Ὡ9.  ἀεδρτήματα ζαύ.-. 

τέων πίνουσι τίω δίκην᾽ ἔχ  πολεν, ἢ 4, τὶ εὗνλ σο εδν τ ύτων οὐνγενόησει, δλλ᾽ δυέῳξεν αὑτῇ 

«ἰω οἰκιὰν, ἡ “09 τὴς οἰκίας πίω »νωμίζω,, καὶ πόῤτα ζᾳ ὀντα Εἰς μέσον τέκε, χαὶ 

“ τίω φύσιν ἰφάσα, καὶ τἶν' παίδων κατα φφρνήσεισει, ( ξένον χσοϑετίμησε πλτων. εἰ- 
νόησον ὅϊζυ ὅση κόλάσις κείσεται, ὁτὸν )ειναικὸς χϑεϑ, τωχι, δλλοφύλου, βανρθαου, 49 

! παίδων μίξὴς ̓ τϑτων Οὐ Εἰλῳαρὼώ ὠν ὃν ἡμᾷς Ισμμεν, ἔλφῆον φέρωρϑο, Ὁ αἰοϑενέφερρις ὡ- 

"δ. ῳ ἐγϑνν ᾿ ὦ σῶμα ἔ ωμδμ ἰχυεϑν,δὀδρφοὶ “ων ἐσμέν. ὦ Νὴ ὠχῴνος μόγος ζυτίω 

᾿ πιρετίωυ καὶ Ὠὰ κλίνης ἡ Ἰβεδληρδύος, ὁ δ ἰχαυ , οἴκλεν ἐχων ὡς ζωτης ἀὐδυ, καὶ θ696 

β τῷ ὑμαασᾳ τῇ τῷ σώμοιτος ῥωμῃ, Ουὐοδὲν αὐτὸν χϑοϑισίου κὶ γζαϊδίου ζῳ λαιττώρϑυ Φαίξωυ δ 
ἰοιυοϑτερον 
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ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ, ΛΟΓ. κ. 643 
ἼΜΨΕ τη. ὁ Ἀν ἅμ δὰ ἀσωμάτοις παλαίει κακοῖο, ὥπ ἡ  ουνὴ ̓ δυτιολένψαι Ὀλμια. Ὁ 

ἃ μάϑιης ὅτι ὅτι αἰδρείαρὶ ὅρος, αα᾽ ̓νεν: τότν τ ῦ οἱϑαϑεδματος ἀὐύζ' (μμάγαγα. 

π ̓ γὰ αὑτῆς λὐδρειότερϑν λροιτ᾽ δὺ τὴς γάναμῳ, ἣ Ἢ σεῖς φύσεως τυρδωνίδαι, ̓  τον 

λιμοῦ βίαν, ὁ αοϑὸς τελόντῆς αἰ πειλζω ἔφη μναίως, ὦ πϑϑτων γέχϑνεν ἰρυεστέρα. ἀ.-. 

5. κουσον γριευ Σπιὶ ὃ Χοιρὺς αὑτίω ἀμακηρυήει. Πολλαὶ γύὑΦησιν ἡ ἦσαν λλέϑις ὧν ταῖς ἢ- 
μέραις Ηλία, καὶ ἡ πσϑϑς οὐ μίαν ὁ πσοοφήτης " αἰ πεφέλλετο, δλλ᾿ 5, ασϑός ὀκείνυ.Εἴ- 

πω μέγα ὶὶ αἴλξοι αὕτη τῷ παΐδος ἡμδυ Αὐρμαϊμε στὰ έον Εἰς φιλοξενίαν Εἰσή- 
γέγκαν. οὐ γὰ» Εἰς ἀγέλίω ἔδρα, καθούπερ ὑκῴνος, ὅλ᾿ Ὅτ τὴς δρακὸς ὀκείνης πϑνή- 

λαυιέν ἀπϑμίς ὧν δχὶ φιλρξονίᾳ βεθοημδῴοις. ὀκᾷϑος (ἃ ( Ὁ οί ἐνίκᾳ, ὅτι Εἰς τῶτο ἑαυτὸν 

το ἔζαξεν᾽ αὑτὴ διότι σελ τὴν παίδων ἐφείσατο δχοὲ ῷ ξένον, αὶ ὶ συ οὴ πγοοσϑυκῶσα τὰ ἐμέλ- 
δλογτα. ἡμῷς ἢ ὃ, βασιλείας οὐ; ουσῆς, γεόνης αἰπειλουμδνης, ὃ δ πόρτων μάζον, Ὁ Θεοῦ ποσοιῦ- 

σε κι ρηρδν ἐργασειρϑβου, αὶ τύτοις Δυφρρινομδύου ὠ λρύφοντος, αὐαπεκωκαρϑρ. Αὐν ; 

αϑρναλω λα σχφρπίσωρϑι, δῶμ πένησιν ὡς δοιώυαι δ. ὦ δὰ πολυ καὶ ὃ ὀλίρϑν ν 

τῳ μέτρῳ τὴν ϑιδουϑρωνο ὁ Θεὺς ἐς ὀφίξει, λα τῇ διωάμει τῆς ὀισίας τῷ δες. τολ- 

ΠῚ λάκις γϑίω ὁ τοῦ μό μόνον ἐγα και τοϑέντος ἡξολὸν, λαιῆον συ ̓χρτέϑηχας, ὁ τατῆξᾷς χρυσῦ κατα- 

(αλωνὲ ἑκατὸν, Ὡσὸ )γὺ τὰ " «ὐξιοσνύματος ὄξαλερ. πλίω κἀν τω ποίει, ἡ ἥξεις ταχέ- 

ὡς ὁ ὅχὶ ὃ δαψιλέιρνν. σχϑρπισοι χρήματα, γα (μμάγάγῃς “λκσιοσυνίυ. Οὐ εὴ γὺ 
ϑέλει μῷ τ, τ χονμδ " αὐτὴ ̓ αἰδαγθειϑτα, ἀλλα δ αὐ ἄ' »οὐ μέτ᾽ αὐἷνὖ ἢ ἡμῖν πα- 

ορέσι. ΓΜ Ὁ γον θχιλυμίων, κα Χὴ διχαιοσιωύυ οἰκῴν. χολυεισμένας γοῤ 

ὩΣ ὧν 

Δυκ, δι κθ. 

20 ἔχουσι (ἐ σκίωας. μὴ δὴ φιλονείκαι τοὶ ἀμικ]α ((μυαγήν᾽ ἀλλὰ ἀπέλασον πίω τύρρα.. 

10} φιλαργυείδ, Εἰβούλει τίω' βασιλίδα, λαξᾷν. αὕτη γὰν ἔδνη ἡ βασίλιοστυ, καὶ θι ὄλθα- 

ϑέρφυς οχ δούλων ποιούσω " οὐ ὁ τοιύλυτίον ὠκείνν,.. διθ μ᾽ παΐσης ἀπουδὴς τίου (Δ φύ- 

σα ρϑρ, τί ) ἀασαζω θα, Ἱ κα Αι χα τῆς ὠὐζοϑα τὐχωρὸν ἐλάϑεείας, καὶ τῆς βασιλέί- 

ας Ἐθπατύχωμδ τὴν οὐραγών' ὃς δὲ ὦ Ἄροιτο παν (ἡ ἡμιας ᾿ ἐλχιτυχεῖν, χόρτα ὁ φιλδν- 

ἃς «ϑερ»πία. 

Λογ. κι. Ὁ ΔῈ ἘΠΙΧΟΡΗΓΩΝ ΣΠΈΡΜΑ ΤΩ, ΣΠΕῚ- 
οοντι, ὦ αὐτον Εἰς βρώῦσυν λϑρηγήσαι, αὶ πληϑιωύαι 1" ἀσϑοϑι υὑμδιυ,ὺ αὐξη- 

σοι! το δ υνήμιτα τὴς δικᾳιοσιωύης ὑμδίν. 

ὙΑλιςες δ Ἴις ἐκ ττν ϑαυμείστις τίω Παύλου (μώεσιν, ὃ 07 πρϑ9- 

Ἂν πέχας υἰσὸ ΧΩ πνευματικῇ, Ὁσὸ ἢ ρκοϑιυ,ὼ οὖν τῇ ἢ λυτιδύσει πά- 
ν λιν ὦ αὐ πῶτο ο ποιῷ, ἐ ἑκατέρας ἡϑεὶς ζμρ ἀμοιζας. ὃ ἅ Α δώ, ἐσχϑρ- 

πΔ πιστν, ἔδωκε τοῖς στένησιν, ἢ ἰ διχαιοσιεύη τ μδρει Εἰς ἢ αἰωῖνα, σπνθ)- 

δ) ἐἰπικῆς πῇ ἀμωιφῆε᾽ Ω ὃ, πληϑωύαι (Ὁ αὐὐρον ὑμδῇυ (σρκικῆς αὐ αἹ-- 
Η »ν, ΑἿΝ τιδύσεως, Δλλ᾽ ὅμως οὐχ ἵγαται ογζαῦλα, Ὡ»λά καὶ ὺ παλν Ἐχι (αὶ 

πρδυματιὶ μιεταξανει, (μμεχῶς πἴϑαλλολα αἱ αὐτα ; αιϑηίς, ἢ ἊΣ δ, αὐ ξήσαι τὰ ἰλυνήμαν 
ᾧᾳ τῆς δικαηοσιώης ὑμῖν, πρδυμκαιτικόν, ζῶτα "ὃ ποιῇ, καὶ .: ποικίλλει ᾧ Ἄθλρν, τὸν οὐὰνς- 
δον ἐκείνων ᾧ βλακώδ λογισμν «ελῥμζο ἀνα σῶν, ο τῆς “πειίας ᾧ Φόδον ὁ ἐκλύων 

40 πολλαιχόϑεν, ὼὰ "ὐπὸ τῷ Ὁ οἰδαδείσματος τύτν τϑν, Εἰ ὃ [Ὁ Ἰπῖς τῶν γἀῦ απεί- 

ὀϑίσι δίδωσιν ὁ Θεὸς, Εἰ: τοῖς ω σῶμα. τρέφουσι πϑρελχ τίωυ ἀφθονίαν, πολλῷ μᾶλλον τοῖς 

ὧν πήδφινὸν γεωργοῦσι, τοῖς τῆς ψυχροὶ θθπιμιιλουμϑμοιςυὶ ἡ ὙὉ ζῶπτα βούλε μᾶλλον αγο- 
νοίας Ὁ σπολᾳύεν. λα συλλογερίκῶς Ν᾽ ἐδ ἐ τίθησιν, συσνὲν ὅτως ὥπερ ἔφίω, ὦ ̓ ̓ὼ- 

Ἂς μέρα, ὁμοῦ τ ᾧῷ συλλογισμὸν φόνερϑν ποιῶν, καὶ ἢ μάλλον «υ(ἦν Εἰς ἐλπίδα ἀ ἀνγωγ, οὔκ 

Ομεγίοίϊ τολ.3. 1 3 απὸ 

θ, 



ἐς 9. ό:4 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
πὴ γνομϑύων μόνων, διαὶ ἢ Ἀπό τὶς ἐυχὰς " μιν. λθρυγήσαι γε; φησι͵ ὁ τρλγ.,. χαὲ αἱξ, 
ϑεώαι (ὃ «σάρρν. ὑμδ, κ ἡὶ «ὐξήσαι τὰ ἐδενήματα τῆς. ϑικσοσιμωης νμόν.. παλιν. καύτοι θα, 
τίω δαψίλειαν αὐῆεται λυψπύτῆως ( Φ ὙᾺ πλόιϑέρ αἱ ὦ αὐξῆσαι," το ἐσῃ δυικυμέ - 

νου ὁ ὁμοδ ἢ δὼ ἦν λαγιοι πλέον΄ φαννγ ἀφίησιν ἔπιζητῷν, ὐτιν ξ παν. Εἰεβραι σιν, χε ἰκ 
ὁγὼ καὶ ἡ τῦτο ἐγ μώλιςαι ὅθι λωμα δι οὶ ὁ ἐμιασόαϑε καιτεσκβ, αστα) ὃ τί οὐ μ}} τοῖς ἡ 
αἰαγασοις δυυὲν σρλέου τὰς χερίας ἀφίησιν θθηζοτῷ ὃν ον» ἢ τοῖς πγευμκατιχεῖς πολλἕω τον 
«ὐδεοισίαν συμφουλθιαι ποιέίοϑει δ|9' ᾧ. ἀμωτέρῳ ὀλεὴν,Ϊνα αὐταρκειὰν ἔχοντες, αὐξισ.- 

σιύντε Εἰς πϑὰῷ ἔρλϑν ἐγαλόν᾽ "ὁ οὐ ταύλου, ὁ ὃ Κηχορνγῶν. αθν Εἰς βρώσιι. πλυϑαθος 
ὦ τῦφον υϑ; τυτίς!, Ἔ πγευμφτικὸν. ΠῚ ΨΥ πλώς ἐλοιμοσιωΐω αἰτῴ )ῳ 

κα’ δου ψιλείας. ΠΝ ̓ . αὖτ (ωρχφς χαλᾷ καϑαίπερ γὰ ὁ ὁ σίτος καταθαλλόν ιο 

ἑδμν κορδμτα ζὰ λήϊα δείκψεσιν" ὕτω ὺ ἡ ἐλεημοαιθη "πολλά ζῳᾳ δγαγματὰ τὴς διαιο- 
σύγης ἐργάζεται, καὶ Χ) δείκψεσιν ἀφώτο ταὶ δδυνήματα.  τάνξα μϑινος 5 ἣ αὐτοί ἰωθέςυίλν ἴϑν: 

σαυὐτίω, δείκνυσι παλιν πού. ἰαὐτίω ϑοιπὸμαν 28. λέγων, 

11 ἴνα οὐ πϑμτι ἱπλουτιζόμϑμοι Θἰς πόσον ἀπλόπα, "ὡς κατεργάζεται δ υμδν; ὡ- 

τὸν τῷ Θεῷ. Οὐχ ἣ ἡα Θἰς τὸ μὴ δέοντα ἀϑαλίσκητε, ν᾽ Εἐρέχειμα ὰ Ι4 
. πολλίω φέροι τῳ ς Θεῷ πίω Δ σφισι. . ᾿ῷ » μεγάλων ἡμαξ κυρμοῖς ἐποίησεν ὁ Θες ο᾽ 

ὑ τα ἐ ἐλοίῆρια ἑαυτῳ; ἀφεὶς, ἡμὴ Μ᾽ μιμζάων πϑιολώρησε. ) ΧΩ) »»» αἰεϑατῆς ( φὴς 

ἱ αὐτὸς κύριος ᾿πίω ὃ Ἰοητζω ἡγεῖ ἐπάτρψε: ἣν Ὁ "μα κὐειοὶ. να ἰ ληα ἡρϑν δι ἴξαι κὸν 

' ἀϑντα. φυὰ ὃ μετῆν δέται ὧω ὡρῶν κρφσεωδ, ΠΟ πυξϑαιρέσεωφ μόνης, ὸ ποϑὶς αὐτὸ 

γῷ ἐλά τὸ οὐϊφυν. οἰ στλιότητα ἢ ᾿ οὐ τα ύλα τί ϑώψίλειαν καλῷ ὅς κατοργοίζ ται δὲ ἡ. το 

μῶν Δ γϑοιτίρ τῶ] Θεῷ. οὐ »ϑ ἐλρημωσώνὴ (ἰδιοι ὅγ γενόρϑρον,αἰλλαι ῶ ἰυγσρεσίας 

πολλῆς ἰρυύλεσιρ: μᾶλλον: ὃ φκ ἐμρσρσίας μένον, ΩΝ Δὲ ἑτέρων πλειώων. ὦ τίϑυσιν αὐς 

| π πσϑϑϊων, ὕα δείξας, πολλα. ὄζῳι τὰῷ ὑμάμνα οὐ τεύλν πσϑλϑυμοτέρ9ες ὑράσντωι, 

τιϊα, δξωυ 661 ἡ τ πολλῴ: ; ὠκϑύδον. αὐτά λέγονταρ᾽ 

12 Οπὴ ' ὀζμκονία τῆς ̓λωτυργίαρ ταύτης οὐ μένον (Ω] πσοϑσαιναπεληροὖσει τα ἐ ὑφερήν 1 

᾿ ματα ὅν ἀγίων, ἀλλα καὶ ) αὐἰθιοσεύουσω ») ̓ πολλοῦ ἀρϑοισιον τῶ υ Θεῷ ( Ὁ» τῆς δῦχι- 

Ϊ με. γὴς δρκκονίαις υτησ, 
' - 13 “Δοξαζωντες τὸ το Θεὺν Ἰπχ τῇ τε ποταγῇ τὴς ὁμολογίας ὑμίόν Εἰς ἃ ὠμαγί Διο), χειζήγτων 
' ἢ αἰπ' λότητι τῆς κονωνίας τῆς Εἰς «νεῶν ἡ Εἰς πομ ) . 

ἱ 14 Καὶ αὐ!ῃἣῥ δεήσει ἰχρι, ὑκθν, ηπολοωύτωι " ὑμας ; τίω ̓ὐεὐῥθάλλουσοιν 105 
ἀσέν τῷ Θρεούέφ᾽ ὑμίν. Ο 8 λέγη τούτο ἔρι" πρῶτον τα υφερήμαται ἥνα αἰγίων ἐυ 

μόνον τε ληφ τα, αἰλλαὶ αὶ αὐξεοσεύετε, τατὸσ, 2) ̓ πλέον τὴς “ξείας αὑτοῖς ν αϑέχετο 

Εἶτα αὐ ἷἦ ἐνφημίὰν ὀμαπόμπτετι τῷ Θεῷ. δοξαζουσι ὌΝ αὐτὸν Ἐχὶ τῇ τ κι ῶυτα- 
' γ τὺς ὁμολογίαςυ ὑκίόν. ἣα »» ἴω ᾿ δείξῃ αὐξν ΓΟ Τ» ἐυγαρισουνζας μόνον, δζῳ ᾧ λαᾳ- 

Φιμα Φιζ. φῷ λέγω, ὁ ὅρῳ πῶς ὑψηλοιὲ αὐτοῖς ποι ὅπτρ αὐτὸς φυσι “πεν Φιλιππησίοις, Οὐ σίνος 15 

Ἐχιζητῶ τῷ ̓ δυμιᾳτα,ιαὶ τύτοις εδοτυρώ ὃ ὠΐζ.. χορόσι. ἅ ̓)Ὰ» οἷς τοὶ ὑσιρήματα «ὑ- 

ΧΩ λέαπλορρύτι, καὶ τίωω τῆωλεἰδμ αὐ " ὐοκιωϑφοϑ᾽ πολλῷ ἢ σγλέον, οἷς οὑτωφυ.- 

ποτεταγμμένο! ἐφε ΧΟ δυαηβλίῳ" οὐ συβαζον αὗτοξς!, τοούτω ϑαψιλώς ( ἰσφέρεν. τῷ» 

| »ὺ τὸ θιαγί λίιοὺ ὑλητίῆι᾽ 
εἶ | Καὶ απλότητι τῆς χϑινωνίας τὴς Εἰς αὐςᾷν σι Εἰς πόρε. . 19 

Ϊ Καὶ “4 τῦτο δοξαζοισί, φησι, ᾧῷ Θεὸ, “ οὐ οὕτως ἐσὲ Φιλότιμοι, σἐχ Εἰς ἐκείνοις μέ- 

| γον, ἄλλα ᾧ Εἰς πορίς. τοῦτον πάλιν ἐγχώμεου ὠκείνων γίνε Ἴ, το ὃ ἰο ργ ἐ ἐτέρϑις 
διδονδῥων δἰ ϑοιςῷ. υ ἰ γὸ τὰ ἑαυνμ ̓ »σμούσι μόνον, φησίν, αἰλλα' ἡ τὰ ἐπέρων, κα! τοι) 4 

| ον ἐσούτη ὄντες ποία" ὃ πολλῆς αὐτὴν Ὡρετῆς ὅ4: σημεῖον. «οὐοὶν ΡΝ ὅτω ζηλέτυπον, 

ὡς 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣ ΤΙ ΔΕΥΤ. ΔΟΙ͂.ς. δ; 

ὦρτο, τλβδἸυχβυιδῥων )»»». αλλ ̓ὀκψνοικκϑαροὶ ττν τ παῖλοις Εἰδὶ, τοῦῦ τοῦ αἰ-- 

πεγοτος ων ἂν ' οἷς ἐτὸ. ᾿σφις μϑταδιϑῦ τῇ, « 97] ὁ χαιφϑύσιν οὐχ ἡ ῆοι »ἡέφ᾽ οἷς ἧς ἀΐδι λϑὶ - 

σλύοισι. αὐ ΥὮ] δεήσοι χὐυτύρ υ δῇ. Ὑπὲρ γᾺ» τύτων δ χα οι οὖσι ͵ 

Φησί, ὥΘ Θεὰ" ΔῊΝ 2 τῆς υμετέρις αἰγαάπηρ τὴς (τυχίας, ᾿αϑδακαιλούιν αὐτῶν ἵνα, 

- ἰχωταιωϑούσινυ ὑμας ἰδῶν. ἔχῃ ὅχε λοϑούσι δ ΤΟΣ ΧΥΟῪ τὰ γθήματα, α)λ᾽ πε εαται “ἐ- 

γέοϑιῃ σλαδεδουϑρη ὑμῖν λαριθε. Εἶδες Παυλι ν (ἰωύεσιν,πεαδες ἀπάρας ὠδϑις τὸ ααδῷ «- 
νίϑηχε Θεῷ, ΧΡ» 1ὸ ὩΘΆ »μα καλέσας; 2,4) γ μαγάλοι πἰξ  αὐὍὃὦν ἐφ γόγξατο, 

λει τουβηϑις. ; ἀὐις Εἰπὼν, ὧὲ ὄπώφοθ Εἰς ὕψος ( ΕΝ ἐδ) ἐλενργϑευ, αὐτῦς ὁ διη.- 

κογέϊτο). καὶ , ϑυχιμές ἐνομοισαά, δείκψεσιι ὅτι πύργων Ἴδπτων ὁ Θεὺς αἸτῖος ᾿ “ αὐτο: μετ 

1ο κείνων πῷλιν  ϑυχαφλσίῳ, λϑα φέρει λέφἀν,- 

14 Χαριρῦ ὃ ῷ Θεῳ γχὶ πῇ ἀθεκδιηγήτῳ αὐξ δωρεᾷ. " Δωρεὰν 2 ογζοκι Ὁ λέγ" κα κὸ τὰ 

τοσοιῶ πι ἀγα. νὰ ΟΥ “τὴς ἐλεημοσύτης γινόμενα, ἢ Τοῖς λᾶμο ὅλύοισι, ἡ τοῖς ξβέγνωον! ἢ 

᾿ὰ α ὌΑπθρβηται α' γαθει "πὶ ἰδ τῆς ὐλοισικς ἀἰὐτοῖ τῇ ἡ οἰκιυϑύη παῖσῃ μ( πολλῆς" δωρηθ νη 

απ. τῆς φιλφημείαξ' ς καὶ μάλιςα: ὅιν ιααυοπήεόσεῳ,. ἴα γὸῤ καὶ καταφείλη, κα χ ὁ δοιψιλεσέ- 

14 ρϑς ἐργοίσητκι, ὡν ἔτυχον ΟΣ τι ᾽ν Θεοί, τύτων κυ τος αἰαμιμνήσκει. καὶ Ὁ» μέγιτον ὅς 

"Εἰς φολ  οπμὸ Θλροτὴφ ἁπάσης. 8,9 ὲ ογζωθα ῷ Ὕθλϑν κατέκλεισεν, | Εἰ δὲ ἡ 

δωρεὰ αὐοκδεηγνῤτος, “τὴς ̓μϑυίας ἴσον Ἄροιτ᾽ λυ 'ᾶΪ΄ν τἰω οὐσίδν αἰτεῖ «ὐθιεργαξομμ- 

ων! δ ἡ δωρέκ' δὲ ἀυτω μόνον ὀμέκ διόγηηρς, ἀλλα ᾧ ἡ Εἰρζων πϑήται νοιοῦ αρεχά, δι 

κἰναξη, ἧς τοὺ αἴω γοῖς κοίχω" "οἰτήλλοῦξε, 

20 Σπουδασωμδι χοίνιου φοσδυ της τἰπολάϑοντες χϑέσος, ἀξίαν ἐλχιδείκγνοϑται τῷ βίω 

τοῦ Ὡὐφετίωυ “πόλιω τὰς ἐλευμο(ωης ποι δι τι θην. 'ποιησῦ (θα. δὲ αν ̓τίω αἰμετείδῳ 

φυ ωκδν, δ τίων μίϑέων, δὲ ἥξω ἀδδηφαγίων. ὑγοβὰ Ὁ σῖτα αὶ ποιὸ ὁ δέδωκεν ὁ Θεός, οἷς 

ΕἸς αὐ μετολλμ,ὐλλαὶ Εἰς φώ. σσοὶ' γα » ὁ οἶνος “ποιῶ τίου ἐοὐϑέω" ἐπι! ; Εἰ σῷ 70 ἣν, 

Ἕ πόρᾷς ἔδει ἀϑύες δολ οὐν' ἐχοίωυ, ᾧησιν, δύσε' Ὁ πολὺ βλοίτήει. μεθυόντων 

24 ζωή! ῥήματα; εἰν ὃ Θ' πόλυ βλώῴτθθει,καὶ ̓ συν ὕτως αφίζασαι τῆς “πλεονεξίας, 

Εἰ οὕτως αἰσερὺ καὶ Ῥηπολαύέν τῦστο, ὦ Οὐδ᾿ οὑτὼ λήγεις τῆς πϑρλρϑις. ἐπιθυμίας" Εἰ 

ὑξιω πολι πίνθιν, κἡ μη δὲν αἰδχόλοίηδεοϑει, πὸ «ν᾿ ἔζης τὴς σκεονέξιας; ὦ ἄρα, Οὐκ αὐ 
ἐπεθύμ σοι “Ὁ εἶν: ποτα μδιὶς  ἡμέωϑει οἷν οἶνον ; Οὔρε αὐ΄ πόρτα ἀπώλεσας ὺ διέφλειρας: ; 

αἰμέζον β ξοφης, καὶ τῦτο αὐαυβολύτες βλασῆηοᾶθα, ἡ σγον᾽ οὕτως ἀνέχῃ τόχαλιδ, 

' 20 ὥλλα αἰαῤῤνξας αὐτὸν ἴο; πϑϑτων λαμθάρεις, ἵ γα. λειτοῤγησῃς" τὴ ἤτανηρας τὰς γαφριρῦς- 

γίας  πυφρυνίδι" τί οέχ λὐ ἐποίησε Εἰ τ » αὐηρεϑν τὸ, μεξξον τῇ τὴς Φύσεως εν ἐν 'πϑρ- 

τα ᾧ) χοῦον Εἰς τῶτο αϑαἱλωσίιᾳ; ἐδὲι δξζυ ὅτως θληϑυμίον ἀτοπον, ἰλωραν ποιῆσαι, 

Ὰ πίω βλάξδο “ἢ κωλῦσαι τίω τῆς αἱμετοίας, νὴ πῦσοαι Οὐκ δω ἐτῴϑησαν οὐτεό)εν 

ὁτέῤαι βλοΐδαι: ἀλλ᾿ ὦ τῶν ἀῤοήτων, οἱ καθουπερ βορθορῳ κυλινδουμϑμοι “τῇ ἡ μέθη - πῶς 

φϑεήόμϑροι, ΡΣ τί τούτο δὲς τοῦτο αναλίσκεται, δίοι Τοῖς ἰρέαυ δ κρίνεν πλυμμελήμας 

σιν ; αὐϑ᾽ δὶ 7. λέγεις, "] [α' τ ὅδ τάλεικι, Αἰ τί μὴ πϑότα αὐτώνστως Φέρε), εἰπε, δὰ 

π (Μη ' παυοβῖθα μεβοδντερ: ; Ἃ}σ σι μή  λαιιβανοιϑῳ κόρρν; ; 3.5 τὶ τὺ αἈφγῶν ἐσμὲν 

αὐοητοτερϑι: ; τα δ ἔδει ὅδητῷ “τὶ - αλληλυς ̓ καὶ τῆς Ὀσιοτολικῆς ἄχθει Φω- 

4 γῆς, χα Εἶδεναι πῦσει τύτοις εδοτυρᾷ τὰ αἰγαϑα' ἐκ τῆς ἐλεημο γωυνε, 2) ̓αβπαζων 

τούτον (ἢ ϑηστευρϑν. χα) ὙΣΡ δοκίμοες τούγο ποιᾷ (καθάπερ αὐντὺς ἔφηνε) τὸ τὸ ΤΟΝ 

αἰζροραν, καὶ ζ Θεὸν δυξαζωϑαι «ὐϑαυκέναζει, καὶ αγάπίυ ΦρρμαινΕΙ, χα μέ γαλο- 

ψύχους ἐργας ἐται, καὶ τ ἱερέας καϑίφησι, τσ ἱερωσύνίυ πολιω" Φέρυσοιν ᾧ μιαϑὸον, ὁ γὰ» 

ἐλεήμῶν οὐ ποδήρη ονδίδυται, συσὲ κωδωνας αἰδεφέρει, οὐ ξέφανγον αἰνὰ διάται,᾿ ἀν 

λα 

ΠΘΙΚΟΝ 

35 λοιπαῖς αἰσωτίαις, ὁτὸμ μικρὸν ανλυήγψωσιν, ὦ συσδὲν ἀλλο τι ̓καιθέωυται ποιοιώτες, ἢ ζω , 



.-» {τ 9. 

Ψλμ 66. δι 

Μαυῇ μι. 

Ματῦ.α, 

τιραξι δ, 

6ςό ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ... 

λοὶ ὀῥαξέζλη}) (δ τῆεφιλαν, ϑορπίας ολέω τὴς ἱερας ἐαϑητος ἀγιωτέραν οὖσαν, κέλρι- 
ςαι ἢ ἐλαίῳ, οὐκ ὅξ ὕλης αἰδϑητὴς συγκεινθίῳ, δΛλ “ἰαοὸ πνθύμαηος γεωργϑυνθμῳ, ἐ- 
χα ἥ ξίφόονον Ὁστὸ Ὁ" οἰκτιριϑυ( Τὸν ξεφόνοιζᾳ σι γάρ,φΦησιν οὖν ἐλίει καὶ οἰκ)ιρμοῖς) δμώ-: 

π᾿ ἢ τῷ "πέταλον φέρειν ὄνομα ἔχον Θεού, αὐτὸς ἴσος οὗ τω Θεῷ. “πως γὰρ: Γωνήσι- μιαρὰν ἢ 
ω - Ι ς “τιν -» ω ! 4 ὰ Ι , ᾿ Ἦνπλη 

οἷή, Φησιν, ὁμϑιοι τῷ παΐξϑς ὑμδω τῷ ον τοῖς ϑφρνοῖς, βούλει ἡ Ὁ ϑυσιαςήφμον αἷντο᾽ ἰ- 5. εἰμεδνμ 

δὲν; νὶ Βεσελεὴλ αὐ' φκοδύμησεν, οὔτε ἄλλος τις, δλλ'᾿ αὐτὸς ὁ Θεόρ᾽ Κὶ ὁζῳ λίθων, Θεοῦ, 
λλα' δὲ ὕλης τοῦ οὐφαιοῦ λαμασφοτέρρις, Δ! 9) ψυχῶν λογικδΐν, δλλαὶ Εἰς τὰ ἅγια Ὑυ" σϑιμῃ 
αἰγίων Εἰσερχ) ὁ ἱερά ', ἐξερὶ σοὶ Εἰς τὰ φῥλκωδέςερᾳ Εἰσελθᾷν θύοντι τίωυ ϑυσίὰν ὅπ" 

ζωτίω ,ἔνϑα μηδεὶς ϑϑεςῖν αλλ ὁ πατήρ σν, ὁ βλέπων σε εἰν το κρυτ]ῷ, ϑα μηδεὶς 
ἄδλλος ὁρώ . κ᾿ πῶς, Φυσίν, 61 μὴ ὁρῶν, δυμοσία, ἐςῶτος τοί ϑυσιαφηθάου ; τὸ »ρϑαωμα- ιο 

σὸν τούτο ἐςιν, ὅτι τότε ᾧ ἀμφίθυρα ὼ πεταίσματα, τίοὐ ὀρημίθω ἐποίει" νωῶ δὲ 
ἔξοςι δεμοσία "θύοντι, ὡς οὖν τοῖς ἁγίοις ὖΨΜαγίων, ἡ πολλῷ φρικωδύφερον τοῦτο ποιφν. ὅ- αι ψιγα; 
τὸν γοῤ μὴ ασοϑς Ἐχίδειξιν αὐ,ϑεοϑπων ποιῆς,καν κὶ οἰκυμδύη ΕἾἶδεν, στὶς Εἴδυ, ἐηΐν 
σύ ὑτως ἐποίησας. οὐ γὰ ῦ Εἶπε, μὴ ποιῴτο πλοῖς ἔμιασϑϑοϑεν ΨΜ' αν, ϑο πον, θὰ 
“ποόσέϑηκε, ασσὺς τὸ για ϑίεγαι ἑὐζῖς. τού» τὸ ϑισιαφήφλον “5 αὖ»! Ὁ’ τού Χολςού συ: 
χεῖται μελδν" καὶ τὸ σῶμα. τοῦ διασότν, ϑυσιαφήφλδν σοι γίγε.). αἰδάοϑητι τοῦτο ἀὐ ̓  ἐν τῇ 
φκχὶ ούεις τοῦ διασύτυ τὸ ἱερᾷον. τούτο σὺ ϑισιαςφήθλον, καὶ τῶτν τοῦ τωῦ φρικωδ έςι- 

655, χὶ τοῦ παλᾳιοδ μένον. αἰνλαὶ μὴ "ϑορυζηϑητα, τούτο γαὶρ ϑαυ μαιφον, δζρῥ τίῳω γχιϑηνίὼ 
Ἐχττιϑενδῥίω οὖν αὐτῳ ϑεσίλν" ἐχᾧνο ἢ τὸ τοδ ἐλεήμονος, νὶ ὅζρα τούγ5 μόνον, αἰλλα᾿ ἡ ὁτιχαίὶ τὸ 
ἐἶξ αὐτὴς συγκα") τῆς ϑισίας τῆς Τπτο ποιούσης. θυ μιαφον πύγο πάλη, δῇ, λίθος υϑὲ ἐ- 3Φ 

4 τίωὐ φύσιν, ἁγιον ὃ οὐ Τὴ σῶμα δέχεται ΧΚοικού' ἐκᾷνοϑ, ΚΝ αὐ σῶμα Ὧι 
Χειφού. ὡςε τοῦτο φρικωδέςερον ὠχείνου, αὶ σὺ χϑρέφηκας ὁ λαϊκός. αἷορί σοι μήτι ὁ 

Αουρὼν φανεῖ) προς ωῦζᾳ.." μηδὲ ὁ φέφδλυος ;᾿ μηδὲ (ὦ χώδωνες ," μ5δὲ (αὶ ἀγια ι μὲ 
δ αἰγίων, ἢ. γ5}} δᾷ ασοὺς ἐκάφιο λοιπὸν τὸ ϑεσιαφήθλον ποιζοϑιι τίωυ σύγκρισιν, ὅπουγε ἵρ μία 
ὲ “σοὺς χούτο σύγκρλιόμϑμον, οὕτω λαμισσον ἐφαΐη; σὺ Ἧ τὸ δ᾿ ϑιεσιαςηθλον πυτοῖ.- 23 

μῷς, ὅ7| λέχει) Ἐ Χοιτοῦ σῶμα Τ5 ἀὐῷ τὸ σῶμα ὦ ΧΧολτοῦ τα χαθυζοίζᾳς, ὁ αὐθιορᾶς 

τὐπολλύμϑμον. 9 τὸ ϑισιαςήσμον πόρμταηθὺ διωυήσῃ κείφϑμον ἰδιᾷ,, ἢὶ ἐν φενωποῖς, χαὶ 
ῳ αἰλϑοαῖς, ὦ καϑ' ἑκας ἕω ἐν αὐτῷ φύειν τίω ὥρφιν, ὺ ̓»»» ἡ ζωῦα ϑυσία Ἡλάται. 

ὦ καϑαπερ ὁ ἱερά ' ἔφηκε ὦ πγϑμα καιλών, οὕτω ᾧ σὺ ὃ πγῶροικαλᾷ, λιν οἱ σ' 

φωνῆς, δλλὰ δὲ ἔργων. συν 5} οὕτω χατέχει ὶ αὐαΐτῆει τῷ πγνθύματος Ὁ πῦρ, ὡς τῇ- 39 
τὸ ὃ δλφιον δαψιλὲς ὠκχεόνϑρον. Εἰ 5 βουλε ἢ πὰ καζα αλλόμϑμα ἰδεῖν ἀπ δέον, 

ἢ ζωῦτά σοι δείξω. τίς δῶ ὁ καπνός ; τίς ἡ θὐωδία τῷ ϑισιαφιείου ττυ ; δυξα αὶ θὐχαρι- 
τίαυὶ μόλοι ποῦ πσφλθαβει; ανβῶ μαχοὶ τὸ οὐρφνοῦ; ὑδαμῶς δλλ᾽ αὑτὸν ὐπύβοανει 
οὐρα, ἃ τὸ οὐρανὸ τῷ οὐρανοῦ, αὐτῷ χϑρίςαται “τῳ ϑρθνῳ τῳ βασιλικώ. ΑἹ 4- 

χα σου» γ,, φησι, ταὶ αἱ ἐλεημοσύγωι σου ὀμέξησαν οὐγώπιον τῷ Θεού. καὶ ἡ Α αὐεϑητὴ 

Ζ 

4 τ2 

᾿᾿φωδία Ουὐὐνϊδ τὸ πολὺ φτίμνει τῷ αἰρρς" αὕτη ὃ αὐζας λμοίγνὴ ὟΨϑἥ οὐφοινώγ φὶ αίδας. 
χαὶ σὺ  σιγάς, τὸ ὃ ἐργϑν βοῶ. καὶ ̓ ν θυσία, αἰνέσιως ᾿οὐ δωμάλεως σφαῆονδῥης, 
συοὰ δέρματος χαουϑέου, διλαὶ ψυχῆς πνϑυμιιτικῆς τὰ Ὁ αὐτῆς Εἰσφερϑύσης. 4.- 

λον,ϑο»»πίας ))2)9 πάσης τοιαύτη ϑισία εὐδοκιμωτέρα, ὅτὸμ δίζυ ἴλης πένητα πιτὸὶ, ϑέσι- 
αφήφλον ὁρᾳννόμιζε᾽ ὅτὸμ ἴδῃς τῆωχόν τοιού, μονὴ μόνον μεὴ ὑξοίσῃς, δλαὶ ᾧ αἰδέαθητι᾽ 40 

Δ κε ) 9 ! ! , ) Ἃ Π ν» ὃν ἡ ῳ " 
καν τερον ἴδὴης υορίσαντω, χωλυσον, ἀϊμίουον. οὕτω γὸ διυυήσῃ ἢ αὐτὸς Ὑ' Θεὸν ἵλεων ὅ- 
χέιν,  Ὄἐπηγίελγθμων τυχῷ ἀγαϑαΐν" ὧν Ἄμοιτο πόνίς ἡμαξ Ἰηειτυχεῖν, χάφατι καὶ 
φιλφι,ϑο»πία . " 

Δεγ. κα. 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΙ, κα. ὅς7 

ἼΑογ. καὶ ΑΥ̓ΤΟΣ ΔῈ ΕΓΩ ΠΑΥ͂ΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΥὙ- 
μας Δ᾽ αὶ τῆς ωραύτητος καὶ δχτεικείας τῷ Χραφοῦ, ὃς ΚῸ' ἀσδόσωτων (τ 
ζαπεινὸς οὖν ὑμῖν, ἀπσὼν ὃ ϑωρῥώ Εἰς ὑμαξ, κ« Δέομᾳι ὃ τὸ μὴ 

; “δρῶν Θϑώρρῆστο τῇ πεποι.ϑήσει, ἢ λογίζομαι τολιμῆσωι ἔχὶ ἕνας «δὶ }ο- 
γεζορϑρας ἡμαξ ὡς κῦ σοίρκο. τὐδεπατωνζᾷε. 

ἀΐοις ἀγαπᾶ,» ἀγαπᾶται, ἡ ζα αἰδὲ τῆς “ἰασομονῆς αὐτν ᾧ Μ 
ΕΝ 1 , ἢ 

6. πειρφισμῶν διηγησοίνϑμος, εὐχαρως λοιπὸν Μ᾽ ἔχηι μητικωτέρων 
ἀτῆε.) λόγων, τοῦς ψῶ δα πορυλές αἰννῆομϑμος, καὶ Εἰς ζὰ φορτι- 

Ι Ι Π Ι Α : “- ω 1 αν 

χωτέρᾳ χαζαᾳκλέίων τὸν λογϑν,Ὁ ἑαυτὸν (ιωιςῶι, τῦτο Ὑ καὶ δὲ ο-- 

λης ἐργαίζε.) τῆς ὑχιςολῆς. ὅθεν καὶ αἰαϑιινόμθνος ἑαυτὸν πολλακις 

κεψ ας 

ΔΑ ι. 

δορϑούται, ἀὐ' τῦτο λέγων, Αρηραῖθα πάλιν ἑαυτοικ' (Ἰμωιςάνειν  ὶ πσοϑϊωών φησιν, Οὐ ς, Κορ. γ. α, 
15 πάλιν ἑαυτους ((μουιςανομδι, ἀλλα αἰφορμιζω διδὸντες ὑμῖν καυχήσεως. ἢ (ΓΟ (αύτα, Α- 

Φρων γέλϑνα καυλχώμϑμος ΄ ὑμεῖς μι ζυωγκαίσατε "ὦ “πολλαὶς Ταύταις κέγθηται δίϑρϑω- 

σεσι. (ὶ σέκ αὐ τις αἰ μδτοι, τίω ἐχιφτολίω ζαυτίω ἐγχώμμον Παύλῃ πορλσεισων" ὅτω 

χαὶ ζα τῆς γδρίτος αν δαψιλείας ἀῴϑησι, καὶ τα τῆς “ἰ ασομονὴς τῆς αὐτο, ΣΦ, ΣΡ ἡσείν 
ὥμες τὖν ἀὐοῖς μέγα Φρϑνοιῶτες, ὁ πυσοτιϑέντες ἑαυτοῖς τῷ Ὡἰποσόλου, καὶ ὡς αἰλαζόα 

20 ὄζκξαλλοντες, ἃ ὡς συν ὀγζα, φσυϑδὲ ὑγιές τι διδοίσχογτα (τϑν "δ ἐὐ' μάλιςα τὴς 

δζαφϑορὰς αὐτὖἶὍ τεκιμυῖρλον ζω) ρρι πτ οἷς ὔχεται τῆς κατ᾽ αἿΜ' ὑχιτιμήστως αὐῶς 
αὶ ἐγὼ Παύλος. Εἶδες πόσιν ἡ βωρύτης, πόσον τὸ ἀξίωμα » δγδρ ϑόλει Εἰπεῖν τῶτο ἐς!" 
δίομαι ὑμδδυιμη με α)αγκοίσητε, μηδ ἄφῆτι γφ σαὶ, τῇ διά με μα ΚὉ ἣν ὄξρυτε.- 

λιζόντων ἡμὰς μὸνομιζόντων (φρκιχϑυς ὀύδρας 44). βαρύτερον τῶτο ὠκείνων ὧν εν τῇ Ὡρο- 

4. 6, 

“μα. 

15 τέρα ττρὺς ἀὔοις ἀπειλών ἔλελυνἘν ῥαϊζδιῳ ἔλθω «πολςὑμας, ἢ ἐν ἀγάπῃ πνεύματί κεν. λ.καΣ 
το ωραύτητος ενεοῦ ὃ ὡς μὴ ἐρηϑυϑβου [7 μὲν πσδϑς ὑμας, ἐφεσιωιϑησαῖν ἕνες. ἐλεύσο.. 
((α! ἢ ὁ γνώσομαι, οὐ τὸν λόχον ΟΥΜ᾽ πεφεσιωνϑύων, δλλαὶ τέων δευύα μιν, ἢ γὰνὴ εἐγζως- 
9α αἰμφότερφι δείκγεσι, καὶ τὸ δευυκζον, ὸ τὸ φιλόσοφον ἢ λὐεξίκρικον᾽ Εἴγε οὕτω αὐἶδα- 

χαλῴ, ᾧ κ᾽ τοσαύτης ἀπουδὰς, ὡςε μὴ δμαγκααϑίώαι Εἰς Ὀχέδειξιν ἐλϑεῖν τῆς οἰκείας 
30 διευνάμεως τῆς τιμωρητικῆς, ἢ πλῆξαι ἀὐὔζις ᾧ' χολόσαι ὃ τίωὶ ἐσχαίτίω αὐπϑωτῆσωι δί- 

κῴυ. τῦτο" Ν᾽ ἡγίξατο λέγων, δέομϑι ὁ τὸ μὴ πϑρων ϑαρρῆσοι τῇ ποποιϑήσει,ἢ λογίζο-- 

μϑΊ τολμῆσοι ἐλ νας «(ὧν λογιζουϑῥοις ἡμας κτ' σαρκο αἰξεπατοιώζας. τέως Ἡ Ῥχὶ 

σίωυ' Ὡοχζω Φ' λόγον αγαύγωμϑμ. αἰνῶς ἢ ἐγω' ᾿Παύλος. πολλὴ ἡ ἐβιφασις, πολλὴ ἡ 
βαρύτης" ὥασερ δλλαχοῦ φησιν, δε, ἐγὼ Παύλος λέγω ὑμν. ὼ πάλιν, Ως Παύλος Ὡρέ- 

44 σουτης᾽ καὶ δλλαχοῦ πάλιν, Η τις πολλαΐν πσροςοίτις ἐλνηϑη,ὁ αὐτῷ ἐμού" ὅτω ἃ ἐγζαύ. 

ἊΝ 

Γμ. 6. 

Φιλημ.θ, 
οα, αὐζὸς ὃ ἐγὼ Παύλος. μέγα ὥ Χ) Ἔπο, «αὐτ πὐδακόλᾷν,τὸ Ἧ ἕτερον μεῖζον ὃ πσδοσέϑη- Ῥοωμ.ις.β. 

καν εἰπῶ, δα“ Ὡραύτητος καὶ ἐχτεικείας Ἔ Χολφοῦ, καὶ γὸ σφόδρα αἰυτους «γτούψαι βου-: 

λοίνϑμος, τσοϑθαλλεται τίωυ ραότητοι καὶ τίω Ἐχιεϊκειλν, αὐτὴ μείζονα ποιαΐν τίω ἱκε-- 

τηρίδω" ὡς δ Εἰ ἐλεεῖν, αὐτέου; αἰδιαϑητο τίου ἐππείκειθν τῷ Χραςοῦ δὶ ἧς ἡμας ωδα- 

4. καλώ. ζαύτα ὃ ἐλεὴμ, ὁμοῦ ᾧ δεικνιᾷ ὅτι κἀν μυρίαν ὀμα ϊγκίω ἐπα; ὡσιν, αὐῶς 

τδϑς τῦτο Ἰχιρρεπέφερον ἐχει" δζρό τὸ ρος ἘΠ), αὶ δὶ τὸ αἰοϑενὲς ὃ Οζι ἐπεξέρχεται, 
ἐπεὶ ἡ ὁ Χοικςὸς οὕτως ἐποίει, ὃς κτ' ἀσούσωπον ταπεινὸς οὖν ὑμῖν, αἰπανἢ ϑαρβώ Εἰς 
ὑμας. τί δυὴ τῦτο ἐςιν; ἢ τῷ κατ' Εἰρωνείαν φησὶ, ζὰ ἐκείνων φϑεηόνϑνος (ἐκ νοι Ὁ» 

τῷ ἐλογον δι ὁτὸν (ὦ πῆρ, σὐτθεγὸς ὅξην ἀξιος λόχου, δολ εὐτελής ἡ εὐκαιζοι Φρθνητος' 

ὁτὸρ 



8. Κορ. 4... 

.6ς8 ΧΡΥΣΟΣΤ.ΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὑτὸμ ὃ ἣ ἀπῇ, φυσώτωι ᾽ χρβιπαζει, καὶ ὁ καπεξουίςαται ἡ πρίν, κὴ ἡ ἀπειλά. τῶτο )ϑεώ νὼ ἐξὴς 

αἱ !ἥεται λέγων, ὦπα ἃ Μ ̓ Ἑλπτολαῖ, φησι, βαρέα ἡ ἡ ὃ  αἥοισία τὸ σώματος, αἰεϑενῆς, κα ἣ 

ὁλύγϑ9 ἀξονδονημϑιύορ) ἡ ζοίμεων ποτ ̓ Εἰρωνεὶὰμ φησί, «οολλζω" ἐμφα νων βαρύτητα χαὶ 

λέγων, ἐγὼ ̓οζαπεινὸς, ἐ ἐγωο εὐτελὴς ον τῷ [αἶψαι, καϑὼς ὀκῴοί φάσι, καὶ ἰπτων ὑψ- 

λορ᾿ ἢ οἷι καὺ μυγοῖλα φλέ), οὐκ 45 πἰὐπονοίας, αλλ᾽ ἐκ τὸ " ϑαρρῷ ἐζις. δέομαι ὃ τὸ ς 

γπτ ἡ πἴῶν ϑαῤῥῆσαι τῇ Ἢ ποτ οἰϑήστι, ἡ ἥ ἢ λογεζομαι Ὀλμῆσαι ΣΙ νας, ὥν λογιζουδβους ἡ ἡς- 

μας, ὡς Κ᾽ σείρκαι αἶδιπατοιῶζωμ. Εἶδες πῦσην ἀγόμακ Γῆσις, καὶ πὼς σοι φις οἔλεγ- 

- Ἣ“ Θ ἐρνυδμων» δέομαι ΩΝ ὑμδ, Φησι, μ᾿ με λέαγκασηπι δεῖφω, τὶ τὸ πὲς ὧν ἰουοὺς 

Εἰαι,  διψαμο ἔχω. ΑΝ “ὁ Ε ἐλέει, ὅτι ἀπὼν πῆρυ ̓ ὐμδι καζυ ϑαυρρα Χ) ἐπαίφ9- 

“ἢν ἀὐζῇς κέ ΧΑ ΘΟ μΘη τοῖς ; βήμασι ̓ δίομαι δι δ μή μά αὐαγκρίσωσι γρησοιοϑοι μα τῇ ϑδὺ- τ 
νάμε, τῦτο γὸ ν 5 641, τῇ ἢ στοποι, ϑήσει. ὺ οέκ Εἶπον, ἡ ἢ πϑρεσκθύασμαι, δλλ᾽, λογίζομαι. 

ὅπω ἃ Ἂ τῶτο ἔχρνα, ἀρὶ δὲ μι τίω αἰτίαν σϑεέγισι. Σ᾿ ουθ ὅτω βέλομφι. και 

τοι οὐχ ῥαγτω αἰμιύων τῦτ ἐποίει, δοιὰ τω ϑυαγελίῳ, Εἰ ὁϑα τῶ (κηρύγματι αἰμώς- 

γέιν ἐχείω, Οὔκ ἐςῖν αὐφυρὸς, λα αἰαδυύταινὶ μέλλᾳ, ὺ ὐρακαλᾷ μη ̓ λυύοϑαι τοσαύ--: 
τίων ὀνγκζω " πολλῷ μάλλον ἑῦ: ἑαυ, ςύκ ἀρ συοδποπε Ὧι. τοιρύτον ἐποίησα. τῦτο ι5ς 

δ μι ἐϑεάταιϑε, φησιν, ὧφε μή (με δϑαγκαίσε δεῖ ξω, δὴι ὑσΐρον ὃ διώά μαι κοιτοιϑαυρ.- 

ῥῦσαι καϑ᾽ ων " δέοι" τϑτες!, κολβσαι ἀνιᾷ ὑδιασρησαι. Εἶδες πούς οὐκ φιλότι- 

μος, φυέα πσοϑς ὑχίδεξίν τε ἐποίει, ὁπτουγέ ὸ χρόας, οὐσης, Φλμὰν Ὁ πράγμα χαλᾷ; 

δὲομφ, ΝΡ, φησι, ὃ μὴ αββωνϑαῤῥήσοι τῇ πεποιϑήστι, ἢ λογίζομαι Τλιριίσει Ὁ τινας. 
τῦτογδῤ διδοισκαίλου μαλικα ὅ8:, ὃ μή ̓ χίως αἰκιωύαοϑαι, ὄλλα δ,ορθυύοϑαι, ὑμδί- τα 

λειν ἀεὶ ὺ βεαδιωφο ο᾽ ταῖς πκφολαις. αἰνας δ τύτοις Φησὶν οἷς ἀπειλά: (ἔν λργιζομές- 

γοὲς ἡμιας, κῦ σείρχᾳ «ὐἰδιπατοιωζας. ὠκῴιοι γὸ αὐτὸν διέξαλλονως αὐ τουκριτίωυ, ὡς 

Ππονῆρϑν, ὡς ἀλαζόα. 

3 Ἐν Οκὶ γλυβιαξειπατοῦε, οὐκτ' σαρκαιφρατθυὀβθα. Ενζαῦϑα λοιπὸν ἃ 

φοξᾷ τῇ πῇ. σείρκαι ᾿γν «ἰδικάμιθα φησιν, ὁμολφγώ, ὃ [ Ὀρχὶ κ ἢ ζώμϑι. μάλ- 

λον ουσὰ αὖτ τὸ Εἶπε, δλλὰ τέως ἀδο ζαμιβύεται ( βίουγδρ δθινὸ ὀγκώμκιον ) εἰἶθ}8 

χηρὺ "γβκατος οἱαλέλεται, διρρι ὅτι Οὐκ ἔξιν δύ, ϑεσπινοι, σγοῖα τῆς κάτωθεν δούμϑμον βοη- 

θείας." δίϑπερ οὐκ Εἰπο,όκτ ΚΤ σείρκαι ζαδμϑν, ΕΝ εὐ χο' σούρχο. φρατευομέλου" τϑτες!,πὸ- 

λέμον ὀμεδεξα μεθα, δμιόχιων αλλ οὐχί ἱὀρκοσῖς πολεμούμδμ δ᾽ οπῆνοις, οὅ ῬΥΡῚ πος δυ- 

,ϑιοϑηπίνης συμμαχίας. 39 

4 Τα γϑῤ ὅπλα ἡμϑ οὐ (ῴρκκικα. Ποῖα γε βύπλα (ὐρκικοὐ ητλούτος, δῦξα, 

Γ 2 

δασάι α δγλωῆία, δεινότης, αἴξιδγομαι, κολακείαι, “ἰασοκρίστεις, ζὰ ὠγλα τὰ 

τϑΐτοις ἐοικότο.. αἰλλαὶ τὰ ἡμέτερα, οὐ ζοιαῦτω ̓  αλλ ποᾳπαά. δΔΙιωατὰ τῳ Θεῷ. 

Καὶ οὐκ Εἶπεν, ἡμεῖς οὐ (γκικοὶ, αλλὰ οχ ὀσλα ἡμδίν. ὅπερ μὰ ἐφώω, τέως αἷθά 
τῶ κηρύγματος αἰ φλέγεται. "ἢ τίω διώαμω πᾶσαν τω Θεῷ λνατίϑησι, καὶ οὐ λέγει, 12 
πνθυματικὶ (υσίτοι τῷ τον [ὦ ὃ τοὺς αὐτιόζᾳφολζω τῷ (κικοῦ ) ἀλλὰ ξωυατα, δζν 
τότυ κακᾷνο αἰννῆοιδι ος, ὦ δεικψὺς στι ζὰ ὠκείνων αἰϑενηὶ ἡ ἀδιιύαζα. ὃ σχϑπει ἐὐτ ὦ 

ὠτυφον. οὐ γὰρ Εἶπεν, ἡμᾷς δυωατί" ἀλλα, τὰ ὅπλα ἡμῶν διωατὰ τω Θεῷ. οὐ 

ἡριᾷς αὑτὰ ὶ ζοιαῦτα κατεσκϑυώσοιψϑμ, αἰλλ᾽ αὐτὸς ὁ Θεύρ, ὯΝ γὰρ ὁμαιείζονηο,; ἡ Ἀθίυγον- 

το, μινοία ἔπαρρν αϑήκεςοι, ὧπερ αἰ οϑενείας ζω" δεικγις τῷ Θεοῦ τίω ἱ ἰηφώ, φησι, ἀλ- 40 

λοὶ τῷ Θεῷ διωαταξθ!. τῶτο Ψ μάλιςα δείκρεσιν ἐτώ τίω ἰακω, ὅτι δγοὶ τὐτων 

«ἰϑογἰνε). ὡσε εἰ ὸ ἡμήν αὑτὰ : «ὐξ κοί μέϑου, αἰλνν αὐτὸς ἔδηγο δὲ αὐτὸν πολεκιϑν» αὶ ἐν 

ἐργών. ἐζῳ κ᾽ ἐγκώμιοι αὐνα διέξεισι μφκχρὸν λόγων, Πρ χρυϑαίρεσιν ὀχυρωμῶν. 

Καὶ ἵα μδ, αἰκούσοις ὀχυρώματα, οἰαϑη τὸν ψι νομίσῃς, φησὶ, 

5. Λογισμοις 

γὼ ἡ γι 

τιϑαῤῥεϊὴ 

ἐπρορ κι 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣ Τ. ΔΕΥΤ. ΛΟΥΙ͂. κα, ός9 Φ 

“δ Λογισμοις καιϑαιρφώντες᾽ Διὰ ἅ᾽ τῆς πῆς τίω  ἔμιφασιν δΔεικψιᾷ, δὶ ἢ 
τῆς ἐπαγωγῆς ὃ νοητὸν τὰ πολέμιν αὐ αδυλών. ζωᾷ οὃ τὰ ὀχυρώματα ψυχαὶ πο- 

λιορκεῖ, 5 σώματα. ̓ ὡςν ὀκείνων ἰχυφϑτερᾳ δ ἐ μαζῶν δώται τυ" ὅπλων. ὀχυρώμα- 
θ: ὃ λέγει ᾧῷ τῦφον τὸν ἐλλζωυικὸν, Ὁ ὁ δῇ σοφισ δὰ }} συλλογισμαῦν τίω; ̓χεώ. αλλ 

5 ὑμωφωπόμίᾳ ἤλεγξε ζο" ὅπλα, φησίν, ἱκᾶνδνα κατ ̓ αὐὖν. Λογισμους » κα- 
ϑαιρφόντερ, χα! πὸ ὕψωμα ἐπαιοϑυϑνον κ᾿ δ τῆς γνώσεως τὰ 3 Θεού. Ἐπέμιειν τῇ 

πῇ, ἢ να πλείονα “ΙΗσ᾽ πίω τ ἐμεφασιν. κάν μαὺ ὀχυρώματα: ἡ, φησι, κα! πυργώματα, καν 

ὁτιοιωύ ἕττορν, εἴχει χαὶ ̓ αἰϑαχοιῶ τοῖς ὀσίλλοις πὕτοις. Καὶ αἰχμαιλωτίζοντες πὸ 

νόημα; εἰς τέων αὐπσαχυΐω τοῦ Χειςού. Καίτοι χακέμφατος ἡ ἢ τὴς αἰχμα. λωσίας 

ῖο ασξυσνγϑεία" τὴς ἐλβυδεείας γὸῤ ὅν Δϑαίρεσις. ἦζνος δξζυ ἕνεκεν αὐτῇ κέγϑη ".)} χαθ᾿ ἐτε- 
κὠμ. Ονν σημαρμόμδμον. ῶ γὺ τῆς αἰχμαλωσίας ἄνομιαι δύο’ ̓διλοῖ ̓καὶ ζ ὀκπεσεὶν ἐλδυϑεεί- 

ας, ὦ ὧ Ὁ χοῦτος ἀλώναι, ὡ ὡςε μι ἀϑαφῆναι πάλι. κτ' τῶν ὅζω Ὁ δεύτερον αυτίω ὅξε- 

λάξεν. ὥασερ ὁτὸμ λέγῃ, Αλλας ὀκκλησίας ἐσύλησα, οὐ Ὁ λάθρα λαξᾷ λέγει, ἄλλα ΟΚορ αν. 
ὃ  γυμναῖσαι, ὦ παῦτα λαθδῷ᾿ οὕτω τὸ ογζμῦαι λέγων, αἰχμαλωτίζοντερ. οὐ γὸ ἐκ 

15 τῷ ἴσυ ἡ μία, ὅλαι ΚΤ πολλῆς θυκολίας. Οὐκ Εἶπεν ἐν δυο, λα πϑῦ. Οἵ Εἶπε 
κα, γικῶνϑρ καὶ Ὁ «ἰϑογουδῶθα μόνον, δρνλαὶ κα ὺ αἱχμαλωτίζορδι᾽ ὥασερ δζῶυ ὦ αϑωπύρω οὔκ ἐἷ. 
πε, ππο»σαγϑιϑμ μωιγχόμήμαιται τοῖς ὀχυρώμασιν, δλλὰ κριϑαιρούμδν αὐτά, ὸ »ϑῤ πολι 

λὴ τ ὁ ὁπλῶν ἡ χὐθκοισία. οὐ ̓ γὸ λθγιρ πολεμοῦοϑι, Φησιν, δ ᾿ ἔργϑις (σοϑς όρϑες, 

Οι ὧν σοφίᾳ (ὑρκικῦ, δ᾽ ῳ πρθϑματι ωρᾳύτητος ὦ διωυαίϊμεως. “πῶς δξχυ ἔρδειν φιλὸτι-- 
20 μεϊαϑαι, φησ, ἃ κομπάζεν δῥ λόγων, καὶ ἀπειλῷ 279. Ὡχπτολῶδ, καιούπτερ ὠκένοι δι- 

ἔδλμον, λέγϑντις, Οπαὶ Ὀλιτολαὶ βωρῶώαι, ὁ ὀπθυγε οὔκ ον τύτοις ἰώ πιῶν ΩΣ Θέ- Ο. Κορ... 

πὼν ἢ, αἰχμαιλωτίζοντες πὸ νόημα Εἰς τίω αἰ πυ᾿ὠκοίω τῷ Ὁ Χειρού, ζὴ δ᾽ Ὁ τῆς αὔχ-- 

μαιλωσίας δγομία βαρὺ, Ὀχίως ῷ (ζυπον ἐὐντεύθον κατόλυσιν, Εὐπών , Εἰ πίω κἰ - 

κοίω τῷ ϑ Χοιτοδ᾽ υἰπὸ ) δυλώας Εἰς ἐλβυϑεοίδν, Ὥσο , ϑειναΐτε τοῖς ζωίω, δξ ἀπωλείας 

225 σδϑοσωτηρίθν. οὐ ; γ α«πλώς βαλῶ ἤλϑθορϑν, αἰλλαὶ ματαςῆσαι ποῦς τίω αὐλήθφαν 

ὧν οὐλυπιουμδύοις. 

ό Καὶ οὖ ἐτοίμω ἐ ἐτντερ ὀκϑδικῆσαι πᾶσαν ἶϑακοίω, ὅτὸμ πληρωϑῃ ̓υϑμη ἡ λα χυ4.- 

κοή.. Ενζαῦϑαι κα τοῦτος ἐφόζησεν,ούκ ᾧ ὠκείνους μόνον. ὑμας ; γοῦν, φύσιν, ὀναυϑῥο-: 

δ, ἵν ,στὸω απὸ τῆς τ δαινέσιωρ τῆς ἀπειλὴ δίορδωσωδ υ ὑμας, ,.) ὺ ὀκκοιϑειρωρὸν ̓ » 

39 καὶ Γ ̓ ὐτοφήσωρϑῳ τὴ τὴς κείνων κοινωνίας, ζῶτο ἐκείνων Ὡπολει φώτων μόνων λνἴωτο νοσώντων 

ἐπαγανγωιδν τίω τιιφείδν, ὅτθῳ γνησίως ἰδωμϑρ ὑμας ξ υὐποςοίνζις. ὑπακούετε ᾿γὃ 

δ νοῦ "οὐ τλείως δὲ. τσύτοι Εἰ νωῦ ἐποίησεις, μεῖζον αὖ ω᾽ Θέργασω ῶ κέρδος, φησῖν. οὐ-- 

δαιρθε. Εἰ γδῤνώ ἐποίησει, ὃ, ὑμᾶς αἱ ᾿ ἰδείφαλον τῇ η φοία. αἰλλ᾿ ἔδει ᾿σλαίσαι 

"4; Ὥ κείνοις, δ 3 9 Φείσειοϑαι. ἀλλ᾽ εἰ ἐφεισεύμόιυ, χοῤιιδὺ ) δὺ ἐδυξα τὐῦτὸ ποιεῖν. νι 
24: Ἧ υἱ πν βούλομαι, ἀλλὰ «σεῖο κατορϑώσορυ ὑμᾶς, Ὁ τότε ἐσ' ὀκείνους ὄλϑεν, ᾳ τὔν' 

«πὐλαΐγχγων ὀκείνων ἡμερώτερον; ὃς 2) (ᾷν οἰκείοις ἐ ἑώρα τοῖσδ αἰλλοτοίοις ὀὐαμεμιγμέ- 

"οερ, βούλεται ὥ ἐπαγαγεῖν ᾿ πίων πληγῶω, Φείδετε , σ) κατεχὶ τίω αἰγανακτηση, ἑως 

αὐ ἐκέϊιοι αανχωρήσωσιν, ἥα τύτυς παιπίξῃ μδιους " μῶλον; ἢ γα μηδὲ ττῦς. δὰ δ᾽ 

τῷ» ἀπειλεῖ τύτοις, καὶ Φησι μιδνοῦς βούλεοϑεῳ κείνους σολφίειν, ἣ ἥα καὶ ὄκομοι 

4ο φόβῳ δἰορθωϑεντες μετλμαφώσι, κα εἰς μιηδέγα ἀφῇ τίου ὀργάύ, καϑείστε ΡΣ ἰαΐξ τ᾿ 

ὐίτος, χαὶ πατὴρ κοινὸς, ἡ παδϑςα της, καὶ κηδυκίφν, οὕτω πόμτα ἐωραῆνν, οὕτω πὸύ- 

τῶν ὁκήδι», Ω κωλύμαζα λῥαιρών, ὥν: λυμοινορδοις ὀϑακέλλων, πϑμζα χοῦ «ἰξιπί- 

χων. συ “ὦ μαχόμδμος ς οὕτω ω ποραγλαΐζῳ ζωώνεν᾽ αἰλλ᾽ ὡς ἐχὶ ἑτοίμιζωυ χαὶ τσθ9-- 

χήοϑν ἐρηθνϑρος νίκζωυ, τεὶ (63ηταιαι ἵφη, κατασκαντων, καϑαιρών, καταραλλωῶν τὰ δ 4- 
Οὐλυ 

ΦΕ 



Ν 

χῷν. ὅδο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Οὐλυ ζῷ ὀχυρώματα ἢ Μ᾽ δαιμόνων ζὰὶ μη χδνή ματα, ὶ "τίιο' λείδλν μετῆ μ΄ ἀπασαν κι τοίη 
Ἐχὶ ὃ πρ Χοιςοῦ ςρατόπεδον᾽ καὶ Οὐεϊδ μικρὸν αὐέπνοι, ὐπὸ τύτων ἐπ᾽ ἐκείνοις, καὶ πάλιν ἀιάπων 
ατσ᾿ ὀκείμων ἐφ᾽ ἑτέορις μεζα πηδῶν, κοιϑαύπτερ ὅις ςρατηγϑς αὐβίφος καθ᾽ ἑκα φ- ἐν ἡμέραν 

: ἱςῶν (ξόπαια᾿ μάλλον ἢ, καθ᾽ ἐκοίς ζω ὥρφν. Οἰπὸ γὸῤ χιτωνίσχϑυ μόνου Εἷς τίω τρρᾳ:- 
᾿ ταῖξν Εἰσελϑων, αὐτόμδρους ἥρει ν οναντίων (ς πόλεις, ὸ τόξα, καὶ ϑύφοιτα, ὶ βέλη, ἃς 

' “πόρτα ἡ γλώήα Παύῤλυὁ "Ὁ ἐφϑθεγίεν» μόνον, ἡ πϑωτὸς πυροθς στροδρότερον Οἷς " πολεὲ- χ. πιλίμιη 
Ν 

αἱοις αἱ ῥήσεις ̓ ὐρέπειωηον" ὲ ὥν ἃ δαίμονας " ἤλᾳιωε (δ ἃ αὐσσ’ αὐτοὖἶ κρυτεηϑυϑῥες ΡΣ 

᾿ αὐ, ϑούποις “στοὺς ἑαυτὸν " ἐπθνῆδὴν. ὅτε “ριὼ (ὃ δαίμονά ἐκξοον (Ὁ) πονηρϑν ἀξέξορε, τοὺ 

ϑΡΥ Τῶν λυδρων μυνελάδες πίντε ((ωελϑούσαι, ( βιδλία δ μα γειών πρυτύχαιον, αὶ ασοῖς λιὐπυῖν, 

τίω ἀλήλάνμ μεϑίςαν»». χα καιθυύπερ εὐ πολέμῳ, πύρηϑυ πεσόντος," τυρϑένγον καυτεγϑ.- το 
ἀϑύτος, ὦ ματ' ὀκείου πόρτες τὰ ὅπλα ῥίψαντερ, τῶ! φρατηγῷ αροηφρῴρισιν ̓ οὕτω δὰ 
ἡ τὸ ἐγ ρον. τὖῷὸ γῈ} δοίμονος ὠκοληϑώντος, πολιορκηθέντες ἄπϑυτες, καὶ τὰ βιδλία 
ῥίψόυτες, μᾶλλον δ κατα λύστιντερ, τοῖς Παύλν ποσὶ αυφσέτζεχον "ὁ ἅ, κοθούπερ ἐνὶ 4}α- 
τοπέδῳ, τῇ οἰκουμδύη πρραταῆόρϑρος, οὐδαμού ἴςαη», αἰλλ᾽ ὥασερ ἴις οἰ ποδτήερος ὧν, 

᾿ | πόρτα ἐποίει ̓ χαῇ ποῦ « χωλὴν διώρϑου, γώ 3 μικρὸν ἤγερο, γι ἢ ὁτη6 9) ἑπήρον, ῷ ΠῚ 

" μᾶλγϑν λέγω. χαὶ συν εἰν δεσμωτηρίῳ καυτακλειόνϑμος ἡσύχαξεν᾿ αἰλλαὶ χαὶ ἐκᾷ ὃ 
δισμοφύλακα μετῆγε ασοὺς ἑαυτὸν, τίωω' καλέω, ζωυτίων αἰχμαλωσίλν ἐργαξέ- 

Ι ἀϑιος. ; 
Ϊ ΠΘΙΚΟΝ, Τούτεν δ δ νμεῖς μιλμιησ θα, κυ διώαμιν. ᾧ ζΙ λέγω, διωμαμιν ἐξοει γὰλιαὶ 
Ι ἐγίις ὀκοίνου γμέοϑοι τῷ βουλονϑμῳ, καὶ λεωρησοι τίου “ξὴριφείαμ, τὸ ̓ μὴμιήσειοϑαι πίω αὐ- 29 
: ᾽) μ» Ι “» « μ ! Ι ] δρείδν.. ἐπηὸ τῶν ποιῷ, λογισμοις καϑαιμο, ὁ πὸ ὕψωμα ἐπαιολμϑμον Κν ̓ γώ- 

σίως το Θεού, χήτοι γε πολλοί χατα τεβανειν αὖ τον ἐπεχείρησαν ἀρρ6ΤΙΧ9! ᾿ ἀλλ ὁμῶς κ "καὶ 

β μέλος ὧν πολλίω Ἐχεδείκψυτ) πίω ἰαουύ, κέχρηται ζ )5 «ὐτϑὸ Μαρχίων, Μλνιχαη- 
| “4᾽ ἀλλα χατατέμροντες. αλλ ὅμως ὰ ὅτως ἐλέγηρνται τὸ μ "λών, ὃ ΟΣ καὶ χιμηῦν 

ΔΝ μόνη τῷ Φριζίως τότ πὉ» αὐδῖς οὖσα, κατίκρας αὐζῶν ἐλαύνει!" ἢ πουξ μένος αϑῇ ̓ ς 
-ἐτέρφις διώκει ὁ κοιταξάλλει, ἵνα μαϑης διιυαίμεως αἰθεοισίδν, ᾧ ὅτι ἢ αὐϑεκοτόνϑμος 

β "φρκή πόμίις ἐλῷ εἶν᾿ ἐγαντιουμδμους, ἡ νϑβ τοι τῷτο, φησι, αἰ 94ροφῆς, ὃ πόρζῳς αὐ- χιαρὰπὶ 
Ὁ κεγφῆοϑαι τοῖς ἀλλήλοις μύχονϑμοις, ὀζεεροφῆς Δ δὼ, «τῆς Παύλου ἢ μοὶ δἔμοιρ, τα ὑϑή 

Ι Δα τῆς Ὑ0᾽ γρωμϑῥων . οὐ γὸ ποικίλος ες ὦ, ἀλλά ἀπλούς αὶ σαφής ὅτοι 8 ποὺς δ ἣν 
οἰκόίας διέςρε αν τὰ βήματα ὠὐνγοίας. “9 τί ὕτως ἐρῥένϑη, φησίν, ὡς δόιωαι λοις τοῖς 30 
βουλοιϑμοις; Οὐκ αὐτὸς ἔδωκεν, αλλ ἡ ὀκείνων μδυία. σέκ Εἰς δίον "ὃ αὕτοις" ἐγοήσαν- νυ" δεῖη 
τ. ὀπεὶ νὴ ὁ κόσχμος ὥὔπελος ἃ ϑαυμαςὺς καὶ μέγας, ᾧ τῆς τῷ Θεοδσοφίας τεκμοΐθλον, ὦ 

ἕλιξ, Οἱ ὀρανοὶ διηγϑιῶται δύξθμ Θεοῦ, ὁ ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρα, ἐρθυγεῦ) ρῆμα, ὶ νὐξυυκτὶ ὀϑαγίέλ- 

λειγνῶσιν" αἰλλ᾽ ὅμως τώτῳ πολλοὶ πγο)σέωαισαν, κὶ ἐπ᾽ εὐνλυήίας αἰλλήλοις " καὶ (Ὁ οϑὺ 
| οὗτως αὑτὸν αἰχι τίω ὠξίδν ἐθούμασειν, ὡς αὖτὸν νομίσαι (ἢ Θεόν (3) ὕτως ἀὐτϑ᾽ 15 
, Φ' καίλλος ἠγγόησαν, ὡς ὀῥαξιον (Ὁ) φανίωαι τὴς τῷ Θεοῦ δημιουργίας; χρῇ ὕλῃ τινὶ πονη- 
| ρᾷ ὦ πλέον αὐτῶ λϑαϑοῖνα!. χαίρριτι αἰμφοτέρφυς ὁ Θεὸς ἡστραλίσειτο, χα λὸι οϑὲ ποιήσας 
, ὦ μέγϑδρ, ἵνα μοὶ ἀλλότριος ἐυτεῖ τὴς σοφίας «ἢ νομίζουτο᾽ οὐ διὴ ὃ καὶ Οὔκ αντάρχη ἑαυῷ, 
' ὅκα μὴ Θεὸς ἰαροτόευη.). αἶλλ᾿ ὅκος (Ὁ πηρωϑύντες δξ οἰκείων λογισμών, Εἰς ογλυτί- 

ας δξέπεσον εἰγνοίας, ανυϊλυς ἐλέγχοντες, ἢ ἀλλήλων γυνόνϑμοι χα τήλϑο9ι, αὐτῷ τῆς 40 

Θεοδσοφίας ὐπολθλθύμϑροι " αὐ!νδ ὧν ἐπλανήϑησαν λογισμῶν. ὦ τί λέγω ῷ ἡλίου χαῇ ἵσὶ φ᾽ 

(δ οὐρανόν; προ} }} ὀφθαλ δ Εἰδυνϑαύματα (Ὁ Ἰουδαῖοι γυόμϑμα τοσαῦτα, καί μόδον 
ἐυλέως αροϑσεκιυύησαν. πάλιν ἑώρων δαίμονας δ) ΧΧοιφῦν ὠπελαύνοντα, καὶ δαιμονᾶντα , 
αὐτὸνίκαλοιν, αλλ οὐ τῷ ὠκθαίδλοιτος ξτο ἔγκλημα, δὰ τῆς ἢ] πεπηρωρϑῥων ὅ- | 

γοίας 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΎ, ΔΌΟΓ, κῷ. 4όι 

νοίας κατηγϑεία, μὴ τοίνιου μηδὲ Παύλυ καζαγίνωσκε ὅζα «ἰω δὲ κακῶς χϑησανθῥων 

γνωμέω, ἀγα μαπῷ ϑνσοίωρν ἐὐϊν καλῶς, χα 'Φὸ πλούτο δι ̓ατῆυξον, χα τὸς 
πρζᾳς φήσῃ ναως, Ὡπὺ τὴν" ὁ κείνου Φροῆϊο υϑνος Ὁ ὁπλων᾿ ὕτω ὯΙ! ᾿ ἕλλζω 'α4ν κοὰ "]ου- 

δαίοις ὕλιρομίσοι δυωωήσῃ. χα πῶς, Φησιν, ου , πιτευονζᾳς αὐτῷ, ὄὀσο “ἽΜ γελρηρδέων δὶ 

ἰῷ 93. ἀδοιὶ, πὸ τς, τίω οἰκου μϑμίω δίοργώσεως. ου Ὄ: (ὦ δ,869 πίνης διιμάμεως τοσαῦτα 

διωυννϑίωαι, ὠλλ ἡ τὸ σαυρωϑέντος ἰχθὺς ἐμπφίουσοι αὑταῖ, τοιουῖον αὐτὸν Εἰργασατο, κϑὴ 

ῥητόρων, χφ φιλοσόφων, Χο ̓τυρβίνων, κ) βασιλέων, πύμτων διιωατώτερον αἰπέφψζωνεν. 

ΤΩ ἰχ ὁπλίσεοϑαι μόνον ἰκθμὸρ, καὶ 'βαλῳ τοὺς οὐγότιοις, ἀλλα καὶ ἐτεξοες κατασχᾷυ.- 
αἴσαι ζοιούτως. ἵν δξζυ αὶ ἑαυτοῖς χα ἐτόρϑις γνώ ἔθα γθῆσιμοι, (ἰωεχῶς αὐτὸν τα χειξα- 

10 ζωΐβα, ὀμτὶ λειμδυος ὲ αὐϑαδείσου τοῖς τὸτν γβαμμασιν οὐτουφώντες, ὅτω "ὃ δυ- 

νισύ θαι κα », καικίας ἀπαλλαγάδαι κα “ὀρετίω ἐλέσ δ, καὶ Ἂν ἐπηήελιϑνων τυχεῖν ἀγαϑῶν, 
ἡνήμιτ Τρ έιτι χρὴ ᾿ φιλόν, 969. πία.. 
πιμᾶς ες 

Ψ ΝΕ 

ΛΔογικθβ. 7 ΤΑ ΚΑΤᾺ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΒΛΈΠΕΤΕ, ΕΙ ΤΙΣ 

15 πέποιϑεν ἑαυτῳ) Χοιροδ ἐῇ, αν 19 λογιζῥαϑω πάλι ἀφ᾽ ἑαυ, οἷι καθὼς 

αὐτὸς Χοιφοί, ὅτωῤημς. 

Ὶ Μαλικα δῤ δι λαιυμαίσειε Παύλα κῷ ̓ῬΜάδλων, τί ἐφ, Εἰς 
Δλὐάγκέεν ἐμιπεσὼν μεγαλίω τῷ ἐπάραιῃ ἐαυτο νἀκιφότερῳ ἐργάζε- 

ν ταὶ , αὐτὸ τε αὐ, ὶ Ὁ μὴ δυκφ" ἐπαρθὴς ἀρ τοῖς πολλοῖς αἰ πιο 
, ἐμαλιλονινν φλω" δὺο οὖν τῇ ασδὶς Γαλῴζ μιάίλιςτι ̓ἴδὺιζις 

, εὐ »δ» ὀχέέ ἐμιπεσῶν Εἰς ζιαύτίων αὐ ασυϑέσιν,α, μφοτερων᾽ ὕχι- 

: “2 τὐὠτοων(οπερ τ σφόδρα, Φ4] δυσχϑλωτάτων, πολλῆς δὲ- 

δίων φμωένωι ̓  Ὁ μετριάζει, ᾧ αξὲς ἑαυ μέγα τι λέγη. σχόστει ἢ πῶς ω ωζώϑω 

25 μέγα ἀΐο ποιξτω. κα τ πσξόσωπον βλέπετε, ὅρα καγζυϑα (ἰώεσι. Θηπμήσα γ» 

τοῖς απὰ τῶσιν ἀπ, ον μέχρις ὠκείνων ᾧ λόγϑν ἔσησει, δ᾿ αἰπ᾽ ὀκείνων καὶ Εἰς τύτοες 

μετωπηδια. ᾧ (ωεχὰς τῶ. ὅτω ποιᾷ. οὐ Ὑ Ὁ} δὲ μόνον ἣν τ βακρουορῦρων, διλλὰ καὶ 
Ὁ ἡπατημϑρων καϑατήετα. Εἰ »δρὴ ' αὐςδν, αἰφηχεν ὀμδυϑυνοις, οὐκ αἢ ὕὅτως βὐκόλως 

ὀκ Με ἐτερρις Εἰρηνδβων διωρθο δησαιν, διλὰ αὶ σφόδρα αν  ἐπήριϑησαν, οὔκ ὄντες ἐϊκλη. 
π, 10 μασιν αο θϑϑεώωοι. Αἰ 8." τῶν Ὁ ὺ αὐ δ χαλείαε.). κα οὐ τὸ μόνον ̓ὠτυοι ζ γωκα- 

σὸν, ὅλ ὅτ! ἃ καταλλήλως ἑκατερρις Ἰππτιμι. ἄκουε γϑεώ ἡ τύτοις Φινί' ᾳ χτ' Ὡρὸ- 

σωπον ὁλέπετε; οὐ μικρὸν ὼ ἔγκλοηιμσι ̓ ἄλλα ; ᾧ σφόδρα μέγα. “πῶς : ὅτί δ᾽εξαπάτητον 

ΟΜ ν ϑοσπων ὅρος, φησίν. δᾺ λέ γι τὴν ἐση" Ὅσο Τὴ.) Φαμορϑδυων δυκιμαζ ἐτοι δ σιὸ 

χ σρκιϑέν; ὐπὸ ΤΜ σωματικϑίν ν τὶ : ὅβιν, ἘΟΚΑ Φαινομϑϑων ; .Εὔ τις ; πλουτή, Εἰ ἐς 
33 φυσῶται, Εἴ τς πολλοῖς ̓αἰβιρέζλη") κι κολαχα, εἴς μεγοῖλαι τθὶ ἑαυ λέγη, Οἴ τς κα- 

νοδοξᾷ, Εἴ τις αὐπθοχρίνεται ρετίωυ, οὐκ ἔχω ν Θιρετέου, τὴ 2} 641, (ὐκτ πξϑ- 

σώττον βλέπει: εἴτις πέποιθεν ἑαυτῳ Χοκὸ ἐδ), τούτο ογιζέοϑω πείλιν ἀφ' ἑαυήν, ̓ δ τὶ 

καθώς αὑτὸς Χοιροῦ, ὅτῳ αὶ ἡμᾷς. οὐ βούλεται ὧκ κσετοιμίων σφοδρὸς γὐέοϑαι, 

δυλα χτ ΚΥ' μικρὸν αὐξεται κα ὃ Ὀρυφφούται. σχόπει ὃ ̓ὐζῳῦλα τίω πολλίω παχύτοται , Κα 

40 τολδ αὶ. αἤνγμμα ὃν. ῶ γϑ, ἀφ᾽ ἐαυΐῃ, Ζ᾿. τούτο ἔτη ἐμιφανοντος μ᾽ Ψ ὀμαρυϑεύτω, φησὶ, 

Ὁ» νὼ μιοιϑαῖν ( τατέςι, δχρ τῆς ἐχητιμήσεως τὴς κατ ̓ αὐτο ) διλλ᾽ ἀφ᾽ ὁ Ὴν ̓ τούτο 
λογιζέοϑω, ὅ ητί καϑώὺς αὐτὸς Χριςοῦ, ὅτω ὀημήε. οὔκ Ων ὅτως κι τῷ Χεισύ, ὦ ὡς ἐ- 

πὶ. κεῖνος ̓άλλ᾽ δ τί ὥασερ ὀκᾷος Χοιςοῦ, ἅ ὅτω νέγω' ὑΧοιφού. "κ τοῦ ἡ ἡνϑνώνία, οὐ ἘΦ 

“ὠλϊ δὴ αὐτὸς ἅ  Χοιςοὺ, ἐ ἐγὼ ἢ ἐτέρφυ ἠμῃὸς καὶ Χι θεὶς τοῦτο Ὁ ἷν ἰσόν, τσ: γησι ἡ ὉὉΤ' Ὁ ἐαβθοχν, λείων, 

Ομ εγίοιϊ, ἴοπλ.3- ΚΚΚ 8 Εδὺ 



| 

ᾧν, 66; ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
8 Ἐλὺ ὮΣ ̓ κὐθιοσῦν καυχήσωμαι αἰξδὸὶ τῆς ἐϊοισίας, ἣι ἧς ἔδωχέ μι ὁύρμος ἐὶς οἰχοδὸ-- 

μέωώ καὶ Ρ οἵκ εἰς χαϑειίρεσιν, οὐκ αὐ χοιν ϑησομμσι. Εν γὰρ μέγα ὡ λέγφνεμελ- 
λο, δξᾳ πόα αὐτὸ ὁ αὐ δα μυϑείται. Ουσὲν Ν᾽ ὅτω  πρϑϑοῖρα) τοῖς πολλοῖς ΤᾺ αχροατῶδ, 

ὡς τὸ ἑαυτὸν νά ὑγκωμιαίζεν. δίοπερ αὐσποτνμρόμδρος τὸ βωρυ, τοῦτὸ φησιν. ἐαν ἌΝ ὼ 

«ὐξερσὶ ῳ, καιυχήσωμῃ. ὦ οὔκ πεν, ὅτι Εἴς πέποιδεν ὯΟΧ Χειροῦ, λογιξ ἰοϑώ ὑΐι πο- ς 

λύήμδὰ ἀπέχειν ἐγώ γὰρ ὀἰοισίαν ἔχω ΠΩ τυ πολλίω, ὧφε ὅς αἹ ̓ ἔδελω, κολάζει 
ἀὐποκθιννεωύα!. ἀλλα! τί ἐδὼ Αϑαξιούνι υσΐτοι ἀφάτο Εἴἶγον, ἀλλ᾽ ὅμως συςέλλει 

.ἐ οέκ Εἶπεν, ὁ 0τί καυλϑ (φ, ΝΥΝ ,δαὶ κανλῇσωβεαι, ἐθν βουληϑέ᾽" «μα, με- 

τειάζων,κὶ τίω αὐυϑοχίω δεικψιᾷ, ἐαὴ δἕω καιυχήσωμα, Φησι, «ἰδὲ τὴς ὄξοισίας, ἧς ὃ- 
δωκὲ μμ4ιὸ Κύριος, πάλιν τὸ πὸ αὑτῇ λθατήϑησι, ἡ Ὥ χϑιγῦν ποιφ τὸ δώρρν. Εἰς οἰκοδὸμιόωω, 

ἡ οὐκ Εἰς κριϑαίρεσιν. Εἶδες πώς πάλιν οἰδκρωλεῖται (ὃ) φλίνον ᾧ ἐπὶ ω ἐγ. 
κωμίων, καὶ (ὃ αὐκροα τέων Ἰλπασάται, τίω χορ» Εἰ πων δὲ μὸ ὁ ἐλαίεικαι ““ὡ(ς φησι, 

λογισμοις καϑαιερμῦτερ τι ἀὐο' τὸτο μάλιςα οἰκ»δὸιμῆς Εἰδὺς ὅ8ι, ὃ κωλύματα 

δϑαιρῷ, χα τὰ σαιϑρα δελίγχῳ, ΠΩ ἀληϑη (μδώαι, -"} οἰωδο μη. Εἰς τῦτο 
' δ᾿ δῶ ἐλαθομϑι, ἵγών οἰδορσιϑρ. ἐδὼ δὲ τις πυκτῆνῃ, τα ' πολεμῇ, χα ὀμίαος ἡ ι 

τ τῇ ἑτέρᾳ χεισο θα «ὐεργείᾳ, , καϑαιξρεῶτες αὑτὸν, χαὶ κοὐζαξαίλλοντες. 89 χα! 

οἕκ αἰρρω ϑησημᾳ, Φησι᾿ πουτές!ν, οὐ ̓ διρϑησομαι ψόδυνϑρος, συεῖὰ αἰλᾳζογθυόμϑμος. 

φ ἴα ὃ μ᾽ ̓δίξω, ὦ ὡς δ ἐχφοξῷυ ὑμαξ, 

10 Οἡ αἱ « Ὠποολαί, φυσι, βαρᾷαι ἰανομί" ἡ ἢ παρϑισία τῷ σώματος, αἰδϑτνης, 
Φ ὁ λόφος ἐϊζουθεγηνϑίος. 29 

1ι Τούτο λογιξίοϑω ὁζοιούτος, ὃ ὅτι οἿοί ἐσμεν δ᾽ Ἰηπφολώ ὐσπόντες, ζιύτοιὺ παρόντερ 

ψε ἐρ)ῳν. Οδὲ λέγη τῷ τῶτο ἐςίν᾿ ἡδωυάμάυ καυχήσοιοϑει! ἵνα ὃ μὴ ̓ Θῷ αὑτὰ 
πάλιν λέγωσι, δ ομπαζω Ἐχιξίέλλων, ὲ εὐκαζαφοϑιητὸς Εἶμι γϑρὼν, συνὴν μέγα ἐ- 

ρὦ. καὶ ὶ"  ὕφερον ἐφθέγξατο ΔΛ οὐ αὐθὲ τῆς διυυάμεωρ, ζωυτης δ ἧς ζω Φοζερδ, ἴσ. μιὰ 
ἀιλὰ “δὲ ιπνκαλύγμων κα ὰ ὃ πλέον δὲ πειρφισμῦν. Ἢ δΐωυ μ(ὴ ̓δόξω φοξβυ ὑμαξ, 24 

τῷ λυχ ἐϑω ὁζοιούηος, ὃ ὅτι οἷοί ἐσμεν δὲ (γχτιφολαὖν ὑὐπίντερ, Οιούτοι ὼ παρϑντες τῷ ἡ φ- 
Υ γα ῥλογονδη ὕιφώκλειμεγαθα αἰϑὶ ἑαυΐ, αἴρων δὲ οντδεγος λόγου ἊΝ ἃ ὠ- 

αι ρἐτῦν ζυ πὲ φησι, ὺ αὑτὰ πάλιν (μψεραλμδρως, οὐγὰ Εἰ πεν, ὁπ ὡς μεγᾶς- 
λα Ὀῆπφίλλομδμ, (γαλᾳ ̓  υ τούῆοιδμ παρϑντες ̓ αλὰλ ̓ὑφειρδῥως μάδλον. ὅτε  γ 
πολοὶ ὀὐκείνους διλέπ, τ Ὑ σφοδρύτηηος αὐτὸ τέθεικα λέγων δέομαι δὲ ὃ μα πόρων δαῤ- 30 
βῆσαι τῇ ἢ πεποιγησει, ἡ ἡ λογίζομαι τολριῆσουι ἴω τίνας ̓  ὅτ δῆς τὠώτϑς,καϑυφηκι.6}9 καὶ 

λέγη, ὁποῖοί ἐ θσμῶ παυρόντες, Ὑὐπέντες᾽ τυτίς!, ζυπεροὶ (ἐεςα λιϑῥοι, οὐδ μού κομ- 
πάξοντις. Ζ δῆλον ἐκ Μ' ἑξῆς, 

15 Οὐγὸ Ὀλαφιϑρέ ὀγκρίναι ̓  συγκρῖναι. ̓έαυτύς τισι Ψ Ἕἑαυτις ((μωιςανόντων. κ, ἐρίωπί 
Ἐνζαϑϑει καὶ ἀλαζόας δείκψυσιν ὀγῷς κείνοις, α μεγαίλα οὐδὲ ἑαυ φϑεείομδέουρ᾽ χα χ5 

κωμῳδεῖ ἀδζους ὦ ὡς ἑαυτοὺς ̓ ((μυικῶνίᾳς. ἀλλ ἡμεῖς δυσὶν τοιούτον᾽ ἀλλ᾽ “αἱ τγώ ὸ (4-- κχεεϊπ 

γάλᾳ Εὐργασεί μα, (χὶ () Θεὸν ὁπόρτα αἰαφέρρμδ, καὶ αἰλλήλοις ἑαυτυς τ αζαλ- μίμε "μϑε] 

λορϑρ, δβϑἐπήγαλν, Αλλ᾽ αὐτοὶ εὖ ῥαυτεῖς ἑαυτὰς μι ξριεῦτις, κα Ὄ συγκρίοντις μὰ 

ἑαυτοῖς ἑαυτὸ οὐ ̓(ἀμνιοῦσιν. Ο δ λέ τῦτ ἐξ" οὐ ποὺς κείνοις ἑαυτες 

ὄπιν. 8.4. δάλλομδμ, ἀλλὰ αροῖς «Ἰλήλοις. ὲ Ψ πσϑϑϊων ἐλον, Οὐδὲν ὑφέρησει ἣν Νὰ λί- 40 
«"ἴορ...... ἢ Ἰχποφόλων. ὴ ὧ τῇ «ευτέρᾳ Ἰθπσολῇ, Περιοσότερον αὐδ πόμτων ὁκοπίασαι ὺ πάλι, 

ξ. Κορ. “6, 6. Τα σημεῖα, τῷ τ ὐποσύλου καιτειργοίαϑν ῳ ὑμῖν ἐν πάσῃ «ἐπαυμιονῆ. ὡςε ἑαυτοῖς συγ- 

χρίνοιδῳ ὁ ἑαυτοὺς, οὐρι ὀκείνοις ζις σχεῖν ὁ ἔρισιν. ῃ ̓ γ ζιαύτη Ὡασπνοία, δύοίας ὅν. ἡ 

αἰδὸ ὁ ἑαυζ' δίωυ γα τὸ Φησιν, ἡκΐδε ὁ ὠκείνων, ὁΤί οὐ ) τολιιόμϑῳ συΐκρίναι ὁ ἑαυτιὶς ἐκείνοις ζος 

σε. ς 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤ. ΔΈΕΥ Τ᾿ ΛΟΙ ΚΟ, 66: 
ππϑὸς ἀλλυλυς εαμινλώ δος, κα “γα λᾷ κομεπαζοισι, καὶ (Μ᾿ ̓ἰμνοῦει, τυτίρι, μὴ αἱ- 

«ϑανομδύοις πῶς ἐσι καΐζα γέλα φοῖ Οιαύνα αἰλαζονθυόνϑμοι, καὶ [ μεταΐξυ ἀλλήλων ἑαυζὰν 

ἐπαίροντες, 

12 Ἡμῷῴς δὲ οὐκ Εἰς τὸ ἀΐμετζα χαυχισόμίθα, Καϑλαΐπερ οἷ οὗτοι. ἡ "ὦ Εἰκὼς ὦ 
4 αὐτῶν κομπαζονζᾳς λέν, ὅτι “πε οἰκουμδμζω ἐπεφρέψα δ, ποὺς (α πέρατα τῆς γῆς 

αἀἰφικόζ)α, καὶ πολλα ἕτερ ζυιιαύται μεϊινγϑρῷ. ΩΝ ἡμῆς ὐχ ὅτω, Φησιν, Αλλα κῦ κι, 

ἡ Ὁ μέζοι οὔ ἐμέρισεν ἡμῖν ὁ Θεὸς μέζου, ἐφικέαϑτῳ ἀρὰς καὶ ὀὑρδῇι. 
")" Ως ἑκατέρωθεν ἢ ̓ τοι φοφρϑσιων αὐτν καταδολος᾽ ὑύτι: συοὴν πλίον Εἰργάπωτο, 

Εἶπε, καὶ ὅτι πϑη» τὸ τῷ Θεῷ λὐατίϑησι. κν »» ῶ μέζον φησὶ ἐἘχόνόνος οὐ οὐ 

“νέο τὸ ἐμέξασεν ἡμῖνὸ Θεὸς΄ ̓μέξξου, ἐφικέοϑῳ ἀχοιεὺ ΝΥ . κρϑαυπερ γεωργϑίρ ἀκεπελον 

ὑχανέμων, ὅτως ἡμίν ἀφώεισε. “ξγθας τ οὐ ὑ χατηξιωθηρδν φϑείσαι μοι τοτν καυχῴμίβα. 

14 Οὐ ὡ μὴ ὡς ἐφικόμϑμοι Εἰς ὑμας, κι πρεκτείνονϑμ ἑαυτύς. μέρα νου 
ἐφϑείσαμϑυ ὦ ᾧ θαήἠελίῳ τῷ Χριςού. Οὐχ ἐπλώιοβνελμέδθε, αἰλλεὶ χα- 

τηγξειλανδμ, ὀκηρύξα μδυ, ἐπείσουμϑυ, καιτωρθώσαιϑ. Εὐκὸς γδὺ ὠκείνοις ἀπλεὶς 

14 πϑαγιομδμους τοῖς ΤῬΜ αἰποςύλων μαϑηταῖ, ἑαυτοῖς ὃ πὸν λογίζεοϑαι, ὧκ τὴς ᾿ψε 

λῆς ἐχιδημίας. αἷνλν οὐχ ὑμεοἱ οὕτως ̓ οὐσὴ ω ἔχοι ἴις Εἰπεῖν, ὅτι οὐ μέρα: υμδί ἰχύσαι- 
«δ» ἐλϑυῖν, καὶ Ὁ ῷ λόγω μόνον ἐκτείνονϑν τίω μέρας ὑμὃν καύχησιν. » Ν ὧν ὑμῖν ᾧῷ λῤ. 

ον ὀκηρύξαιδν, 
ις Οὐκεὶς τὰ ἀμεπρὰ καυχώμδμοι [7 ὁ ὦ δλοτρίοις αἶπος, ἐλπίδα ἢ ἢ ἔχον: 

 νο τες, αὐξαγονῦῥης τὴς πίφεως, οὖν ὑμῖν μεγαλιωϑίώω ὃ χωνόνα "δ, Εἰς αἷϑιεο- 

στ " 
" :ό Εἰςζᾳ κ᾿ πρέκενα " ὑμδ θ)αήελίσαιιϑαι, οὔκ ὦ δλοτοίῳχθμόι Εἰς ἐπιμα 

καυχήσει ον. Πολλέω δείκγισι τίω κατηρρείαν ὐκοίνων ὦτα, ὅτ αὶ εἰς ῷ ὠμεπία 

ὠκαυχῶντο, ἃ ὅτι εἰς τὰ ἐδλλότεια, κ᾿ νυ τί Ὗ κα Γ᾿ ὐποσόλων ὁ ἱδρὼς εὖ ἃ ἁπας, ὄχφιο "ἢ κά - 

ἃς λωπίζονν ζις ἐκείνων κόποις. ἡμεῖς δΥ, Φησι, ἐζρρ με ῥγαν, ζωτα ἐπεδείξακδμ. ᾿ τοίνεον 

ὀχείνοος μιμιησύ ῖθα" δνλ ἔνθα ἡμὶν ἐν μδρτυρᾷ χὰ ἐργα, ζτα ἐφφύμϑν, . τὶ λέγω, φη- 

μὲν δὶ, ὑμας ; ἐλπίδα ὌΝ ἔχω, αὐξάλνουϑμης τῆς πίςεως ὑμὴν (ου ̓  Ὀἰποφαίνεται ἁπλώῖς, 

Ὁ οἰκεῖον ἦϑος μιμωϑμος) δλλ ̓έλπιζω, φηοὶν, ὑμδέυ ζχιδιδὸγτων, ὅτι ἢ πέραι ἐρῶ ὁχαάψῶν 

μ "ἠμδμ ὑπεκταιθησιται, εἰφᾳ καθβέκενα βϑαΠελίσειεϑαι. προ βησο θα ὯΣ ἡὶ περφι- 
30 τέρω, Φησὶν, ὦςε κηρύξαι αὶ Ὁ κου κκεν, οὐχ ὡςι λόηϑις χομπάζειν ,σρὼ ὧν δ ἐκαμνονὲ ἐτέροι. κα- 

λαίς δ χρόα ὁκώλεσε, " μέξον, ὦ ὡς Ἐπὶ ᾿κησιν τὸ τῆς οἰκϑυνδμης ἐλϑὼν ὲ κληρονοωίδμ 
ἔω ρίςίω, ὶ δυκρες, ὦ ἔρχϑν τῷ Θορὶ ὅλον. ἔχοντες ζω τοιαύτα 40)α, Φησὶ, ἡ μείξονα, 

«ὐσδυδίτις, οὐ κομαπα ζοκμϑυ, ὡς ὥκφνοι μμδὸν ἔχοντες, στὴ ἑαυτοῖς ἦι »γζίξρα, 

ἄλλα ̓ Θεῷ ὦ πϑβ. 319 ἐπάγη, 

42 17 Οχαυχώμϑνος, ὧν Κυρίῳ χαυχαοϑῶ. Καὶ τῦτο, φησιν, ἐκ τῷ Θεοῦ ἡμῖν 

“οὐ σγίνεται. 
18 Οὐ ὙΡ ὁ ὁ ἑαυτὸν (μικτῶν, ὀκφός δ δύκιμος, αλλ ὃν ὁ Κύριος , (ἐμυίτησι. 

Οὐκ Εἶπεν, ἡμᾷς ἐ ἐσμέν, αἰλλ᾽᾿ ὃ ὸ  Κύοιος (ωίιου. Εἶδες: πὼς (μμωεςαιλεδύως 

φϑεήετω : ̓ ΕἰΣ 3 “πσόϑιων ὑψηλότεροι αϑίφῃσι, μϑ θυ μαΐσῃς. ὲ Ὁ τἶτο πῆς τὰ Παύλου 

49 (Ἰωέσιως. Εἰ [5 ἔνϑῳε πϑωταχοῦ τατῷα φλγίε οϑαι, Οὔκ ἐὺ αὐζις ἔπληξεν οῦ οὕτως, 

οὐδ ̓ α ὥν μιαιϑηζος τῆς πλαίης ὠπήδκαξον. ἔς! δ ρὴ Ἂ μετξιαίξοντα εἰ ἄχαρωρ, βλά- 

“ψα," αὶ λέορντά τι αὐϑὲἐ ( ἐαυῳ Κ᾿ γὼ μαφὸν εὐκαίρως, ὠφελῆσαι. ὥαστρ ὅξζυ χα) αὐτὸς ἐποί- 

σε (ὁ Ὁ κύδεωος ἑω οὐ μικρὸς, αὔθ Πωύλυτι πειαϑέωυαι φαῦλον ὧν μαϑεΐᾳᾳ) οὔκ 

Τ᾽ Παῦλος ἐξήτει τίου τ αὐ ϑοϑπων δύξω (εἰ 5» τῦτο ἐξήτει, οέκ δὼ τὰ μεγαίλο, 

Ομ εγίοί, τοῦ. 3. ΚΙΚΚΣ: ὄχφα 

Ι ἀψιῖε 

Δ. 



“Ὡ; 

χορὸ ἢ 

ἜΘΙΚΟΝ 
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ὠκάᾷνα δ λαιυμ καὶ ΓΟ προ3 διχᾳ τεοσαίρων εὐ αὐ ἐσίγησε ὄνον τοσούτον᾽ οὐσν" Γ᾿ δὐάγ- 

κης Ὀπεικειμᾶμης, οὕτως αὐεδυε ὁ ὠχρο εἰπών. " δῆλον ὃ ὅτι υἐδ᾽ ὧν τότε Εἶπεν, Εἰ μοὶ χ. λυ ίη 
σφόδρα χᾳ τίκυαγκϑι αι) Οὐχοιὼ Τὶ Ῥωἶρα αὐν,ϑοφ'πω; δυξὸν Ὡπζνδ, ζώτα ἐλεὰν, 

αἰλλα ΟΜ ρον ἣν κηδϑμδνος, ὕρτς γὸ δι ἐδθηλον αὐτὸν, ὡς ἀλαζώα, ἀ Ἄθλρις χόμπα.- χοΐδνιυ 

ζοντα, ῥραϑις ἣ τεὐσν δυωυα μῦρον Ἐληδεῖξαι, αναγχαζε}) λοιτην Εἰς ἐκείνας ζμ Ὡἰσοκάνυ- ς τς 

ἡ: ἐλϑῷν . (ότοιγε δωιυαμδνος δ. Τὰ ἐ ἐργῶν αἰὐζοις πτεῖσοι, ἀυΐχα ζῦτα ἐλεῦν, δλλ᾽ 

ἑμως ἔτι τῇ ἡ αἰ 9. δω" λϑγῶν κέχρηται αἰπειλῇῆ, χεγοδυζίας γὰρ μάλιςα καϑώρος " 

αὶ τούτο εὐτι δείκρεσιν ἅπας ὁ βίος, ἡ ὁ ασοότερ»ς, ἢ ὁ μΤ' ζωζᾳ. δα το γϑιῶ καὶ 
αἱ, ϑρϑον μετύτη, ὁ μτοι σαῖς (ἰμωυέχειν Ἰουδαίους, ἀ πᾶσαν κείνων ἔῤῥιψε τίω ἐν αν-- 

ἦι ιμέω. χαίτοιγε ὦ χεφαλδιοι αὐ"ἽΜ, ἡ ὁ «εϑκάτης αὐτὸς ἰώ, δὸλ᾽ φυϑὲν ὐκεῖ- ιο 

γῶ! οὐγειθησεν, ΡΤ τίω αἰλήθφαν δύρεν, δλλ ὑορφεὶ ὶὶ ἀτιμίας αὐτῇ αὐτῆ. ἀξα». καὶ »ϑ 

πσρϑς τίιρ σωτηρίαν ἑὼ ὥρᾳ {1.1} πολλεδν,τῦτο πόρτα ἡγ)ϑύμδμος, ἢ  γὃ μήτε γέεννθν, μήτε 

βασιλείλω γηϑύμδμος με 4ἢ, μῆτε κύσγμοις μίυοίους επρ3ς ( τῷ Χειλοού πόλον, πῶς αὐ 

τίω [ἀν )}} πολλων δοξὸν ἐϑύρόυεν; οὐδαιμιϑ. δλλα' καὶ σφόδρα ταπεινὸς ἔριν, τὸν 

“ἀξῇ ἢ, Χρὴ ἰῷ πρεότερον αὐπι" φηλίταύει βίων, ἄπ βλάσφημον ι διωκτίω χρὰ ; ὑξεις ἕω ι5 τνρὼ 

"ἰποκαλών ἑ ἑαυτῶν. χα ὁ μια ϑητὴς ὃ ᾿ «τε Λουχαῖ πολλαὶ «ὐδὲ αὐστεῖφεσι, δ Ἄθνοτι κ ο 

“Ὁ αὐτῷ μαϑν, ἐκποριπτάοντος αὐτο τῷ πε»τίρῳ βίῳ, οὐχ ὅῆον ἢ τω μτ μῷ ζαῦτα. Ἅ λθδὴ 

Ταῦτα ὃ λέγω, οὐχ ὕα αἰκουωμὸν μόνον, ἀλλ᾽ ἴα καὶ μόυϑαΐωμϑμ. Εἰ γὸ ὀκᾷ. 

γος ΤΣ τ λου (9 πλημμελημῖν ἐμέμψητο, ταῖτοι “πϑντῶν ἀφϑμιαδέντων, τγα" αὐ χιῖν 

δοίηνϑυ συγξνωμζω ἴοχεῖα μτὸ λουξνν αἰμψημονοιοῦτες ἡμῴρι τί ᾿ λέγας, αἴ,ϑε;πε : 20 

ασελσεκρφυσεις τω θεώ, καὶ ̓Ῥπιλανθανηι ; δόέστεροι αὕτη ππέσκρρισις ̓  δύτερᾳ ὠπέ- 

χα. ποίων δέω ἐμδοτυμῆὰ αἥτεῖς λύσιν ῶν συλ οἴϑοις αὐτὸς ; ππλνὺ τε. οὐ ̓ γῤ μεριμνᾷς 

χα φροντίζεις ὭὌ “ὡς ̓λόγϑν “δώσεις, δ μηδὲ μιομψῆοθαι αὐδῶ ᾿ ατουδαίζων, αἰλλα παίζων ἈεδΦι, 

ὧ Ὁ [παρ οῖς. αλλ ἔραι χαιοϑε,ῦτε Οὐχέτι “ϑεϑχωρήσει τὸ τὴς πτοδιας ἡμῖν. ἡ Ὑ» 

φᾷ υμα; πόρτως ὡσοθϑμᾷν ( ὟΣ τίωὐ πολλίω' αϑαιαϑησίδν ὍΝ πολλώῖι, υα νος 

φϑνερών ἀζαλέγειϑαι δᾷ ) χὰ ̓λβαφίεθαι πόμτως, κα ὁ κειϑέωώαι πόμτως, καὶ κολβιϑης- 

γα. μᾶλλον ὃ τῶτο πόρτως, ἐδρ' "λλώρϑμ, κείνων Α ὃ οὐχ ἡμιᾷς κύφιοι, ἅτε τὴς 

πελίυτης ἡρδν, ὃ ὄτε τὴς αἰαςασιως, οὔτε γῆς κρίσιως,α λλ᾽ ὁ διᾳασύτης ὁ ἡμέτερος " ποδ υὑδὺ 

τοι διδόναι δίκζωυ, Ἀ μην, ἡμκῷς κύριοι. τοῦτο γὺ ..} ὠδεχουδύων ΓΝ ἀλλ᾽ ἐὰω ϑόλωμδν, 

τὰν ἀδιινάτων ἀὐΐρ ποιήσομδν, ὦ ὡασερρεὼ ἢ Ιαύλος, ὦ ὡς Πέζος, ὡς (ἢ ἁ ἄγοι πόρτες. χαὶ 1ο 
Ψ ἐκείνοις ᾿λϑοϑέδαι αἰδγωατον. δι τοίγιου ἐϑέλωκϑρ, καὶ ἡμας, ὁμοίως αδχωώατον τι 

παϑῷν. καὺ γδρ μυθία πεπλημμεληκῦτες ὥμϑυ, διιματὸν ἀὐακτήσααϑαι,ἑως ὸν οὕ- 

ζαῦϑα ὦμθμ. δμακτεσώᾶθα τοίγιω ἑαυτοις' ᾿ ἡ ὁ δὴ γέρων ὐνοείτω,( τι μικρϑν ὕςζερον α«-- 

πελβθυστ' ται. ὅτε ἱκανῶς οὐ ετρύφησε τῇ ἡλικία (κατοιγς ποία, "οὐ. τρυφὴ ὦ ων χαχία, ὅζῳ.- 

γήν" ἀλλα τι τως σϑὸς τω ὠκείνου δξαν τοῦτ᾽ φημι) οὑνοείτω α(ῷ "τούτο, ὅτι ἐξεςίν αὐτῳῖςς 
ὦν βεαχή γδϑῳ ὦ σὸν ὈΧτονψαοϑαι, ὁ ὁ νέος πάλιν καὶ αὐτὸς ὦ ἀϑυδον λογιζέαϑω τὴ τῆς 

τελθυτῆς, καὶ ὃ ΟΤί πολλῶν πολλάκι, ωρεσζυτίρων μϑνόγτων ὠΐζϑα, (Φ κν γέοι ποϑϑ αὖ- 

ὦν κω: ̓“μοίφθηστον. ἵνα, δ ΜΗ ̓ πραγματθιώμιϑα τίωυ' τελϑυτίων ἡ, ὙΕῪ τού- 

τ οὖ ἄδέλῳ κήτει. δ[5 καὶ σοφὸς ὡς τὐρανᾷ λόγων, Μη λυάμδρε Ἐχιφρέψαι “σϑϑς 
Κύρμον, αἱ μη αἰαξαγλου ἡμέρριν ἂξ ἡ ἡμέρᾳς᾽ οὐ γὰρ οἶδα τί τέξεται ν᾽ ῃ ὕὑχιούσα., 
ἐκ ἃ τοῦ αἸαραλλέοϑαι νΧίνδιουος Ὁ! ᾿ Φόζος" ὧκ ὃ τοῦ μι αναξ ἀγλοϑαι, ως 

“πιρλώ δήλη καὶ ἀσφαλὴς. ἐ χρυ τοίγιου τῆς ἰροτῆς. οὗτω »», κἀν νέος ἀπελϑης, 

ἀσφαλως ἀἰγιηλϑες᾽ καὶ Εἰς γῆρας ἔλϑης, μῷ πολλῆς ,ἀπῆλϑες τῆς “βύπυοίας " ᾧ κἴω 
"διπλὴ ἐορτίου' ΠΥΡῚ πϑρτὺς ἕξεις τοῦ (ίου,και κίας τε ἀπεηυϑνος, κα ρετὴς ἐπειλημ- χιλεμᾶ 

μϑμος. 

χΐρμν 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ, ΔΕΥΤ. ΛΟΓ. κγ. ὁὅς. ον ἰα. 
υϑέος. μη λέγ, ὅξαι καιοθ ὁτὸν ἐπιφρέψαι ὁ δέῃ. ζῶτα ΝΣ ( βήματα σφόδρα πα- 
φοργίζει ᾧ) Θεὸν. Φ| δέποτε ὅτι αὐτός σοι απείορες αἰαΐνας ἐπηείλατο ̓ σὺ ϑ ΟΥ̓ οὰ 
τίω “αϑροῦσαιν ζωιω ἐλέλειρ πογᾷν τίω βραχέαν φυτίω τ ὃ “ατοόσκαιρον, ἀλλ᾽ οὕτως εἾ 

γήσν χαιῶος ὼ ἀνλυϑρος ὡς "ἡ αὐ τὴς Φύτης ̓βευχυτέρας ὕχιζητῷ ; οὐχ αὐφὶ κῶ κώμωι καϑ' 

Ζ ἡμέραν! ; οὐχ αἱ αὗται ἱ τράπεζαι. ; οὐχ αἱ αὗται ᾿ πρρναι ; ; οὐχί τὰ αὑτὰ ἰλίατρα: ὀχὶ τὰ τὰ αὑτὰ 
χρήματα, ἣ μέρα πῖος ὡς ὀκείνων ὀγτων ἐρώς ; μήθ ζζνος τέων αἰκόρεσον ἔχέο τὴ τὴς χαχίας 
ἐχιϑυμμίαν" οἰ Τὐνόησον ὅτι ὁσαίκιρ εἐπόρνόυσεις, τοστωτακις ταυτόγνώς σαύτου. ὺ γὺ ζυδυτν 

ἢ ; αμδοα" ὧμα γέρε, ὼ τίω ψῆφον ἀῤεγκεν ὁ δικαιφής. ἐμεϑύώϑης, ,ἐγαφρίεϑης, ἡ ἥρπα- 

σοι; φῇ» λϑιποῦ, “ἱαυὸςρ ε{ον τίω γὰντίδν, ὁμολθγησον τῷ Θεῳ θέν, ὅτι σε οί ἡ 

10 μέσοις ἀνήρπασε τοῖς ρ αἰὐρϑρ τήμασι" ἿᾺ ὴ ἑτέραν ζήπι παοϑϑεσμίλυ εἰρ κακῶς ἐ Ἐρ-- 

χάξεοϑωι. πολλοὶ ἱμωταὸ πλεονεκτοιοστες λύηρπάγησαν, καὶ ἀπηλλν Ἐχὶ φανεροὶν δ. 

κίωυ, φορήϑητι: μὴ ὑσὺ τοῦτο πεϑης αγαπολόγητος. αἰλλαὶ πολλοῖς ἔδωκε ασθ99ε- 

σμίαν ὁ Θεὺρ, ᾧ οὐ ἐλαίτῳ γήρα ἡΚομολογήσαιϑαι. 4 ζω ; ᾧ σοὶ δώσεις ἴσως δώσει, φησί. 
τι ̓λέγφο ίσως, ὺ ἐνίοτε, κα) πολλάκις : ; ὀνόησον δἰ αἰδὲ Ψχ. βώλθυ,ὺ ἴω: ὺ ὃ ἐ ἐναντίον, 

ι3 Ὁ λογίζῃ καὶ ὁ λίγο, 1.3, ἐδυ" μή διῷ, (ἰδὲ, ἐαν ᾿δῷ, ον οέδομῖς αὐτός" πλέω τοῦτο 
ὀκείου ἀσφσλέφερον ὠ καρδαι λεώτερον. ἐα ἅ ἘΣ δὴ αὐξι , ὃ σὺν ὀκέρδϑνας, 

ἀντο λαίδης, τε μὴ ἡ λοίδης ἐ πρφϑϑεσμίλμ᾽ ἐαΐν δὲ ἀεὶ μέλλον δὶ Ω τοῦτο, “πολ- 

Ν λάίκις ου ̓ λήψῃ σὺ δὲ εἰς πόλεμον ἴδιων, οὐ λόγής, οὐκ ἀνώγκη αἰ σϑέεϑαι ̓ 

εἱγεῖχ, ἴσως ἐπθμήξω" οὐοδ «ἰδ ὶ γαμν βουλθυύμϑμορ, λέρφονλαίξω γιωάϊκᾳ πενγραν᾽ ̓πολ--. 
20 λοὶ οὐδ δῦξαν ᾧ ὅτωρέ ἐπλουτησαν" ουτδ οἰκίαν οἰκοδομούμδμορ, κατάδώλω. ϑημε- 

λίοις σα, ϑρφιφ᾽ “πολλαὶ ὡ οὕτως ἔσισοιν οἰκίαν, νὰ ἣ ̓ψυχς βουλθυόμϑμος, τοῖς σαι“ 

«ϑεϑτόρρις ἐγχερῆς, δ ἰσως, ὦ πολλάκις , χαὶ οὐγίοπε τιϑεὶς, Ὁ) τοῖς ὠδάλοις ἐπιτρέπεις 
στωῦτὸν κοὐ τῶ ἀδήλῳ, φησὶ, δλλαὶ τῇ τῷ Θεοδ φιλο, ϑεσπίᾳ" φιλλύ,ϑεφ πος γϑδνὶ ς 

Θεός, οἶδα. κάγώ. ΔΛ ὁ ὁ φιλάίνϑεφπος ἐδῇ ςὅπ' ᾿ κα κείνοις οἷς ὁ Εἶπον αὐνρπασε. τὶ ὃ ἀν 

25 ὃ χθόνον λαῶν ὁμοιορ δύῃ! δὴ τοιούτορ, ᾧ ὀλγή γήρῳβαάϑυμος ἔςαι. οὔ, φησιν, δ δὰ 
λογεομὸς ἔν, αϑ κῷ ταὶ ὀγδοήκοντα ὅτι, οὐνοηίκογτά, Ἰπζετᾷ, ἡ ἡ αἵ᾽ πὶ ὠνενήκοντα, ἐ- 
κατον, ἡ μα χα ἑκατὸν, Ῥῤργϑτέρος ἐξ-αι. ὑ οὕτως ὁ βίρρώ ἅπας ἀγωλωδησεται μαϊτέωυ, «χρῇ 

συμιθησεται ζῳ «(ἰ ἫὉ Ἰουδαίων Θέρινδμα καὶ ὅχὶ σοί᾽ Οτι ὥξέλιπον ἐ ἐν ματαιότητι αἱ (- ὙΝμιοζιλξ, 

μέραι αὐν, χαὶ Εἴθᾳ ἐν ματαιότητι μόνον, λα μὴ καὶ ἔχ χακῷ. ὅτὸμ γὺ ἀπίέλ- 

4ο ϑωρμϑν ὀκ4 ὃ βαρυ ἿΜ αἰμδρτημῷν Φορτίον φέροντες (τῦτο γοΡ ὅδε, ἔχὶ κακῷ) (φὴν 

ἀποίσονϑι τω πυεὶ πολλίωὐ ἃ ὁ σχώληχι παπιεζὰν. δ|9 δέομαι αὶ αἰτιζολαῖ φίωώαι πο-- 
τε διυναίως, ὁ Ἡὐπος ίασαι χοικίας, ἴα καὶ δ ἐπνήολεϑῥων τυχωρμὃρ αἀἰγαϑών" ὦ, ὧν ϑῥοι-: 

Ὃὁ παγίς ἡμιας ; Ὠχιτυχεῖν, χάθατι ὶ φιλὸν,ϑοφπίαι, “. 

41.Λλογ.κΚγ.͵ ᾿ ΟΦΕΛΟΝ ΗἩΝΕΙΧΕΣΘΕ ΜΟΥ ΜΙΚΡΟΝΤ Η κεν ια. 
αἀἰφρο(ιώῃ᾽ αἰλλαὶ καὶ ἀϑέχεοϑε' μιν. 

Ρ Ελλωὼν ἐμαννειν Εἰρεἶν οἰκείοος ὦ ἐπαΐνοις,ν πολλῇ κέγφηται τῇ “σθ9.. 

ς δίϑρθώσιι. Ὁ οὐχ. ὡπαξ, οεοδ' δυύτερον τῶτο ποῖ᾽ καύτοιτ ἰχϑιν 

ω ἡ. λϑαγκη τῆς ἰανολέσεως ὑὐπολογήσειοϑαι Αἰ αὐτο, ἡ 

ζῷ πολλάκις Εἰρηνδμβα αὐτῳ. ὁ 75 αἰεὔρτημῶν μιμνιϑέν, ὦ 
ο Θεὸς οὔκ ἐμόμιψηη», ὃ δα πῶ» λέγων ἀναίξιος τὺ ὃ τῆς πσϑ9σ-- 

Στὰ δὰ ἡγϑθλας τὴς ἣὟΨ Ὡὐποσόλων, ὠᾧ τοῖς σφόδρα λὐαιαϑήτοις δύδηλός 

ἫΝ Ὧν ου Ἢ ἐδεξαν Φωώτα λέγων, ὦ μέλλοι νεῷ ὁ ἐρᾷν. ὁ γὰρ ἱ δεῖ τι ἡ θεὼ μαςῦν Οἐπεῖν, 
ΟΦ γίοϊ τοι,3.. ΚΙΚΚ 3 εἰς 
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Εἰς δύξὸν αὑτὸν μαίλιςαι πῶ αἰλεθλῳτῆο, ὃ αὶ ἑαυ" ᾳ, λέγη "ἡ “ο᾽σίςα τω τῶν 

τοῖς πολλοῖς. δ, ὅμως Ο ον τούτωι! ̓  ὐαν εἴδετο, υλ᾿ Εἰς ἐν Εἶδε, τίω ἣν αἰκουόγτων 

σωτηρίλν.. ὥςε δζω μυδὲ βλοίψαι τώτω (ἄν λῤοήτυς, τῳ μεγαίλᾳ αὐδὲ ἑαυ Εἰπῷ, 
ἐκ «ἰθιοισίας κέχθηται ταῖς πολλώς ζωυίπως ποϑϑδἰϑρϑώσεσι, χα φησιν, Εἰς ζωεΐχον 

αϑό μυ μικραὶ ἦνα ἀνοηταίνοντος " μάνλον ἢ καὶ ἀϑέναοϑν. ΕἸδις(ωεσιν; ὃ ὡ Ὁ» Εἶπῷ, ς 

εἴϑς, κυρίους αὐεδν, ποιοιωτὸς ἔβ1᾽ Ὁ ὃ καὶ ἀπεφήναοϑαι, σφοῦρα ϑωρῥοιώτος αὐ δ 661 
τῇ αἰγαπη, καὶ εὐνδεικψυμϑβου ὅτι χα Φιλᾷ καὶ Φιλέται" μάλλον Οὔκ ὺἰπὸ αἰγείπης ψι- 
λῆς ἀπλώς, δλλ᾽ οἰπὸ ἴνος ἔρωτος ϑερμοῦ, τ μϑλνικοῦ φυσι δὲῖν αὐςἄν' λϑάοἔοϑαι χα! α- 

Ἰοηταίνοντος. διὸ καὶ ἐπήγατι, 

: Ζυλώ ἫΝ ὑμαξς Θεοῦ ζήλῳ. Οὐκ εἶταν, «γαπῶ γὰρ ὑμας ν ἀλλ᾽ ὃ πολλῷ τὸ 

τούτο σφοδρότερον ἑωώ, 0 ϑησι. ζηιλότυποι γλὺὸ εἰσιν αἱ ψυχαὶ αἱ σφόδρα Ὦ ἐρωμϑῥων αἷξε- 
χαιόνϑμαι" καὶ οὖν δῤ ἄλλως τρϑέη ζηλοτυπία, αἰλλ᾽ ἡ ωἰπὸ σφοδραξ φιλίας. εἶτα ὕα 

᾿ γομίσωσιν ὅτι διωυαςείας ἕνεκεν, ἢ “ιμς, ἢ γϑημῖν, ἢ ἄλλου “ινὸς τοιουτε, τῆι ί, μμὉ νοιιίσωσιν οτι «τείας » ἢ ἀμ δς, χξηχ 4 ,» τῆς Φιλι 

«ας αὐ δ" ἐφίς.), ασϑοσέϑηκε, Θεούξήλῳ, καὶ γὁ ὁ Θεὸς λέτε) ζηλριωῦ, οὐχ ἦκα πεέθος 
ἰανοτ θῖσν Ἧς (χα! γὰγ ἀπαϑὲς ὃ ϑεῖον) αἰλλ᾽ ἵνα μαίϑωσιν ὥπϑρτες, τι δὲ συνὶν ὅτε- ιὉ 
Φϑνγώλλ᾽ ἢ δὲ αὐτῶν ὧν ζηδλοτυπουρϑέοις πϑρτὰ ποιξ᾽ οὐχ ἥα αὐτὸς {ι κερδϑμῃ, αλλ ἵνα 
᾿χεΐ “". ὩΣ ὦ ᾿ αρέπηων οὐονοὕνως ὁ ἘΝ ἩΜΜΦΦ0ΦΆΈΝ ὀχείνους “λ. φσωσῃ. ὦ δ ΥΨ δύ ϑορπων οὐχ οὕτως ὁ ζηλος οι, ἀλλα ὄζῳ τίω 

οἰκείλν ὀματταυσιν" οὐ δῷ ὃ καϑυζρίξεοϑαι ὥν ἐρωρδῥοις, ἄλλα ΟΝ χὰ μὴ σπλήηςι, 

εἶν φιλοιωΐζῳς, καὶ αὐρϑ,δυκιμιφοϑαι, καὶ ἔλαιον ἔχᾷν οἱ δὰ τοῖς ἐρωμϑῴίοις. εν ζωῦϑοι ἢ 

ἐχ οὕτως. οὐγὰρ τότι μοι μέλει, φησὶ, μὴ ἐλαῆον ὦ πὸ ὑμὲν, ἀλλὰ μῆ ὑμας ἴδὼ 10 
οἰ οφϑωρένς. τοιούτος δὰ ὁ τῷ Θεοῦ ζῆλος, τοιούτος καὶ ὁ ἐμώς, σφοδγὸς ὁμοὺ καὶ 

καϑορὺς, οἶτα καὶ ἡ αἰτία αγαγχαία. ΗἩρμοσοίμέι γὰ ὑμαξ ἐνὶ «ὐνδρὶ παρθένον 
ἀἰγνίων. Οὐκοιοῦ οὐκ ἐμαυτῳν ἀλλ᾽ ὀκώψῳ ζηλώ, ᾧ ἡρμοσοαίμιδιν. μγηφειίας γδῤ 
ἘΦῚ χαοϑς ὁ πϑρων χαιοθς᾽ ὁ ΒΥ παςαάδων, ἕτερος, τὸν λέγωσιν, Ανέφη ὁ νυμφίος. ὦ 
χαναῖν ποοαίδχ. Ἐχὶ τοῦ κόσμου αϑοθενοί ϑῥοισι αν τὸ γάμυ, Π ἢ (δ γκίμεννκέ- ἐς 

πο ὗδὴ οὐχ οὕτως" αἰλλα καὶ μή ὦσι αϑϑάνοι πτο3 τὸ γάμν τύτυ, ΚΟ Δ γάμον α»- 
ϑύνοι γίνογ ). οὕτω πάσεοι ἡ ὀκκρονία χῆρλειος ὅθ 7 γὰρ αὐτοὺς πόρίζι ὀζμλουθνδνος ζωῦτά 
Φησι, καὶ τοις τεγαμηκόζμς,ὼὸ ζιὶ γεγαμημϑβῥας. ἀλλ᾽ Ἰδωμὸν τί φέρων, ὑμαξ ἡρμόσει"», 

ποῖα δια." οὐ γρυσὸν, Οὐκ εὐῤγυρϑν, ἀλλα τίω βασιλείλν “δ οὐρανών. 89 χαὶ λον, 
γα Χοισού αροσξ θϑομδν "καὶ “ὐδακαλῷ, ὅτε τίω νύμιφίω "ἔμϑηε λᾳμθαγεν, τότι 30 
τύπος ἕω (αὶ Ἐχὶ τὸ Αὐφααίμι. χαὶ “ὸ ὠκξιος (ὃ παῖδα (ὃ πιφὺν ἔστεμχψο " μψης“θ0- 
σώμϑνον κύρζω ἐθνικήν. χα! εὐ ζῦϑα ἔπεμψεν ὁ Θεὸς τὸ οἰκέζαις τὸς ἑαυ" μνης"8)- 

Ψψάμιμδιβ, σαμϑμους τῳ παι δὲ τίωι' ὠκκλυσίδν, καὶ ποσόφήζος ἀγωϑω ζωῦτα λέρονζᾳς Αχρυσονϑύ.- 
γάτερ, καὶ ἴδν, καὶ Ἰτιλαϑου τῷ λφού συ καὶ τῷ οἴκου τοῦ παίζϑς συ, καὶ Ἐχιϑυμήσει ὁ βα- 

σιλάς τῷ καίλλυς συ, εἶδες καὶ ῷ πσοοφήτίω οὐ μοζόμϑμον' εἶδες καὶ ΣΦ Ὄἰπόφολοι κ᾽ 14 

πολλὺς τῆς ϑρρῥυσίας τῷ» Ὁ βμϑ φϑεγίόνϑμον, καὶ λέρρντα, ἡρμοσοίμών ὑμας ὧν 

ὐδρὶ “ϑϑένον ἀἰγνζο' τρῆδαφησαι Τῷ Χειςῷ᾽ 
Εἶδες πάλιν ((μώεσιν, εἰπὼν γοβ ὅτι ἐφείλετέ μιν ἀγέχεοϑαι, Οὐκ εἶπε, διδαίσκαλος 

γὰ} ὑμδν εἰμι, καὶ οὐ δὲ ἐμαυτὸν λέγω" αἰλλ᾽ ὁ μώλιςα τοις ἔφερεν ἀξίωμα, τῷ 4{- 
ϑησιν, ἑαυτὸν (ὦ ἐν χύρα τὴς πορομνψηςρίας, ὠκείνους ἢ εἰν ζαξει τῆς νύμεφης φήσεις, καὶ ἐ- 40 
πάγή λέγων, 

3 Φο(ούμαι ἢ μήπως,ως ἐφις Εὔαν ἡπάτησε ὄζρ' πϑμουργίας αὐτῷ, οὗτρ φϑαωρὴ ῷῳ 

νοήματα ὑμδυ ὡἰπὸ τῆς ἀἰσπλότητος τῆς εἰς (δ) ΧΧολσον. Εἰ 9“ καὶ ἡ α'πώλεια ὑ- 
μετέροι, αἰχλὰ ἡ ἀθυμία κοινή, καὶ σκόπει τίωὐ (ἀώεσιν. ὶ )γὸ ἀὐ' ἡ σοφαγεῖ) (καί- 

ὯΙ 

Χφήλῃ, 

2. ἐρίνντω 

χιΐμοδι 

Ἶσ.- σέώμιν 
Ἶσ' “ρϑα 

""- φαίμιτο 
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τοι ἧσαν διεφϑώρμθοι, καὶ τὸ δυιλων ἔλεμ, Οτὸν πληρωθῇ ὑμδ καὶ «ὡασ ακοὴ, καὶ, 4. Κορ; Ἰραβ. 

4 Πυν ϑήσω πολλους Ἢ ασοϑαυθοτηκότων) αδὰ ὁμῶς ον αἰφίησιν αὐτὸς αγαιαγέων Τῆσοῦ 

δ Φησι, μήποτε. οὗτε »ὺ καταδικαζει, οὔτε σιγᾷ. Οὐϑ τερον γὸ ἀσφόμές, οὐτε εἰπεῖν 

φανερώς, οὐ τε κρύψαι διζωωεχῷς. δ[9 Ὁ μέσον “ ϑυσι λέγων, μήποτε. τῦτο "ὃ ουϑὶ σφί- 

5 δα κατεγνωκῦτος, ΟΥσδ' στρόδρα ϑουῤῥοίωτος, αν οὖ τῷ μέσῳ τύτων ἑκα τέρων εξῶ- 

τς. οὕτω δὲν πϑρεμω Δήσαγο᾽ τῇ ὃ μγήμῳ τῆς ἱξοσλας, εἰς φέζον ἀφατον ὠέζαλε, 

καὶ πάσης ἰπτοτερ συγγώμως αὐτάς. εἰ γὰῤ. καὶ ὁ οφις κοικούροθς, καικείνη αἴφητος, αλλ 
ΕΥ στὴν τύ των ὀξήρπασι τίωὶ γιμμακῳ. ὀρϑτε δὼ μὴ ζωτα παϑητέ, Φυσι͵ ὶ σεν 

ὑμδυ χσφϑφήσετα, ὺ )ὺ ὼ ὠκθνος μείξονα ἐπα οιλοίμϑμοες, ὅτως ἡπάτησεν. ὅθεν δὰ λον ὅτ) 

10 ἡ ὅτοι κομεπαζοντες, φυσῶντες, "ἑαυζῦν, ὀξηπεύτων. ἢ τῦη» έν ἐντόϑον μένον 66] ςο- 
χασασδιδλὰ ὁ ἀξ ὧν κ᾿ ζωῦτα λέγει᾽ὁτι, 

4 Εἰ ὥ ὁ ἐρηόῥϑνος ἄδγλον Ἰησθιοῦ κήρυοσει, ὃν Οἕκ, ὠχνρύξα μϑμ, ἡ πρεόμα, ἕτερ 

λαμδλύοτε, οὐκ ἐλάξετ, ἡ Δα γέλιον ἕτερον, Οέκ ἐδίξαιϑε, καλαίς ζωεἰχεοῦε. 
, Κα οὐ λέγει, ἡ πως ὡς ὁ Αϑοὶμ ἡπατήδη, δλλα δεύωψεσι γωνώχας ὑζοις τοι ῳωῦτα 

ι3 πίρονζα. γωναικδίν »ὺ ὦ ἀπατάρφϑαι. ἡ σόν Εἶπο, ὅτω αὶ ὑμᾷς ἀἰπατνϑητε᾿ δλλα 

κἀν ἔτι μῦμων τῇ μετωφορά, φησί, μιν πτως Φϑοιρῇ ζοὶ νοή ματα, ὑμδιι᾽ οἰστὶ τὴς «πλστητος Τῆς 
Εἰς Χοιρον ὐπὸ τῆς ἀφελείας, Οὐ ἀπὸ τὰς καιουβγίας λόγῳ οὔτε ἐκ χακϑυργί- 
«{, ὅτε ἐκ, τῷ μὴ πιφ'θύεν ὑμδμ αλλ κξ ἀφελείας. ᾿δη, ομίος σὰ ἐντόῦϑεν συτνωμης 
ὠξιοι(ᾧ ἀπατώνϑμοι καὶ ἐδίλωσῳ ἡ Εὔα. Εἰ5 τϑτ οὐ συγνωμς ἀξιον, πολλῷ μαᾶλ- 

10 λϑν, ψτᾶν 9. κενοδοξίὸμ φς τῦστο παϑῃ . Εἰ ων ). ὁ ἐρχόμϑνος ἄλλον Ἰησοιοῦ κυρύοσει, 

ον Οὔκ ὀκηρύξανϑν. ᾿᾿δείκρισιν εἰν τεύθῳν οὐχὲ Δ. α Φθάσϑμϑιους Κορινϑιοις ἐξ αὐτῇ, ΩΥ 

λα, 

ὐ ἑτέρῳϑεν αὐτοῖς διζᾳς τοις' ἀπατώνζᾳς, 8[5 φησιν, ὁ ἐρχόρϑνος. Εἰ πνόμα ἵτερνν' λαμ 

εἰμ... (αΐοτῳ, Εἰ θὐαγίέλιον ἕτερον, οὐκ ἐδίξαοϑε, καλαὺς ζὠείχεοῦς. (( λέγεις. ὁΓαλέταις 

ἀν αἰ πὸ, Ἐλύ ἂς θἰαγίθλίζιἢ ὑμαξ χἶῇ ὃ αϑρελοίοτε, λύάϑεμαᾳ ἐςωμιωῦ λέγειςκαλῶς 
νομίνοε 25 ἐιρεἶχφοϑε; ὦ μδῥτοι δζρ τούην οὐκ ἔδει ὀμέχεοθτω, αὐλλ᾽ σοπηδιὰν " Εἰ 5 ζᾳ αὑτὰ λέ- 

ὕω ϑίσι, διᾷ ὀμέχεοϑει. “τῶς φῶ λέγεις, Ὁ ζῳ αὐτὰ λέρρισῃ, οὐ δᾷ ἀμψέχεοϑοι ; Οἱ Ν᾿ 

ἐώτν, ἀλλα ἔλολγϑν, φησιν, ἐδ αἱ ΔΆ, ἡσολσέχωμδν Τοίνείω. νὴ "ὺ μέγας οχίνδηυνος, καὶ βαϑυὶς ὁ 
χρημψὸς, ἐμ α'πλώς αὑτὸ πρλοκδραίμωμδιυ,ὼ πάστες Ὁ αἱρέσεσι προ δὲν δἴδωσι τὸ Εἰρηνδίίον. 
4 δώ 621 τὸ γόημα ΓΙ ρ»μἦ τύτοων; ὅτως ὑκόμπαζον ἐκένοι, ὡς ἀπελῶς ΤΜ ἀστοςυλὼν 

40 διδασχόγτων, ὡς αὐ Μ᾽ πὰ εἰσὶ τι εἰστρέροντες. εἰκὸς γὰρ αὐτορρ πολλαὶ φλναροικζφο- 
ρυτὸν ἐπτισαίγειν ἀνόητον τοῖς δόγμασι τύτοις. δ[9 ἡ ὦ ὀφεως, ᾧ τῆς Εὐας Δὐεμψήσϑη ἕτως 
αἰπατηϑείσης τῇ τῇ πλείονος ἀσοησδοχία. τῶν ὶ ὧν τῇ πυδοτέρᾳ αἰννῆόνϑνος ἔλενμ, Η- 
δ, ἐπλουτήσρυτε, χωεὶς ἡρδὲν ἐθασιλθσατε᾽ πάλιν, Ἡ μῇς μωροὶ ὀρ Χρατῦν" ὑμεῖρ δὲ 
Φοϑνιμοι ἐν εις ῷ. ἐπεὶ δξυ πολλαὶ Εἰκὸς ὠτὸν φλυωρῷ τὴ ἔξωϑον σοφία, κεγρημέ- 

ἀιῃ, 35 νοῦς, τῶτο φησιν" ὅτι, εἰ μϑρ δι ἰθιοῆον ἔλεχρι ὅτοι, καὶ ὅτερον ὠκύρυῆον Χραφον, "ον οὐ κηρυλϑή-- 

Γαλατ. «0. 

α.Ἶορ. δι, κ. 

Ἢ 

γα! ἐ διά, ἡμιᾷς ὃ “χϑρελίπονϑμ, και λαίς ἡνείχεοϑε . Δ|9. γὸ τῦτο ατδόσεϑηχεν, Ὁ Οὐκ ἐκη--ς 
ε' 

ρύξαιϑν. ἀ 5 τὰ αὐζοὶ κεφάλαια τῆς πίφεως, τί τὸ το λέον;οσοω ὡ λιν ἀπωπν, οὐδὲν σελέ- 

ον ἐρϑῦσιν ὧν ἡμ(ς εἰρήχαι μϑν. καὶ ἐρᾳ πῶς αὐτὸ αἰκριξαῖς τί ϑησιν. οὐ γὸ εἶστε, εἰ (ὦ ὁἐρηδ- 
αϑμος πιλᾷόν {ς λέγ. ἔλεγϑν δ ἡ, πλέον, κ᾽ πλείονος δ μηγρρϑμῦτες ἐἰξοισιας, χαὶ 

«ἰό πολλου τῷ καίλλοις ΤΨ βρη». δίϑπερ σόκ εἶπε Τῶν ̓ ὦ ᾳ ; ὁἐρχόυϑμος ἄλλον Ἰησοῦ 

κηρύοσοι ( ὅπερ οὐ χε αν εἶγε τὴς [9 ΝΜ ἜἝλόγωνχα τασκθυνε) ἢ πνοὺ μα ἕτερον λαμ α- 
νετε ( οὐδὲ γὺ οὐ ἴρυνθα λόγων ἐωὦ χρείᾳ) τυτέρι, π᾿ λοισιωτέρρες ὑμας ποιξκτ' τίω γά- 
Θαν, ἢ ϑυαήζλιον ἐτερϑν,ὃ οὔκ ἐδέξζαιϑε ( συσὲ τοῦτο λϑγών 6δι.» παλι) καλῶς ἐείχαιϑε. 

σὺ δὲ μοι σκόπει πτῶς πϑμταχοῦ τῷ δϑελσμῷ κϑ.60η.} τῷ δυιλφιῶτι ὁτὶ Φοοἱὲν φξιην,υ.- 

δῈ 



«,Κοριξια. 

668 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ. 

δὲν πλέονι ,ϑὲ αὐνδὼἶ Ε ἰσενμωοκίω. Εἰπὼν)» ὅτι, Εἰ ὁ ἐρηϑαϑννος ἀἶλλον Ἰησοιω κη: 

ρύωσει, ὀπηίγατϑμ, ἣν οὐκ ὀκηρύξαμδι᾽ ἡ πνεῦμα ὅτερον λαιμδλϑετο, απο) σέϑηχεν, δ οὐ 
ἐλοίξετε᾽ ἢ, θὐαγίέλιον ἕτερον, ἐπήγαλμ,) σύν ἐδύξασϑε᾽ δγρὶ σόῥτων δηλῶν, τι οὐχ α- 
σλῶς, Εἰ πλέον ι λέηϑεσι, πυδεσέχειν σὴφ, ὁγὰ Εἴ ἃ πλέον" λέργϑισιν δ λειϑέώαι «- ! 

δ4, ὁ ϑρήκν αδελείφιϑη, Εἰ Ἀὶ σὴ ἐδι4, δ)9 συτεῖδ ΟΡ ἡμῶν ̓ ξἤρηται, ἥα ἡ ποὺς, Ἀοντυχὴν 

αὐζδιὶ κεχήνατε ᾽χατοι 6 ζῷ αὐτὰ λέηϑεσί, φησι, Ἄίνος ἔνοκεῖ αὐςδν' κωλύεις; ὅ2ι πυο-ὀ ὀ "τὰ λέν 
κρίσει χεγρημδῴοι, ἕτερᾳ Εἰσαγϑισι δόγματα. ἀλλα' τῦτο (ζ' τέως οὐ λέτει, ἀλλ᾽ ὕξιρον,͵Π εἰν, 
δ᾽ Ἴίϑησιν στὸμ λέγη, μιιταορὴ ματίζ ονται Εἰς υἰστοςύλοις Χολφοδ" τέως 5 ἐκ δου ἀ- 

νεπαηϑεζέρων αἰπαγή Τῆς αὐθεντίας αὐνΖὍ ὥυ μαιϑηζ. ὼὶ έν ὀκείνοις βασκαίνων, λὰ 
τύτυς ὠσφόμξόρϑμος, ἐπεὶ (ὃ) Απολλώ “5 σἰ οὐ κωλύει, χαήτοι ὀύδρα λόγιον. ὄντα; ἢ 19 

δυωατον οὐ ζαὶς γραφαῖς, δυλὰ ἢ τρακαλῷ, αὶ ἐχαγίέλλοται πόρεν αὐτόν; ὅτι ΜΥ τῆς 

ποιδυύσεως ἐκᾷνος ἡ τ δοίμΟ ὀρθότητα διοτήρει" ϑὅτοι δ τουνλωτίον; δ τερ ἀὐύζῖς πολεμεῖ, 
ἡ τοῖς μαιϑήτῶς ἐγκαλᾷ ποὺς ἀΐους κοχηνόσι, λέγων, ὅτι εἰ μέν τι τῦῦο"." ὀφειλόντων λε-. χώρῳ, 

ὕαι σδελίπορμδν ἡμεῖς, ὀσλλήρωσαιν Ὁ ὀκᾷϑοι, οὐ κωλύομδν ασοϑσέχεν. Εἰ ἢ πόύτω ἦπα 
ὠπήρτιςαι πϑρ ἡμδῖν, συνε" λέλειπῆαι, πύθενύμας, Εἷλον ὠκᾷιοι. δ καὶ ἐπεύγει Χένγων, 15. 

φ Λογίϑομαι γὸ μηδὲν ὑφορηχέναι Ὦ αἷὩ λίὴν Ὡἰποφύλων, . ἥουκέὴ σὸς μιοίκίᾳ, 

ὀκείνους, δλαὶ πσϑῆς τὸς αὐδὲ ΤΠέζον ποιούμϑμος τίου' σύγκρισιν. ὡφὸ δὲ ἐμοδ ον σὰ ἐὸν 
ἔσαισι, καἰκαίνων. τὼ ὅροι “πῶς κανζζυῦϑο, μοφιριοίξει. γὰρ Εἶπεν, ὅτι συ ον μιν τυλχέον 

Εἰπὸν ὦ ὑπιςολοι᾿ ἀλλα πῶς; λογίζομαι "οὕγχω νομίδω, ὅτι Οὐδὲν ὑξήρησα μλὶκ 

λίαν ἐὐἰποφόλων. ΤΥ δῦ αὶ τῶν ἐλώῆωμα. ἀνινὶ ἐδόκει δὴ ὃ αϑολαρύνᾷς ὀκείνες 10 
ὡομα ἔχειν πλέον, αὶ μείδων αἴθ ύκείνυς ἰώ ἡ δόξα,ὼ ἔμδηον οὗτοι παρεισοέγειν ἑακίζοες͵ δχρᾷ χαρὶυἷν 
τῇ» κσοϑς ἀΐζις ποιξται Ὁ σύγκρισιν μ(τ' τῇ πὐοϑσήχοντος αὐτῷ ογήμιατος. δ] αὶ μά ἐγ- αν ὀεθνη 
κωμίων αὖ ΡΨ Ἕμάμψηται, οὐχ απλώς ἣϊῥ χσοζόλων Εἰπώ, ἀνιὰ Ψ ἀν 5 λίαν; Πέ. ἕω 

καὶ Ἰάκωζον ὁ Ἰωαϑνίω δυλών, 
6 ἘΪΠ5 κα ἰδιώτης ᾧ λόγῳ, ἀν οὐ τῇ γνῶσι, Ἐπειδὴ Δ τύτῳ κῶνοι ἐστ ἐογέ-- 25 

κτοιὼ (ὦ) Αἱ φφϑείρϑντς Κορανθίους, τῷ μὴ φῇ ἰδιώται ἃ τῦτο τίθησι, δεικψὺς ὅτι Οὐκ ὁ: 
παιλουδεται τότῳ, ἀλλὼ  ὀγχαλλωπίξεται. ἡ οὐκ εἶπεν, οἱ ὶ αὶ ἰδιώτης ᾧ λόγῳ, ΓΟ 
κακείνοι. πτϑ 9 γοὺ ἐδύκει δχζρεξαύλλοντος τῇ κακείνας, ᾧ τύτυς ἐπαίροντος. ἀλλ᾿ αὑτὸ 
ἢ χαθαιρᾷ τὸ ποράγμα τὸ τὴς ἔξω σοφίας. χαὶ οὖν (ὦ τῇ ασοϑτέρα Ὠπιφολῇ καὶ σφόδρα ἰ- υϑέμ 

γωνίξεται αὐθὲ τότο λέγων, ὅτι οὐ μόγον σνυδν (ἰωτελὰ αροὺς κήρυγλα τῦτο, ἀλλὰ αὶ 39 

Ἰξχισκιαξῳι τὴ δόξη δ ανο9 ὁ Ηλϑον γϑῤ,φησιν,ὐ καϑ' ὑσῥϑογίω λό σοφίας ρὲ ὑμᾶς, 
εἰ ; "“»"ε Λ “χ' λῃ .« οἴ » ἢ 50 ἡ μὴ κενωϑῇ ὁ φαυρϑς Ὁ ΧΚρλτου χαὶ ὅτεροι πολλαὶ τοια τα ὅτι τῇ γνώσει ἰδιώται ἡφ ἥπερ 
χαὶ ἐσχώτη δθὴν ἰδιωτεία. ὅτε (ὦ δῶ ον τοῖς μεγαίλοις ὅδει συγκρίνειν, τοῖς ἀἰπτοσόλοις ἑάυ- 

τὸν συγκρίνει " ὅτε ἢ. δεῖξαι ὃ ϑοκοιῶ ἐλοήωμα ἰῇ, οὐκέτι, ἀλλ᾽ αὑτῷ συμιπλέκοτα ὦ 
“οραγματι καὶ δείκρεσι γηλεονέκτη μα Ὑϑτὸ μνόμϑμον ̓ καὶ ὅτε υϑὲ συοδ μία λμάγκη κα- 15 

τήπειγε, καὶ ἐχόχιφόν φησι γὴν" Σἰποσόλων δ}, καὶ συν τὴς ασοϑσνγϑοίας ἄξιον. οὖν- 
ζαύϑα ὃ πάλιν ὅτε χαιοθς ὁκάλει, Φησὶ μιηδὲν ὑφερηκέναι “ΨΜ αὑχὺ λίλω ὠαοσύλων. δε 
ὃ τῦτο μάλιςω ὠφελῆσον (ἦν μαϑηζχ κ΄ 5819 αὶ ἐπάγᾷ λέγων, 

Αλλ᾿ εὖ πϑρτὶ φλνερωϑάντες ὖ πᾶσιν Εἰς ὑμας, Καὶ Ὰ» ὠζα θα πάλιν 

δζαθάλλει (δ ψευδευποφύλυς, ὡς οὐ πϑρμουργίᾳ αἰϑεπατοιωζας. ζαύτα ὃ ᾧ ἐμπσδθοϑεν 40 

ὶ ἑαυ ἐλολῶν, ὅτι οὐ κτὶ πσούσωπον ἔζη, Οὐ νὴ δολών ἢ καπηλθύων (δ λὦγϑν ὠκήρύϊ- 
τον. κᾷιοι ἢ ἔτερϑι ὧς ἦσαν, ἕτερφι ἢ ἐφαίνογηρ, δλλ᾿ Οὔκ αὐτὸς. δ ἡὶ πθυτωχοῦ, μέγα 

φοϑνᾷ ἐλχὶ τῷ μηδὲν ασο3ς αἱ, ϑοῦποων δυξὸν ποιῶν, μηδὲ τ συκρυτήροϑώ τὰ καϑ' ἑαυ- 

οἰ κορδις, τὸν. ὅπερ ὁ ἐμιασόϑαϑιν ἔλελν, ὁτί "ΤῊ φνερώσει τῆς αἰληϑείας (μωιςώντες ἑαυῶδν 
Ὶ 

.«αῷς 



“ἶν ὶ χρό" 

ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΛΟΓ.νΥ; 469 
πρὸς πᾶσαν (ιωείδησιν δ, ϑοϑΐπων. γι δὲ Φησιν, εἰν πϑυτὶ Φανερωϑθέντες Εἰς ὑμας, 

“(ἢ τῦτο ἔσιν ; ἰδγαΐται, φησίν, ἐσμκεν,ὼ σύκ ᾿ὐποκρυτ]οιθα. λαιμθαϑομϑμ ρα τίνων, 

ἡ οὐ σιγώμϑν. “πολυ δ ζω λαιμιξαγουδν, ἢ ὐχὶ παϑλασοιου θα, μ᾿ λαμθλυειν, κα ϑούπερ 

οὗτοι λαμᾷδυοντες, λὰ πϑύτα “ποιούνϑρ φόνεροι "ὑμῖν. Ὁ σφόδρα ϑαυρροιώτος ὠκεί- 

δδυναὶ 5. γοῖς ἑωῶ «(ὦ ἀληθείας ἀπόμτω κατουγζέλλογος. 89 καὶ εξότυφας αὐζις καλὲ, ᾧ νιώ Ε.- 
, ᾿ » ,.« -" ; . : ν «ἃ, κω »,δῳρ » 

πων, ὦν πᾶσιν Εἷς ὑμᾶς ,καὶ ἐμισοϑοϑεν λέγων, Ου “ὃ ἄλλα »φαφουὸν υμιν, δλλ ἢ ἃ ἀἰ- ΦἰΚος.α.γ. ")- “αν 

ἐπί ἐκεί 

εἰἷρ σὲ 
ἐμ}. ὧτ, 
ΩΣ 

ν»δὲ 

να; γυωσκέτε, ἡ Ἐχιγινώσκετο. εἶτα Ὅη τρ τὴν καϑ' ἑαυτὸ ὦ πελθγήσιατο » βα.- 

ρέως ὧ ἐξης ἐπα λέγων, 

7ΠΗ αἰμϑοτίδν ἐποίησει, ἐμαυτὸν ζᾳπεινών,ἵα. ὑμεῖς ὑψώθητι ; 

ι᾿ο Καὶ ἐρμάωυδθνων ξ΄, φησιν, 

8 Αλλας ὠκκλησίας ἐσύλησοι, λαξων ὀνώνιον, χῦϑὸς τίω ὑμοτέρφιν ὁχρονίαν. 

Ο λέγ τϑτο ἐςίν ᾿ ον φενογωθίᾳ δεύγοιϑν. “ττϑτο γγδγ) 661 τὸ, ταιπτεινών ἐμφιν τον. 
τὔτο δῶν μοι ἔχετε ἐγκαλέιν, ἡ ΡΥΡῚ τῦτο και τεπαίρεοϑε μῷ, Ὧγῆ" ἐϊῳπείνωσα ἐμαυτὸν 

ασϑ σα δἶμ, φενογωρφυνϑμος, λικφἤων, ἵνα ὑμεῖς ὑψωϑητε καὶ ταἷς ὑψοιῶο οὗτοι, τύτν 
15. ὅγτος οὖν φινοχωθλᾳ ᾿ μάλλον ᾧκϑδὸ μοιωῦη», ᾧ σύκ ἐσκὸνδιωλίζοντο᾽ ὃ ὁ μεγέφη αὐ Ψ δρ 

ΣΝ χατηλορλα ὁ ΤῊς αἰ οϑενείας αὐ) ἔγκλημα, ὅτι σέκ ἦν ἀὐδις ἄλλως «ἰγαϊγήν, ἢ ασϑϑ- 

τερϑν τωπεινωθώτα, ἐγκαιλώτε μοι δέω οἷι ζα πεινὸς γέχϑια 1’ αλλὰ 9 τῦτο ὑμεῖς 

ὑψώϑητι, 65, γὰρ ᾧ λϑωτέρω ἔλεον, ὅτι διέδαλλον αὐζον, ὅτι πόλων μϑὲ ταστεινὸς, αἰ- 
στων ὃ ϑαρρῶ, ὡὠσολοχϑύρϑδμος πληηειπάλιν ἀΐοις ἐν ζεῦϑα λέγων, ᾧ τϑτ δὶ ὑμας. 

20 ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησαι. εὐνζᾳ ὅθι, λοιπτον ὠειδιςκῶς. αἰνὰ τὰ πσοήτερον Οέκ ἀφίησιν 

ἐπα ϑὴ ταῦτα φόνζωαι. Εἶπε γϑ,δυέχεσϑέ μα μικρὰν τῇ ὠφρφσύνῃ "ὦ ἘΣ ΡἮΜὝΘ΄ἀλλων 

αἰὐτε᾽ κατορθὼ μΐν, ἐν τύτῳ τρόζτῳ καυχᾶται. τῦτο γὰ  μάλιςα ζητοίσιν (Ὁ βιωτικὶ, 
ἢ ὧν τύτῳ καἰκενοι, οὶ δὲ ἐγδωπίας μέγα ἐφφρϑνοιωυ. δζρᾳ τῶτο οὐ ασοότερον Εἰς (ὁ ἦΜ κυ- 
διυώων ἐμξαλλει λύγϑν, σὲ Εἰς ῷ ΔΜ Ἢ σημείων, αλλ Εἷς ᾧῷ τῆς ἊΨ χουν αβο- 

29 ΜὌίας, ἐγ: οὖν τέτῳ ἐφρϑνοιω. ὁμϑ ὃ ἀὐζις ᾧ αἰνίη 6) πλουτοιωζα. Ὁ ὃ. ϑωω ματςὸν 

εἰντοῖ τῷτο ἐς!ν᾽ οτι ἐγων Εἰπεῖν ὅτι ἡ στὸ ὉΜ χρων ἐτφέφεν», Οὐκ (ἶπε τῶτο, αἰλλ᾽ ὃ μί-- 
᾿ νυ, Ἃ 3. » Ρ᾽ ! ΒΩ " ! . ,» 2} 

λιςα ἀύφις ονψέτϑοσπε, Ὁ σσεδ αὐτὸ ἐγκώμιον ζω, τῦτο λέγή, ὅτ φρα ὠλλῶν ἔλφῶον. 

δ οὔκ Εἶπεν, ἐλφῦον, ἀλλα, ἐσύλησα᾽ τατίές!ν, ἐγύμψωσα, ἡ πόνζῳ αὐφις ἐποίησα. 

ὲ ὃ δὴ μεῖζον, ὅτι οὐκ Εἷς αἰϑιοισίαν, ἀλλὰ Εἰς τίω δὰ ἀγαγκα ων “ϑείαν. ὁτὸν γὺ 

39 ΕἼπη, ὀψώνια, τίω ἀναγκαίαν λέγ ζοφίω. κα Ὁ χαλεπώτερον, Εἰς τίω ὑμδὼ “α9- 

κογίϑῳ ὑμῶν κηρυῆονϑυ καὶ νυ μδ ὀφείλων τρέφεοϑαι, ,Ὁ» ἑτέρων τύτων αἰσγήλανον. δὲι-- 

πλοιῶὺ ὦ ἔγκλημα, μάλλον ὃ τοιπλοίω᾽ ὅτι ἡ ΟΡ, αὐτοῖς ὧν, αὖ τοῖς “{ σκονούνϑρος, 
καὶ τί ἀναγκαίων ζ»Ψ, (οφίω, ἑτέργες Εἶχο ὥνσ “Ῥρηγσιωΐζᾷς. ἢ πολλή τύτων, 
αἰὩροολὴ “σοὺς ἐκείνοις. (Ὁ ὥ γὰρ οὖ βαϑυμία, ὦ δὼ ἀαυυδῃ" (Ο υδρ΄" ᾧ μα-. 

κρᾷν ὀντι ἔπομπον, (ὦ) ὃ σε εδ παρόντα ἔτρεφον. ΕἾζᾳ Ὁ), σφοδρωΐς αὐ ΠὝ᾽ κα ϑυκατο, 

ἠρέμα πῦῖλιν χαλᾷ [ο σφοδρὸν τῆς ἐχιπιμήσιως, λόγων, Καὶ λων πρῖς ὑμαξ χο 

ὑςερηϑεὶς, οὐ κα τεγουρ σα σχοϊγὸς. Οὐ γὸ Εἶπεν, οὐ διδωχατὲ μοὶ, ἀλλ᾽, ἐγώ 2) 

ἐλαῦον. φεῖδι.) γὙῈ} αὐὐμετι. αἰλλ᾽ ὅμως ὦ οὖν τῇ ὑφέσει τῷ λθγϑυ, λαινθοιιότως πάλιν 

πλήηει. ὦ δ “ρῶν, σφίϑρα ἐμφόυτικον, ᾧ ὦ, ὑφερηγείς, ἵνα γὰρ μὴ λέγωσι, τί ὅξζυ, 

4096] Εἶχες :ἐπήγαγε, ὦ ὑφυρυϑοὶς οὐ χατεναῤκηῆσα ὑμῆν. ονζρϑοι πάλιν μοτοίως ἀδθις 
“πἌήηει, ὡς ὀκφηραῖς τίου τοιαύτίου τιϑενζις Φοραν, ὡς βωριωοιδνας. Εἶτα ἡ ἡὶ αἰτία, 

κοιτηήχϑολας μιεςὴ, ὁ ζιυλοτυπίας οόμύσω. δ) ᾧ ἀὐθήκεν αὐτίω οὐ πσδϑνορυνϑμως, αἰλλ 

ὡς διδεούσκων πόαν, ὁ οἷρα τίνων ἐτφάφη, ὥςε ᾳὐυποπύως διεγείρειν πάλι Εἰς ᾧ τῆς ἐ- 

λεημοσύγης λθ.ϑν. 

ιν. 3 

9 τὸ 



Ϊ 

β 

| 

᾿ 

κι Ιά, 70 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὃ τὸ γοβύςερημά μϑ, Φησι͵ πρρϑσανεσλιήρωσειν ὼ ἀδελφοὶ ἐλθόντες απὸ Μακε- 

δυγίας. Εἶδες πῶς αϑοζειωιι πάλι, Εἰς μέσον ἀγὼν ὧν  [ ακονισουμδίοις. ; σεί- 

τερον) Εἰς Ἰππϑυμίθιν ὐΐοις ἃ ἀγων τῷ μαϑεῖν Ἄνες αἱ α᾽ ᾿ Εἶν οὗτοι, ὅτι ἐλοῖν, ἄλλας 
ὀκκλησίαρ ἰσύλησει, πότε ὼ, " θιο μαι ; ἀὐδις τί ϑυσιν᾽ ὃπτρ ὑεἰὶς ὑλεημοσύνξευ ὐὐφύς κα νοι 

περέπεπι. ὥν' ̓  γῆνϑονῷις οὐ τῷ [μι εϑρένψαι ῷ Ἰἰπύφολον, πεί)ᾳ ᾧ ὦν τῇ ἢ τ 3 
Φιλιπ. δὸς, ποήτων μὴ γ,ηη ϑίώαι βονϑεία. αὐτὸ ὃ αὶ ἐὐδὶς ΜΜαχεδὸσιν ἔλτςελλων λέγ, οπὼ παῖς 

χξθαις Μϑ ἐπέμξατι, μΜ", ὲ ὡπαξ,κὶ Κ᾿ δὲς, Ὁ Ὡ Φρχῆ τί ὦ διαήελίου. Ὅπερ ἀ ἐ ἐγχώμι- 

ΟΥ μέγετον αὐ“ἦν ἰώ, ὅτι δξ αὐ ὝὙιΤθ δ" πασοϑοιμίων ἐλαρεψὰν. αλλ ὄρϑι σπλρτοχὸ ὅ τίὼ 

εἰδω ἀὐιν πϑόνα ᾧ οὐδωυμο" «αἰϑεοισίλω. τῷ ἃ Δ δὰ Εἰπᾷ,ϑτι πϑρωιὰ ὑπρνδεὶς ».. αἰκιοίω. 

ἐδηιξεν ὃ ΟΤ] ΧΩ Κορυνλίων! ἔδει! πραφέωναι. ῷ ὃ Θἰπῴ, Ὁ ὁτιδὺ ὑφέρημα μν ΎΟΝΝ 

ρώσειν, δείκψεσιν, ὅτι σσοδ ἡ ἥτησᾳ. καὶ αἰτίλν πίϑησιν Οὐκ οὔσοιν. ποίων δὲ ζωτίω, ὃ 

τέρων λαίῷ. ὦ γδὲ ὑσέρημαὶ μοῦ, Φησι, τε σεινεπτλήρωσειν (ἐλϑόντες. αἰ τῦτο, ὅταν, 
οὐ ̓τρυτεγαιβκησει, Ἢ αἱ ὃ μη ̓ ϑαῤβᾷ. ὼ μάν ὅζρε' τίτο, αὐτὸ ποῖ᾽ καὶ δείκρεσι ὅγε μ᾽ ἐς 

ξης, αδὰ ̓ οὐλέγῃ αὖτε σαφές, ἀλλὰ ; συσκιάζει, αἰφεὶς τῷ » (μμυειδοτι ἣν αχροωμϑῥων. 

ὰ συνϑοινόντως αὐτὸ οὐδείκνυται “ἰα' τὰ ἐξα, λὺ γῶν, Καὶ ον ποτὶ ἀζωρη ἐ ἐ- 

μϑυτὸν ἐτήρησει, αὶ τηρήσω. Μηγὸ νομεισηντ, Φησι, ζωτα λέγη με ἵνα λαάξω. ῶ 

ἢ), τηρήσω, βαρύτερον, Εἰ μηδ᾽ ὅτι αὐτοῖς θαρρῴ, αλλά καϑυίσταῖξ ἀπέγνω τὶ λαξῷ “Ὁ 

αὐνδμ, δείκνυσι: Β ν ὑ βαρ οὐὐόιζον 5) τῦτο, δ ἐλεῦν, ἀραρη ἐπι ῥῆσαι, χα) τηρή- 
«᾿ Κορ.θ.,.. σω, τϑτο ὃ - τῇ «εντέρᾳ λέγη, Οὐκ ἔγραψα να οὔ ουτὼ δύνται τ ἐμοί. χαλϑ γὴν μοι 

Ὡὐποθεινῷ, ἢ ἢ Ζ καὐχῃμοὶ μὸ ἵνα τίς κεγώσμ. ἢ ονζωῦϑαι πάλι, ἀθαρὴυ ὑμῶν ἑαυτὸν ἐ- 

πήρησα, αὶ ἔτι τηρήσω, Εἶτα ἥα μιὰ δόξῃ ἰαὺ τὸ μάλλον" ἔππασάσωαϑαι αὑςᾶν ζωωτο κι πιαίαι 
λέγην, φησὶν, 

10 Εςῃν ἀληθέα Χοιφοῦ ῳὡ ἐμοί. Μή γομκίσηντε ὅτι “ἱα τῦτο Εἶπον,να λόίζω, 

ἽΝ μάλλον ἐφολκύσωμαι. Ἔ γδ, Φησι, αἰληθφα, οἰ ἐμοὶ, οπ ἡ καύχισίς ΜΥ αὑτὴ 
ου ̓ φραγήσεται οὐ τοῖς κλίμασι της Αλαΐα. ἴω ν μή τίς αὑτὸν νομείσῃ πάλιν ἀλ- 25 

γεῖν ἔχὶ τύτῳ, ἢ ὀργιζόμϑμον ζμῶτα λέγω, ὼ καύχησιν ὦ πυράγμαχαλᾷ. καὶ ἐν τῇ Ὡγο- 
«. Κορ θ.5. τρα ἢ μοίως ἐδ κατεσκθθαζεν. ὦ ὡςι αὶ μηδὲ ὄχᾷ πλῆξαι αὐζις, Φησι͵ Τίς δὰ νυ μοΐ 

δφηνὸ μιαϑος; ; ἵνα, ϑυαγίς λιζόρϑινορ ἀδώπορμον ϑησω ὃ βαγέλιον τῇ Ὁ Χειροό. Ὁ ὥασερ 

ὀχᾷ, μμιοϑὸν, ἃ ἅτως ογζυῶϑα καύλρεα καλή, ἵνα μεὴ στφόδρα αἰαεμύωνται τὶς λεχϑρθίοις, 

ὡς αἰτοιῶτι μ᾿ ̓πὔδέροντιρ. ᾿ γὰρ δ ᾷ ὑμᾷς δῶτε φησιν: ; αλλ ἐγὼ ου δέχομαι. ὸ "δ, οὐ 35 γι" ἡάτο, 

φραγήσε,),υἰπὸ μετα φορᾷς Φ ποτα δι, " ἀυτοῖ φήμης ὡς ἡ πόμτουχοδῃ ῥῥουσης ὅτι σλρμ- ἝΩ 
ὅλμει. οὐκ ἐμφοάοσετε τῳίϑόματι τίω πϑραίου τίω ἐμέω. ἀλλ᾽ οὔκ Εἶπεν, οἕκ ἐμ-- 

Φρίοστε ( στρ πλνκῆωκώτερ»») ἃ δλλ᾽ οὐ φιροιγήσεται εἰν τοῖς κλίμασι τῆς ̓Αχαΐας τού» 
πάλιν χαιοίθν διδόντος δω, ὼ στφοδρα ἰχφμὸν αὐςὧν κοϑελῷ αὶ Ὁ λυπῆσοι, εἴγε μόνους αὺ- 

τοὺς αἴδητήτο. Εἰ ἰγὸ ἐκαυχάτο, πϑυταγοῦ ἔδτι καυχάοϑτη ᾿ Εἰ: ὃ ὠ ὑμ μόνοι δζᾳ, Αὐ 1.2. 10. ἐμῶν 

«οδέμιλν ἢ 'σως Ῥ ὑμϑν. ἵν δίων μη τα λογιζονϑμοι αὐϑυμώσιν, ἐρρι πῶς ἀὐδῷ' δορθούτω, 1, ἐδ, 

11 Δια τί; ὅτι Οὐκ ἀγαπωυμαξ: : Θεός οἶδ᾽ 

Ταχέως τίω λύσιν ἐπαγαγω, κφι' θὐαπαλλακίως. Φλλ ὅμως ογον τως ἀπήλ- 
λαΐζω ἀὐζυς ΥΜ [ἐγκλυμῆν, συοδ ἐγ} Εἶπεν, ὅτις Οὔκ ἐφ  ααϑενᾷο, εἰσὶ ὅτι ἐφ ἰοωρϑὶ, δᾺ 

ὅτι ἀγαπώ ὑμαξ . μάλιςα ὀπύτεινον αὐ δὲ! τίω χατη)ϑείαν. “αὖ ΝῚ μάλιρα Φιλεὶν 40 ,,. 16 

εἰὐζυς ὦ, ὦ μιῇ ᾿ λφιμξαμειν 4» αὐ, Ὧ, σφόδρα ἐπλήῆοντο. ὡς: οφαντία ἐποίὶᾳ απὸ 

τὰ φιλῷ, ἢ ἐλαμέανε, ἡ οὐκ ἐλομΟλυον. κὶ ὃ ̓ ἀναντιότης, «οὐ Ὅαι; πίω ω διδὸν τῶν ἐξιν. 

ὼ οὔκ εἶπε “ Ὑ ΟΣ τοῦ ἰλαμυίω γῆ, σφόδρα ὑμας ἀγαπῶ, ἐπεὶ κατηγρείλῃ αὖ.- 

ἿΜ Εἶχε τῆς αεϑενείας, ὁ Εἰς Ὡἰποοίορ ον ον, δ λ᾽ ἔπεψαν εἰς ὑτέρὸν αἰτίλν ᾧ 
λ96)9ν. 
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οὐδ δῆν 

ἡμῶν. 

0: 

40, 

αξδινν 

ἄκη 

ἐπέρνν», 

ὁ, Ἰλὶς ἀ- 

ἦμαξαν, 

ΚΟΡΙ͂Ν. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΎΤ. ΛΟΓΙ͂.νγ. ὅγι κἀκ κα, 

λόγϑν. ποίὰν Ν ζυτίω: ᾽ν ἴνα ὀκόψω τίω αφορμζωὼ Τ᾽ γελόντων «- 

φῳμέάω,, ἦα ν ᾧ καυχῶνται, θυράϑ αἷσι χαϑῶς ἡ ἡμές. 
Ἐπάδ γὸ το ἐαονυϑαζοι, λαθίω ἕνα ϑύρ4ν, ἢ ζωτίω λϑαιρᾷν δ τϑτο ὙῈ ὅδ 

ῷ ὁ σεμνψωον.) μδνον. ἵνα τοίνιου μεηδὲν πλέον ὃ ἐχώϑὶ͵ ᾧ " νῶτο δίοργω γώσαι ἔδει. ὧ » τοῖς 

4 ἄδλοις ἡλαήωμθβοι σειν. οὐ "Ὁ (“ ὁπτρ ἐφ) ὅ' στῶς. ὀἰκοδὸμᾷ τοὺς βιωτιχούς, ὡς Ὁ 

ΜΙᾺ ̓λαμθλθεν. πονῆρς δϊωυ ὧν ὁ  δζραῦο λϑφ, τη μάλιςα, ό δελέαρ χὶ Κὰ ϑῆχι, βυυλρυᾶῦνος 

αὐούς εἰς ἕτερᾳ ΚΥΥΑ λάψαι, ] δὲ μοι ὼ τοῦτο αὐ αυὐχρίσιως τῇ. δθπερ οὶ ἐ- 

“πϑν͵ ὧν φχατώρλωσαι, ὅλα τὶ! ΠΧ καυχώνται ὁ κ) εἰφ' αἰλαζονείαν σχ ῆοντος ἰώ, ἐ- 
χαυχῶντο »δρκ Ἢ τούτο ὃ οὐκ ἦσαν. ὯΝ ὃ ϑυναγον λὐδρα οὐ οὐ μόνον ἐφ᾽ οἷς ὁδκ ἔχᾳ καυχαοῖ, 

"9 υὶ διά, δλ' Οὐ ϑδ' οὖν οἷς κένθη). ̓ καθοττερι ὁ ἐἰδικάθλος ὧτξ ἐποίει, καθιῶ ὁ πατϑιαρ- 

ΩΣ Αὐρᾳαμ, λέγων, Ἐγὼ δέ εἰμι γῇ καὶ αὐοδὺς, ὯΦ γὸῤ οίκ εἶχον εἰπτῷ αἰμδρτή- ΤῊ. "ἢ. κζ. 

μᾶτα, δλλ' ἔλαμπεν τὸ κρυτοβθωμούτων, πϑρταχοῦ ̓αξιδρακοὺ, ὍΝ μη Ἰϑϑρων πγα 

χραϑ ἑαυτοῦ μιογεφίων λαθίω, ἔχ! υἱω φύσιν καΐο φεύγει. καὶ ̓Φ ὃ τῆς γῆς ϑομα 
ὁπωσδήποτε σεμψόν, ὁ ὦ τῆς αὐνδο  αγοϑσέδηκε, δδ ἐγεῤ99 Ἢ ἐλέγε, Τί χὐυβηφλνά- Σειρ. κθ, 

[Ὶ ἐται γή (π᾿ ᾿ανοδὺς: ; 
Μὴ "δ Μ9!Ι τὸ ) ἀγϑυς οἱ οἴγτης τῆς ὄψεως, μιηδὲ ῷ αγαπηγανϑμογε ἀὐχένα, μηδὲ ζω Ἀλφ- ἮΘΙΚΟΝ 

εἶδα, ὃ Ὁ ἴσαν, κὶ τος ὠκολούχες, αἰλλα' πού τιλέυτά. ζωῦτα “πόμτα λογίζοὺ () . 

πσολτῖλ 4, ἐδ" ὃ τὰ φαμόμϑμά λέγῃς, φ ἔγω συι ζῳᾳ ἐν τῶ γῥάφα;ς ἐῥώ,ϊα κολλῷ τϑεων 
λαμασέτερᾳ. «λλ᾽ ὥαυνρ ὁκῶνα. μὰ τίωυ ἊΝ ου ̓ )κυμαζομδυ πω ὁ ὀξσίαν αὐὖἥἶἝἅ ἐραίνήες 

20 ὅτι πηλος 651 ὦ πϑρ᾿ ὕω δὲ μι δὲ ζαῦτα. ᾧ γὰ ὶ ᾿ωῦτα πηλός. μᾶλλον ἢ, κὶ τρὶν ὃξᾳ- 
λυϑέεαι, κα «δνέοϑαι κόνιν, δ ἐζόι μη τῦτον ῷ αἰατεταρϑρον πυρέήοντα; ψωρβῥαγοιώτα" 

ἡ τοῦτο σοι ἀαλῴφοισι, ἐρήσομαι τ γέγϑνον ὁ πολις Κόσμος ὀκᾷιος, ποδ5 ὃ οἴχεται ἡ πλλὴ 

ολακεία, Ὁ) ἢ ἐϑερρι ποία Ὑ70᾽ δούλων, καὶ αὶ «ὐδεουσία, ν' χρυμέν, ἱ κτη μκούτων, ποῖος 

λύεμος ἐπεισυλϑων ἔξεφυσησε πόρτα. δδλὰ ἐρᾷς, 97: ὁ ὅΧ] τὴς κλίνης κεί μου Φέρει τῷ 

25 πλούτε ἡ τῷ ᾧ τύφου ζᾳ σύμξολα, ἐεϑῆτος λαμρς Ἰθηκειμδῴης, πεῤντων ὁ σπλυσίων 
«αὐ» περιπόντων, δήμωι δ φημοιώτων. μάλιςα δὴ ὺ Φῦνα κριταΐγελώφ. πλίω λὼ 

ὲ ̓ζωῦτα Δ ϑέως ἐλέγχεται ὥασερ ὀῦϑος ΟΝ οἵτο. ὀρὸν ΝΥ 'ζὸ οὐδὸν χαθωμνν Ὁ» 

τῆς πύλεοως πυλών, ἢ ὑ τοῖς ἱξσκώληξι οὐραδόντες ὃ σῶμα αὐθυφρέφωρδυ, πώλιησε  - 
ρήσο (σῇ, “ποῦ πορύυε.) ὁ ὑπολις ὄχλος ὀκῴνος: ἢ γέγϑνον ἡκριαυγὴ, ὼ ὀϑόρυς ος ; πο ἢ ὈῚ 

39 λαμπάδερ: ὐποῦ ἢ Φ οἱ Ὑιῥ γωνα,δν. ; αβα μὴ ὀνανρ᾽ φᾳυτά ὅ61, “(ἢ ὁ ὀβροντοα βο- 

αἱ: πού τὰ φύμαοι τὰ πολλώω οχῴά τὰ κελυγάζονπα, κα ὺ κβοκκελδνόμϑμα ϑωῤῥῥνν ὁτί 
ἰδγ ιν ὁ “ οὐνδὶς θαΐγατος ; ϑνιὼ ζαύτα ἔδει λέγεοϑαι τω μη αἰκούοντι ̓  Δλλ᾽ ὅτε ἡρπαζεν, στὴ ἐ- 

πλεονέκτει, (π μεἰκρὸν αἰωλαξλνία ὁ ἔδει λέγη, οὐ δὲ! φαρσεῖν, συνεὶς αϑάνατος, τι. 

“ἐς τὴς μυίας, σξίσον τίου 'ϑχιϑυμίαν, μηδὲ ϑαβστιῶ φ ἀϑδυσυμδύῳ. ἐπεὶ τότω ἡ ὦ τὰ 

45 (ιαύτα τεῦ "λέγ, ὁ Φειδορϑῥων δὴ ὶὶ Εἰρωνάνορδνων. ν᾿ Ὑδ ΓΝ Ὑϑτο αὖ τὸν Ν χε ϑαῤῥψν 

λοιπὸν, δα δεδοικέναι κὶ Ὁ τρέμειν. δλ᾽ Εἰ ὴ ἐκείνῳ (αὐτα λύξητα λοιπὸν ἀξέλϑοντι ὃ 
φαΐδιον, καγ( τὰ αὐτὰ νοσοιῶτες τυ" τ’ λουτοιύτων, ὼ Ἐχὶ ὧ σῦμα αἰκολουϑτιώτες, ἀ- 

κουέτωσαι!. ΤῊΝ γοῤύριασενϑν «ὑαὶ τῆς μέϑης ν᾽ χριμόώτωι δυσὲν τὸιούτον «ἰγνοῦ-- 

σὴν, δ ὧὖ τῷ καιρῷ ὀκείνῳ, ὅτε ν ὁ λόψις τῦ δ κειμδῥου πιρούται ῶ λέρϑψϑνον, σωφρονεί-- 

49 οϑώσαν, παιδαίιϑωσαι, οὐγνοοιοῦτος ὅτι μεπερόν ὕφιρον " ἀύζις" ἡξουσιν ᾧ απάχοντες ἴω 

ὥς φοξεραῖ ὠκείνας βὐϑιωας, κα ῶ δοεώαι δίκέω ὦ ὠν᾽ ̓ἥρτασαν, ὧν ἐπιλεονέκτησαν. ὺ τ 

ζαδια ποδός ὧν πως, Φησι; μάλιςα ὦ πολλοῖς χά! τῦτο ἡδὺ, ζ ἰδῶ κόλᾷ- 

ζόνδυον ῷ αἰδικησειντε. δλλ ἡμῖν οὐχ ἡδὼ, δυλαὶ ὃ μή παϑεῖ κακῶς. ἐπεωνωῖ 
σφόδρα ὑμας ὦ Ὀὐποδύχο μι, τὰς Φλλοτθίαις Οὐκ ἐφηδορμδῥοις συμιφοραῖς, διλα τίω 

οἰκείθν 



χν αν, ὅγν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
οἰκείλν ζητοιζῳς αἰσφώλειδν. φέρε δῶ καὶ ζαὐτίω ὑμῖν ἐγζνήσομα!. δ γοὺ παρ αὶ δ ῤ.- 

|: ιϑϑοΐπων παδω μϑρ χαχῶς, αἰ πυοτεμνόμθα τὸ “οέοις Οὐκ ὀλίγϑν, φέροντες μναίω εῷῷ 

᾿ γυόμϑνα. Οκ αβα αἰδικου δα. λογίξε) γὰρ Εἰς ὦ ὄφλημϑ ἡμῖν τίω ἐπήρειὰν ὁ Θεὸς, 
β ὑ χρῷ τὸ διρνν λένε, δολαὰκὸ τὶ τῆς φιρανιϑερπίαρ" σ᾽ τῦσι κα ἀύωϑων οὐκ ὄμι ςς χα, 
ἱ γὲ παϑύντικαχῶς. πύθεν τῦτο δὴ λόν, φησιν ; ἔπαϑον αἰσωῦ τ Βαδυλωνίων (ὦ) Ἰουδιαγοί πο- ς 

τεκοικῶς᾽ ἡ ὁ Θεὸς οέκ ὠκωλυσιν,αλλ᾽ σ᾽ γτή)9ν}» ππίδὲς γωυνώκες, ἀλλὼ κῷ ζιύτω 

ἡ αἰχμαλωσία αὕτη κϑ' λϑωλογίλν Τα δοτημούτων αὐζοῖς γέχϑνε ποθι μωϑία, ὁζὰ τῇ- 
Ἡσιμι τῷ Ησαΐα φυσὶ, Παραχαλῶτ, αἰδχιαλῶπ τὸν λαδν δ, ἱερής, λαλήσατε ἴχὶ τίω 

καρϑὶδν Ιερφυσα λήμ, ὁτι ἐδιζα» ὧκ χἕοθς Κυρίου δε λᾷ ταὶ αἰ δὰ τήματα " αὐτῆς. ἡ 
Ἡσικς. «ζ, πάλιν, Δὸς ἡμῖν εἰρζωυζωυ" “πόρτα ΝΣ αἰπτόέδωχας ἡμὶν οὺ ὁ Δαζίδ Φησιν, ἴδὲ ὧν ἐϑρῦς Μϑ, τὸ 

Ὑλαθηδ ας ἐπεληϑιυύϑηφαν, ᾧ φες πασας ζᾳς αἰ μδτίας μον. καὶ ζωΐκᾳ τὸν Σεμοεὶ κοιταρώμε- 

εἰΒάσωρ. φ, γον ἐφέρὺ, λέγά, Αφες αὐζον, ὅπως ἴδῃ Κύριος τίου τω πείνωσίν μιὰ, καὶ αἰταποδιῷ μοι ὀμτὶ 
τῆς ἡμέροις ζαύτης ὑτὸμ γὸ μὴ" αἰμιωύῃ αἰδικουμδῥοις, τότε μάλιςα ὠφελουθα, Ὦ λο. χιέμωων 
γίξεται γὸ ἡμῖν Εἰς αἰ μδοτήματα, λὺ εὐγαράφως νέγκωμδν, ὦσε ὅτὸμ ἴδοῃς πε λούσιον ἀδανύμμαι, 

Ι. πάξοντα πϑνητα, ἀφεὶς τὸν ἐπηρεαξόνϑμον, δοίκρυσον τὸν ὐρῥπαΐζοντα, ὁ (ὦ Ὁ» ὕσπο- 19 “ 
ὥϑϑηται ῥύπον, ὁ 8 «ϑςρίζεται ρύπον. οὕτω καὶ ὁτὺ Ἑλιοσαίου παῖς ἐπαϑὼν ἔχι' σῷ Νεε- 

μαῤ. Εἰ γδ ὁ μὴ ὕρπασιν," δνλα ὃ ἐν ἀπάτῃ λαῦᾷν, ἀδικία. Ὅἱ δξίυ γέγονεν» ἔλᾳ- χ' ὠμέμι 
(ε (Τ᾽ τῆς ἀδικίας ἡ τίω λέτοχοαν᾽ ᾧ ὁ ἀδικηθεὶς, ὠφελᾷ" οὶ ἀδικίέσας,τὸ μέγι- ὩΝω 
κα ̓βλῴπήεται.τῦτο ὶ νιῶ 6 τῆς ψυχῆς Ὅλα ̓νὺ τοσούτον τὸ ἐφῖν, ὅτι τ το μόνον πολλαΐκις ᾿ 
ὕλεων (ὃ Θεὸν ἐποίησε. κα ὁ πάσχων κακῶς ὀύα ξιος καὶ βοηϑείας, στὸμ ἴθ᾽ ὑπ ολῆς 10 
τῶτο πάϑη, ὶ Εἰς τίω ἑαυζ" συγνωμώιυ (δ) Θεὸν Ὠπασῶται, αὶ Εἰς τίωὐ ἀϊμμυαν τὰ 

Ζαχιά ας; ποιοῶτος οὐτθῦ)εν Ἢ μόγον, δ [9 ὁ τοῖς βαρθωροις ἔλελν ὁ Θεὸς ἀύωδεν, Εγὼ ἅ ϑρε- “ἰκρδαὶ 
᾿ δωκᾳ ὠδηις Εἰς ὀλίγα" αὐτοὶ ἢ ((μυεπάϑεντο Θἰςκακώ᾽ δορὶ τῦτο ζῳ ὀμήκεςα πείσοι-- 

᾿ ται. θγλβύθιν, οὐκ ἔριν σύ οὴν (ὃ Θεὸν ὕτω φϑβοξιωοι, ὡς ὃ ὐὐπαζειν, ᾧ βιαξεοϑω,καὶ 
πλεονόκτεν, τί δύποτε; ὅτι σφόδρα θύκολον ζιτης “ἰπενεοϑαι τῆς αρίδτίας, καὶ » ᾿ς 

- ὅ91 Φισικὴ ὠοχλούσα Ὠιϑυμία,δλλαὶ πὸ ῥαϑυαίας οἷ. πῶς δξω βιζα» χακϑν αὖ-- 

τίω ὁ ὡἰπόφολος καλέ; ἡ γὰρ ἡ ἐγὼ τῦτο λέγω" δλλὰ αϑὲήμας κὶ βίδα αὕτη, οὐ ; 
τίω φύσιν τῷ ποφάγματος. καὶ, Εἰ βούλειϑε, ποιησωκῖθα σύγκρισιν, ὸ ̓δωρϑμ ποῖον τυ.-- 
δοιγνικαώτερϑν» χϑυμάτων, ἢσωμαΐτων ζχιθυμία. δ γὰρ οὐ θυρεϑιόι μεγαίλους αἴδρας κα-- 
σαξεδληκὸς, τὕτο ες ὃ χαλεσσώτερον. Οὐχοιώ Ἰδωμὸν τίνα μιέγὸμ κατόδς γρημαίτων 39 

| Ἰχιϑυμία. φϑείδνα." δλλα οἰκίξις σφόδρα, ᾧ ααὐῤρριυϑύους,τὸν Γιεζὴ, τὸ Αγαας, ἢ [ψ.- 
δι, διὸ ἱορᾷς (ἕξω Ἰουδαϊκοις΄" Ὠπϑυμία ἢ σωμώτων, τῷ μεγαίλυ σοῦφήτε ὠϑεομε- 

τοτὸ Δακίδ. αὶ ζωῦτα λέγω," συήνωμιζωυ διδους τοῖς «ἰ πασὸ ἐχιϑυμίας τοιαύτης αἰλισχο-- 
[ μένοις, αἰνλαὶ μάλλοι ἐδριῤνήφειν παρασκθυαζων. ὅτὸμ γὰ δείξω μέγα Ὁ παϑος, τότε 
; μιάλιςα «ὖςἄν' δείκψυμι συγβωμης ἀἰπάσης αἰπεφυρηρϑμοις, εἰ ΡΨ ἡγνόεις ὦ ϑηδίον, 35 

Ι Εἴχες Εἰς ὗφ' τῶτο καταφυλ εἶν᾽ νωυὶ 8. Εἰδὼς ἡ ἐμπίπήων, Οὐν αὖ δϑίης Ὁσπολθγίὸν κάμει, 
ἔνα. κα τῦτο, (ὃ τώτο παῖδα, κ᾽ πλείονος Εἦλεν αἰ πυρξολῆς. καΐτοι σοφώτερος ἐ- 

| ον χαίνου Φ εὶς γέγϑνε, ὁ πᾶσειν ὃ τίω ἀλλίω ἐπῆλϑεν ροτίωυ" αλλ διιθς ἰ πὸ τύτν ὅ'- 
' τῷ σφοδροίς ἑάλω, ὡς καὶ ἐν τοῖς χαιοίοις δέξαοϑαι τίω πληγάωυ, καὶ ὁ (ζ πατὴρ αὐέφι, 

' Δλϑεμαγήσοιτο τίωὐ πάλζων, ἢ πάλιν ἐξεφόμω ϑη᾽ ὧπ ἢ. ἐδὲν τοιούτον ἐπεδείξατο. αἰ 9 40 λαϊμρ 

«Κορ ζ. 8, τῦτο ἢὶ Παῦλος δλέγέ, Κρῴοσον 661 γα μιϑσοι, ἡ πυρφόορϑω᾽ ὦ ὁ Χοιφῦς,Ο δυῳ αἰ μϑμος πϑϑῆωι 

Ματῦ. ὃ, ἐζ, χωρῶν, χωρείτω. αἷθὲ ὃ χοημῖν οὐχ, οὕτως᾽ αλλ, ὃς ἀφῆκε ζα αὑποωβχοντα τῳ, ἐ- 

"Ἠα γῇ. ιϑιχγ. χα τοντοιστλ ασίογα, λήψεται. πῶς δίζυ, φησι, αὐδὰ Ὑϑν" πλουτοιώτων Εἶπεν, Οτι δυσκό- 
λως ᾿χιτεύξονπι τὸς βασιλείας ; πάλη τίω βλακείλν αὐτῶν" αρνῆόνβδνος, οὐ τίω τυ- 

οανηδον 

“,αὐηῖν 

βέμ 



| 

Ι 
ΚΟΡΙΝ. ἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ, ΔΟΓΙκΦ, 573 ὃ . ᾿]) 

φανίδα Ἢ γρυμῶν, ἀλλα τίωὼ σφοδϑραν αὐ ἹῬΔ4ῶ δουλείλν. ᾧ τῷη ᾿ ἕξ ὧν Παῦλος πωαῇ 

(ἰψεξούλδυσει δῆλον. ὀκείνης ὦ γῈ} ἀπάγει τῆς Ὀηηϑυμίας λέγων, Οἱ 3. βουλόμε. ὦ κεφ, 
γο! ἡτλιουτεῖν, ἐμιπί]οισιν Εἰς πειρασμόν  Ἐχὶ ὃ ζαυτης Οὐκέτι, ἀλλὰ ποὺς χαιοὸν ᾿} 

"» μόνον αἰ σ λύσας, καὶ "πότῳ συμφώνως, πόλιν Ἐχὶ ὦ (ἀωέρχεεϑαι συμιζουλθυύει. δί- ᾿ 

. 4 δηῖκε ἴρὶ κύμᾳτα τὴς ἐχιδυμίας, μήποτε ναυάγιον ἐργάσηται, χαλεπόν. τῶτο αὶ ὁρ- | Ι 
οἷς εὐτονώτερον πάϑος. ὀργίζεοϑτω ὧ Ὰ σἕκ ἔνι, μηδενὸς ὄντος τοῦ παρφξιωώοντος ᾿ }}} 

Ὠϑυμῷν δ᾽. λμώγκη, ἢ τῆς ὄψεως τῆς Εἰς τῶτο κινούσης, μοὴ Φαινουϑῥης... δ᾽ ζωύ- Ϊ 

ἌΡ “ἰὸν ( οὐκ" ἐξέκοψε καϑούπαξ, δνλαὶ δ, Εἰκῇ, πτοοσέϑηκεν "τ᾿ αὐτίω Ἐχιϑυμίδν ματϑ εχς. Η 

ὀῤᾷλον, δλλα, τί ἄϑρων. Διὰ γϑὺ (ιὲ Ὀγπϑυμίας, φησίν, ὅκα φος τέων ἐἑαυΐ γωναῖχᾳ “ν ς.ς. 1} 

τούῤχέτω. ι ϑησαοίζειν ὃ οὐτε Εἰκῇ, ὅξομη Εἰχῇ μυξχώρησε, φῳᾳ ἃ ). πὸ πα ϑη, ᾿Ν 
γζείας ἕνεκεν ἡμῶν οὐεφυτθύϑη᾽ ἷρ ἃ παιδὸ ποίας, ἔζχι)υμια, αἷρ ἢ βοηθείας δ" β Ϊ 

ἀἰδικυρνϑρων, γή" Ἐπιϑυμία 8 γοημῶν, οὐδακίφφ. Οὐκοιι Ογοδὲ 661 φεσικὸν ὃ παϑος. 

κι ὕτὸμ «ἰ πσὸ τώτο ἀλῷς, τοσύτω μᾶλλον τοὶ αἰθάςτι πείσῃ, δζρ δὴ τῶτο καὶ δεύτερον 
Ἰχιπρέπων γάμον ὁ Παῦλος, (τὶ γοημῶν πολλίω ἀἰπατὺ τίω αἰκοίξειλν, λέγων, Διαὶ « κοριε.Κ. 

τς τ οὐ μᾶλλον ἀϑδικξαϑε: ὀρ, τὶ νὶ μάλλον διποχερᾷοϑε; ὁ ταδὶ (ὦ χϑλϑονίας δχαλοχθωϑμός, 

“φησιν Βπιταγά Κυοίν ἐκ ἔχω" ᾧ, Πρὸς ὃ συμιφέρον ὑμὴν λέγω,ἐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν (χι- κὸν ζκι, ἢ 
(άώλω. στὸν ὃ αὐἰϑὶ χομῆδο λόο»ς αὐτῷ, Ἐχοντές, φησι, σκεπασματα, ἣ (, φίω, τύτοις «Τιμ. τῆ. ἼΠΠ 

3 ἂν ! "“ .. 7 4 ὯΩ,,. ε ᾿ ι 
το οκδϑησο θα. “πὼς δίζυ, φησι, τότῳ μιαλλον κυλίσχον ) πολλοί; οἷι ὑχ, ὅτως Εἰσὶ ποὺς 

ἐδ τὐϑαταῆομϑμοι,ως ποῦς σέλγειθν ὸ πορνείδν. ὡς Εἴγε ὁμοίως ἐδύκᾳ ἐὴ δεινόγ Οὐκ 
20 δν ζαγέως ἑαίλωσαν. ὅτω ὼ ὦ ἀϑλιω πὐρϑένοι ὐκ ναι τϑνυμφώζος ἐϊξεξ λήϑησαν, ἐ. 

στοιδὴ ( μίξονα λὠταγωνις ἴω" χαταζαλϑύσαι, ἐσὺ τῷ αἰοϑενέφερε ") μιηδὲὶ ὄντος ἐ- 

Ολήϑησαν. μ( δ τότου κὠκφό ὕθιν Εἰπεῖν,οτι Εἴ τις Ὀχιθυμείας κρ αἿ, εἰ σα γοημοίτον 

ΞΠΞ ας “---πτ- πα τ ΠΡ" 

γικάται ᾿ συνὰ ἐχιϑυμίας πολλαϊκις κροτᾷ, ἄλλα! πὸ Φύσεως ὄλαχε ῶ μὴ σφόδρα ὐνο- ν 1 

χλῴοϑαι ὐτεθον. κὶ γὸ πόρτες ὁμοίως Εἰσί χατωφερᾷς. ζῦτ᾽ δὼ Οἰδῦτες, ἃ ὁ μὴ 
25 οἰ πυῤδειγμμα ΥἾν᾽ χὔλϑόνων (ωεχῶς τ» ἑαυτοῖς φρέφογτες, φθύγω νϑρ Ὁ πονηρϑὲ τῷτο 3.-- 

οἶον. Εἰ δ παρθενία ΘΟ δὲν ὠγησιν, δλλ "αἀπτώλοντο μι μυρίους πύνοις καὶ ἱδρώτας ὀκᾶ- 

γαὶ Ὁ] οἰ τίωὐ φιλαργνείδν " τίςἡμαξ δξαιρήσι"), εἰ τώτῳ αὐϑεπέσωϑυ τῷ παϑαι; δ πα.- ᾿ 
ἀμμῖγωι, οακαλώ πϑϑζῳ ποιῷ, μῆτε αἰλώλαι, μὔτε αλέγνῶς " να πορίζναι, αἰλλα' καὶ ὡ[αρρῆ- 

ξαι ἴῷ χαλεπὰ ζαῦτα ϑδισμα'. οὕτω γδρ διωυησόμεϑου πσϑὺς (δ) οὐρανὸ ς΄ἴῶαι, καὶ 
30 δ." μυείων ἘὨχιτυχεῖν ἀἐγαϑών " ὧν Ἄθοιτο πόρῷᾳ ἡμας Ὠχητυχοῖν, χαΐσατι καὶ φι- 

λανϑεφπίᾳ. 

ἰπῴροντο 

Λογ. κδ, 1. ΟΙ ΓΑΡ ΤΟΙΟΥ͂ΤΟΙ ΨΕΥΔΑΠΟΣΤΟ ΔΟΙ, 

ἐργάται δόλιοι, ματαση μαιτιζόμϑμοι Εἰς Ὡτοφσυλοῖς ΧΧολφοῦ, εν" 

5 ὸ91 λέγφς; (ὦ) Χειςὸν κηρυῆοντες, (ὦ γοήματα μὴ λαμίλίοντες, (ὦ 
Ἄν δ, β᾽αήέλιον ἕτέρον μεν ἐπεισοίγϑντες, ἦ ϑυδαν πόςολοι; ναί, φησι" χαλ 

δὲ ἀὐξ' δὼ τὗτο μαίλιςα, φῇ, ζωῦτα αἰ σνυκρίνονται ττλυτα, ἵνα, 

αὐπατήσωσιν. ἐργαίται δόλιοι. ὀργάζονῖ) υϑὲ 5,5, ἀλλ᾽ αασῶσι ' 
Τδὶ ̓ ) Ι ΒΡ: .«ΔΔ.-: , " , ωη -« 2 Ν Μ ᾿ ' 

(Ὁ Δ) Ὁ πιφυτῶμϑύα. ξὴ Ν᾿ ἔπωσιν δι ἑτέρως σέκ αὖ Ἄμοιντο 6). ᾿ 
“41 θα) ἱ 

πο δοκτοι Χ.) ποδόσωγίφον λαξόντες τὴς ἀληϑείας, τω τὸδρά - ; ΗΝ 
μα τῆς πλαΐης αἰσσυκρίνονται. ᾧ νϑ τοι χοή ματα, φησιν, οὐ λαμιλύοισιν, ἵνα. στλείονα, "! 
λοίβωσιν, ἵνα ψυγὼ σολέσωσι" μᾶλλον ᾧ τῦτο ψεῦδὸς᾽ καὶ ἐλοίμξανγον, αἰλλ᾽ ἐ- Π 
λόνθανον. ἡ τοῦτο δείκψεσιν ἐν τοῖς Ῥχτοῦσι. ἡ δον μὸν )ὺ ἠνίξατο ὠΐφ᾽ Εἰπών δα ἐν ᾧχαυ- 

Ομεγίοί. τοῦῃ. 3. 1 γον), ᾿ 
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β 
β 

ἑ 

{τ ὡ 

Δυκοιζ,!. 

όγ4 ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

χῶϊν. ἐνρεθαῦσιν ὡς φημ. πλίω αἷνν ὕξερον αὐτὸ σαφέσερον ἡίξατο Εἰπων, ὅτι εἰ 

Ίἰς ὑμας ς΄ χα τερϑίει, εἶ τίς λαμῦλμει, ΕἸ τιφ ἐπαίρε!), τατε αἰόχεοϑε " νοῦ ὃ. ἕ- 

τέρωϑεν αὐτῶν δζμ άλλει λέγον, μετα οριματίζομϑμοι. δόμα, μόνον αὐτοῖς, ἡδολτ τοῦ 
οήζατυ ἐλικέτω. 

14 Καὶ συ δὲν ϑαυμιαφῦν. Εἰ ΣΡ αὑτὸς ὁ Σατὸμῶς μιεταογημαπίζεται Εἰς: ΝΣ 

γέλϑ' φωτὸς, 

1 Τί μέγα, Εἰκα ὦ Αἱ ϑ'κονοι κυ μετα ορημαιτίζιν.) ὦ ως ἐὔρῥωνοι λχφιοσώνε: 
Ως Εἰδ4 λκυμάξειν, τοῦτο δ λαυμαίξειν" ὦ Κ' τώτων,; Οὐκέτι. ὁτὸ Ν᾽ ἃ διδα.- 

σχαιλος αὐ πὐϑΐᾳ τολμᾷ, σεν ϑιωυ μα ςῦν “δ ς σϑνος ἔπεοϑαι. τί δι΄ ὅξην, ἀή- 

λον φωτός! (ὃ παρῥνοίδρ ἐ ἐχόντα λέγ, () ᾧ ᾽ Θεῷ αἰδεφώζῳ. Εἰσί ἰγοὶ Χ, ἀήτλοι σχϑ-- ιο 

ποῖς͵ [ὁτοὴ ὦ τὸ χαθων, ᾧ σχϑτεινοὶ καὶ ἁ μοι, ὼ πολλοις ο » δῴκξολος τως ἡ πάτησε, 

μετα ματιζὀμϑμος,οὐ γυόμϑμος ἀγίελος φωτῦς. ὅγω ϑ ἡ ὅτοι ὁ οδμῥα Ὡἰποσύλιν κξιφέοεσιν, 

οἵκ αὐτίω τίω διυϊαμων. συν ΩΣ ἰοζίουσιν. ουὐνὴν 5 ἢ ὅτω οἰ ϑ ολιχὸν, ὦ ὡς τὸ ζω 'χί. 

δυιξίν τί ποιφν. τι ι δὲ δ 1' Ἁἰφομα διχαιοσμθης ἢ } ὁπερ ἡμής ἐ ἐσμεν, δ αγξέλιον κρρύοσοντες Ἶδν διάμν 

ὑμῶν δισιοσιωυξεω ἔχον. ἢγὸ τῇ Φησιν, ἢ ὁ] ϑηχφίων ἐμ ὀὐδρὼν ἑαυτοῖς «ἰξετλέασι δξον. 1 

πὼς δἶχυ αὐ ϑν Ῥχιγνωσό θα ν ὐπὸ ἔργων αὐτῶ! καλῶς ὀχρατος Θἴπε. δ ὀὐαγ- 
κοέζεπα τοὶ ἑαυψ᾽ ὃςῖγαι κατορλώματα σ᾽ τίω ὀκείνων κακχίδῳ ἴ αληλα, ἵ ἴα, υὐπὸ τῆς 

συγκείσνως φλυώσιν ᾧ νόει. καὶ ὠέλλων πα' λιν ̓ἀμίαμειν Εἰς τὰ ἐγκωμια τα ς- 

αὐλὸν χατη)ϑρᾷ πότον ὠκείνων, ἧνα δείξῃ λὐαγκαιαν σαν ἀὐτν τίω εἰ ανόϑασιν, ἵνα 
μή τις ἐγκαλέσῃ ὡς δὶ ἑαυ Ὁ λέγϑνσι ,᾿ χαὶ φυσι, 29 

ιό6ό Πάλι λέγω. Καὶ γὸ ἤδη πολλῇ ἢ «ὐεϑδἰϑρθώσεις ὀχρ σαι" δλ᾿ ὅμως οὐκ 
Ἔροῦσι τοῖς Εἰρημδύοιρ, λα ὑπάλν λέγω, Μὰ ἥίς με δόξῃ ἀφορνα ἰδ. 
Τοῦ ΩΣ αν ὠκείγων ζω ἔργϑν, τὸ΄, αἰτιάς γὼ οὔσης, καυχαοϑαι. σὺ δέ μὲ σχϑπτ δι 

ὁσοίκις ἐμζαμνειν' 'μῷλει Εἰ ἕν: οἰκείοις ἐπαίνοις, ̓ «πρρανακρούς!. τὸ γὴν πρήγα Χ' "ἶνα 

ἰφρρ( ον 21, φησι, τὸ καυχάοϑαι. ἐγὼ 3 οὐχ ὡς ὀμοηταίνων αὐῷ πώ ὅλλα ἀμαιγ- ες Κι " 

καζόρνϑμος. Εἰ δὲ οὐ ; πείϑεοϑε, δλα' ὁ λυαγκίω οὖσοιν ὁρώντες, καιταγνωώσιοϑε᾽ οὐ ὕ.- 

τῷ τ΄ δαιτήσομαι. Εἶδες πος ἁλωξν πολλέ ἔσαν τίω μα γκζω τῷ λέγην: ὁ γα μινδὲ 
ζωτίω αὐπτουφελλόμδμος τίω “ἰαροψίων, οὐνόησον ὅσίωυ βίαν να ἐμεινο Εἰς τὸ λέγειν, 

ἀ παῖς ὠδινε καὶ Ὄ ἐξιαζετο Εἰπεῖν. δλλ᾽ ὃ ὁμῶς αὶ οὕτω μετοζως φ Ὡρλγματι κέγθηται. 
ν γαρ Εἴπιν,᾿ "να καυχήσω μ(φ. αὶ μικρὸν μέλλων καυχά εϑαι, πάλιν αὶ ἐτέρα, κέχρηται πα- 30 

οα τίσει λέ: γῶν, 

17 Ολαλ,κ ν κ᾿ τὶ Κύρμον λαλώ, αἰλλ᾽ ὡς ὧὺν ἀφρν(ιωῃ, εἰ Ο᾽ τη τῇ “συνςκάσε 

τὴς καυχήσεως, Ἴρμβ πος τ καυχάοϑαι Οὐκ ὦ ἐς! μᾺ " Κύειον: ; Οτὸμ γαρ πὰ 5.04 

ποιησητέ, φησι, λέγετε ὅ αὶ αἰχρεῖοι δούλοί ἐσμεν. αλλ αὑτὸ ἅ καθ᾿ ἑαυτὸ τῶ ἐς! κῃ, ᾿Κύ. 

ἐμὸν ̓ Ὡσὸ 3 τῆς ὀζονοίας τὗτο γΥ. ΟΥΡῚ τοῦτο Εἶπι, ὑλαλώ' ἰ τίω αἰτίαν ὀζεθαλλων, 35 

εἶλλα τὰ ῥήματα. . ἐπεὶ ὁ σχϑ πος ὅτω λιωμια φὸς, ὡς ὑῶὼ; βήματα σεμνιώει. ὡασερ γοὶρ ὁ 

Φονά κ' ἤσφολβα κεκωλυρδῥων ὡ ὧν, ἰστὸ ὁχανοίας πολλάκι, ἡυδυχίμησι, α κ) τὸ ̓ αὐἰξετόμνε- 
οϑαὶ οὔχ ὃν ΧΡ τ Κύρκον, Ὄπο τὴς ὀζανοίας τοῦ γέγϑνον' οὕτω τὸ ῥκαυχά οϑαι. αὶ τί δὰ- 
ποτε ὃ κέχρηται ἀκραξολογίᾳ, τοσαύτη: δῶ ΣΝ ἵτερον ἐπείγι), ᾧ ἐκ «ὅβιοισίας κα Ὁ τοῖς 

Ἰπιλρμρλνεοϑαι βουλϑιϑύοις χαείξεἢ μόνον να Εἰπν τὰ : ὠφελοιώζα. ὦ γὰ Ρ ἱχφρα: ̓μὦ 49 
πᾶσαν ὀμελῴν τίω σία ληϑοτα, ἀλλ᾽ ὡς ἐν ἀφροσύνῃ. «ελτερόν Φητιν ὄφελον, ἡνεῖ- 

χροϑέμεν μίκρϑν τῇ αἰφροσύνν" γιευὶ ἃ, ὡς ἐν ἀφροσύνη. ὅσῳ γάρ πόλεσι, τοσύτω μάλλον 
ὀκκαϑαιρει ᾧ ίρον. εἰζἵα μὴ νομίσῃς πϑλυτα χοῦ εὐ αὐοηταβειν αὑτῶν, αὐοϑσέϑηχέν, ἐν 
τη τὴ «ἰαοοςαάσει τῆς καυχήστως. κι τούτο Ὁ. μέρρς, φησίγ᾽ ὡασερ αὶ ἐλεαν 

δ ὖἷνϑ, 



ΚΟΡΙΝ. ΕἘΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. ΔΟΓ. κΦ, ὄὅγς χον ια, 
λολυινα μὴ καταιοειυ ϑώρϑμ" ᾧ πσροσετίϑει, ἐν ζύτη τῇ κ᾿ πσοςάσει τὴς καυηήστως, 

ἀλλαχοῦ παλιν εἰπων, Η ὦ βουλδϑομαι, κ σείρκοι βσυλθύοιαι, ἵγα ἡ τὸν ἐμοὶ ὃ ναὶ γα! ὁ β. Κορ. ανιζ, 

ποουου ,ᾧ δείξας, ὅτι οὐ δειύαται πϑρυτοχοῦ ὧπερ ἐπαγίέλλο.) ὁ πληρϑιώ ᾽ ὯΝ οὐ χτ' “" 

στέρκα βουλόυεται, ἥώ μή τίω ε( πσόνοιδν ζιυτίων ᾧ ἐχτ τὸ δόγμλατας ἐλκωσωσί Ἴι- 

5 γές, φησι, ΠΠιφὸς 5) ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγϑο ἡμδ ὁ πσϑὴὺς ὑμαξς Οὐκ ἐδμεν ναὶ χα οὔ. χα 
εἰ Ι 2} 3 ι ! π] ! [ ! ἢ λ ε; ἢ 

ὑπὸ 09, “πόσου ἐμσόϑοϑτι εὐπῶν, παλιν ᾧ ἐτέρφις ίϑησιν Ὡσολογίας, παϑός ες ουτῶ, 

λέγων, : 
18 Ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κῦ σείρκα, κάγω κρυγήσολι. Τί, κὺ σαρκα: 

πὸ Ὁ ἔξωθεν, Ὁἰπὸ εὐϑμείας, Σἰπὸ πλούτυ, ἐἰπὸ σοφίας, ἐἰπὸ αν «ἰϑιηομέω ε γὴν ἢ 

19 ασϑ,ϑιοὺς ἙΦρλίους, οἰπὸ τῆς Ὑ" πολλών δύξης. ᾧ 9έα ((ωύεσυ. ὠκῴνα ἄϑησιν ὥπερ 
Οὐ σἶγα, δείκρυσι, καὶ τότε ὁ αφοοσύνων. Εἰγὰ ὃ Ἐλὶ τοῖς ὄγτως ἀγαϑοῖς κφυχάοϑα ἀ;- 

φρϑσύνη, πολλῷ μάλλον Ἑῆχὶ τοῖς μυηδὺν οὖσι, καὶ τῷ. ἔς!ν ὅπερ, οὐ κὶ Κύριον, καλῇ. αὶ 
»ὰ» ὀφελθς Ἑδραίῖον ἐκ ὅσες τοιαῦτα. μὴ τοίνιω νομίσητε, τι ὡς Θρετίω αὐτοὶ τίϑημι' " 

λ ) Ὁ ὀκᾷοι καυχωνται,αὐαγχαζομαι καγω' εἰντεῦθεν τέωῦ σύγκρισιν ποιήστεοϑτο. ὁαΐν᾽ ΐ 
15 ὁ δρλαχού ποιᾷ λέγων, Εὔτις δοκεῖ πεποιθέναι οὐ (θρχί, ἐγὼ μῶλλον᾽ αὶ ὠκῷ, ὀχοὶ εἶν᾽ πο- κ,)σ. γ». δ. 

ποιϑύζῳς Ἐλὶ τότῳ. ὥασερ εἰ Εἰ ἃς δύοις λαμ τσοϑ ὧν, ἡὶ φιλόσοφον ἐλόμϑμος βίον, ᾿ 

ἴδοι μέγα φρϑνοιῶτας ἐτέρφευς ἔχ θυ μνεία, ἡ βουλονϑμος καϑελῷ αὐδὥώ.Θ ἙἥἫὉ φύσημα, ἀἰ- ᾿Π} 
γαΎκαοϑοῇ τίω οἰκείλν αἰδεφλύειὸν Εἰπῷ,, οὐχί κϑωπιζόμϑμος, ἀλλαὶ ὠκείγοις ζαττι- ἢ} 
νον. πῶτο δὲ καὶ ὁ Παῦλος ποιᾷ, Εἶτα ἀἰποςας, ὠκείνων, (ΧῚ Κορινθίους ὁλόκληρον τίου α]-- ἷ 

20 σίαν χενο!, λέγων, ὙΠ . ᾿ " 

19 Ἡλδίως αέχεαϑε ΟΜ ἀφοϑνὼν. Ὧδε ὑμιᾷς αἼτιοι τύτων, ἡ μάλλον, ἡ ὠκῶς-. ' 1} ̓  

νο, Εἰγὸ μη ὑμεῖς αὐ δὝ, ζωείχεαϑε ἡ πϑρεολο ρας τόγα- ἐκείνων μέρος, σϑεδν ἐ- ᾿ Ι ὲ 
μιν: φϑεγξαμάν᾽ ἀλλα ὃ ὑμετέροις “κήδομρ! σωτηρίας, ἡ συγκαταῦανω. αὶ ἔρφι “πῶς καὶ ᾿ ' 

μίψτ. τίω Ἐχητί μυησιν μετ᾽ ἐγκωμίου τίϑησιν, Εἰπὼ)», ἡδίως αϑέγχεοϑε Υδυ᾽ ἀφρόνων, ἐ- εν 

ἐπι 25 πήγαγο, ᾧ φϑνιμοι ὄντες. ΑΦρϑσύνης γϑγ ὃ καυχώοϑαι ἡ ὄχι τοιούτοις. χαίτοι Γ ἢ 

ἐχοίιῦ Ὠχιτιμῆσαι, κὶ πεῖν, μιὴ ὀὐένγγσοϑε Ὑὖμ᾽ ὀμοήτων᾽ αἰλλαὶ μ(θ' πλείονος αὐο' ποιεῖ 
αὐθιοισίας. ἐκείνως ( γὸ ἔδυ ξον δ ὡς αὐτεφερηνῦρος αὖ μ᾽ Ὠχιτιμάν " νιωωυὶ ὃ δείξας ἑαυ-- 
τὸν χα ον τούτοις κρουτδιώῶτα, ἡ συσὲν δὴ ζωτα νομίζοντα, μειζόνως αὐῶν: δἰϑρϑούται. 

πως ὃ αγὴν ἡ Εἰς ᾧ ἐγκώμια ἐμξάλλειν ᾧ τίω σύγκρισιν, τίου πολλέω Κορινϑίων δια. 
30 λοφρέπειαν ὀνειδίζῳ αὐδῖς, δτι (ἴθ᾽ αἰ πυβοολῆς ἀδθις χαϑυπεκλίνονο᾽ ᾧ σχόπτ4 πὼς κω- 

μῳδί. ΝΕ 
20 Ανέχεοϑε 25}, Φησιν, εἴ ἧς ὑμᾶς ατεοϑίι. Παίς δῶ ἔλεγες, ἵνα ον ᾧ καυ- 

γῶν), δρεθώσιχαϑὼς κὶ ἡμεῖς ν ὁρᾷς ὅτι δείκγεσιν ἀύζξις λαμιλμονζῳς,ὺ οὐχ ἁπλαῖς λαμο 
Ολυονζμ, ἀλλὰ ὼ (9 χἰχροολὴς ; τὸ Ψ κατεοϑίοιν, τῷτο δηλοὶ, Εἰ πευμάφχατα- 

45 δουλοὶ, Κα “οήμουτου ὑκίϑν, φησι, ὸ ζῳ σωμωτω,ὼ τίω ἐλϑυϑερλαν ὀϊξεδώχατι, ὅτο 

δ μεῖξον τῷ λαξεν, τὸ μεὴ μόνον δΨ' “ρημῶν, αἰλλὰ ὰ ὑμῶν αὐ!ὖμ κυρίοις φῇ. ὃ καὶ ἐμι- ͵ 
, πυϑϑοϑεν δηλοῖ λέγων, Εἰ ἀλλοιτῆς ὀξοισίας ὑκϑν μιετὀχοίσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ἡμεῖς; ες 'ἸῸΡ 9. 4. 

Ἰμίηαε τα τὸ χαλεπώτερυν πσϑείϑησι λέγων, Εΐ τις ἐπαίρε.), Οὐδὲ 95 συμμέξος 
ὑμῶν ἡὶ δυυλεία, συοϊδ' ἥμεροι (ὦ) δέασοται, ἀλλαὶ Φορτικϑὶ χαὶ ἐπαρϑεῖς. 

“9 Ἐἰ τις ὑμας Εἰς παδύσωπον δέρει. Εἶδες πάλιν ἔχέταωσιν τυρριννίδος ; ζωῦτα 
3 ᾽ «“ ᾽ν ) 3 3 ) 4 3 3 

δὲ ἐλεν, οὐχ ὅτι Εἰς ὄψιν ἐτύτδονηο, αἰλλ᾽ ὅτι διδαύ)υον ὠδες καὶ ἡτίμζον. 83 

ποδλσέϑηκο, ΠΗ 
21 Καπὸὰὶ ἀϊιμίδν λόω. . ΤωώνγδρεΕἰς ψι τυτουδύων οὐκ ἔλρῆοι πάρετε, 

τί τοίνωυ 'τντν βροιτ᾽ αὐ ἰαυοϑτερον ; "ποία, ἢ (ᾳύτης τὴς δεασοτείας πικροτέρρι, ὅτὸῳ ᾧ : 
Φμεγίοῖ,[ΟΠ1,3. [1] 2 χα 1}: 



χες ἰα. 6γό ΧΡΎΥΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Ὁ χοίματα ὑμδιυ, αὶ τίωυ ἐλάυϑερίδν, ὁ τίν" τιμιάω ἀφελόμϑμοι, μηδὲ οὕτως σιν ἡ- 
μερ9ιΙ, μηδὲ ον ἴῴξει δούλων ἐαΐσιν ὑμᾶς νϑμέειν, ἀλλα ἡ πθμτὸς “δἰογυρωνήτῳ ὑδραςίκώ. 
τερϑν ὡσιν ὑμῖν χα γθηρδιοι:; Ως ὅτι ἡμῴς παϑενὴ σαμϑρ. 

Ασαφὲς τὸ Εἰρηνῦδον. ἴ)4, γὸ Φορτικὸν ζωῦ, ὀζοὺ πη οὕτως ἀύ' τιϑήκεν, γα κλέψᾳ 

τίωλ ἐπαάθειλυ τῇ αἰσειφεία. ὃ γὸ βούλεται Εἰπιᾷν, τῦτο ἔς! " μοὶ γ} οὐ δωυαίμιϑαι 5 
ὁ ἡμής ζᾳωτα πυιφν: αλλ᾽ οὐ “ποιούψϑῳ. τίνος δξζυ ἕνεκέν αὐδὴν λνέχεοῦε, ὡς ἡρδὼ μιῇ δυ-.. 

γάμων ζω τὰ ποίφι; ἔγκλημα (νὴ τὸ μωρᾳινόντων ὀυέχεαϑαι ᾿ Ὁ 2 ὦ οὕτω καταφρο- 
γον Τῶν ὑμίϑν, ὑρπαζόντωι, ἐπαφοϑυϑέων, τυτήρογτων, οὐδ ἐν ἀἰὐπυλογίδν ἔγϑι, υδ' αὐ λο- 

᾽ν ἵνα, χαμὸ γὰρ τῶνο τὸ τὴς ἀπάτης ΕἾδὺς. (ὦ (ὦ γὰρ ἀπατῶντες αὶ αϑρέγεσι, καὶ 
»λακύλουσιν ᾿ τοι ἢ ὁ ἀπατῶσι, ἢ λαμθαύοισι, ὶ ὑδρίζουσιν, ὅν οντῖλ σκιὸρ δῤ φοίητε τὸ 
συγζνω μῆς, οτί (ὧν (ὦ ζα πειοιοῦζος ἑαύζιυς δὲ ὑμᾶς, ἤα ὑμῴς υψωϑητι, αἰ ϑήνετι, «ὃν ὃ 
ὑψοιώζᾳ ἑαύζυς ἵνα ὑμᾷς ζω πεινωϑητι, θαυμάζετε. μὴ )» 'ὸ ἡμάς Οὐκ ἡδωνα μεθα, 

ζαῦ τα ποιφν; αὐλλ᾿ οὐ βουλῤ ῖβα, τὸ συμφέρον ὑμῶν σχϑποιώτες, ὠκῷοι ὥ ΡΨ "ὺ- κὰ 

μάτερα καϑαιρρώτες, αὶ" ἑαυ σχϑπούσιν. ὁρὰς πϑυζα, χού, δξ ὧν αϑξρησιαξεται ασοῖς κα ἐμὰ, 
ανεἧν, ἐκ τύτων αὐτῶν ὁ Φοξζ; Εἰ »ὰ» δα τοῦ αὑτὸς ἡιμάττί, φησιν, ἔζη ψ' τὐτ]ου- κ5 την: 

σιν, ὑξραζοισι" διυνα μεθα ᾧ ἡμής ζω τα ποιᾷν, δόλϑεϑαι, τοῖον, ἐπαίρεφ χαθ ὑκῷν. 
Εὖδες πὼς δλέω ἐπ᾽ ἀὐφις ἄγει τίω' αἰτίλν, ἢὶ τῆς ἐκείνων ϑἰπενοίας, καὶ τῆς δοκούσης ἐ 

, αἰφροσύνης ἑαυζ! αὶ γδ) να ἐμφιυτον δείξω λοις τά τερθν, αλλ ἵνα ὑμᾶ; αἰπαλλαξω 
᾿ ζωτης τὸς πικρᾶς διυλείας, αἰαγκοίζομαι μικρῷ ικαυχασῖ,, δὲ ὃ ἐχ «πλας αὶ λι- 

ὐνϑνα ὄξετάξων, ἀλλα ᾧ τίω αἰτίδν αυδςι9ς αι. ἐπεὶ ἢ Σαμουὴλ ἐγκώμιον αἰ ΧὩ: ἐ-- 1ο 

4,Βασοιβιγ. αὐ (ωέϑηκε "μέγα, ὁπ ὦ Σ«οὐλ ἔγεμε, λέγων, (γον φιγὸς ὑμίϑν ληφα, μόφον, ἡ γε 

αὐφύδημα τἡ “ξεπίασα ἐναύμφνν αλλ ὅμως Ογεεὶς ἀγκαλά, τὸ ὃ αὔιον, οὐ κάμῳ-- 
πίξων ἑαυτὸν ἔλφϑμ,, ἀλλ᾽ Τὴ βασιλέᾳ καϑις αὶ ὄμϑηω, οὖ φπρλογίας ζίζει βούλεῖ 
πουδεύσαι ὠκόνον ὭΡᾷον ἥμερον (ἢ). ἐπὶ σκόπει (μεσιν. αϑόφητα. μᾶλλον ἢ, Θεοῦ 

1] Φιλον,ϑοσ πίαψ. ὅτι ὦ δ τὐποφρόψαι ὠΐοις ἐςουλεῖρ, πολλαὶ Φοῤτιχα (ἀωαγαγωῶν, (-ας 

λέγε φϑδὲ τῷ μέλλοντος βασιλθύεν᾿ δῇ, ὑτι μον λκριϑρίϑως ζμ γι ὥχας αὐνννμ ποιήσει, 
ποιψϑμας (ὦν αἰδρας, ἡμιόνων δγχιςῳι. ὁ γὰν “ᾧ ἀχριδείας ἐπεΐξνει τίω τῆς βασιλά- 

ας ϑεραπείαν ." ἐπ, εἶδον σε τῴτων κρα λυοιϑέοις, αἱ λλα αἰΐαζα, νοσοωνς, καὶ ἅτως αὖ-: Ἰσπειλ 
1} δ φεῖδι), ἐῤυθαίζει (δ βασιλέα φρᾶον τ. χρυ τὸν αὶ ἀὐτὸν ὐράγει μδλτυξρ. “ἦν 
! ᾿ .ὃ δὴ ἐδικοιζετὸ ἃς τσδϑς αὐτὸν ζπ, οὐεῖξ οὐνεκαίλει ἴα Ὡπφλογήσητο ᾿λ ἴα ὠκάνον Ί10 

Ι «,Βασις δ. ποιήσῃ βελτίονα, ζωῶτα ἔλεγε. δ9 ᾧ ἐπήγαγε καϑαιρών αὐτο ὃ φύσημα, Εδν' αἰκού. 

Ι Ἐπ σητευμιφερ᾿ ὁ βασιλάᾳ ὑμόν, (οὶ ὶ τά Ἐδιν ὑμῶν αἰγαϑαν" ἐδυ' ὃ μὴ ἀκούσητε, τὰ οναμτία 
Αμιζ δι ὠπόμτα. ἡ Αμμωὼς  ἐλελμ, Οὐκημέωυυ «γο94 ἡτης, συλ υἱὸς πυρηφήτυ, δλ  αἰπο- 
“: λοςνμῶυ συκάμινα κψίζωνυἡ α!έλαξέ μα ὁ Θεὸς Οὐ ὀπαίρων ἢ ἑαυτὸν ἐλεγμ,ἀλλα ὅχι- 

Ι} φομίξωνςδς αὐ ασοτῦ] θύονζως αὐτὸν ὅχ ὡς ποδεφήτίω, αὶ ἵνα, δείξῃ τι Οὔκ ἀπατά, οὐδ 35 

! Μιχ. 7... οἶκον λέγη (ωῶτα ὦ λέγει. καὶ ἕτερος πάλιν ὃ αὐ σίδηο ἐμιφαίνων, ἐλεὴνι Αλλὰ (ὦ ἐ- 
γὼ οὐεπλήαϑέω ἰοζύος Κυρίου, εν πνϑύματι ὺ διωαφιία, ὼ ὁ Δαζὶδ ἢ τὰμ τὰ κῦ τίμ 

αὐῤκτον ἡ (4) λέοντα διηγεῖηο, ὄχ! κϑιρωπιζόρϑμος, αἰλλ᾽ οἰκηδὸ κῶν ὧι μέγα ᾧ ϑοκαφον, ἐ- 
λεγν. ὅη ἊΨ ἡπίςι! ὅτι αἰθκες ὦ τῷ βωρθωρου γυμϑὲς, ὁ μηδὲ Ἄσλα οεγκεῖν 

διωνάμὅμος, ζωαγκαάϑη προοιοκῖν ἀποδείξεις τὴς οἰκείας ὀδρείας. ἢ τὸ κρἐασεδὸν ὅτε ,ο 
ὠφέῴλε τῷ Σαοὐλ, οὐκ ἐχιδεικψύνϑμος ἐλεὴὴμν ἀπαρ ἐλελῃην,αἰλλαὶ πονηροὶν Δ. ακρϑονθμος 

«ὑσσοήίαν, ζὼ κοιτεσκέδωσειν ἀντι λέχϑντεφ, ὅτί αὐελεὶν αὐτὸν ἤ9ε.λθ. δὲ! τοίγιυ πὸμταιχοί 

τίω αἰτίαν ζυτῷ. ὁ "Ὁ “σοὺς τὸ συμφέρον “ἿΠ αἰχουόντων ἐρῶν, κἀν ἐγκωμιαξῃ ἐαυ- ' 
τὸν, οὐ μόνον σῴι ἐγκαλφαϑοὴ ἀξιος, δϑννα, ἡ φιφλυρύοϑει" κα΄ σιγᾷ πότ, ἐγκαλεῖ- δ' αγω 

οϑαι 



ἐᾷ ἐκ 
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εϑαι" ἀξιος. ἐπεὶ ὶ ὁ Δα()σὴ τότε Εἰ ἐσίγησιν ἔχ τῷ Γολιαὶο, οὔκ ἐῤ εἴασαν αὐτὸν ἐϊξ.- 
ελϑεῖν ἘΧῚ τίω πἰράτωξιν, σε σὲ τὸ λαβιασθϑν ὀκᾷιο ἔφησε ἔξόπαιον. δ.) δὲ τοί λέγει 

δμαγκαοϑεὶς, ὃ οὐχὶ τοῖς "ἀδελφοῖς, λα' τῶ βασιλᾷ, ἡ γὸ δι," ἀὐδρῖς ἡπιφήθη. 

ὁ γδγ φθόνος ἐγέφρονῆεν αὐ ἦῥ ( ἀἰκραξ,. δίθπερ ἐκείνους ἀφεὶς, τῳ μωδύπω βασκα- 
φνοτι αἰ φλέγες). 

. ’ ͵, “Ὁ, “᾿ς 
Δεινὸν γδ ἡ βασκλυία, δεινέν "ὃ "τῆς οἰκείας ὀναιπείθᾳ κατα φ ρονᾷ σωτηρίας. οὕτω καὶ ΠΘΊΚΟΝ 

Καὶ ἑαυτὸν α'πωλεέσε, ὼ “-οῦϑ τότυ πάλη ὁ ῷ τότυ πουτέρφε ὀμελῶων αἰ οθολος. ὅτως 

ὁ Σαουλ δαίμονα πονησϑν ἐκαίλεσε ΚῸ' τὴς ἑαιήν᾽ ψυχῆς" ᾧ χαλέσας, τῶ ἰατρῷ πάλιν ἐ- 
ζαΐσκανε. τοιούτον ))Ὁ 9 ὁ Φϑύνος. ἤδειὁτι ἐσώϑη, ἢ “)πυλέοϑει μᾶλλον ἤθελεν, ἡ( σώ- 

10 στίντω δυδοκιμοιῶτα ἰδεῖν, τύτν χαλεπώτερον λνοιτ᾽ λυ τῷ πάλους; Οὐκ δῤ ἐς αο- 
Ι ! “ ἴἸ βιλῆνενκλν , ι " ΜΕ « 

τοὶ φθολυ ρνημα τύτο ΕἸπῶν Ὁ οὐμὶ οΧενῳ χεγοδὸξίας καρπῦφ, μᾶλλον ὃ ᾧ ρ!- 

ζα . αἰνφότερκ γ  ωυτὶ πὰ καχᾷ, ἑαυτὰ συγκαζασκθυώζει Εἴωϑεν. ὅτω δὲ καὶ τότε 

χρῷ 

ἐξασκωρεν ὁ Σαούλ, Κη Εἶπον, Ἐπάταϊξε Δα(ὶσὴ ἐν μυρκάσιν᾽ ὃ. τί ἡμοιτ᾽ λυ" αἰλο- σ᾿ μ. 
γώτερρν: τί γὸ, Εἰπέ μοι, φϑονῴς » ὅτι ὑπήνεσεν ὁ δίᾷνα ; τὸ μϑβτοι χαίρειν ἐδὲι" ἄλλως ὃ, 

15 Οὐεδ' οἴδας, Εἰ αἰληϑὴς ὁ ἔπαρος ἢ. [ὦ] αἰ σ᾽ τὸν πεϊϑῴς, ὅτι οὐκ ὠνϑοω ματὸς ἐπη- 

νέϑη ; ὁ μώυ' ἐλεῷν γ6ὴ. ὼὶ 7. ἐλ" υδὺ ἀὐγαϑὺς ἢ, σγοδὶς φϑονᾷ ἐποωινουμϑῴου, δλλ᾽ ἐ- 
πωνεῖ μ Μ᾽ ϑὐφημοιώτῳ Εἰ μὴ τοιούτος, τί δακη  τιχῦ σαύτᾷ ὃ ξίφορωλεῖς; 
ὁτιϑαυμαςὺς τοῖς ἐν, ϑοήποις ᾿ ὄνλω ἐν, ϑφόποις τοῖς σήμερον οὐσι,ᾷ αὔριον σέκ σιν, δγν 

ὅτι δόξης ὁἰπολαύει ; ποίας, Εἶπε μοι; αἷθξ ἧς ὁ πφηφήτης Φησὶν Οτι ὀύθος 6] ἀθρτὰ, διαὶ 
210 ὅτο δξζυ βασκαννεις, ὅτι Οὔκ αἰγϑοφσρᾷς, δ᾽ χόρτο αὐἰδιφέρεις Φορτία τοιαύτω ; ΕἾ ἢ αὖν- 

τὸς σοι ζηλωτὸς ἢ δυκᾷ ΑἹ οἱ τῶτο, τὶ μὴ ἢ δρυτόμοι καϑ' ἑκος ἕω αἰλϑυφορφειῦτες ἡμέ- 

6ϑν, ὃ οὖν τῇ πόλει Εἰσιόγτες , συ εϊὴν γδν τύτν ὠμεινον τῦτο Ὁ φορτίον, δολαὶ ᾧ χᾷρον. ἐ- 
κεῖνο (ζ γὸ ὃ σῶμα πιέζει μόνον᾽ τῶτοϑ καὶ τίωυ ψυχώω πολλάκις ηϑρεθλανψε, καὶ μείζονα 
παρέοκ τί οἰγωνίλν γῆς ἡδόγης. καν 5} λόγων θυδυκιμῇ, μείξονα ἐχή (ὃ φόζον τῆς ὁ- 

15 Φημίας᾽ μάλλον, τίω δ βραχᾷων, 2) διίωεκῆ. δλλαὶ δα ὠῤχουσιν θὐδοκιμιῴικά.- 
κεῖ πάλην φϑόνος ἢ κίνδυωος. ὃ γὰρ σὺ πσϑδῆς αἰντὸν παοίς, τῶτο κὶ ἑτερϑι πλείους, δνλ' 
ἐπαρόται ((μυεχῶς ; τῦτο δουλείαν ποιξ πικρϑν. οὐ γὰρ τολμήσει τι πυφάξαι ἀδεώς “δ 
κι γνώμέωυ, ἵνα μεὴ ασοϑσκρούσῃ τοῖς δυξαζοισιν αὑτόν. δεσμά γοῤ αὑτῷ χαλεπά ἡπα- 
φαφόμεια. ὡςε ὅσῳ αὐ πλείοσι γνώραμος τ , Τοσύτῳ πλείοις ἔχει διαυύζᾳ, ᾧ Ἐχιτείνεται 

40 τὸ τὴς δουλείας αὐτῳ, τίν" κυοίων «τὰ πὸνταη δ Φαμορνϑύων. ᾧ ὁ ̓  οἰκέτης, στὸν ἀ- 
παλλαγῇ τῆς ὄψάως τοῦ δεασύτε, ἡὶ ἀϑα πᾷ, ὁ μετ᾿ ἐλθυϑεοίας δθὴν ἀστάσης ᾿ «ὅπ δὲ 

! ! ! δ » . - ἢ τ᾽ 
πϑρτου χοῦ δεασύτους αἰὐξετυγχόψει. “πόμτων γὸ δυύλός 581 μον ἄλϑρῶ φαμνονδρων καὶ 

κατεπείγῃ {ι τὴ λυαγκαίων, ἐ τολμὰ Εἰς ἀλϑροὶν ἐμοαλᾷ,, Εἰ μὴ ἡὶ ΤΥ οἰκε νμ' ἐπο. 
αϑίων, καὶ τῷ ἵππου, καὶ τὸς ἀλλὴς φϑωτασίας συγκεκροτημθμης, ἵνα μὴ (ὦ) δέασοτοα κῴτω- 

43 γ"οὖσι. καὶ φίλον ἴδῃ ἕνα Μ᾽ γνησίων, οὐ ϑαιρρᾷ «(' ἰσοτίμίας αὐτῷ αἰφλεηθύναι. δί- 

δὸικο γδγ ὧν δεασοζᾳα, μὴ καϑέλωσιν αὐτοῦ ἰπὸ τῆς δύξης. ὧὦξε ὕσῳ αἰξαφανέφερθς 
ὅ81, τοσύτῳ μάλλον δεδουλωΐ). κα παϑη 2) ἀηδῶν, κἡὶ ὑξρις χαλεπρηωυτέρφι, ὅσῳ χαὶ 

πλείους ἔχει (ἦν, μτυρφις, αὶ πὲν ἀἰξίαν ὃ πνϑάγμα ἢ ϑυκεῖ, οὐ μόνον ἢ ἡ ὕξρις, δρλαὶ 
αὶ ἡ συμιφορᾳ, ΝῚ πολλοῖς ἔχει (ἄν ἐφηδονῦμοις " ὥασερ ῥΐχυ καὶ αἰγαϑού ἦμος ἐἰπολαύ- 

40 ὅν, πλείους του φϑονοιώζᾳις, ὁ βασκαψονίᾳς, ἃ καϑελέν ἐασουδαικόζῳᾳ. τῦτο δῶ ὠγα-- 
φ.ν, Εἰπέ μοι; τούτο δόξα; οὐδαμῶς ᾿ διλαὶ ἀδοξία, καὶ δουλ εἰσ αὶ διημα, καὶ ποθ ὁτιοῦν 
λ0 Εἴποι ἐις φορτικόν. 5 καὶ οὕτως ἐπέροισον σοι ἡ τϑᾳ ὦ, ϑοόπων δόξα, ἢ πτλύν σε 
ϑορυςᾷ ποδοὶ πονοῦν κροτόρϑρος ὁ διᾷνα᾿ στὸν ἴδῃς δὀ'πολαύοντα ΟΜ κρότων, πσοῖς (ἢ 

μέλλοντα ααύνα δρέξηϑι “τῳ λογισμῷ, καὶ τίωὐ ὠκᾷ δῦξαν. καὶ ὥασερ ϑηφίον θῆχιον ασεύ- 
Οἰμεγίοι, τοπλ.3. [1 4 δὼν 

, 
ια, 



νὰ ΝΙΝ - 

τς 

δ κα 

Δυχζι » 

6γ8 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δὼν οὐ φυγεῖν, Εἰς οἰκίσκον Εἰσελθαὺν Σἰποκλ εἶεις ζιΣ ϑύρρις " οὕτω χαὶ νιω φχὴ τίωὶ 
μέλλουσαν ζωίω" κατάφυγε,, καὶ τίωυ' Ὄἰπόρῥητον δόξαν ὠκείνξωυ.. οὕτω γὰρ καὶ 
ζτίω καταπατήσεις, χα ὀκχείνης ἔχιλήνῃ βαδίως, καὶ τὴς ἀληϑοις ἐλευϑνοίας 

, ᾿ ; ,» “ζ“ , δ᾿ .ς. τ ! Ι ͵ “ἭηΗ “" ! ᾿ 
Ὡσολαύστεις, καὶ Ὑ0) αἰωνίων ἀγαθῶν" ὧν μοντο πὸμς ἡμας ἔχιτυχειν,  ρβιτιχαὶ 

φιλανϑο9πία. Ν ; 

Λογ. κε. Ἐν Ω Δ᾽ ΑΝ ΤΙΣ ΤΟΛΜΑ (ΕΝ ΑΦΡΟΣΥΝΗ ΛΕΓΩ) 
πλμωκάγω. 

Ἔα πάλη αὑτὸν αἰαδυόμϑρον, αὶ αὐ ὐριτάσει γ,οώμϑμον, ᾧ πρφϑδϑρθώ- ιο 
ι 3. σει. χαύτοι ἡ ἤδη πολλαὶ ζιαῦτα Εἰρηκεν᾿ Οφελὸον ἡνείχεοϑέ μὲν μικρὸν 
{ τῇ αἰφροσιωών. Ὗ παλή,Μ τίς ( δόξῃ ἀφρριά 40. εἰ ὃ μήγε, καν 

ἌΧ ταὶ "» Ψ ως ἀφερα ϑεξαϑν. Ο λαλο οὐ Κῦ' Κύσμον, δνλ᾽ ὡς ὡ ἀφρυσιώμ, 
ς ἡ ΣΝ 77,93" Ἐπὶ πολλοί χαύλονται κῃ σείρχα, καγω καυλασο μη οὁ οὐ ζμυλει πά- 

᾿ , ΑΝ λν, οὖ ᾧ δ᾽ αἱ τις τλμα(ὼ αἰφρϑσιῃ λέγω ωλμῷ κάγω. "λοις 
“ιν ' δ .- πὶ .,»κ“ ἮΝ ἡ 

μὲν Ὁ «φροσιωζω καλᾷ ὦ τὐδὲ ἑα μέγα τί λέγεν, Ὁ τα, «ναγκης οὐσης, στει- 

δύων ἡμας ἐκ κιϊϑ οισίαις τὸ τοιούτον φϑύτεν. εἰγὰ μα τὸ πλότα “ποιῆσαι, ἀγρίοις δᾷ 

καλῷ ἑαυτοιξ ᾿ σεν μικξ χα τεπτειγουσης αἰτίας, ἴίγος αὐ εἰῆ συγίγώμης ἀξιος Ὗ ὀπ᾿αίρων 5. 
[πο 7 ἑαυτὸν καὶ κομπαδων: ὅζᾳ τοῦτο καὶ ὁ φαρασοῦος ἔπαϑεν ὥπερ ἔπαλε,χαὶ ἐν λιψϑμιναυ-. 
αἴγτον αἰχυέμενεν, ὅτι τϑτῳ ποϑησί δῥηξθ τῳ σϑπέλῳ. ΟΥΡῚ τῦτο καὶ ὁ Παύλος μυθίαν 20 

λϑαϊγκίω ὁρών, ὅμως ὀμαδύεται,κα! (μωεχῶ; λα μι μψήσκά ὅτι αἰφροσιωης Ὁ τοιοῦτοι ἘΩ1, 
καὶ τότε λοιπὸν κατατολμᾷ, τίωὐ ὥὀπο τὴς ὀμάγκης ὡἰπολογίλν πασοθοαλλόμϑμος, χαὶ 

Φησι, 

25 Ἑ(ραχοί Εἶσι; κάγω Ἰσραηλίταί Εἰσι;καϊγω. Οὐγὰ ὦ πόζκ ἄπ Ὲ- 
(ρᾳίους Ἰσραηλίζω τ᾽) ἐπεὶ ἡ Αμρμανῖται, ἃ ΙΜωαξίχαι τῦτο ἦσαν. 89 ἐστήγαδυ ἐκ- 15 
καϑαίρων τίω βϑϑλύειαν, χα Φησί, Σπέρμα Αὐρκαμε Εἰσινκώγω ᾿. Φ Ννϑϊκὰ 

12 Διαΐκϑνοι Χοιφοῦ Εἰσι ἐρραφρορνών λαλώ, “ἷ ἐγώ , λίγη 

Οὐκ ἠρκέοϑη τῇ πσϑϑτέρᾳ τ΄ Ῥαιτήσει, δρλαὶ ἡ εὐτεύθεν πώλιν αὐτὴ κόγθὴ ᾿ οἶδα- 

φευνών λαλωϊ, αἰ ἐγώ. κρείῆων αὐ} γω, αὶ βελτίων. καίτοι Τὶ ἐσοδιίξεις Εἶχε 
σαφεῖς τὴς ἰπβοχις᾽ ΣΟΛ ὅμως χρ᾿δαφρϑσύνζωυ κὶ ὅτω ὃ ποράγμα καλέ. καὶ μέωυ' 30 
Εἰ ψώδωπότολοι ἧσαν, οὐκ ἔδεικτ' σύγκρισιν Εἰσαΐγειν τίω" κἰπύρογίω, δολὼ ὀρελεῖν 
ΤᾺ αἰ ϑκόοις. ὀρῴλε Ζ δὼ ἐ' εἰπὼν, ψάδα πόςολοι, ἐργοαίτω δόλιοι, με- 

τασρμλϑιτι ὄψδροι Εἰς ὐποφόλους Χολφού, νιοῦ ἢ ἰὔ' οὐ ποιᾷ οὕτως. Εἷς ἐξέτασιν 
ἔμελλον ὸ λθλος αγϑϑθαζειν.. σπονὶς ὃ, δὀξοτάσιως Οὔκ οὔσης, αἰὐστλοῖς ὩποφΦαμε.) ὄνλα 
τοὐϑ τον σύγκρισιν ϑεὶς τίου δαὶ Μ᾽ ποραγμώτων αὐαίρεσιν, ἐ)γιδείκνυται τίωὐ καὶ πο-- 35 
λὺ φεῤῥῥῥ οὖσαν, ἀλλλως ὃ, γνωμέων αὖ μὰ ἐκείνων τί, ϑησιν, Οὔκ ντνῖ δἰπόφασιν, λέγων, 
ὀχούκονοι ΧΧολοοῦ εἰσι. χαὶ Εἰ πων, ἷπῦ ἐγω, ασϑαγ4 Ὁ σύγκρισιν, καὶ δείκνεσι πῶς Οὐκ 
Αποφαμνόμϑμος, αἰλλαὶ τίου δχρὶ Μ ποραγ μῶν ' Τχίλφξιν ἐπείγων, (δ) γδρακτῆρα “δ ἀ-Ὁςς νωίλι, 
πουφολῆς δῴρτηρέι, καὶ ἀφεὶς τὶ σημέα ποῆα, Σἰσὸ ΤΜ στειρρισμιοῖν ὐξχεται, ὅτω λέγων 

Ἐν κόποις αἰϑεοσοτέρως͵, εἰν πληγοῖς αἰπρθαλλόντως. Ἰούτο ὠχένου μεῖζον, ὃ 49 

αὶ πλήησοϑτο ἡ μιαιείξεαϑαι. Εν φυλαᾳκαὶς αἰ μοσοτέρως. Καὶ εν ζωῦϑα πάλιν ἐ- 

ἐφ 
᾿ 

«Κορ “λα; πίτασις. Ἐν ϑαιναΐτεις πολλάνχις. Κα ϑημέρφν γ δ, φησιν, Ἔστοϑγήσκω᾽ ΘᾺ 

δ ἃ ἔργῳ. πολλάκις γὰρ Εἰς κυδυώοις χϑεδυϑίω ϑόῥατον ἔγρνίᾷς. 
2.4. Ποντάκις πεοσουροίκόντα, «δὰ μίαν ἔλαιον πο] ουδιίων. 

Α 
Δι. 
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Διὼς -ϑα Αίδῳ τνόμος ζω παλαιὸς, φῷ πλέον [ὦ ) πεοσα οοἰκοντα λαῦόντα, ἀτιμον 

τὴ ον ὐδοῖς. ἵνα δξώυ μή καὶ τοῦ τύαοντος ρύ με αὶ ὁρμή πλέον ἐπενεγκούσοι τοῦ Ὄριϑ- 
μοῦ τιμον ποιήσῃ, ὥρλσοιν χορ οἱ μείλυ τὐύτηειϑαι ᾿ Ῥα κἀν πλέονα σῃ ὁ τύτῆων, μυὶ ἷαϑῷ 
(ῷ πιωσαροίκοντα ἀκπέση, αλλ Εἴσω τοῦ ριϑμοί τοῦ νενομισμένον μείνας, μα αἰτιμάσῃ 

4 ῷ τυτγήσιϑρον. 

᾿ς Τοὺς ἐρῥαξδιαϑέω, ἁπαϊ ἐλιϑαϊρϑίω, τοὺς ἐγαυαΐγησω. 

Καὶ Τἰ τούτο πσρϑς τὸ θυαέλιον ; ὅτι μακρῶς ὁδοῖς ἐξέλλετο ἡ ὀχρπονήίς. 
Νί ϑηϊρον ὧ ῷ βυϑῷ πεποίηκα. Οἱ ἅ ὧν μέσῳ πελϑγά φασίν ̓ ὧ Ἀ, ὡς 

" γηχό »ϑμος᾽ ὅπερ ᾧ α'ληϑέζερον Εἰπεῖν. κεῖνο γε οὐ τε ϑουύμαρος ἀΐδιον, δ᾽ δμ᾿ ὡς ἔνανα.- 
10 γίων μεῖξον τέθάχε. 

2) 6 Κινδυωοις ποτα δ. Ηιαγχάζετο γὰρ καὶ δξᾳπορϑμεύειν ποταμοιέ. 
Κιυδυωοις λῃκῶν, κινδυυύοις ον πόλει, κινδυύοις οὖν ἐρημία, Πανταχοῦ μοιτὰ ἄ- 

ὅλα σσϑλύκειτο, εἰν τύποις, ον χύραις, ὦ πόλεσιν, ὦ» ἐρημίαις. Κιυδυώοις ξ ἐογαΐν , 

χιυδυωύοις ἐν Μαυδαωδέλφοις, Οραἕτερον ΕἾδὸς πολέμια." δ᾽ ὡ ζϑροὶ μόνον, θηαὶ 
τς ἢ δὲ ὐο Ἐκρίνοντο τίων' αἰδήφότητα, ἐξαλλον ᾿ ᾧ πολλῆς ἐδιῷτο τὴς θυτονίας, ἢ πτολλῆς Ὁ 

((μωΐσιως. 

27 Εν κόπῳ μόχϑῳ. Κύνδγωυοι τσ ὀγύς, τα όγοι κινδουύους διεδέηοντο ἐπαάλλη- 

λοι ((μυεχεῖς, καὶ σγοίδ' μεριρὸν ἀῤαπγεύσαι (ζμυεχώρϑιου. Ἐν ὁδοιπορίαις πτολλαϊκις,ἐν λι- 
μῶ καὶ δίῳ ὡ γυμνότητι, 28 Χωρὶς τὴν χλείος. 

2. Πλείονα τοὶ χκ»Ὀαλειφϑωϊα Τα παραϑ μιηϑεντων᾽ μᾶλλον ὃ δὲ αὐτοὶ τὰ αἰϑριθ μιηϑέν.- 
πο ὅσα, ὅδ ῖν Εἰἰστεῖν᾽ ουνὶ ΝᾺ κατ᾿ ΕἾδος αὑτὰ τέθεικεν δλ᾽ ὧν μϑρ δλητθ)Ίος ἰωΐ ὁ 
ιριϑμὸς αὶ βραχύς, ἐμνήάϑη τύτων, τρὶς τεὶς, λέγων, ὶ ἁτταϊξ᾽ δὰ" ὃ. ἀλλὼν οὐκέτι 
οὕτω, δ Ὁ πολλαχις αἰ ππομεμϑμηκέφαι, οὐ λὲγή ταὶ οἷ αὐτῇ κατορθώματα, δ] “τοσώσδε 

ἡὶ τσύσδι ἐπέφρεψιν δλ' ὦ ἔπαϑε μόνον “9 Φ κηρύγματος, ὁμοῦ υϑι' ματοιαξων, ὁμοῦ 
25 ὃ δεικνις, δῆ, κῶν μιηδὲν μη ται, 691 τι ππλιέου “πονουνϑῥῳ. ὅτω "ὃ “πὰ ΜῈ μιωϑῶν ἕξι πεπλη- 

ρώιϑια. Η ἴζισύςασίς μα χαιϑηρώφαν' Οἱ ϑὐρνῦοι, αἱ ζοιρφιχα,, αἱ 'πολίορ.- 

χίαι ΔΨ δέον, ἃ ΟΜ πολεωνὲφ οδοι, τύτω γοὶ μάλιςα παγτων ἐπολέμοιω (ὦ ἰνϑδαῦ- 
οι, Τὴ μώλιςα πόῥτων αὐτῶν (ἀμέχεο, ὦ μέγεφος τὴς μίας ὀλεγηθς ζω, μετουτδαί.- 

ὑϑιος αἱ, ϑιρόον. ἡὶ πολις ὁ πόλεμος ἔπνει κατ᾽ ἀὐτνὶ, -ἴδα 0 οἰκείωι, ΟΝ ΡΨ Ἕζωλο- 

30 τϑίων, δα δ αἰ ασοκοίνουϑῥων. ᾧ πϑρμτωχοῦ κύματα ἡ κρυμφοὶ, οὖν τῇ οἰκυμδῥη, ὧν τὴ 
αοικήτῳ, εἰν τῇ γῆ, οὐ τῇ θαι λφοση, ἔξωθεν, ἐσωδεν. ἃ Οὐδὲ τὴς αὐαιγχαίας ἠυττόρει ζ,- 

φῇς, συςῖς ψιλῆς αόβεζολης, αἰλλ᾽ ὁ τῆς οἰκάμϑδῥης αἰγωνιφής, γυμνὸς ἡγωνίζετο, καὶ λιμιϑτα 

τῶν ἐπύκτθυε᾽ τοσούτον ἐπήχε τῷ “χοηματίξεοϑαι" ἢ οὐκ ἐδυογέοφινεν, ἀλλα γοῤίζις 
ἠδ τύτων τῷ αἰγωνοϑότη . Η μἄραμψα πασῶν Ὑ ἐκκλυσιῶν. 

232: Τούρ χεφαλαίον ἀἰπάντων, ὅτι ὼ ἡ ψυνν διεασττο, ὼ ἡ ϑζρνοια διετέμψετο. Εἰ )ὸ 

ἡ μηδὲν ἐξωϑὴν πυοϑσέφαλεν, ἰκφμὸς ὁ εἰδὸν στόλεμος, τὰ κύματα τὸ ἐπαλληλαι, αἱ ιφα-- 

δὲς ἢ φροντίδων,» πόλεμος λογισμών. εἰ γ» οἰκίας τίς μιᾶς «σδϑνοώ, καὶ οἰκέζῳς ἔχων, ὁ 
ἐχιζξοόποις, ὁ οἰκονόμοις, δε λϑαπνεῖ πολλάχις ὑπὸ ἢ φροντίδων, σε οδενὸς ογτος ἢ ὡφοχλϑν- 
ς΄ δ ὁοέν οἰκίας μιᾶς, αλλα᾿ αὶ πέλοων, ἢ δήκιον, καὶ ἐϑνων,ᾧ ὁλοκλήρου τὴς οἰκε- 

4“. ἐϑρὴς τίου φροντίδι ἔχων, Ὁ τῷ τηλικϑύτων ρα Ύμν οὶ τοσούτων ὄντων ὍΨ ἐπηρεα- 

ζωτων , ἢ μόνος ὧν, ἡ τοσαῦτα πάσχων, Ἷ οὕτω κηδόμδμος,ὡς σϑτεῖδ' πατὴρ παίδων, οὐνόησον 

αἰ αἰκ ἐμϑμεν. ἵνα γὉ μὴ λέγης, “ἰγὰβ Εἰ ἐμεείμνα (δ, ἐμεοίνψα " ἑπλώς "ἐπήγαγε 
ὦ τίω Ἐχίτασιν τὴς φροντίδος, λέγων, 

29 τίς αἰοδενᾷ, ὁ Το αἰϑοιαῖ, Οὐκ Εἶπεν, οὐ κογωϊνώ τῇ ἀθυμίᾳ" αἰλλ᾽ ὡς ἐν 

αὖ 

,. 
χε Ια. 



όβο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
αὐδῇ ὧν ῷ παρ, ὡς ἐν αὖ τῇ ὧἡ τῇ αἰῤῥωτίᾳ, ὕτω ϑορυοϑ και κἡὶ ζραάίοσομα!. Τίς σκα,δὰ" 
λίξεν) ὁ οὐκ ἐγὼ πυρρόμα; Ορά πάλιν Ὁ αὐπιβἭολίω ὃ ὀδυώης,πτ αἷς πάρες!ν οἷν τῇ 
ὃ πυρώσεως “ϑδλσηρ»ρία ἐμιπίδαμϑ)καίομα, φησιν ὃ δὴ πάντων μέζον ἰώ ὀκᾷα μὸν 

Ν᾽ Εἰ ὁ σφοδρα;, αἰλλα' αὶ παροδυῦεται ταχέως, .ὴ τίω ἡδογζοὺ Θἦχον ἐρρα ες σρῦτο 

ἢ ὦ ὦ ϑλίξον αὑτὸν, ὼ φειοχώρφειυ, ὼ Ω ατιτρώσχον εἰὐτϑτίω Δ] δ νοιαν, Ὁ χα 9 ἔκαςον 

ΣΝ Ἔ ἀοϑινοιώτων τοιαύτα πάαν, Εἰ χφι ὀςησθιο ζῶ. Οϑοδ γ᾽ χρ ΤΜ μειζόνων νϑρ 
"ἔλεγα, 5 ἐλαῆδνων κατεφοϑνε αὐλλα' καὶ (Ὁ ἀἰπεῤῥιμωϑμον εἰν τοῖς ὀϑαγκαίοις ἐτίθο»». 
δ[5 ὁ ἔλεγε, τίς ϑϑνᾷ "ϑολώδ ὅτι ὁσις ἑαν' ἡ, ᾧ καϑαίπερ αὑτὸς ὧν κἡὶ ἐκκλησία ἡ κῸ ἢ οἱ- 
κυρθῥζῶωο, ὅτω καθ᾽ ἕκοιφον ὠὡδυωνῶτο μέλος. 

30 Εἰ καυχἄοϑαι δῷ, τὰ τὴς αἰοϑειείας μὰ καὺ χήσομαι. 

Ορᾷς ὅτι οὐδωμού εἰ πὸ σημείων, αἰλλ᾽ Ὥστ δ διωγμιαὖν καυχᾶται, ἢ “Ψ' πειροιομών, 

αὐ τογδῤ,φησιν, αοϑινείας. αὶ ποικίλον () πόλεμον δείκψεσε. χαὶ γὰβ (Ὁ Ιουδαῖοι αὐτὸν ἐ- 
πολέμοιωυ, ᾧ Τὰ ἔϑνη απολς αὐτὸν" ἵςτωιτο, καὶ (ὦ ψωδαλᾷφοι αὐτῳ ἐπύκτθυον, καὶ (ἢ ἁ- 

δᾷφοὶ αὐτὸν ἐλυπν αοϑενοιτες ᾧ σκλυδωλιζόνϑροι, πάντοθεν αὐτω)όρυξος καὶ ζα οριχὲ, 
τ πὸ ἫΜ οἰκείων, ὐπὸ ΝΜ αἰλλοτίων. ὅπ  ποτολικὲς Ὑδρακτήρ᾽ δα τύτων ὑφαύνεται 13 
Δἰαγζέλιον. 

31 Ο Θεὸς ἢ πατὸρ τοῦ Κυρίου Ἰησοί οἶδεν, ὅτι ὶ ψεύδομαι. 

3ν Οἰϑνωρχης Αρέτα τοῦ βασιλέως ἐφρϑύρει τίω Δαμασκίωνων πόλιν, πιάσαι μὲ 

ϑέλων. Τί δέποτε ον ζωῦϑα ὀζκφεζξαιοὐται καὶ πισούτω, ἐπ’ φυϑὴγὸς γϑ" «δλτέρων 

τοῦτο ποιήσας ὅτι ἴσως τοῦ» Ὡρχαι τερον ἐὺ καὶ ἀδοηλότερον᾽ ὀκᾷα ἢ αὶ ἀὐζις γνώριμοι, 19 
3} ἣ ἡ μέριμνα δῥμ οὐκκρλοισιων, χαὶ ταὶ ἀλλα πάντα. ϑέα τοίνμω (Ὁ) πόλεμον ὅσος, Εἶγε δὲ «ὑ- 

τὸν τίω πόλιν ἐφρύρει. στὸρ ὃ (ὃ πόλεμον Εἴπω, (ὃ ζῆλον λέγω τοῦ Παύλου. Εἰγδβ 
μὴ σφοδρὸς ἔπει, οὐκ δι᾿ Εἰς τοσαύ τω ὀῤῆναᾳ (ὁ ἐδνωῤχίω μλνίαν. ζμῦτα ψυχὸς 
ὡἰὐσοφολικῆς, ὃ πὰ γτσαῦζῳ, καὶ μηδαμοῦ καἰδετοέπεοϑοι,α λλα' φέρεν δυιαίως τὰ ἐμ- 

Ἷσ, ἥλχη 

Ἂ. φιὴν 

»εδαν 

πίωλοντα, καὶ μὴ ὁμόσε χωρεῖν τοῖς κινδγυύοις, μινδὲ ζχιπηδιᾶν. ὅρρι χϑιῶ ὠζδ πῶς ἡ- 15 

νέλατο δχεφυγεῖν τίω πολιορκίαν, Δια' φυρίδος χαλαοϑεὶς ὦ (Οργανη. 
Εἰ γαῤκχαὶ ἐπεθύμιᾳ τὴς ἐντεῦθεν Θἰποδυμείας, Δλλ᾽ ὅμως χαὶ τῆς Ψ αἱ, ϑοοπωνηρα 

σωτηρίας. δ͵9' πολλάκις χαὶ τοιαῦτα ἐμυη χϑμῶη», τηροῦν ἑαυτὸν τω κηρύγματι " καὶ ἐπα- 
ρητεῖηο σε τῖὶ δύ, 309. πίνοις χρίσαιϑαι μη χϑμήμιασιν, ξεϑίχᾳ αἰπύπά χαιούς᾽ ὅτως ἰώ νή- 
φων καὶ ἐγφυγρρώς. ἔνθ (ὦ δ᾽ ἀφυκτὰ ζω καικοὶ, τῆς λρβιτος ἔδει μόνης ἔνε ὃ σύ-- 39 
μος ὁ πειρρισμὸς, πολλαὶ αὶ οἴκοϑεν ἔχτοξ᾽ αὶ νζώθα παλιν ταῦ Θεὼ ὦ πϑῷ λογι- 

ζόμϑρος. ὲ καϑούπερ ις ασινιϑήρπυρϑς ἀσξέφου Εἰς πέλαγος ἐμπεσῶν, κυμδχ πολλών 
Ἐχιώτων βατηΐξζοι», ἃ πάλιν ὀμέρ 9,1 λαμκιασούς᾽ οὕτω δὰ ἡ ὁ μακάσλος Παῦλος, 
«“»»} Ι! “ον 1 ; ! »} ! »“» ἐῷ ἐχύνντοκινδυώ θύων, νιῶ ἢ ἀδαοδα »Φαιδρότερος ὀϑήει, τῷ πρην χακῶς «ὐδι- 

͵ 
νόνϑμος,. 

ἩΘΙΚΟΝ Αὕτη γϑλν λαμπρ νίκη, τῦτο τῆς ὠκκλυσίας ὃ (ὁ ποιιον οὕτως ὁ Αἱ αδολος βάλ- 
λεέται, παρόντων ἡδ καχῶς. ἡρδμ οὃ παοόντων ἀλίσκεν), ᾧ παρά κακῶς, στὸν ἡμας 

ποιᾷν βούληται. ὅπερ ὶ (1 Παύλυ (μωέδωνε" αὶ ὅσῳ μεῖζον ἐπγε (βιὶ κυδυωΐς, το- 
σύτῳ μάλλοι ἡἤάτο. Οὐδ ἡ ἂν Εἷδος καιτεσκύυαζε πειρκσμών, δ ἃ ποικίλον καὶ 

δζέφορνν. τὰ Ζ ΣΡ πόνον Εἶχε, Π) αϑυμίδυ, τὰ ἢ φόξον, πὲ ἢ ὀδυυύζωυ, τὰ ὅ Φρ9ν- 40 

τίδε, τὰ ὃ αἰοουυΐωυ, τοῖα πόμτα ὁμοῦ, δλλ᾽ ὅμως εἰν πᾶσιν ὠκροίτει. ἢ καϑούπερ φρα- 
ἠιώτης Εἷς τίω οἰκουμϑῥζωυ πολεμοίῷ ἔχων ἅπασαν, οὖν μέσοις φρέφοιτο τοῖς τώγμασι 

“Ἷ πολεμίων, ὶ μιυνδὲν πείορι δεινὸν οὕτω ᾧ οἸΠαιύλος μένος ὧν βωρξαροις, «ἦν» ἕλλησι, 
πϑρταχοῦ γῆς, πϑρταυχοῦ ϑα λρίοσης φαρόνϑμος, εἰχείρωτος ἔνϑνε. αὶ ὥασερ τις αϑ 

ς 

Ἰσιαἶϑις 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΙΣΤΥ. ΔΙΕΎ Τ. ΔΌΟΎΤ. κε. ᾿ ὅϑχ 

μπ ξ εἰς κριλαιμέωυ καὶ . Ἄρτον ἐμπίωηων, ὧδ: ἐς τω ἐαν φύσιν [ μώότατι, ϑησι τὰ κφιθιϑια οὐ- 

τω ὃ ὧν: ὡπασιν ὕχτων, πόρτα μας πτϑ σίωυ' ἀληψαν, λθμαρν δίκζω πόρτα ὅχι- 

ὧν, ὼ λὐατρέπων τε :κωλυμαο. ὦ καϑυύπερ τίς ἀϑλι τὶς αὐτὸς παλαων, τρὲ ΩΝ πυ-᾿ 

κτϑ. ὑῶν, ἢ φρατιώτης τειχο μιαγῶν, πεζομιαχῶν, γαῦ μ(ϑχῶν, οὕτω πὸ Εἰδος μετ μεῖχες, 

5 πῦρ :»έπνει, πᾶσιν αἰτεόδεγρ κω, ὧν σώματι χκτω λφμθόμων τίω οἰκϑυμϑέξωυ, με 

γλώῆῃ πϑμΐῳι πρεπενδνος. ϑχ ὕτως αἱ πολλαὶ 'σάλποίες οὐέπιπῆον τοῖς λίθοις τὰς Τ Ἰεθ,- 

ἡδιωτίων πύλεως, ὺ καϑήξϑεων ἀὐρις, ὡς ἡ τότα Φωνὴ ̓ἠηρόσαι τὰ τὰ ὀχυρώμαιτου τὰ ἐ ὀζκολι- 

ἡμίν χα βίωι χαμϑι. ὃ ὧν “γαίας Θεὸς αὐτὸν μεϑίφησι κὰ ὡυΐκα (ἰωέλεξω" αἰχμαλώ- 

᾿ τῶν φλ γ90 ς, αὐτὸς τύτος ὀστλίσαις, οἰκεῖον φρατύπεδον πάλιν ἐποίει, ὼ δὲ αὐτὖὃ7ἂἑἕϑη0 ὀχοά-- 

"πον 19. πὶ ϑειωμιαφῶς.᾿ . Δα(ιο) (ἢ Γολιὰθ "καταφέρει τὸ λίϑου μόνον ἐνὸς ̓  δλ᾽ Εἰπὶ [Ιαύ- 

δύ καιτορθώ μαται ὀξοτείσει, παιδὸς ἐ ἔρον ὠκᾷνο, ᾧὶ ὅσον ποιρδβος καὶ φρατυγϑὲ ὦ μέσρν,το- 
σῦτον ἐ4 ζ ὄζρφορον. ὥπ, κα " ἐ λίθον βίτηων κοι τεφέρεπὸν Γ ολιαϑ, λα φλαήόυδμορ 

μθνον ἁπασαν τῷ ἡ αἰαὐόλου χατέλυξ τίωυ φλογα" χα] 'κλθοαιπτερ λέων βρυγθυδμος, χα φλ- 

γα το τὴς γλωῆης αἰφιεὶς, οὗτω πᾶσιν ἀφόρητος, χα πόρτα μωτετήδαοι (ἰωεργῶς. ἔ. 

4 δραρμὸμ ἐχιοντος, λϑῳ ἐ ἐπ᾿ κθίνουρ, μούρη αρέϑρτοτυς, αἰπυπηδησε ἀσπὶς ὀτέρφες, «-- 

γέμα παχύτερον Ἐζχιων, χα) κα ϑοπτῃ μιὰ οἰχίόμ, ἡ γελοίου ἐν, τέω οἰκουμϑιέωω αἱ απασανκυ- 

Θερνοῖν, αὶ ΄ν κζ ̓βατζορθμες ὀμέλκων, ὥν' ὃ  ἰλιγῖ ὠνζι φηείζων, τοῖς νάυταις ὠἴϑακε- 

λϑυόμϑρος, ἔχα τ «νων καιϑηνϑρος, τέω τοϑρϑιν αὐἰθεσχϑτῶ “τῶν, 4ϑινία τί τένων, κωπτίωυ 

ματαχφριζων, ἱφον ἕλκων, πρϑϑς Τὸν οὐρανὸν βλέπων, πλύτω αὐτὸς ὧν, χα! ναύτης, «! κυ-- 

80 ὀρρνήτηρ, ἡ “σεν ράς ἴπ ἱσίονρκαι ̓πιληῖν, χα ἡπὴῤτα πᾶ (χϑηῖνα τοὶ ἐτρῶν λυσῃ κα καὶ σχθ-- 

πω δ᾽ αὐ ἐφηταυαγιον, ἵᾳ ζ ναυφίγεον παώσῃ Τὴς οἰκου. γφθύμεφνν: -» τῷ βυθῷ 
πεποίρκεν, ἵνᾳ ΤῸ ἡ βυλοῦ τ᾽ τῆς πλόνηρ οὐϊμήσηται. οὐ κύστῳ γέλϑνεν, ἵνα ὧν «ρπιωνζᾷς 

πὸνγόπαρ αὐατπτευοῃ πληγας αὐἰσιῤμειεν,ἤα ὧν ασὸ ̓ δζκούλι" πληϑμζς ἰασν"). ὦν φυλᾳ- 

ἐπὸ χϑὴς Λέσριψεν ,ἰ ἵνα" ὧν ὦ φυλακρᾷ σχέτῳ χα γηρδώες Εἰς φώς ὀξαγάγῃ. ω “κονώτοις 

22 πολλαχις, ΐα θανάτων απαλλαξῃ χαλεπῶν. πενταχὶς τεοσουφφέοντα, ΟΝ μίν θλᾳ- 

Θρ, ἵγα, Αἀὐοις ὧν ἴχοτα ποιοιιώζᾳᾳ ἐλθύϑερωσῃ τὴς τῷ ῦ αἰ φθολα μιαιξῃγϑό. ἐῤραδίαϑε, 
ἵα «(αοὸ τίω βαδονῳ τίω βακτηείλν αγαχῃ Ἂ ̓ Χοιρού. ἐἐλιϑωιϑη, ἵνα α'παλλοξῃ ΤΩ 
᾿ὀυφ ϑητῶν λίθων. ὡᾧ ἐρναίᾳ γέγϑνεν, ἴα τῆς ἐρνμίας ὀϊξέλημα. ὧν ὁδοιποσίαις, ἵνα ςῆ- 

σῃ σπλανωμδμους, ὰ τίω Εἰς (ὃ οὐρανὸ φέ οϑύστιν ὁδὸν αϑοϊξη. οὖν πολέσιν ἐκινδγιωθω- 
80. σῃην͵ ἵνα τίου λω πῦλιν κἰσποδείξη. ὧν λιμὼ ὁ δι," 'ὰ ἀφέληται τῷ χελέπωτέρου λιμοῦ. 

ον γυμϑύτητι, ἵνα. ἀαχημονομενΐᾷ ς ὐδυση τίω φολίω τὰ σΧολοού. Ὁ. ἔγηςασία ὁ ὀχλύ, ἥα, 

τῆς ὠπιςάστως τὴν δαιμόνων “παγαγη. ἐπυρώϑν, ψα, σξέσῃ τὰ πεπύρώμϑδμα βέλη τῷ 

αἰ αρύλυ. [9 ϑυράδὸς Ὡστὸ πείχους ἐχαλθοϑν, να. κα τωθὸν ὀμὼ δέαπειμψη ὡν ἐ ν ἐῤριμ- 

μϑεύες χαμαί. ἔτι δίζω φλεγξοιῦλα, σαεῖὶ ξ ἰδύττες αἱ ἀνπτερ ἔπαϑε Γαύλος; ; ἔτι χϑημ Χ μγης- 

35 ἐησύ θα, ἔτι γωωναμμς, ὦ πόλεως, ἡὶ ἐλδυϑεράας, ὀκξϑον αὐπὴς τὴς ζωῆς μινθλακιᾳ κα.- 

μΜίπε; ζιφρϑιοιώτα" ἰδόντες ; ὁ αὔντυς ἁὡπαξ  ποϑνήσκει" οἢ μακβίελος ὀκῴος,ε ἐνὶ σώμισιι ὦ 

ναίω. μια, τ ψυχῇ τοσύτος κινδρωύοις, ὑπσέμενεν, ὅσοι ᾧ αἰδὰ ἃ μαύτινον ἰχανοι ἱ Ἀρυφῆσαι ψυν 

κι, ν ἀπε ἀπόντες οὖν τοσάτοις σώρκφισιν (() ἁγιοι ἔπαϑον, ζζωῦτα αὐτὸς εἰν ἐνὶ πὰ τὰ αἴμ,. 

γπΐπ χϑ ̓ χαϑαπερ εἰ εἰς ξαδὲον πίω οἰκουμϑῥζωυ εἰσφλόων, κ ̓ασθϑς πόμῶς Σσιδό υσα υϑιος,οὕτως 

40 ἵςα"» ϑφυναιως. ὀγδρῆδει ὧν πυκτϑυογζαε αὐτῷ δαῤμωνας ̓ δ ἡ λϑιμιφος εὐϑφως ὡὧκ 
«πξροιμίων ἐφόϑν. ὅΖ αὑτῆς τὸς βαλζδὸς κ τ μῷφι τέλυς ὀμοίος διέμεινε " μάλλον: ὃ 

"ἢ ἐπέτεινε ᾧ διωγμὸν, ἐήις τῷ ὁ βραξείου Ἄνώδιος. δ, δ δὲ ϑαιυμιασὸν,δτι τοστεῦτα πιι- 

6" Ὁ ὺ ποιῶν, σφόδρα μετειαξζειν ἢ δῈ!. κα )»» Εἰς λὐαγκέω ἐμιπτεσῶν τὴς διηγήσεως ἿΨ 

οἰκδίων κατορθωμάτων, ταχέως ἀπόντα, πἰλέδραμε. χαύτοιγε μυρίας βίφλοις ἐ ὀνέπλησιν 

α᾽, 



-ὰς πα τνο τ τος τὰς 

“πὶ. -----.--Ξ-ἱὐτπὴῳὦ.---Φ 

δύ ( 

68: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
αὖ, Εἰ δὰ Εἰρηρθόϑων ἕκα τον ἐξαστλοῖσαι ἠδούλετο, καὶ ζῶ ὠκκλησίας Εἶπεν ὡς ἐμε. 

εἰμψα, Εἰ ζς φυλαχας ὃ σαὶ ἐν αὐταὶς κατορϑω ματα, Εἰ ΥΨ" ἄλλων καιϑεχάς ἴω ζς 

αὐθιςασιις, (ἐέφοδοις. "δ λλ᾽ Οὐρο ἠθέλησε, ζὺτ' δῶ καὶ ἡμεῖς Εἴδοτες, καὶ μετοιά. 
ζεν μαθωμϑι, χά μηδέποτε ἐν πλούτῳ καυχάοϑαι, μμηδὺ ἐν τοῖς ἄλλοις βιωτικοῖς, δ᾽ 

Ἰδχ τῶς ὕξρεσι ταῖς αἰϑ' τὸν Χολτῦν, δὴ Ὅλ ζωύταμ τὸν ὀμανγχῃ φύντα. ὡς Εἰ μηδὲν ς 

Εἰ ὃ κατεπεῖοον, μηδὲ τούτων μνημονθθωρδν, ἴα μὴ ἐπαιρω θα, δυλα αἰρϑρτημάτων 
μόνων. οὕτω γὰρ ἀἰπαλλαγησύ θα αὐτὴν ῥᾳδίως, τ τὸν Θεὸν ἵλεων ἕξορϑυ, Κα! τῆς 

μελλουσηφ ἔχιτθυζό θα ζωὰς" ἧς Ἄροιτο παγᾷς ἡμας Ὠχιτυχεῖν, χαίρατι καὶ φιλὸν- 

εϑορπίᾳ, 

ῖο 

Λογ. κα. 1 ΚΑΎΧΑΣΘΑΙ ΔῊ ΟΥ ΣΥΜΦΈΡΕΙ ΜΟΙ. ΕΛΕΥ- 
σομ γ ΡῈ ἰς ὀγῆασίας δι ὐποκαλυύνᾷς Κυρίου, 

ἐξ [τύτ; ; ὁοστκῶτα, Εἰπω), Φησι, καυχάοϑει ἃ δὴ οὐ συμφέρει μοί φη-- 

β' σῖν, ὡς συν Θέρηκώς ; οὐ. ὡς οὐδὲν Θἰὐρηκώς, ν᾽ ωὶ μέλλει (ε- κὲ 

γαξαίνεν Εἰφὶ ἕτερον Εἶδος καυχήσεως, ὁ μιοϑὺν ὦ ̓ Οὐκ ἐχᾷ τοσοῦ - 

τον, λάμασοότερφι ἢ δοκεῖ. δεικρκώαι τοῖς πολλοῖς, Ὁ τοῖς ἀκριθαῖς ὀξ. 

ἐταζοισί, φησι,καιυχᾶ οϑαι δὲοὐ συμφέρει μΜ6Ι. ῷῳ δ᾽ μεγάλαι καὺ- 

' χἥματα, ζαύτα ὡκρ ἀπηειϑμσοτο, τα "ἢ πειρασμα ν. ἐπ ἣ ἡ ἔτε- 
ἐκλθήν, τα δ ἡἀποχαλύλψαων, τὸ ἦν" ἀσοῤῥήτων μυφηδίων. ὁ νος ὁ ἑνεκέν Φησιν͵ οὐ 19 
συμφέρει μοι; δια μή κω Εἰς ἡὐπίνοιὸν ἐμῆρη, φυοί, λέγ: ; ω ζῶν μὴ Εἰπῃν εὖτα, 

Οὐκ οἴϑους αὐτο »δνλ᾿ οὐχ ὁμοίως ἐπαιοῤᾳϑα δὶ Εἰδύτες αὑτὰ, κΚαὴ Εἰς ἄλλους ὠκφέ- 

οϑντες. οὐγο ἡ κατορϑωμαΐτων φύσις ἐπαίρεν ἴων, δλλ ἡ ἿΜ πολλων εδρτυεία 
δ γνάύδσις. 3. σὔτο δίχυ φησιν, ὃ συριφέρει μοὶ, ὁ ἥναι μὴ] μείζονα" οὐγώ αὐθὶ ἐμ ἐγ 

γοιδω τοῖς ἄἰκϑυοισιν. ὀκῴοι Ψ (Ὁ ψώυδαπόολοι, ἡ (εἱ σέκ ὄντα αὐδὲ ἐαυδμὶ- -α 
λεγϑν" τ: ὃ ὁ τα ὄγτω Ὡἰπυκρυ αήεται, ὲ ζῦτα ὀβάγκης Ὡσαύτης ἔχικεινϑμης. χα] Φη- 
σιν, " συμφέρει μοι, ποιδόύων ἁπόνφες ὧκ πολλῆς αὐδιοισίας Ὁ τοιοῦτον φάύγφ. συνῆν ἢ 

ἔχει ὃ φέλγμα κέρδος , ὥρλὰ Ὁ,  βλοίοξω, πλίω ἐδ μὴ ἀϑώγκαα, ἴις ἢ αὐθ9-. 
Φασις τς ̓ ὠφέλιμος κἡ ἡ Εἰς τὸν οὐγαχθυσει. Θἰπώ τοίνεωυ (ὧν χυδυύοις, ὧν στι- 
ορσμοιὶ, ζις Τχιδουλὸς, (αὶ ἀϑυμίας, τὰ ναυάγια, ἐφ᾽ ἕτερον μνϑίςαται καυχήσεως Εἦ- 30 
δὸς, λέγων, 

᾽ν Οἵδα ὀῤϑερπον ΓΙ ἐνὶ δεκατεοστίρων (εἶτ ω σώματί, οἕκ. εἶδε ̓  εἰ- 

τιόκτν τῇ σώματος, σύ οἶδα " ὁ Θεὸς οἶδ) αβπαλύπα (Ὁ τοιούτον ἕως τρίτου οὐ. 

ἌΣΩ 

.3 Κα οἷδου στι τὐρπαγη Εἰρῷ αἴδϑισο (εἴτε " σώματι, Οὔκ οἶδ" Εἶπ ἐκτὸς : 
τῷ σώματος, οὔκ οἶδα 

4 Καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματι, δ οέκ ὄξοι λῤϑεύπῳ λαλήσει. 

᾿ γαῖ! τῷ πούτο καυχήσομαι ἽΝ ὁ ἐμάντῷ οὐ καυχήσομαι. Μεγαίλη Ἂ 

αὕτη ἡ 1 Σἰποχαίλυνψρ. οκ αὑτὴ ὃ γέγονε μόνη, λα ὑθτοσαι πλιίοις᾿ αὐτὸς ὃ μίαν ὧκ 
πολλοὶ τίϑησι, ὅτι Ὁ πολλαὶ ἦσαν, ὠκχϑυσον φίφησι" τῇ ἢ λσωβοολῃ τυ ἀποκαλύψαι. "49 

ὡν ἥν ΜΗ ᾿ αὐτύβαίρωμσι. ὲ μέζων Εἰποιῆις ἐυ,, Εἰ κρύψαι ἤθελε, πϑντελώς ἔδει μὴ - 
δοιώαι α αὔνηγμμα, μηδὲ Εἰπεῖν δι Οιούτον᾽ οὐδ ἢ Εἰτῆν ἤθελε, σαφεῖς Οἰπῷ. σίνος δωυ 
ἔνεχεν οὐ οὔτε τεσαφος εἶπν, οὔτε ἐσίγησεν. ; ἵνα κανζουύ)ου ἐξ ὅτι ὦκων Ἰχὶ ὃ πράγμα 

μιέμφψηται 



ΚΟΡΙΝ, ἘΠΊΣΤ, ΔΕΎΤ, Δ ΟΓ, κα. ὅ83. ντν Κ. Ϊ᾿ 
μέ μφηται, αἰλλα᾿ δεικρες ὅτι δύκ ἂν ὁ τοσζτοι καρτερήσεις χρῦνον, γιοῦ αὐ ̓ ἄξ{πων, Εἰ κω ᾿ 

μὲν “πολλὴ ἰώ ἡ ὀϑαΐγκη᾽ ἀλλ᾽" ̓ράκθός ἐσίγησιν αἱ", ἴΞ 1] μΩ᾿. ̓ὧν ἀδελφοις ὩΤΟλ). υμδοῦς ἐ ἐῳ- | 

ρα. Εἰ ἣ ὃκ φὐϑροιμίων τοιοῦτος ζω Παῦλος , ὧπε τειαύτης ἀφυτοὐξιωϑίωαι ϑποκα- 

λύψιωρδ μὰ οὐπω. ποίαν τὰ κατορϑώμιατα Εἶχον" οὐνόησον ἡλίκος νυ τεοστιρεσμαίδεκα ὃ ἔτεσι ' 

4. ̓ γέγϑννν: : ὁδᾳ ἢ πῶς ὦ ον αἰτᾷῖ τάότῳ ανήφιαζιι, τῶτα τα δὴ Εἰπεῖν, τὸ ὃ ὁμολογεῖν ἡγγο-- 

ηκόναι. ὁπ δὴ » ἡρπάγη, Εἶπεν εἴτι ἡ ὦ σώματι, εἴπ Οὔκ ὡ σώματι, Οὐκέτι φ᾽- , 

σι Εἰδόαι. φτοῦ ὄξυρκει τίω εὐρπαγάω Θ πώ, σιγησερ" νιυυὶ ὃ ̓μετϑιάξων, ὦ τῷ τον ] 
πσϑϑεῖϑησι, τί δῶν 1 ὁ νούς ἡ ἡρπάγη Ἢ ̓ψυχὶ, δ 3 ο σώμα νεκρὸν ἐμμεινον; ; ὥλλὰ Ὁ ὦ σῶμα ἡρπα- " : 

γη} ν᾽ οὐκ ἐςιν οἰπεῖ. Εἰ Ὁ ὃ Παώλορή ἐγνοαι ὁ αὐρπαγεὶς, ὁ τοιούτωι ὦ πσύτων ' ἡ" 

10 χυχῶν Ὑποῤῥήτων, πολλῷ μάλλον ἡμής. τι ὦ γὸβ ὧν αἰ θαδείσῳ ὦ, ἤδει, κα ἡ ὅτι ἐν τῶ Ϊ 
ταίτῳ μθ οὐρκνῷ, δκήγνοιι" 5 Οὐ πογούα ἤδει σαιφαῖ. σκόπει ἐπίρόϑεν εἰντν 2 
ἀτυφον. Ἐχὶ γὰρ τὴς Δαμιασκξυ εν πόλεως πιφούται ἤὴ λόγον" ἐγζ)ω ̓  οὐκέτι. 

συν ἊΣ» σφόδρα ἀδρ κατασκόυασαι γβούλεν», ΩΝ πεῖν αὶ αἰνίξαιοθαι μόνον. δ|9 ") 

ἐπαγή λέγων, «τῷ τῷ τοιουτν καυλήσομαῃ, δ τοῦ δυλών, ὃ ὅτι ἕ πρϑς Ρ ὑῤπαγείς" "" 

ὡδ 15 αλλ, ὡς γεχώρει ἢ δυω ἀτοι εὐᾷ ἐ εἰπεῖ, ᾧ Δι σκρούσαιαϑαι Οὐδὲ" τῳ εἰπεῖν Φδιέ- ] 

ρῶς, οὗ ουτὼ χηματίξει ῷ λόγϑιν. ποία γο αἰκολουϑία ζω, τήδ ἐ ἑαυ Κ΄ {9 λεγϑνδνοι,ἐλ- 1} 

λον τράγῳ ἐ εἰς μέσον: τίνος δἶζω ἐνεκεν τὼς αἀὐθ' τεθήκον; Οὐχ εὐ ἰσον εἰπεῖν, ἡρπο “χάυ, ΠΝ. 

οἶδω αὐπαμται" "ἡ κϑυλώμαι τἷρ ἐμάντο, . ΟΣ τὸ τοιοῦτυ καυλησομῃ. εἰ 5 ̓λέ- | 

“»! ἴις, ἢ πῶς ἔνι χω σώματος αὑρπαγάσαι: ; ὀρησομι αὐτὸν, πῶς ἐν τ σώματος αῤ- } 
λ6 παγάδαῃ! ὦ χὰ; ̓ τῦτο κείνου Ὀὐπορώτερρν, ἐαὴ “λογισμοῖς ὀξεταζης, 5 μη τῇ πίςή 

γῶρῆφ. τίνος ἢ ἐνγέκαν ὁ ἡρπαγη; ὑπὸ τῷ μή. δυκεῖν αὐτὸν, ὡς ἔγωγε, οἶμαι, θλϑιῆον ᾿ 
ἔγεν ὩὯ Δοιπτῶν ἀποσόλῶν. ὯΝ "ὃ ὠκῶνοι (μωεΐμοντο τῷ Χειςῷ, τὰ ἐ δούδα μεῖς, ἫΝ 

μὴ π ᾿ δ[σ' τϑο εἰς δόξαν" ἡρπασι ν τῦτον εἰς ῷ τὐῬαίδεισοι. πολυ γὸ ὁ ογο ία τῷ χωείου τῦ- 

τύ, ᾧ ποτα χοῦ πδῖτο, 89 ὁ ὁ Χειεὺς ἔλετε, Σάμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἐ ἔσῃ ὧν τώ φὐϑαδεί- Δυκ. χγιμγ' 1}; 
22 σω. ἷβ τῷ τοιύτε καυχήσομαι. τίνος ἔγοκεν εἰ ἰ γὸ ἄλλος ἡρπαΐγη ̓ σὺ τί καυχᾷ! ῃ 9. ᾿ 

ι 

δῆλοι, ὁτί «ὸ ἐ αὐὴν ζαύτα ἐλενν. ε Ἁ ἐπηγαΐν, ἊΦῷ39 ὃ ὃ ἐμσυτε οὐ καυχήσομαι " 

οὐδὲν ἀλλο λέγοι, ̓  ὁτί,ὴν γκης Οὔχ οὖσης, συσὶν ἐρώτ τοιοῦτον ἀἰστλοΐς καὶ εἰκῇ᾽ ἡσυσκιά- 
ζω; πάλι ὃ εἰρηρϑίον, ὦ ὡς ὠνεχώρει, ὅτι γὸ πὐθι' ἑαυΐ στᾶῖς ὁ λόχος ἰώ, ἡ τὰ ἑξῆς δηλοῖς 
ἐπήγαγε ὁ λέγων, 

39 6  Βὸυ δ ῥ"θελησω καυχάσοιοϑου, οὐνι ἔσομαι ἄφρων. αἰλνθήαν Ὁ» ἐραΐ. 

Πως δὰ ϑώυ ἐμασθϑαϑεν ἐλέγες, Οφελον ἐιϑει γεαϑε μα μαφῶ τῇ ἀφρρσιμων, ἀ, Ο λᾳ- δικοί ια,α. 

λω, “ μι τ Κύξιον λαλώ, ὡς ἐν ἀφρνσύνι “ταύ ἡ , ἐαὴ ὃ ὲ θελήσω καυχησσιοϑα, κὶκζ. 

ῳ οέκ ̓ἔσομιαι ἄφρων; ; τοὐχῃ ζ καυχάοϑαυ, ἀλλὰ χν τὶ ὦ ψάνδνοϑαι. εἰ ἰγὺ τὸ καυχάαϑαι 

ἀφρρσύνης, πύσῳ μᾶλλον τὸ  ψϑδεοῖ, ΚΡ τῶ δξχυ, φησι, οὔκ ἐσοβκαι ἀφέων. δ 9 χαὶ 
γ.» ν. 39 ἐπήγανδμ, ἀλυθήω γὰρ ἐρα, Φείδομιαι ἣν μιἡ ἴις εἰς ἐμὲ λογίσηται “ΟΡ βλέ- 

πει, ἢ ἀχϑύφι τ δ ἐμού. Αὐτι δφηνὴ ὠμολογημδμη αἰτία. ᾧ γε ὑ λοις αὐτὲς «ὐγο- Ἶ 
μεῖσαιν τ Ὁ μέγελος τῆν" σημείων. καιϑούπερ ζῶ. Ἐλὶ ΥῊ σοιγαίων ἀμφότερα πεποί- ] 

ἡΧΑΥ ὁ Θεὸς,  ἀἰαϑενῇ, ἡ λάμορα χαζασκθυάσοις, τὸ. Δ, ἵνα κηρυζη πίω ἀἰντϑ' δωα- ὡς 

μιν, τὸϑ, ἴα, κωλύσῃ ΨΜ'΄ αὐ ϑοϑόπων τίω πλαύίω᾽ οὑτωδὴ ἐ ὠζαῦκι καὶ Ὁ ϑαυ κοσοὶ ἧ- ᾿ 

40 σαῖν, ᾿ν ἀἰεϑενεῖς, ὦσε δὶ νὰ δε ἐργῶν. 'παιδύύεοϑαι τῦς απίφουρ. εἰ γᾺ» εϑύοντες " 
ὕμπι, γιυμανοὶ μόνον, ὦ μηδὲν αἰ αϑενείας δείγμα" Φέροντες, λόγῳ τὰς πολλοιῴ ἀπῆϑν πῇ Ἔμεί- ᾿ 

" ζοια αὶ αὐδὰν ἰαυυτήβυειντης αἀἰληθείαχ᾽ οὐ μόνον Οὐ δὲν αὐ ἤγυσοιν, ἀλλὰ δ ὦ τοιωδμτίον. ἢ , 

λυ κατεσκόύασαιν. αἱ 13 ὅζρ ΤῊ λόγων γινόνϑμαι «οὐ δαιτήσεις, (α πενοφροσύνης δ᾽ ι 
“3 

ἤλιξαν ἐδυξὸν 60) μάλλον, ἡ πλέον ἀὐζυς ϑαυμαοϑίωαι πϑρεσκϑίασαν, δζρα τὸ, ἐργῷ χαὶ ᾿ 

“ξλγμασιν 



ὧν δι 

γι Βασι, δ᾽ 

ὅ4. -:. ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ  ΤΗΝΙΠΡΟΣ 
πξγμασι ἡ αἰοϑένοιω αὐνὖὦἄἶ ἐξξεκαιλύτηεν. οἢ τὔτο ἴθι ἦις αὐ ἘΧῚΦΗ ἐν τῇ παλαιᾳ 
δνωδίων αἰιϑεύπων. ὸ ΩΣ ̓ Ἡλίας ας ϑαυμασὸρ ἑε, ἀλλ᾽ ἡλέγρθη ποτὲ αἰ ποῦ. δειλίς, 

ας. ὦ ὁ Μωύσης μέγας" ἀλλὰ καὶ Οὔτ ἐδ τῶτο ἰδ. πάθος ἐδραπετόυσι. Οὐτα: 4. 
παοβν, τῷ “ Θεού "᾿αφιςώντος, ὺ συγιχωρϑείας ἐλεγηθίζαιτ σίοὐ δύ, ϑεν πίνζω φύσιν. Εἰ 

γῤΩδ᾽ ὀξηγαδν ἀὐδδις, λέγϑεσι, Πού ὅπη Μωῦσις : Εἰ . Εἰσίγαγε, τί πἰ οὐκ αὐ Εἷ-ς 

πϑν: τ τῦτο ἡ αὐτὸς φησι, Φείδογμαι μὴ ῷς Θἰρέ ἐμὲ Δογέσηται. οὔκ εἶστεν, Εἴπῃ, αἰλλ᾽, 
ἥκ μηδὲ λογίσηται [ Φι μεῖον τῆς αξίας τὴς ἐμῆς. ὧτε καντεύϑον δέοι, 7] Μ ἀτν 

νπτᾶς ὁ Ἅόγϑρ, δ|9 ; ϑρηϑαδρορῖ. λέγ, καυχῶ ἢ δὴ οὐ ̓ συμφέρει μοι.. Οὐκ δλὐ, Εἰ οὐδὲ 
ὀτέρρυ ἐμδιηρν ὀμεῖν ἅπερ, εἶπε, τὅτο εἶπε. δίνος γι ἔνοχκεν οὐ σὡμφέρει φῳξι ἃ τὰν καυχά ον; 

αλὰ ̓ αὐτὸς ἐεὶ ο  τύτων ἀξιωϑείς" : δ ὁ ἐπέ λέγων, τ το 

7. Καὶ τῇ ἢ υωβουλῇ Δ. αἰσποχουλύψοων, ἥα, μὴ δ πιραίῥωμαι, ἐδ, μοὶ σχόλον, πῇ τῇ 
κί, ἀγξ δος Σατόν ἵ να με κολοιφίζη, ο Τῇ "λέγηριο τίω βασιλείαν οὐ ὁ ὁ) νομί- 

ζων, οὐ πίω »ἐονὸν ασοϑς (Ὁ πόθον τοῦ Χοιφεῦ, τίω ΚΑ μ, πολλὴ οἰ ογόμμξᾷ χχὶν 
Ἡμδωυ, ὦ ὡςεὺ ὀπῆρϑίωῶαι, καὶ Γ διδνεχϑες “Μ οϑιι Ὁ ̓ χαλινοῦ, οὐ. ̓ ὃ Εὐπεν,ΐνα κρλοιφίσῃ, ΩῪῚ 
ἴα κολάφί, ῃ. ὴ τίρα) αὐ ὅδ εἴποι. τὶ δξώυ 521 τὸ ὁ λόχϑμδρον; ὁτὸμ αὐακαιλύψωμϑν πὶ τίς πο-- τις 

τὸ ὅδην ὁσχόλοψ, αὶ τίς ὁἀηΐελος τοῦ  Σατοῇ, τότε καὶ ὦ τοῦτο ἐρφυμϑν. Ὡυνὲρ δὶ δ κιφα- 
λαλγίαν τινα; ἔφασεω αὐτὸν ̓λὧνν ον 9] ϑΟολν γαορϑμίου. ὅλα μὴ ϑϑοντο. οὐ 

δὴ δ τὸ τὸ σῶμα Τ Ὁ Παυλὺ πῶς τ “αἰ φοόλν χερσὶν ὄξεδόνη, ὃ ὀπρυγε αὐτὸς ὁ ὁ ὀζμίξολος ἴῆαι- 
τάγματι μόνον εἶκεν ἀὐτώτῳ Παύλφ' ὸ νόθος αὐτῷ καὶ ὀρϑὲς ὀτίγη, ὅτε (ὃ πορνδνοντα πα- 
βίδωκεν εἰς ὄλε,ϑρϑντῖς κέ ἀλλ πυροξοαι τότες Οὐκ ἐτόλμησεν ὀκήνορ, ἡ δὼ 1 ι9 
τὸ λεγόνϑνον » Σὡτὸρ ὁ  λὐτικείψϑμος λέγ τῇ τῶν ἙΘραίων Φων. καὶ οὖν τῇ ποίτῃ τον 
βασιλ. “ὧν, ὥν ἀὐτικεινϑῴους δ' ὅτῶς ζκαλεσενὴ γραφή, χαὶ αἴθ τὸ Σολομδίτος διηγϑυ- 
υϑρὴ Φησῖν, Οὐκ ἰὠ ἡ Σατὸβ οὖν ταῖς ἡμέραις ΟΝ τοτές!ν, δδθοείμϑρορ, πολεμδᾷυ, ἢ ἐ ὥγ)ο- 
χλώδν. ὁ τοίνιου λέπει ὅτο ἐσιν᾿ Οὐκ εἴζυσεν ὁ Θεὸς ποξλχωρῆσαι τὸ κήρυγμα »τὸ Φρόνη- 

“(ἃ καιταφέλλων ἐμδν' λα (μμελθρησε τοῖς αγθικειρδῥοις Ἐλχιτίθοοϑαι ἡ ἡμῖν. τῦτο ἐς ΧΩ 15 
ἰχθμὸν ζω κριταασώσοι τὸ φρϑιημϑ" ὠκῶνο ὃ ) οὐκέί, τὸ τῆς κεφηγόγγίας. ἀγελον τονε 

Σατὸν λέγ Αλέξαιδρον ᾧῷ λαλκία, τις ἰδὲ Ὑρδίαον καὶ Φιλητὸν, πόμζος τους αἰ-- 

ικείψϑμους τῷ. λόγῳ, Ουὺς Φινλονεικϑιοῦζαις αὑτῷ καὶ πολεμοιώΐζῷε, τοὺς ἐμοώνλονζῳς Εἰς 

δισμωτήειοι, Ους ϑέρρνζα, τοὺς ἀπαροζκ᾽ ὯΦ Ο Σατὸμώ ἔπραῆοι. ὡατερ ὅξω 
οὺς ς δ σξόλῃ χαλᾷ τοὺς Ἰουδαίους ζῷ ὠκείγου ζηλοις ὅτῳ καὶ ̓ὠγίελον Σατὸῤ ὦπαν- 84 

͵΄ὰ ῷ αὐδιπίαήοντα. τοῦτο ὀΐχυ, φησιν, ἐδὺϑη μοι σχϑλονψ, ά, μα κολαφίζῃ. οὐχ ὡς τῷ 

Θεοῦ τος τοιούτως ὁπλίξοντος ( (μὴ ἡ ἄροιτο ) ου ) κολθίξοντος, οὐοὴ ᾧ μοόϑυμδμου, λλα' 

συγχχωρριεώτος, κοὴ [ἰφιένης τέως. 

8 Ὑεῦ τύτυ τοὶς ἃ Κύει πϑϑοιάλεσω" Τουτέςι,πολλαίκες, καὶ τοῦτο 
πολλὴς ζω πειιοφρησιοωύηρντὸ μή ὶ χρύνψαι οι οὐκ ἐφερεζᾷ Ἐχιζουλοῖς, ἤη ἔκαμνεγκαὶ δὲ- 44 

ἥσεως ἐδάτο χαρὰ ἀπαλλαγῆς. 
9 Καὶ Εἶπε μαι, Ὡρκᾷο σι ἡ ἐχϑύιε μ5 Ἢ ' γὸ δυυαμίς μὺ ἐν ἀ ϑενείᾳ τελειοῦται" 

Τυτέςῃν, ϑρκῷ ΟΌΙ ὅῇ, νεκροὺς ἐγαίρειρ, γγ τυφλοὺς γεεαπτάς, ὁ, λεπσεοὺς κοιϑαιίρεις, 

ὅτι τὰ ὠλλα, ϑυωυματαργεῖς. μη ᾿ Οἥτει αὶ ἡ δ ἀἰκίνδυμυοι , ἢ ὃ ἀδεὲς, καὶ ὀ ὧ χωρὶς ποραγμά- 

τῶ! κηρύ ῆειν. διλλὰ ἀλγεῖς, καὶ ἀλυμέ: μι ̓δύξη τῷ αἰοϑενείας ἢ ἐμῆς, τὸ πολλουὶ δὴ) 40 

τοις Ἰθπρουλδύοζ, κα ἡ δέρρνζαᾳ σε, τὸ ἐλφιύνογζοις, καὶ μιατίξονζις. τῷ ὦ δ ὠὐδ' διί- 
χψισὶ μα τίω διώαμο. ἥ ̓ γ διωαμίς μοῦ, φησιν, ἐν αἰαϑενίᾳ πιλενῖα, ὁτὸρ διωκό- 
μϑροι ἣν διωκόντων αἰξεγένεϑε, ὁ στὸμ ἐλαυνόμϑμοι ΔΜ ἐλοιυνέγτων κροιτῆτε, ὁτὸμ δεσμού- 

κϑροι τοις" δεσμοιοῦζοις τρέπηοϑε. μὴ τοίνω ζήτά ζ αἰδεῆα,, ὁρᾷς πώς ὠλλίω ἐς αἷ- 
παν 

χιἐφήηρ᾽ 

Χο λίμναι 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣ ΤΊ ΔΕΥΤ. ΛΟΙκς. ὅβς τ κ 
τἰδρ α αὑτὸς πἰϑησιν, ἄλλίω: ὃ ὁ Θεός; αὑτὸς μ ζ γῤλέαι," ἥα 777)  ὑαραιρωμφη, ἐδύϑη μοι 

σχϑλοι, τῇ ἡ ρχί" ᾧ 3 Θεὸν Εἰ ρνκέναι Φησὶν, ναῷ τῷ διᾷξαι τίωυ διώαμῳ αἰτεῖ, τούτο 

συγχωρή οὐ τίνιω αἰθρῆον μένον ζητεῖς, δλλα ἢ Ὠῆχισκοτοιῶ τὴ τι τῆς διυυώμεως μὰ δυξὴ 
ἐνοϑῆναι πράγμα. Ὁ γοῤ ϑιρχεῖ σοι, τῶ δηλϑιοτος ἔβιν,ως Οζι ὀφείλοντος ̓ σοϑτεϑίώαι ἑτέ. 

4 ρου ἀνὸρ, δλ, ὡς τὸ πϑυτος αἰπηρτίσμένου. ὥςε καντϑῦ θεν δῆλον, 7 οὐ κεφαλαλγίαν 

φησίν. οὐ γοῤ δὴ νοσϑιοῦτες ἐκηρυῆον (ου , γὃ ἠδούδωτο κηρύῆειν αἰϑειοιῶτερ) αλλ ὅτι ἐ- 
λαυγόμϑμοι, διωκόμϑμοι πόῤτων αὐθιελμοντο. Τ᾽ διῶ ζωταῆ ἤχφυσεί, Φησιν, 

Ηδὲτα δὼ καυχησο θη ν ἕ σὐοϑενείαις μὰ. ἴνα )ὰ» μὴ καταπτσωσιν κείνων ̓ 

ὑθυδαποτόλων ἴπ τοῖς εἰγαντίοις καυχωρῦμων, ἢ ̓ τϑτων ὄντων ον διωγμοῖς, δείκψεσι,, ὁπ 
1ο δύμ τῦτο δμιτοϑτερος “νύ, ᾧ ὅτω μάλλονη ὁ δμεύαμις τϑ Θεούε αἰ σλαμπει, χα! ἐκαυχᾷ- 

σεως ὠξια (, γνόνδϑμα; 519 Φησιν, "δρᾶ ΠΝ κρινλήσομαῃ. οὐχ! ὶ λυπούμϑμος ζωῶτα Εἷ- 

πον ἀπερ ἀπηειϑιμησομέωυ, ἢ ἢ τῶ ὑπερ Εἴῤρηκα νεώ, τι ἐδόϑη μοι σχϑλϑο,αἷδν ἔγκόχ- 
λωπιζόνϑρμος ἢ πλείονα διυύαμιν ἐφελκόμϑμος. δ 9 ὁ ἐπαπι, 

ἵνα ὑδχισκίωυώσνἐ ἐπ᾿ ἐμὲ ἡ δωύαμις τῷ Χεινού. Ἐνζωαῦδεο καὶ ἕτερϑν τι αἷ- 

εἐπήνετον :) νήῆνπα ὅη ὅσῳ οῦν»Φ πειρασμιοὖν " ἐπετείνετο, Ὄσουτω ζῳ τῆς χάφατος ἤυξετο χα 

ἐπέμϑνε. 

10 Διῤδυχώ ὦ ἀἰαϑενείαμ. πολλαὶς. Πρίαις, Εἰπέ μοι} Ἐν ὕζρεσιν, τ οὗ δι. 
ὠγμοῖς, 6 Ὧν λα γκχαις,ον φενοχώείαις. Εἶδες πὼς ἀϑῷ' πω υ ὠπειίλυνο σιφέςατα; : 

λέγον δα τὴς ἀϑενείας τὸ Εἶδὺς, οὐκ Εἶπε πυρετουρ, , ἢ αὐθίοδὸν τινὰ τοιαύτίωυ, ἠάλλίω 
ἐν, 29 αἰῤῥωςία» σωματικίω, λα ὕξρεις, διωγμοις, φυνοχώρλας, Εἶδες ψυχώωΣ ϑυγνώμονα ε" ἐ- 

πλαγμ) πιϑυμᾷ ἀπαλλαγάσαι ἣν δεηον. ὅτε ἢ ἤκουσε Ὡα τῷ Θεοιῖ ὅτι ὶ δ τούτο γίνεοϑαι, 
᾿ ἐγ οὐκ ἠθύμησεν ὑὐποτυχῶὶ τὴς ϑυχς, ων Ὁ ἡνφρανϑη. 9 ἐλον, εὐδοκῶ, χαίς 

ω, Ὡτϑυμϑ υδείξεαϑοι, διωεοϑαι, φενοχωρεϊο, ὑϑ “Χοιτῦῦ. ζώτα ̓  ἐλεπικαίκε. 

ἣν καταςέλλων, ἢ τϑτων ἐ ἐπαίρων (ᾷ φρονήματα, ἥα, μὴ  αἰρκωύαν!) τοῖς Παύλου πα 87. 

24 μίασιν. Φρκᾷ "» ω αἰ αυόλεσις πόῥτων ποίησαι λαριφυδοτίρρις. Εἶταὶ Ὁ ἄγλζω αἰτίδν 

ὅϑησιν. Οτὰν ἿΣ αἰϑεναί, τότε διυματὸς Εἶμι. 
τί ϑαυμιαίξεις, ΕἾ τῷ Θεοῦ ἢ ὶ διυΐαμις τὸτε ἀ(αδυφυται: Ὁ ἐγώ τότε δυυνατές Εἰμὶ; 

τῦτε Ὁ μαϊλιρα 9 ἡ χδῤις ἐπήξει, καϑὼς γὸ «ἰϑθκοσεύοι (αὶ πα ϑήματα ἀΐου, πθεοσύει ἡ 
κλῆσις ἡμίν. ἠ 

80 Οπο ϑλίψιο, ὀκᾷὰ ̓ αϑαάκλνσι ὃ ὁποὺ υ φὐἶϑνίκλοησις, ὠκᾷ καὶ χὰ ὅτε χϑεὼ έπεσεν ει Θ᾽ ΚῸΝ 
εἰς τὸ  δεσμωτήξμον, τότε τοὶ θα μαςεὶ ἐποίησεν ὀκῴα᾽ ὁ ὅτι ὡ)αυαΐγησε ὸ εἰς ̓  βαβῥωρον 

ἐἰξιωξθηχὸ χύραν,τοτα μέλιςα ἐδουξαιϑη' ὅπ Εἰς τὸ  δικοιφήξλον Εἰσηλϑε δεδερϑῴος, τότε αὶ Ὄ Ῥ 

δικοισοὺ αἰξεγέοννενἷ ὅτω ὦ ὡ τῇ ἡ παλαιᾷ ὁ συνέδαμεν "ὦ τοῖς πειξρισμλοῖς ζιύϑοιω οἱ δίκαιοι. 
ϑτως ὼ τοῖς παῖδες, ὅτως ὁ Δϑλιιήλ, [ἡ Μωύσης, αὶ Ἰωσήφ πότος «ὑντεῦϑεν λαμαγοὶ, 

484 ἃ μιεγώλων κατηξιώϑησαν ζεφόμων. ἴτε γὃ ὼ ἡ ̓ψυχν καϑαίρεται,ῃ,τε δζρᾳ Φ Θεϑν θλίς 
ζεται" τὸτε μείζονος πολὺς βοηϑείας, πλείονος δεομϑῥη συμμιαιχίαργὶ »λοίογος ἀξία χὶ- 

φατος. ὲ πσϑ3 τὸ ̓ μμαϑού 3 δ᾽ ἿΝ ᾽ ὗρα' τῷ Θεοῦ κειρϑιῤοὺ, μεγάλα καρποῦται αἰγαϑαὶ φιλό- 

σοῷος γυομϑῥη. ὺ ὁ γὺ ῷ τῦφον αἴϑιασώ, ἡ τίω ῥᾳθυμίαν ὠκκοηῆει πάσαν ἢ ̓ϑλίψες, χαὴ 
«δῆς αὐασομενζεὶ ἀλείφει ἐῤκκαλυίολω ἣν αὐ ϑερ πίνων τρβγμάτων τίω θὐτέλειαν ἱ , 

40 πολλίω εἰσεύγή φιλοσοφίαν. πϑύτο οὗ εἷυτὴ ἢ αὐδαχωρᾷ τὰ ἱ πάϑυ,βασκ μία, λος, ζπϑυ- 
μία, διωαφεία γον ̓ ἔρως σωμιαί τῶν, εἰλαξονεία, τῦφορϑυμώρ,ὡπα ὁ λοιπὸ 0) .ο- ἢ ᾿ 

σημαάτων τύτων ἐσμος. ὁ Εἰ βούλει ἐπ’ αὐὐνὴνξ)' Μ᾽ ποραγμα τῶν ἰδεῖν, Ε οὐθρα ἰδία, ᾧ 

δῆμον ὀλόκληρον, διυνήσο μαί σι λέξαι καὶ ἡ ϑλίη γλνομλίοις, κα ὺ ὧν ὀμέσει, τὸ ὁ διδαξαι Σ 
πόσον ὠτεύθον ὃ κέρδος, καὶ πύση ὠκάϑεν ἡ ̓βαϑυμκία. χα 7» ΟΥ̓ Ἑζρκίων δῆμος, ὑτὰ Ἰν 

Ομιγίοὔῖϊ; τοι; 3. Μίηπι 
.΄ 
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68 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
᾿ “ ᾿ ᾽ Ψ ι καὶ ' - , ᾿ 

(ἃ ἑκακοιῶτο χα) ἡλάύνογτο, ἔςξεγον, χρὴ ῷ Θεὸν ποδέχαλθιίου, χα πολλζωυ αἴωϑων ἐπε- 

«σῶντο τω βυπήν᾽ ὅτε Ἀ' ἐλιπμϑησοιν, αἰπεσκίρτησειν. (ὦ ἸΝινΑυΐται πάλιν, ὅτε (ὦ «.- 

διίας αἰπέλουον, ὅτω ᾷ Θεὸν περωξωυλν, ὡς ὁλόκληρον ἀπειλῆσαι πίω πόλιν ἀκ (αθρων 

ααασὰν" ὅτ ἢ αἰ σὺ τῷ κηρύγλατος ἐζα πεινωϑησειν ἐκείνου, πᾶσιν ἐπεδιίξλυτο φι-. 

λοσοφίαν. Εὖ ἃ αἰδρα καθ᾽ ἑαυτὸν ἰδιῴγ ἐδέλεις, ὠὐνόησον (ὃ Σολομδτα. καὶ γὺ «δ δ. ς 
πω ὧν φροντίσι " ζαοαχη αὐἰδό τῆς" Φρχς τῷ ἔθνους κείνου [δουλϑυίμϑμος, τῆς ὅψε- 71 ταρρχι 

ὡς ἡξιωϑὴ ἐκείνης ὅτε ἢ οὐ τρυφῇ γέχϑνεν, Εἰς ἀν τὴς χαχίας Ὁ βαῥα͵ ρον δξωλί,ϑη-- 
σι. πἰ ἢ ὁτώτυ πατήρ; πῦτε γωυμιαφὸς ζῶ αὶ οὐρα ίδοξος ; οὐχ ὅτε ον πειρφισμοῖς ἐμ ὁ 
ἢ Αξεοσωλωώμα ἀχνέως Ζ ἐφευλωυ,ἐσωφοϑνει, ἐφ ἢ ἐπλνηλδα ὁ τυρφινικὲς αὶ πατοωλοί- 

Ψῃ “09. πος ἃ ΝἩΉΣΨΧΧΨΨΨῃ,ΕΙ , δ, προ) 
αςἔζρετο; τἰ δ ὁ Ἰως, (τ γὸ λαμίασοϑς νϑρ ζω Ἂ ον ὀνέσει᾽ λαμιαυδθτέρος ὃ κ᾽ τίου το 

ϑλίψν ἐφδύη. καὶ “δι λέγ ταὶ Φρχωα ἡ παλσια: αὐ γδρ τὰ ἡμέτεροι τις ἀξετώσῃ ζὰ 

γε, ὕεται ἡλίκοι τῆς Θλίψεως δ᾽ κέρδος. γιῶ μϑι' γὰρ Εἰρίης ᾿Σἰπολφύοντες, ὁλίώπε-, 
πἰώκαμϑυ, ᾧ ϑιεῤρύηνϑμ,κα) μυρίων τίω ὠκκλοσιὰν ογεστλήσειμδῃ κακόν ὅτι 5 ἡλαυνό- 
εἴβα, ὁ σωφ ρονέφεροι, ἢ χτεικέφεροι, απουδαιότεροι, ᾧ αἰδὶ (ὧν συλλόγϑις τύτοις ἢ - 

μϑν ασδϑϑυμότεροι, χα αἰϑὶ Τὶ ἀκρϑασιν. ὅπερ γδρ τω ϑισίῳ ὦ πῦρ, τῷτο ἡ ϑλίψις τάς ας 
ψυχοῦς, ᾧῷ ρύπον ποσμήχασα,, καϑωροις' ἐργοιζονϑρμη, λαμιασοϑις κατασκϑυάζουσει, Χ' “οἷ ἰμ 

ὁ φαιδροις. αὕτη Εἰς βασιλείδν Εἰσοίγη, ἐκείνη αὶ Εἰς γέονὸν. 89, ἡ μϑέ σβιν δὐρύ- αν ΜΡ 
,ἡ Ὁ. φενήι ᾿ πού αὶ αὑτὸς λον, Εν τῳ κόσμῳ ϑλίψω ἐξετε,ὡς μέγα ἡ κατα-ὀ κχ. δώ. χωρ99,} 8 χενή τοῦ αὶ αὑτος υἹ κοσμ γα | 

δάλλων ἡμῖν αἰγαϑον. Εἰ τοίνιου μα ϑητὴς Εἰ, τίου φενίωυ' ὁ τεϑλιμμένζυ ὁδέσε, μηδὲϑυ-: ὌΝ 
αάραμρε, μηδὲ ὐσοδυασέτει. καν δ} ὅτω μὴ ϑλιξῃς, ϑαγκη ϑλιζίώωι πύρτως δῇ ἐτέ- ὸὁὃΘὃ 
ἐ9ις οἰ πουϑέσεως αἰχερδυύς, ᾧ γδρὸ βαίσκόμος, χα ὁ χουν ἐραύν, χρὴ ὁ πόρνης ὐξαχαιύ--. 

μᾶνος, ἡ ὁ κενόδοξος, ἢ Ὴ ἀλλων ἕκοιφος Ὦ τα πονηροὶ δχτόντων πολλαὶς ἀθυμίας ἰ πυο-- 
εϑει ὁ ϑλίψφ, χαὶ Τὴν" ποιθοιώτων οὐκ ἐλάῆω ϑλίξοτω. Εἰ 5 μὴ δακρύει, μηδὲ 
πωθῴ, δὲ αἰραυυζωυ καὶ ὀνωμαϑησίαν. ὡς Εἴγε τίω' ψυχίω αὐτο κατα μοίϑοις, μιυοίων δ-- 
Ἀ κυμδλ γέμεσαν. ὅτὸμ δίζυ χυὶ ττον καὶ κᾷνον μιιτίοιτας ᾧ βίον ἀμαΐγκη ϑλίζεας, 1: 

δ τί μὴ πῦον αἱοούβθα (ὃ μ᾽ ϑλίψεως μυοίους φέροντα ςεφλώοις ; χαὶ γοῤ «ἂν ἐἷγί- 
ὡς ἀπόμᾷς ὅτως ἡγανν» ὁ Θεὸς δ ϑλίψεως ὐ φονοχωφίας, ὁμοὺ υϑι' ὠκείνοις ὠφελών, 

ὁμο ἢ «δὺὺ λοιποιὶ αἰσφωλιζόμϑμος, ὡςε μὴ μέξογα τῆς ὡξίας αἷδὲ αὐ δόξλυ ὑχῳ 
τῷ γοριαὶ Εἰδωλολφᾳτφείαι τίω ὀρ χίω' ἐκρατησαν, γ᾽ αἱ ϑούπων αἰ τίω ἐἰξίλυ 

ϑαυ μαζουϑμων οὕτως Αλέξλυδρον τιρισκαιδιέκουτον ογόμισεν δὴ Θεὸν ἡ σύγκλητος Ρω- 

μιαϊων.᾿ Ν᾽ αὕτη ζαὐτίω Εἶχε τίω" ἀξίαν χάοϑτονήν καὶ ἐγκοάνειν ϑεοι(. ὅτε χϑιὼ "χεξειόν 

ταὶ το Χολτὸν ἀπηγέλη πόρτα, ἔπομεψεν ὁ τῷ ἔϑνοις εὐῤχωνπουν)οινόμϑρος, Εἰ δυκᾷ αὐ- 
τοῖς καὶ αὑτὸν χήοντονῆσαι Θεόν. (ᾧ δὲ οὐκ ἐποΐνσαν, ὀργεζονϑροι ταὶ ἰγδμακτοιώτες, 

ὅτ ποϑὸ τῆς αὐ δὲῥᾶ ψήφου καὶ γγώμης, ἡ διώαμις τῷ ξαυρωϑέντος ὠκλόμιψασοι, Εἰς ὃ 
οἰκῴον ἑπεασάσουτο σέθας τίω οἰκυμϑρίω ὥπασαν. τούτο δε' ὠκονομφτοκα! ἀκόντων αὑ- 35 

, ὥςε μὴ δὲ αἱ, ϑοοπύης ψήφε τίου ϑοότητα «ἱακηρυηγϑέωζαι τού Χοιςού, μηδε' ὑα 
πολλῶν αὑτὸν τὴ νομιοϑέωαι ὙΦ πο’ κείνων χἠ οτονηϑέντων, καὶ "Ὁ καὶ πυκίῷς ϑιοις 

οὐόμίσαν, χαὶ τὰ πορδικοὶ τὰ Αδγιδυοῦ ὁ ὅδαν χαὶ ἡ πσόλις Ανὐτύνοος λέγετω. ΓΡῸΝ ))} 

ϑαΐγατος κατα ζοτυρῇ τῆς ϑνητῆς φύσεως, ἐφόρων ὁ αἰ ϑθολος ἑτύραν ὁδὸν, τίω τὴς «{υ- 

»γὰς αϑανασίὸν,, ἡ τίου εἰσύβθαάλλουσαν κολοκείθν ὀμωμίξας, Εἰς ἀσέξειδν πολλοις ἐ- 49 
ξηγατειχαι θέα χακυργίδυ οτὸμ μδρήμᾷς Εἰς δέον αὐτίω πὐραγωρϑῳ, μα τρέπει (ῦ »ὁ- 

ον" στὸμ δὲ εἰς βλοίζωυ αὐτὸς κατασκθυαζειν βούλῃ), ΜΡ πολλῆς αὖ τέω ἵφησι τὴς ασϑ- 
δὲς. καὶ Εἴποι τις, πόθεν Θεὸς Αλέξζαμδρος; ὀχὶ τέϑγηχε χαὶ αϑλίως; Δ αθυίνατος 
ἡ ψυχή, φησι, γιοῦ αὐ αἰϑαγασίας ποιῇ (Ὁ λόγϑν, χα] φιλοσοφῴς, ἵνα φπυφηήσῃς τοῦ ἴλι 

“τόν τῶῦ 

Ὁ» 
ο 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΎΥΤ. ΔΟΓΙ.κζ. 687 
“πόρμτων Θεοῦ ὑτὸν δὲ ἡμιᾷ; λέγωρδι τού» μέγιφον τοῦ ὑ Θεοῦ ὃ δῶρον, ἐδ πεινοι, χα Ἰ 

“᾽ χάμαι ποτῷ, Ὁ, τὰ αἰ λόγων Οὐδὲν ἀμείνον ὀζρικάρϑμοι;, ὡς ἡπατηρμϑῥους " πείλεις. καν 

"ἈΝ. Εἰπωρδυ, Σ 0 ἐφαυρωνδβος ζῇ, γέλως ϑϑλέως καίτοι τῆς οἰκύμϑρης βοώσης ἃ ἀπασης, καὶ 

πάλϑι, καὶ γειδ᾽ τότε μϑρ τἰπο τῆν σημείων, με δὲ Ὁ πο" ὑχιςρεψαντων. ω Ὁ» δ με 
5 κροὺ ζᾳὐτα κατ σώματα. ὡ ἀΐποι τ ὅτι Αλέξανδρος ζῆ, πιχεύς τήτοιγε, συν εἰ. 

λῶν σημῆον ἐσ. γα), φησι, πολλαὶ χα. ἡ μεγάλα κατώρθωσε ζών. ἡ ὩΣ ἔϑνη ᾧὶ πόλεις 

ὑπύταϊξε,ὸ πολ ἐμυς πολλοι' ὺ μαίχαρ, εὐνύκησο,  γπαιὰ ἔφησεν, ἐδρ διῶ ἐγὼ δείξω, δεῖ; 

ὥκῴῷος ζῶν ὑκ ὀκνδησεν σύν αὐὑτῦς, Οὐχ ἄλλος τις δὲ ποτε ἄμονϑμων λὐϑεϑπων, ποίαν ὁ- 

τέραν ζυτῷ; ὀμαςασιως Ὑτόδειξιν; ὃ ἅ ἅ "δ ζώτα κατορλοιώ πολέμοις ὺ ἵχας βασι- 

1ο λα ὅντα, , ὁ φρατοπεδὰ ἔ ἐόντα, θαυ μκᾳφον συ νὰν, σε ὲ ἴθ δοξον ἀ χαανν δὴ ̓ κα ζςὰν.« 

6" ὼ ζῴφο τοσοιῦτα ἐργαίσοιαϑαι πὸμταχοῦ γῇ γῆς ἃ ϑυιλφῳῆης, τῇ» ἐς! ὃ μαλιςα, “πολ- 

λῆς ὀκπλήξεως γέμον, ὃ τω ϑείλν ἡ ὭΣ πθρρητοι λϑακηρύῆον διιύαμι. ὶὶ ὁ μϑὲ Αλέ- 
ξλυδρος κῷ ̓τίω πιλξυτίω ἀυτν; ,ὀζαασα αϑεῖσειν τίω Ῥρχίω αὐτο ἃ τέλεοι ἀφϑνιεϑείῷ, 

οὗν ἐπι μήγατε. πῶς ἐυϑιεν ὁ ὁ γέκρθς; ὁ5 Χεισς τὖτε αὑτίω μάλιςα ἔσησεν, τς 

15 ἐτελδύτησε. 5 τ λέγω αἷϑὶ τῷ ἡ Χεισού, ὃ ὁαῦγε ἡ τοῖς μιφιϑηταὶς «ὐτῳ, κα χ: δ τελόυτῆ- 

“αι, λάρεψαι ὁ ἔδωκε; ποῦ γὼ, Εἰπέμοι,Ὁ σῆμα. Αλεξλυδρου; δεῖξον μοι, αὶ εἰπὶ τίω ἡμέ- 
φαν καθ᾽ δὼ ἐτολθύτησε. «Μ᾽ δὲ δούλων πῇ Χολτού καὶ τα' σήματα αι μεπογοβὶ, τίω βασι- 

ικωταίτέωυ καταλαζοντά πολι" ᾧ ἡ ἡμέραι καταφαυήρ, ἐορτίω τῇ οἰκυνϑϑη ποιοῦσαι. χαὶ 

ὃ κα ἐκείν καὶ ὦ οἰκῴοι αγνοοῦσι, ὃ δὲ τότο ἢ Οβωβῥαροι Ἐχιςαν). κἡ φοιξ ο 

20 δούλων τῷ Ὁ φαυρωϑεντος λφμιαρόστεροι Ὧν βασιλικϑΐυν Εἶσιν αυλών τῷ μιογέειὶ Ὁ ῷ 

καλλει ΜΝ οἰκοδὺ μημώτων μόνον (σὶ τύτῳ μδὲ γ κρυτοὺσιν Δλ, ὁπολλῷ πλέον (8, 

τῇ ποουδῇ ΤΜ ((μυιόντων. σιγὰ αὑτὸς ὁ τίου ἀλυργίδαι αὐἰδιεκείυϑμος α ἀπέ τα τὰ σή- 
μᾷτα ὀκῴια «ὐξοήυξόρϑρμος, καὶ ̓  ῷ τῦφον υὐποθέμδμος ὁ ἔσηκε δεόμϑρος ΤἿΜ αἱ «γῶν ὧς αὐν-- 
πῦ «δός ζωαι τρις ᾧ Θεώ, καὶ τῷ σκίρυοποιοῦ χαὶ τοῦ α λιέως τα υσϑτιτελθυ- 

25 τηκότων δεῖται ὁ τὸ δζρέδη μα ἔχων. τολμήσεις δώ, Εἶπέ μοι, (ὃ τώτων δεασότίωυ νεκρὸν 
Εἰπεῖν, οὗ (ὦ οἰκεῦ χα ποτελϑυτηκστες, πευφάται ἫΜῬΟὄ τῆς οἰκόμθμης βασιλέων Εἰσί ; 

χαὶ τὗτο Οὐκ οὖ τῇ Ῥώμω ἰϑοι τις δμ' γινόμϑμον μένον, δϑλα καὶ ὧν τῇ Κωνσαντινουτνό- 
λει, χαὶ γ} χα ̓ ὠζωώλε Κωιςανῆνον (ὃ μεγὸῳ μαγώλῃ τιμῇ τράν, οὐγομεεσεν δ 
παὶς, Εἰ τοῖς κσδέϑυρας καταϑοτο τοῦ υαλιέωρ' καὶ δῇ Εἰσιν ΩΦ πυλωροὶ τοῖς βασι- 

30 λεῦσιν ὦ τοῖς βασιλείοις, τοῦτο ὦ» τῷ σήματι (ὦ βασιλῆς τοῖς αλιρῦσι. κρὴ ̓ᾧ μὲ, 
μην ΐναν ὥαπερ δίασοται ᾧ 'τοπὸ ζω ἰνδὸν κατέχρεσιν (Ὁ δε, ὡς παρρικϑι χα γείτονες ἡγατησοιν 
μλώω ᾿αἴλεο ἀὐΐοις αἰφορκαϑέωναι θύραν, κι Ἦ ογζιῦα καὶ τοῖς α'πίςοις ἀχιδεικγύν-- 

τές ᾿ ὁτ! φλείων ω τῇ ὀῤαφασει ἡ ὑπερ ἔςαι τοῖς αλιβῦσιν. Εἰ Ν ὠγῷω.- 

ὅπ οὕτως ον τοῖς τάφοις, πολλῷ μᾶλλον ὧν τῇ ὀϑαςάφει. ὃ λότήλλακ) ἡ τάξις" ὦ 

44 Δ ὦ, βασιλᾷν οἰ ΤῊ καὶ Ὁ ψανρῦ, (ὦ 8 ἰπργηδμοι βασιλέων τίω αξίλν «ἰξἰκενταμμῶλ-. 

λον: ὃ ὶ Ἀσδβιασοϑτέραν. κ ὅτι οὐ τ λρχεία, ὃ φράγμα, αὖ τὴ δείκψεσιν ἡὶ αἰλύθήα. υὐπὲ 

γὰῥ ὀκείων καὶ οὐζοι λαμισεότεξοι γηγθνασι.. πολύγοῤ τῆ ἀλλωνταφων τὴν βασιλι- 

κὅν πὶ σήματα ζῶτα σεμνότερᾳ, ὀχ Ὁ πολλλη ὁ ἐρημία, ἐν ζρῦει ὃ πολ καὶ ἡ 

πϑρμήγυφας. Εἰ: ὃ βούλει αὶ Χ) τοῖς βασιλιχώς αὐ αξαλῴ «αὐλαῖς ὥν τάφοι, τότυς, παί- 

49 λιν ενζωώϑθα τὰ νικητήολα. ὁκᾷ μδὲ Ὁ πολλοὶ (ὦ συξοιεῦτες, ὠζγα ὃ πολλοὶ ὦ 

καιλρεωύτες Ἐχιασώμνϑμοι πλουσίοις, πίνηζς, λὐδρας, }ευναικα, δούλοις, ἐλβυϑερες' ̓ 

ἐκ πολεῤ ὀφόζος, ἐν ζκϑα ἀφατος ἡ ἡδονή, δλλαὶ “γλυκὺ δια μα γθυσοφορριῶτα βα- 

σιλέα ἢ ἐξεφάνωρϑμον ἰδεῖν, ω ηἡνεκώζᾳι φρατινϑεὴ, αὐχονζα, ταξιαβχοις, φυλόρ- 

»:,, ἐσσώργις. δλλα τὰ ογζῦθα τοσύτω σεμνότεροι αὶ Φοικωδέφεροι,ως ὀκψα 
Ομεγίοί, ομλ.3-. Μηληλ 2 ες σχηνο 

ὧν ἐς 
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σκηνζωυ τὴν α) ποι διλι νομίσαι πποϑς ζωῦτα. ἀμᾳ γοῤέπερης Τὴ οὐδῶν, κ ἡ σοὸς ᾧ) ὑ- 
φανὸν ὁ τόπος τίω ϑχρμνοιὰν πρέπερεψε, αασδὸς (ὦ αἴω βασιλέα, πδς ΩΝ φραΐζόπεδον ζὸ 

τ) ἀγίέλων, σελ εϑοόνον (ὃ ὑψηλον, “σοὸς τίω δυξὸν τίωυ αἰ παῦσιν. χα) ο»- 

ζῦ)α ἃ δὴ αὐ έταξεν αὔντι Υν “ἰανοκειυϑέων (ὃ μδὲ λύσαι, τὸν ὃ δῆσαι" Ω 

2 ὁξα τὴ ὦ αἰ γέων οὐ ζχωτίων ἐχή τέων ἀξοισίλν τίου οἰκτρὰν Ὁ χαττεινζεῦ, ὄν, ὀκεί- ς 

γίωυ τίω πολλῷ μείζονα, δαί μάνας Ὁ» παράςησι, χῷ ' βασανίζει, ὦ δὴ δεσμων ὠχκει- 

γωγ τὴν πιχροτατῶν Ὁ σολύει (ἂν: δεδευϑῴους. ᾳ Φοξερώτερον τὸ δικασηξίου ττο; 

ογθνὸς ὁρωμϑύου, σϑυδέγος ὅχηκεινϑῴου ταῖς πλϑυραὶς τῷ δαβμιονος, Φωναὶ ἀπο ρφι μοὶ, 

μάφῃγά, βάσανοι, γλαδοσαι ἐμπιποράκῦναι, τί δαίμονος οὐ Φέροντος τύω γι μωα- 

ς΄ ἰὼ δυωύα μιν ὠκείνζου. χα (ὦ τὼ σώματα Φορέσοιντες, τῆν ασωμαίτωνχρ ῳτούσι δὺ-: 

νά μεων᾽ κὶ κόγις, ἡ ζῳ ἐξα ,ὼ ἡ τέφρᾳ ζια «ορατυς ὀκείνας ἀζαξαινει Φύσεις. δζρα δὸ, τῦτο, 
το υϑὺ τῷ βασιλιχας ἰδεῖν αὐλαῖς συτθεις ἀν ποτε Ὡποδὲ μμήσειε" βασιλᾷο ὃ Ὁ πολλοὶ “πολ- 
λάχις ὡσοδοδημήκωσι ζωυτης ἕνεκέν τῆς θεωρίας. τὴς »ὃ μϑιουσης χρίσεως ἴχνη ὦ συμι-- 

ζολᾳζᾳ ἐδ τύοια, ΜΝ «ἁγίων πϑρέχεται, δα μόνων μαςίζομϑῥων, αὐν,ϑεῦπων κολφζομϑμων 

Ὁ ὑ ἐλθυλερόνϑϑων. Εἶδος ἁγίων τίω διυδαμμὶνκ ἡ τετελῤυτηκότων : Εἶδες δὲν ἀεδρτωλωὶ 

τίωυ αἰαϑένειαν καὶ ὁ ζωντων! φύγε τοίνωυ τί χαχίλυ, Ἷ ἵνα κροντῆς ΤὟἮΜ τοιούτων᾽ ἂ δίωχε σὰ 

τὐσουδὰς ἀπάσις τω Ῥγρετέωυ. Εἰ ΝᾺ ᾳ ὠνζαύθα. τοια ΐ το, Οὐνύησον ἡλίκα, ζᾳ͵ μόλλοντα᾽ 

Χ ὸ τῶἱ ἐρωΐιτ τύτω διζωεκῶς κατέ χθιϑρος, ' "Ὥπλαμθμα τῇ “τῆς αἰωνίου ζωϊς" ἧς νοι» παν-. 

ὥμυμας Ὀχιτυχεῖν γ ῤιτι ὦ φιλανιϑονπία. 

Λογ. κξ. 1: ΓΕΓΟΝΑ ΑΦΡΩΝ ΚΑΥΧΩΜΕΝΟΣ ΥΜΕΙ͂Σ 

με ἰωὠαγκάσωτε, ἐγὼ γὰ ὠφειλοι ὑφ᾽ ὑμδῶ, (μωΐσαοϑαι, 

Παρήσες τὸ θὰ Ὗ οἰκείων ἐγκωμίων Ἅθη9ν, Οἕκ ἐπι μέγθι τότῦ, 

ὥλα το λογαίται πάλιν, ὦ συγγνωμών “ μ“ Θἰρημδρων α!- 

Α τεῖ, ἀνάγκης ἐῤ λέγων Ω πόλγμα, οὐ αῦό- αμρέσεως. ὥλλ᾽ ἐβιθς 

κ᾿ αἰναΐγκης οὔσης, ἀφρϑνά, ἑαυτὸν χαλά. ρχοιῦνος {μι δὲ ΓΝ ἐ- 

λέν, ὡς ἀφρρνα, δέζαοϑε μο, ὦ ὡς ἐν ἀφρρσυνι" γον! Ὁ. Ὁ, ὡς, ὡ- 

γέλων; ἀφρρνα ἑαυτὸν χαλᾷ. μὦ "ὃ Φ κατασκέμα σαι ὅν, ὃν Εἰ- 

ρῆνϑρων ὦ περ ἥδ λθ, ϑαῤῥών λϑιπὸν, ὃ ἀφειδῶς ϑειλαμίξαλοται τῇ τοιοῦτο ἐλφηω μα.-- 

τος, παιδεύων ὠπάμζᾷε, μηδέποτε ἀνάγκην οκ οὐσηρ, ἑαυτὸν τίνα, ἔγκω, «ἰάζειν, ὅ ὁπουγε 

ὁ είπαι τἰσοχειυϑμρης, ἀφρϑνα, ἑαυτὸν ὁ ΠΠαΐλος ὦ ὠνόμσεν. Εἴτα καὶ τίω αἰτίδο ἿΜ 

Εἰρηνϑμων, οὐκ Ἐχὶ ὥν ψευδαποςόλοορ, δλλ᾽ ἔχὶ ὧν μᾳϑηΐ ὲ ἁπασοιν «ἰξετζέπει. 

ὑμᾷς γ. Φησιν, (ὠὐάγχοίσαιτε. εἰ δ ἡ ὀκαυλόντο, ἡ μὴ κζ τῆς ὑμετέρρις τῶτο ἐποίοιεν 

σπλανης, μηδὲ ὑμας αἰ πωλλυύον, οὐκ λυ οὕτω ππρεγηθέω εἰ εἰς τῇ τς ἐμφίυτὸν κα χαϑοιναι ὃν 

λόρρες. 2,2) ὀλόκληρϑν ὠκκλυσίδω διέφλήονν,ασξυς ὦ συμφέρον ὑμῖν ὁρῶν, ζωα [κα άϑην 

ἀφρων δυέον ὶ ἡ Οὐκ εἶπεν, ἔδεισα Ὁ μη ταὶ φερτιία, σϑρυμὲ οὐεγχαινδμοι,ζοι ΣᾺ ἐαυτ' 

κριταιασείρωσιν ̓ δλλώ το δὰ δΐωυ λϑωτίρω τεθέχεν Εἰπων, Φοξούμαι μήπως, ὡς ὁ ὕφις 

Εὐδυ ἡπαΐτησεν, οὕτω φϑαρηζᾳ νοήματα ὑμέων. ς ονζαύλει ὃ ἢ οὐχ οὑτώς, δλλα αὐϑεντί- 

ὃ» 3 

49 

κάνει ὦ μῷ "πλείονος ἀξοισίας, ἐ ἐχθν οχ χ Εἰρνιδϑων ἢ τ  χξέρισιον ἐγὼ ΣΡ ὠφειλον 49 

φ' ὑμδν ̓Ο(μωίςαοϑαι. Εἰταὶ Ὁ τίω αἰτίαν τί, ϑησι" ὦ οὐ λέγά παλιν ζμ Ὡἰποκαλύλψές, 

ἊΝ τὰ σημεῖα, μόνον, λα ἡ ὧν πειραισμς. Οὐδὲ γδυ ὑςξέρησω ἣν αὑτῷ λίαν 

Οποφύλῶν. Ορρι πῶς παλιν ὸ ὠγζα δα δξοισιατικώτερον φλεήεται. ἐμεσε; οϑιν 

2{. ὁπιλε(β 

γοννϑετῖια, 

δι γΟῤιλεγε, λογίζομαι μηδέν᾽ ὑφερηκέναι ᾿ὠζαύθα ὃ Σποφαντιχῶς οὕτως, ὅπερ ΕἹ- χ' ὑπρἔαι 
ποῦ, 
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πον, κζ᾿ ̓ὶ ̓ποδείξεις, ϑαυβ αν φλεήεται λοιπόν" οὐ ̓ μέωὴ ἣ οὕτως αἰφίςατωι τὺ ̓ μέζξου, 

“ω Οὐδὲ τῷ οἰκείῳ ἥλιε. ὥατερ ̓  μόγα πὶ Εἰρηκώς, ἡ τίω " "ἀξία, αὐβθώνον τίω ἐωϑ, ὅτι 

μ᾽ ΝΜ Σποτόλων ἑαυτοῦ ἡρίϑμέησεν, οὕτω μετϑιάζει πάλι, αὶ ἐπα γή λέγων, 

Εἰ ἢ συ ϑὸν εἰμι, 
,“  κς 127 Τὰ συμεῖα " τὰ Ὡπυτῦλου κατηργάσθη ῳ ὑμῖν. Μὴ τῦτο ἴδῃς, Φησὶν, 

Εἰ εὐτελὴς ἐγὼ ὸ μι ὅδ, ἀλλ Εἰ μὴ τύτων ἀπήλσιυσοι,ον ν ΟΣ Ὡυτοςόλου υἰπολαύσαι ἐ ἐ- 

χεῶω. ἡ ούκ Εἶπ, δντελής, δλ ὃ κατώτερον ζῶ, οὐ. τί ἔχὰ ὑφελος μέγαν {), Γ 

μηδένα ὠφελῷ; ὥασερ ὅΐχυ σατο ̓ ξ κέρδος ἐ ἐμκπείρφυ, μηδένα Ψϑ' χαμνόγτωι ἰωνϑθῥου. 

μὴ τοίνιω, φυσὶ, τῶν ἐξέταζε, δι ςυσὲν ἐγω, δόλ᾽ ὠκφιο σχϑστει , ὅτι οἷς ὑμας δ) παϑεῖν 

το ἔδει, σεν ὑφέρησει, Δλλ᾽ ἐγὼ τέο πεῖραν ἔδωχᾳ τῆς ἐμὴς Ὡἰσοφολῆς, οὐ τοΐμω ὅδε! 0- 
γων" τοῦ κα» ἐμοδ, ζαύτα: ὃ ἐλεῶν, οὐ τῷ (υωίρα οϑαι χείζων (πῶς γ»», ἢ ὦ οὐ-- 

Φοινον μικρὸν ῥ)θύμϑρμορ, παθόν τὸ τ Χοινοῦ πόλον )Σ λα τῆς σωτηρίας τῆς ὀχέων ἐ. 

φιέμδινος. εἰαὶ ἵνα, 7) λέγωσι, τί «εὶς ἡμαξ, Εἰ καὶ μιηδὲν ὑφέρησας ΤῸ ἐν λίαν 

Ὡὐποσύλων: ; οἰ τϑτο ἐπήγανδρ, τι οὗ ὑμῶν "ϑυτειρχαεϑη “τὶ σημεῖα τῷ δἰσυφόλυ 

13 Εν πασῃ ̓ἐπϑομενῇ, Ἢ σημείοις, ἡ τέρασι. Βαΐζαὶ πηλίκον στέλϑι ρς κατορδώωματων 

ὡὼ ὀλίηϑιν ῥἥμασι πρίϑραμε. ὺ 9ζα, ποίον «ϑετον τί ϑησι᾿ τίου αἰ ασομονίω,. τῦτο Σὰ 
Ὁ σποσολυ δεῖγμα, ὃ φέρειν πόρτα ναίω, τῶν υδὲ γὰ ὧν ον βεαχέ, τ μίκρας λίξε- 

ὡς᾿ 5 ΦΨ σημείων, ὥπερ οὐδε ἐμὴ ἀντ χατορ)ώματα, “θὲ πλέήῤιων. οὐννόησον γδ» πιῦσει 
δισμωτήρλα, πόσοις πληγας, πῦσυς κυδεύας, πόσας Ὀχιδελας, πύσας ἡφαίδοις πείροι- 

219 σμιν ον ζώει ἡνίξαν», πίσυς πολέμες ἐμφυλίνο,ἄξωτουδε, πόσαις ὀδυυύας, πῦσας (ὍΘθ4σ- 

Θολόρ δ᾽ τὸ ὀνόματος τῆς αὐπωυμονῆς ἡ δ δ΄. σημείων πάλιν, ποσυς μαρϑς ἐγερλίαε, 

πύσυς τυῷλοις ϑεραπά λει , πῦσους λεασδϑυς χαϑειρλαϑεγίζα, πῦσυς δαίμονας ἐλρ.- 

λα. ζαύτα ἀκούοντες, μαρθειγωμδῳ, Εἰ Εἰς αὐαϊγκέε ὀμιπέσωρϑμ τοιούτων διηγ.-- 

μαΐτων, (ψμτέμνειν δῇ! Ο κατορλωματοι "ὦ διὸ αὐτὸς. ἐποίησεν. Εἶτα ἵνα μὴ 'λέγωσί ἦνεθ, 
: Εἰ ἰγὸν ὸ μέγας, ἡὶ πολλὰ Εἰργάσω, δρλ᾽ οὐ τοσοιῦτοι, ὅσαι ἐν σαῖς λοιπαῖς ὠκκλησίωιφ (ὦ 

Ὡἰσύφολοι, ἐπηγαγό, 

13 Τί Ὁ ὅβηγὃ ἡ"Πήϑητε ὑὴ Ω λοιπὰς ὀκκλοισίαρ: ; Οὐκ ἐλοίδηονόρ φησι, μετέ- 

᾿ τὐλῶν. ὁ]: ἡϑῥιτος Ἑ  αφιγγῶν, δλλ᾽ Ἰσὼς ἄποι τις αὐτὶ : δήποτε προς ὧν Ὑποσύλυς χρέπει Ὁ λό. 

4.9}, πίω ἀσοϑς (ὧν ψάδαπορύλυς μαχίω ἀφείς; ; ὧκ αἰδιοισίας λα φῆσαι βουλόμϑρορ 

40 αὐὖὦἋὦθ (᾿ φρριήματα, κα ω δεῖξαι, ὃ ὅ7| ὃ μδνον κείνων βελτίων, δολ᾽ φυσὲ Ἃ μαγάλων σο-- 

σύλων ἐλάῆων. οἱ δ το τῷ, ὁτὸμ (ὦ “ ̓ οἰϑὶ)ς κείνων αἱ 5 λύγηταὶ, φησι ̓ Λε ὁ ἐγὼ ," ὃ 

τὸν ἢ πσδὶς τὲς ̓ ὐποφόλυι ἑαυτὸν φἶθλία λλη, ἀγαπητὸν εἰ ἐδ φησι ὦ μὴ "πικέναιμ κ υή- 

τοιλὲ στλ ῴον αὐτδἷὦἋ κοπιάσαις. δείκγισι ὃ ἐντεῦθεν, Τί καχεήνοις υξείζοισιν , ὅτὸν 

αὐνὴὦἔὍ ἐν δαύτερῳ τύτων ἐχῶσι. Εἰ μή ὅτι αὑτὸς ἐγὼ ὶ κρυτεγαῤχησαι ὑμδν. 
44 Μεπὸὲ πολλῆς πάλιν βαρύτητος ἔϑηχε τίου λιτίμήσι. ὃ ὦ ἐξης, Φορτικώτιρον᾽ 

Χαρισαοϑέ μοὶ πίω αἰδικίλν ζωτίω. Αλλ᾽ ὁμῶς ἢ βαρύτης κα » αἰ γοίγτης βήμα- 

σα, ἢ ἐ ἐγκώμιοι ἐκείνων ἐχέ᾽ Εἰ ,4 αἰδικίαν [οἰκείαν ἐξ 4) νομιίζοισι ὦ μὴ χαζαδεξαοϑαι 

ᾧ Ὁ τοφολθν λαρῷ τι αὖ αὐ, μηδὲ ϑαρρῆσοι τραφέευαι ἔνϑεν. Εἰ τῦτο, Φησιν, 6γ- 

καλᾷτ (οὐκ Εἴπω, ὅτι κριχῶρ ἐγχαλάτο, δλλαὶ μ᾿ πολλὺς τὴς γλυκύτητος) συμιωμέων 

4ο αἰτῶ, ̓ ϑείσαοϑε μοι τατὶ ῷ αἰρζδτηκκα. ὦ 9έα τίω (ωεσνν. γ᾽ γὰ (μές αὖ» 

φρεφοιϑιον ὑγειδὸς ἐἰὐζις εἰ ἐΦερέ, (ἐμοεχῶς ἀΐ πὐ αρωϑθεῖται. Δἀὐωτίρω ὁ δὴ Ὁ» λέγων, 

᾿ἶπ ὁ7| Εδν αἰλήθήα Χοισούς ο ἐμοὶ, ὁΤὶ ἡ καύχησις μ" οὐ Φροιγήσεται αὐτη, "Εἶπε πάλιν, Οτ δ Κο ρα 

οὐχ ἀγαπὼ ὑμας ς γοἶδιν ὁ Θεύξ' δον ὕα ὀκκόνω τέω ἀφορμάω ἣν ϑς λόγτων αφορ- καὶ “Ὁ, 

μέω, ἃ ἡ ἴα εὐ ᾧ καυχῶνται, ὠρθώσι καϑὼς ᾧ ἡμεῖς, καὶ οὖν τῇ ποοϑτέρα᾽ Τίς δὰ δὰ μοὶ [ὅ6Ὶν α. Κορ. ὃ. κα, 

ΟὨεγίοίξετομη, 9 Μιμμπὶ 3 ὁ μιοϑῦς; 



«. Κιρ. θ, ,. 

ὅ9ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ. 
ἢ ὁ μιοϑός: ἵνα Δϑαηελιξόμδνος ἀἰδοπόμον ϑήσω τὸ οὐαήδλιοι. Χ ὁ οὐζωϑα, 'σαεϑὲ μει 
πίω ἀδχίαν ζαὐτίω. πϑωτα δ φϑύγειτο δέξαι, ὅτι ΠΟῪ τίωῦ αἰοϑέγοιαν αὐ οὐ 

ι[ ἘΝῚ λαμανει" ἢ δἰδὶ ὐὐταύθα οὑτω φησὶν, Εἰτϑ» πλημμέλημα ἐῤ ἡγείαϑε, συγηωϊμών 5 πὰ 
αἰτῶ. ζαὐτα ἔλεγε, καὶ ἡ πλήήων, ὃ λεκπάρων. μὴ γὰ δὲ τῦτο Θἴπῃ, Εἰ πλῆξαι ἐλαία, 
θέλεις, Φιχπολογῇ: ; εἰ ἰ ϑεφαπγάσεν, ω ἰπλήῆπεις; τῦτο δ (ἰιυϊσεως ὅ61, ἢ χατωτέμινειν, ; 

ὺ ̓πιδισμᾷτὸ ὃ ἕλκος. εἶτα, ἵνα Ὡ δόξῃ (ὑπερ ὺ ἐμιασφϑεϑεν' ̓ἔλεν») (ἀωεχὼς ἀΐν χιΐληι 
φρέφῳ αἰ τῷ λαῦεν, γερά ἃ Ζ ὧδ ὁ ὁ ωῳ τῇ φοτέρᾳ λέγων, Οὐκέγραψα ὃ δεῖνα 
ὅτω Ἄμηται ἐν ἐμοί ( χαλϑὶ ἊΣ μοι Ἀτοϑαμεῖ, ἡ τὸ χαύχημμιο μὰ ἵνα τις καγωσῃ) Ὑλυκύ-. 

τερν ὃ ̓ὐταύϑα καὶ ὼ σαξσινέφερνν. πὼς  τἶνι Ὁ ὅπ: ; 
14 1δου, τοίτον τῦτο ἑνί ἔχω ὀλϑον “εὶς ὑμαξ, ΟΝ ἀχατὸναρχήσω ὑμϑῇι. ου ̓ γὰ ιο 

ζιῶζᾳ! ὑμϑί, αἰλλ᾽ ὑμας. ου " γερόφελειζὰ τέκνα τοῖς φρνεύσι ϑησασείξεν, Ὅλ ῷ 

γϑνεῖρ τοῖς τόκοις. Ο λέγᾳ τϑεοίςνν" οὐκ αὶ μὴ λαμθανω, ὅζρ᾽ τῦτο οὐ ̓ αἶδα- 
γἴνομίϑι ̓  λα δεύτερον αϑολνόμάυ, τρίτον τῦτ περεσκθυασμαι ἐλϑεῖν, καὶ υ οὐ και- 
τὸμουρκήσω υμδί. α ἡ αἰτία σημνη. οὐ γ} Εἶπο, ὯΝ μιχρολῥηϑι, ) 4) πληῆεῶε, 

ὦ ἰοϑεντε" ἀλλα πἰιοὐ γὰρ ζητῶ ταὶ ὑμδι δλλ᾽ ὑμας. μία Ὠπζητῶ, ψυχας ἀντὶ ι 

χρημάτων, σωτηξίαν ὀνίὶ γείσίου, Εἶτα, Ὁ αὐποψίαν Εἰ Ἂ κῳ ἐπ ὃ ποξλγμα, ὡς 
ἀλλ ϑιωῃθς «ὐτῦ ἡ ποῦς ἀύφις ,ἡγοτῦτο λογισμὸν ἤίϑησιν. ὯΥ 75 Εἰκὸς ἐῶ Εἰπεῖν 

ὐζιρ ε οὐ δ ἐξειρ ὺ ἡμας ε ἐχήν ὺ τὰ ἐἡρδυ. ,ἐπαγή κ᾿ πολλῆς τὴς δ ῥιρος τέων Ὥπολο- 
ΣΩ͂Ν λέγων, οὐ γὰ ὀφείλει τὰ τέκνα τοῖς 'ς γϑνόῦσι ϑυσαυείζει, δλ (Ὁ γϑυφς τοῖς τέκοι φῷ ἊΝ 
λὐτὶ Μ διδασκάλων ᾧ δ μαϑημ, ὧν γρνέαρ, ὁ τα τέκγω" ἀιϑεὶς, καὶ δείξας ὅτι ὀφειλὴς χο λοωπείδ. 
ροέγμα ποιᾷ, ὅπερ Οὔκ ζῶ ὀφειλῆρ, οὐ γὸ οὕτω πσέταϊξον οΧοισύρ᾿ ΝὩ ὀκεὶ- λῶν, 

γῶν φειδόμϑμος, (αύτα λέγη. 89 ὺ σόοι π πξνείϑησιν. οὐ ἊΣ Εἶπε μόνον, οτι οὐκ ὁ- 

φείλει τὸ τέκγα ϑηστιυρίδοιν, δλλ ὅπ ὶ ὀφοίλϑεσιν Ὧ) Αϑυφς τῶτο ποιφν. Οὐκοιῶ ὯΝ 

δόιαι δεῖ, 
[}Ὶ Ἐγὼ ἡδιςτ δωπόμησω ᾧ ὀκδαπόμηϑησομαι χὐυβ' ω ψυχῶν υμδν. 24 

Ἴοις ̓ αϑὲ »» γϑνέας ϑησου ἴζων ὀκέλῴσε τοῖς τύροις ὁνόμος τῆς φυσιως᾿ ἐγὼ οὐ 

τῶ ποιώ μὲ μόνον, ἀλλὰ ὃ ὀμώυτον ρησδίδωμι. ὼὶ αὑτη ἡ ; αὐ θολη, Ω μὴ μόνον μη 

λαμόλνεν, ἀνά κῷ , ποφησδηδόναι, ὐχ ἀπλοΐς,αἰλλα ΝΟ “πολλὺς τὴς φιλοτιμίας, ἂ ἐκ 

τῇ ὑφερήματος. ὅ Ὃ ὀκδωπϑμηϑήσο μαι, τῦτ ΓΝ αὐννῆουδμου. καὺ δ αὐτίω δίῃ δι 

σάρκα αἰαλαΐσες ου , φείδομαι ὅζῳ τίω σωτηρίαν υ δ. χα ὦ ἱπαγϑιᾶνον, μοτ᾽ ἐγκλύ- 30 
ματος ὁμιὃ χοὶ ἀγάπης" Εἰκαι «ἰξεοσοτέρως " ὑμαξ ἀγαπῶν, ὑῆον ἀγαπώμαι. οἑωῦ 

Καὶ ζαύτα ποιοῖ, φησιν, τα ἿΜ φιλρυμδίων, χα ου φιλφεώύτων ὁμοίως. σχόπει τοῖ- ἢ “ 

γώυ λοιπὸν πύσοις ἐλ ὃ τράγμα βαϑμοις. ἔδει λαμδόμειν, αὐτὸς ἢ ̓έκ ἐλάμθλρον. ἰ- 

δοὺ «σεῖο κατόρθωμα. ἡ ὑφερφύμϑμος, δεύτερον. ᾧ ἀΐῖς κηρύτῆων, ταέτον. ὺ τσεσ- 
δίδωσι, τέταρτον. ὡ ἐχ. ἀπλώς πυξϑσδίδωσιν, δλλα κα υ χω Ἐχιτάσιως, πέμιαῆον. ὦ οὐ 59 

γείματα μένον, δλλαὶ ἡ ἑαυτὸν, ἕκτον. ἡ αῷ δῥ μὴ ἡ σφόδρα φιλφιωτων αὑτὸν, ἐξ δὺ-- 

μην. ᾧ Ἂν κα μ στφέϑρα, φιλουρϑέων, ἔνδον 

ἩΘΙΚοΟνΝ Τούτο δε καὶ ῃ ἡμεῖς ἱε ζυλώσωμϑν. μέγα ἅ ̓γοῤῥγκλημαι, [ὁ ὃ φλονν)ὺ τὸ τὸ μὴ ἰφιλφ᾽ 
μεῖζον τ, στὸμ νὴ Φιλούρϑμέρ ὡς μή φιλῇ. Εἰ ἡ ὸ ὁ ᾧ Φιλριοῦτοι φιλών, συονν 

πλέον ἐχει δὴ τελωναῖν" ὁ ὁ μιὴ τῦτο ἐκ, ὁ δ᾿ ϑησλων! ̓ ἐλάῆίων δ Εἴη. “ιλεέγήρ, ὁ)- 40 κ᾿ ἰλαῆον 
ϑέσπει "8 ἰφιλφε(ῷ φιλφεωύται; τὴ τίνος ἐνεκάν ζῆς ; ποῦ ὃ χρήσιμος ἐσῃ λοιπὸν: ; οὗ ποίοις τ πη. 
πράγμασιν: ; ὦ πολιτικοῖς ; ὡ ἰδιωτικοῖς" ἐδοιμισς. Ογοὲν γὰ ἀχρυσοτερον λύδρὸρ ΜΜΗ 
οὔκ Εἰδῦτος φιλφ. τῶτι ὐ λῃκαὶ πολλάχις (() νόμον " ἠδιαϑησοιν, τὸ Ὁ αἰδροφόνοι κα τις. αὐὐνενὴ τ, 
χωρύχοι, Ὄ ἢ α'λων κϑηωγήσαντες μόνον, μοτετα ον», τῇ ἡ παπέζῃ ῷ 6 δ όπον μιεταιξἀγέγτε' χα ἡϑδέληπη 

συ 



ΚΟΡΙΝ. ΒΠῚΣ Τ' ΔΕΥΤ, ΔΟΥΙ͂. κί. όφι 
σὺ ὃ οὐχί ὶ αλαῖν μόνον, δλλαὶ αὶ ῥη μὰ ρα ϊμξα κοινωνοῦ, καὶ Ὄ Εἰσύδων, ῥόζοδων,κ δ φι- 
λέει ΝΥ ὠζ' αἰαφαῖς ἐρῶντες, κὶ Ὁ ὑλοαλήρα δαπϑρμαΐσι θεσίας Εἰς ἴω πορνδυουδέας 

γεινώναρ" σὺ 5 5 σθβάγον ἐχων ἐρωΐ κϑὺ, οὕτως ΕἹ Ϊ ψυγοὺς ) Ὡ αἰαϑεννρ, κα Ὁ αὐλυδρος, ὡς μηδὲ 

χρεὶς ϑωπθμὺς καᾳ ὁ ἐχέυϑτῷ φιλεῖν: ; μὰ ' ηἰς, φυσι, οὕτως ἔξω άϑλιος, Ὡς δὲ οὕτω 

2 ϑηθίον, ὡεῷ φιλφιώτα Ἡὐποφρεφειϑαι κα ἡ μείσε!ν» συ ἅ ὦ χαλώς ποιεῖς ἀπιςῶν ὅχᾳ τίω 

τοῦ πράγματος ἀτοπίαν ̓ ἐγὼ 5 ὃ ὸν δείξω πολλοῖς ογζᾷς πιούτες, πῶς οἰσορὃν λιτὸν 

τίω αἱ ΩΣ ; "τὸ δὲ καχῶς αἰγϑρθύῃς Γ Φιλούμϑνον, ὅτὸμ ἀκούων κακῶς ἑτέρρυ λέ- 

2ϑντος μή" αἰμιωώης, ὁτὸν Δὐδυχιμοιεῦται φϑϑνης, ποία αὕτη᾽ ̓ἀγάπη: ; χσήτοιγε φιλίδν Οὐδὲ 

ὶ τὲ τϑτο “ρχεῖ. δὲι ἴξαι,το μὴ Φϑονεῖν, ὦ ὥασερ. δίζυ σε εδ τὸ μκὴ ἐϑραίνειν, Ἰςγοὲ μ᾽ πολεμειν᾽ 

1ὸ δλλα καὶ ὑσυγκροτεῖν, ὼ ὃ αὐξειν (ὃ φιλϑιώτα. στὸν δὲ πϑμζο, ποιῇ καὶ λέγηνώξι καϑελαν 
" 4 πλυνίον, “( ζώτης αἰϑλιώτερον τὴς ψυχὴς ,Αϑέο κα Ὁ τρέβίω φίλος, λόγων “ὁκοιωνέο, 

ὁ τραπέζηρ᾽ Εἶτα ὁ, ϑόν, Ὥγῷ. βθυδοχιμοιῦτα Εἶδες τὸ μέλος τὸ σθν, βψας τὸ τὸτος Φι- 

λίας ασεσωπεῖον, τὸ τὴς ἄϑραε" εἰ υέδες, μᾶλλον δὲ τὸ τῆς μϑρίας. μνία Ὁ πε- 

ραφόρῆς, τοῖς μ πλησίον δωκγεοϑτῳ καλϑις τούτο Ὁ μιαμνονϑμων 91 ἢ λνῆων- 

13 Τῶν κιουαΐν, χτ τ᾽ γὰ ὀκείνοις, Εἰς ζβ ἀπόντων πηδῶσιν ὑφ κα ὴ οὗτοι , τῇ βασκανία, 

πβοξενώλοι βέλπον ἐφιν ἔχειν τοῖς απλαύγχροις ἐγκαλιδούμϑμον, ἢ βασκαρίαν ἔνδὸν 

συρονϑμίω. ὠκόῦνον γῤὺ ἐμέσοῃ πολλάχις ἐν! Δ 9) Φαυρμώκων, ὃ ΟΥ̓ “Ὄφὴς φτἶϑα- 
ἡμιωϑησαιαϑαι᾽ ὁ ὁ ἢ φϑύνος Οὐχ εὖν ̓ αυλάροις καληδεῖται λα τῷ κόλπῳ τρέφεται τῆς 

ψυχϑο,ὶ ἡ δυσεξαἰ λειπῆον 661 παϑος. αὶ ὁ (ὦ ὄφις ἔγδὸν ὧν, οὐχ δὺ ἀνψαιτο σωμῖχ ὁῤ,39-- 
20 πίνων, ξοφῆς αὐ δακεινδβηρ᾽ ὃ 4) ) φϑύνος, καῖν μιν οὐδ τἶδαϑῆς ἀὐτῳῖ πώπεζου ̓ αὑτίων 

κουτεοϑιίει τίου ψυγίω, δυίκγων πϑύτοεν, ἀστι σαἤων, ἕλκων δ) οὔκ ἐσιν αὐτῷ ὦνα να- 

μυϑιὰν Δὐρῷ, δὴ ἧς Ὀποφήσεται τὴς μϑμίας, ὍΝ ἥ ̓ μίὰν μόνον, τ τέω τῷ δϑημερφειῦτος δυσο 

ποραγίνν. οὕτως αἡίεται ᾿ μάλλον: ὃν σὲ ὅτω. κα οὺ ὧν οὗν! πάϑῃ κακοῖς, ἐτερον ὁρῶν 

ϑδημερρεῦτα, ταις αὐτοὺς οδυωδαις ονέχεται ̓ 4: πϑρμταλοῦ παύματαρὴ πθυτοιχοῦ σπλη- 
Ὡς γαῖ. σὐσὲ γϑῤ ὅ61 ἰφρεῷ ὄνϑνον χὶ γῆς, μὴ ὁρᾷν β)δυκεμοιοῶζᾳς. ὦ Ὀσαύτη τῷ : γοσϑ᾽ ματος 

Οολὴ, δ ὅτι κἀν οἶζ! τίς αὐτὸν χατακλείσῃ, τοῖς παλαιοῖς αἰδράσι Φλονψ τοῖς τοῖς τοτελέυς 

ἡν ὅς ται ὲ ῶ ἃ " ̓ βιωτικρις δι, ϑούποις ὦ ὦτα παρ, χαλεπὸν (ζ ,πλίυ' οὐχ ὅτω ̓ δεν 

δὰ μος ὃ ὃ ὺ ὺ “ὦν ΔΨ ὦ μέσῳ ϑυρυζων ἀπηλλαγμμένους Ἵ ἐχεοῦται τα νοσήματος τότν, [ αὐδ' ") Ἐπ 

αἷχ ἢ - πόῤτων χαλεπώτερον. ξ ἡζουλόμῴω (ὦ "ἢ σιγᾶν. δὰλ Εἰ ἅ ἡ σιγη τά ̓ πίω τὐπὸ Ἢ 
αήρεδο ς πραγμάτων αἱ ἰχευϑίω αφήρει, κέρδος, ὠ ἃ μηδὲν Εἰπῷ᾽ Εἰ καὶ ἐγὼ σιωπήσω, τοὶ 
" ποξάγματα βοήσεται σφοδρότερον τῆς ἐμῆς γλώῆης, βλαίδη ὦ οὐρλμία τὶ ΧΩ ἐμδᾷ 

͵ ἔφαι ῥημζ μῶν, ὡς ὀκπομιππάνομϑμων ὃ ἡμιῆν τῆν! κακδίν, κέρδος "τ ἴσως ὺ ὠφέλειώ ὡς: πουτὶ 
ἣν ᾿ ὃ ἰσημαᾷ πἢ τῦὺς ὠκκλυσίας ὑψατο, [ χη ] τὸν» πόρτα αἴω ὼ κάτω πεποίηχε, ' 'ὼὸ τῷ 

σώ μαιτος διέρᾳσε τίω ἀχολουλίαν, κα κατ ̓δρλήλων ἱρα θα, τῷ φϑύνου καϑοπλίζοντος ἡ ἡ- 

32 μας. αἰαὶ τῷ» πολλὴ ἡ Δίατροφν. Εἰ Ν. παντων οἰχοδὺ μοιύτων αἱ αἰ γαστήτον φ΄ζώαι 

ΤΩ ὧν δἀιϑασκονδμους, ὁτὸμ ἀπόμτες καϑαιραύρϑι, πἰέςαι δ 'πέρᾳρ; τί ποιξρ,αὐ,ϑερπωσυμε- 

φέρῳ νοιέζεις ζὶ τὰ πλησίον καϑαιρῷν᾽ ασὸϑ ὃ κείνου ᾳ σαιύ τί ὃ καλαί. οὐχ ὁρᾷς 

βυῆμις τοῖς “Φυτοκόμιες, τοὺς γνπόνους ̓ πῶς ὠπόμτες Εἰς ἐν τρέχουσι. ὁ ἃ ζ διέσκανψεν, ὁ 65 ἐφύ« 

τόυσιν, ὁ ἣ ̓ξ ςήλε τίω μίζον, ἀ ἄλλος δε ὃ Φυτευϑὼν, ἄλλος φἰξιφοοἰῆειὶ τειχίξᾳ, 

40 ἄδλλος Ὥσοσος ο{ τὰ ιϑρίμματα᾽ αὶ πάντες, Εἰς ὧν βλέποισι, τῷ φυτῷ τίων φωτηράδυ. ω»- 

ζῶϑα 5 ἐχ ὅτος ̓ἄλλα' φυτεύω (δ ἐγωὶ, σολθύει ὃ ἄλλος ὼ ὀζασείει. ἔασον κἀν παγή- 

γώ καλῶς, να, ἰσυρϑτερον Ἄλύηται τὴ τῆς ὑπιθουλῆς. οὐ ὃ ἐμὸν λὐαιρφοὺ ἐρ2}»᾽, 4γα, ὦ σὸν (- 

ἐακθβθεζον ταλύεις. ἐγὼ ̓ἐφυτᾶνσα, σε ἐδ ποτίσαι. ὁμ' τοίνιου σαιλθύσῃς,' τυ ῥίζαν ανέασασεις, ἃ 
Οὐκ ἔχεις ἢ τίω φδείαν {χιδείξη. ΩῊ ὁρῶς θυδοχιμοιῶτα (δὴ φυτεύονζᾳ ; μη φοβοῦ". 
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« Κορ. γ. ζ. 

ὅοΣ ΧΡΥΣΟΣΎΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
οὐτε ἐγώτὶ [εἰμὶ οὔτε σύ. Οὐτε δ ὁ φυτεύων, οὔτε ὁ ποτίζων 61 τι᾿ ἐγὸς 21 ὦ τὶ Ῥγν, 

Θεοῦ, ὡςε ἐκείνῳ μάχῃ ᾧ πολεμής, ᾳ φυτευλενζαι αἸαασῶν. αγὸν ἡψωμδυ τοίγιου πο- 

τέ, γρνρρρήσωρϑῳ. οὐ ͵ δέδοικα ᾧέξω πολέμων, ὡς τί ὑδὸν μαϊχέω" ἐπεὶ καὶ ρίζα, ὅτϑῳ κα ἡ 

χαλως ἡ ἡρμοσμένη τῇ γῇ, συν πείστἢ) Ὅσο δ αἱ αϑέμων᾽ δ ὃ αὑτὴ σαλθύηται, σκώληκος 

Δἰστρώγθνης αντίω ἐγδυϑεν, ἢ μηδιὸς οὐνοχλρεῦτορ πεσεῖται. μέρα ὥζγος δχρατοωγϑμεν 

τὴς ὀκκλησίας τίω ρίζ ν σκωλήκων δίκίω 1; ἡ ὙῈ Ὥσο γῆς αἱ τοι ὗται τικ]ον) ἀζνοιαι" 

μᾶλλον ὃ ᾿ συ εῖδ οἰπὸ γῆς, Ὴ πο κόσσξσυ, τίω σηπεδὸγα μμητέρρε ἐρυσαι" ν οὔκ αὐφί-. 

ταν.) τῇ τὴς καιτοι τὐ]ύφου δεραπείας τὸς τὰ Ὁ γαυαρϑν. δνωΐθα ποτε λὐδρες »- 

γαιοι, λνωκῖθα αἰϑληταὶ φιλοσοφίας, ἀπελάσωμϑυ τίω πολλίωυ .}} κακῆν τύτων Φοροίν. 

ἀ γνῶ ὡασερσώμια γεκρὸν, τὴς ὀκκλησίας ὁρωτὸ πλῆϑος ἐ ἐῤῥιμεμκένον γιοῦ, τὸ καϑαιπρ ο -" 
σώματι μικρωλεντι πρησφώτως, ἐν ἃ ὀφλαλμοις ἰδεῖν," ὑ5 χείρας αὶ πόδας κ᾽) πφάλη- 

λον ἡ χεφαλίζω, συν ὃ ὃ δ μελώνᾳ ὁ ἑαλν. ποιοιω ᾿ ἅτω δὴ νὴ οὐυϑα, πόρτες πιςοὶ οἱ 

παρόντες, ἀλλ᾽ Οὐχ ἐς!ν νὴ πίς!ς «ὑέργης. τίω ΣΡ λερμότῃ; τὸ ἐσδέσα δι, καὶ ἡ τῷ Χοιςοί τὸ 

σώμᾳ νεκρὸν ἰργασαιαῖθα. Εἰϑ ἡ φοακ)ὼ τὸ τὸ Εἰρηυδμον" πιλλῷ Φεικωδέφερον, ὑτὸρ ἴχὶ 

ἫΜ ἐργωνφαίννὉ). ΟὟ» ̓γοῥονόμιάται αδελφών ἔγραϑν, (δ ̓ τρλγμαςα πολεμίων" ὦ 

μέλη καιλϑύρδυοι πόρτες, χαϑούπερ ϑηρία διεξήκανϑμ. τα, Οὔκ ̓ ἐμπομτπτόζ σοι βου- 

λϑρϑνος ζὼ ἡ ἡμέτορφι, Εἶπων, αλλ ὠντρόψαι αὶ χ᾽ Ὀἰποφῆσαι. ὁ ϑεέῖνα εἰσηλϑαν εἰς οἰκίαν, α- 

πήλαυσι ἀμμῆς᾽ δέου οὐφαρασεῖν τῷ Θεῷ; ὁτί τὸ μέλος ἅιμᾶται τὸ τὸ σὸν, ἡ ὁ Θεὸ ϑξαξετα 

σὺ δὲ τοιευδρΐιον ποιεῖς λέγης καχώρ σὸς ῷ τιτιμιηκόζᾳ, ὦσε αἰμιφοτερρες «ἰποῦσκε- 
λίσαι, καὶ σταυ τὸν πρξήσκάται ἰω. “νος ἐνέκεν, ἀϑλιεχα  ζαλαΐπωρο, ἡ ἤχϑυσας ὠδὲλ- 
φοῦ ἐγκωμιαζουϑῴου, ἡ . ὀὐδράσιν, ἢ " αἷδα γαυαιξὶ , ᾿ ἐλυπήϑης; ασϑλεϑες 

τοῖς ἐπαίνοις, οὕπτω χα σαιύτὸν ἐπαρέσνι. ἐὰν ὃ ᾿καϑέλης τὸ ἔπαιον, πρότερον σαῦ- 

τὸν κακῶς Εἰρνκϑέ, πονηρ ΑΥ δόξου λαθὼν, κακεῖνον ἐπῆξας μειζόνως. ὑτὸμ ἀκχϑύσῃς ἐ- 

παυνούμϑμον, γίνου ΠΝ λερριδιων κρινωνό, εἰ ἡ μὴ ἱτῳ βίῳ ὦ τῇ τῇ Φρετῇ, αἰλλὰ τῳ 

χαίρειν τοῖς ὠκείγου καλοῖς. ἐπήνεσιν ὃ λῷα, λαιύμιασον κα σύ᾽ ὅτω σε ἐπαμέσες) ὀκᾷος ͵ 

ὡς γθτον. ἡ Ἐππεικη. μ᾿ ̓ φοζηϑῆο, ὦ ὡς αὶ σαυ τὸ Ὁ χαϑουρών οὖ τοῖς ἐγκωμίοις τοῖς ἐτέρφυ. 

τού» ὃς ὦ ταῖς κουτηγϑόλαις γύ- φιλόνειοον Νὴ το ἦος ὦ αν ϑοφπων᾿ ὦ Ὁτὸρ ἰδ σε 
κακῶς λέρρντα, Ὠγπτείνει ΜῊ ἐγκώμια, ζω τῇ δευύκψειν' ̓βουλθμδνος, (ἂν ὃ ὃ κα τη ῥϑὺς 

μέμφεοϑαι αϑ ἐαυτ' ἃ πὐξϑς ἑτέρφις θάλλων. Εἶδες πέσης αἰχομεσύνης ἑαύζι:ς γι- 

γόκῦλα, αἱ αἡτίοι, πῶς ̓ ἰπολλυρϑ τὸ ποίμιον καὶ 1 ἡξμασώμδρ;: ϑνωῦβα μέλῃ ποτὶ, ϑινωμεϑα 

σῶμα ἐ,. ὸ ἅ ̓ ἐγκωμιαζόμϑρος, ὁζοκρουαϑω ὧν ἐπαίνους, καὶ ἴω τοναδελφον με- 

παγέτωζᾳ ἐ ἐγκώμια" 68 ᾿ ἐπέρρυ ἰχούων ἐπαρουνϑμου, (ἰωηδέοϑω, ἐν ὅτως ἑαύζοις συγ-- 

ἀγωιδν, κα τίω κεφαλιω κσϑῦς ἑαυῶν ἵππασεσυββα" ἐδ ὃ διφκισμένοι πσξϑς ἑαυςἂν' 

ὥμδι, κὶὶ αὶ Ὁ ὀκῶϑον οἰποςησομϑρ βοιλψν. κείνης ὃ ὡσυςείσης, πολλζω π σῶμ δέξε) 

λύμώυ, ὃ ̓ σφιγίουδμον ὀῴωϑον. ἵν δὼ μὴ ὅτο Ἄν), βασκανίαν κα Ὁ Φϑόνον αἀἰπελθίσαντες, 

χαὶ τὴς (δὲ πολλων αἰαριδῦντες δόξης, ἀγώπίιυ χαὶ ὁμόνοιαν ἀἰασαζω θα. ὅτω "» καὶ 

Ἷ παρόντων, το ΤὮμ μδιηόντων Ἐχιτοξὸ ἄρα ἀὐγαϑῶν᾽ ὧν γμοιοο παγζᾳς ἡμας Ὀχιτυχεῖν, 
Ὑϑλιτι καὶ φιλο, 96» πίω. 

Δογ. κα, 16 ἘΣΤΩ ΔΕ, ΑΥ̓ΤΟΣ ΕΓΩ ΟΥ̓ΚΑΤΕΝΑΡΚΗ- 

σὰ ὑμδ, ἐν σαῤχωι πολμούρρρς δδλῳὺ ὑμας ; ἔλαζον. 17 Μὴ 

τινα ὧν αἰπιζήλα εὶς ὑμας, δὲ εἐὐτο ε ἐπλεονέκτησαι ὑμᾶς; 18 Παρε- 

κὠλεσοι Τίτοι, καὶ συναπέςήλοι 7: ἀδελφὸν" μήτι ἐπλεονέκ]ησεν υ υμας 

Τίτος ἰ τῷ" αὐτῳῇ πγύυ μαιτι «ἰδεεπωτήσειψθδ» τοῖς ἀὐζις “ϑέσιν ; 

Ασειφείς 

ἴο 

ἐς 

“- βαδώα 

τοῦ χρη. 
ῥνῷ, ὠξεῖμῃ 

40 καὶ γᾳϑ᾿ ἰω 
μἰμρεδροιβ 
Ὁ} 

15 

40 



} 
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- Σαφώς σφιδρα Εἰρν)6 ἴαυτι ἱ τω Παύλω Ω) ῥήμιστα, ἀλλ οὐ μαῖ- 

τίω σοὶ Εἰκῃ. Ὧΐ' δ» αὐ γομῖδο ὁ λθγϑ6, ζῶ ὩἈπολογίας ̓  

αὐτῷ τετων, Εἰκότως (μνεσκίαςαι ταὶ Εἰρημῦρα. ὡς ποτ᾽ δέζυ ὅ51 

ζω) δ Εἰἶρνμϑριον; ; Εἶπεν, ὅτι ζέκ ἔλαζον, αλλ᾽ ἐτοιμός Εἰμι ἡ) πσῦϑσ-- 

οὖ ζωωτη διολέηϑη τῇ ὕχιφολῇ. νιεῦ Ἀ ἐτερφνδι λίη, ὥασερδξ δψ- 

τιλέσνως Εἰσοίγων ὦ λόλϑν, ὼ λύων παξλνγϑυνόῥως. ὃ ὃ λέγει τοιούτον δ6]ν᾽ ἐγὼ ̓μϑὲ 

ὑμας σφι ἐπλεονέκτησαι. εἰχᾷ δὲ τις ἴσως (- ἰπεῖν, 5 αὑτὸς ὦ ᾿ οὐκ ἐλαζο, πϑμούρχϑς ὃ ἣ 

10 ὧν πϑρεσκθθανα (ὧν ἌΝ ς ̓ μοὐ ὡὀθοςαλέν]ας Εἰς οἰκῴον πυξόσωπον αἰτῆσοι τι -» ὑμδμρὺ 

δὶ ἐκείνων αὐτὸς ἐδυξα μέωυ, τού δυκῷ Εἰληφίναι ἐμαυτὸν ἐξω πϑεὶς, δὶ ὁτέρων λαμία.- 

γων. ΩΝ σϑ᾿οῖδ τούτο  ἔγρι τῖς ἂν ̓ Εἰπφ᾽ μ᾿ ὸ μϑτυρες ὑμᾷς. ΠΕΙΟ κατ' ἐρώτησιν «ὐδϑα-: 

Υ ῷ λόγον λέγων, πῦρεκα λέσοι ΤΡ, κ ὁ (μμαπέρφλα ῷ. ἀδάφο" μήτι ἐπλεονέκτη.- 

σίῃ ὑμας 'Γίως; χ ὁμοίως καὶ αὦ τὸς ἐμοὶ αὐξιεπάτισε ;τατέςμ, συν αὑτοςἐλάξον; Εἷς- 

ις δὲς πύση ὉηγΙτασις ακειβείας, Φ μή "μένον ἑαυτὸν καϑαρὴ τηρᾷ τῷ λήμματος, δϑλα καὶ τὴ ζῦσ' ὧν 

ἐπ’ αὐτῷ πειιπορδίοις οὗτω ῥυθμίζειν" ταν «ἠδὲ μικραν σγ)ὼ πέλφασιν τοῖς ̓ϑπιλαμιβα- 

γέαϑτα βουλουδι οἱς; τοῦτο ν “πύλλῳ μζον καὶ δὶ πεποίηχεν ̓ ὁπαιτειαβχος. κεῖνος κ' στὸ Ζ' 

γίκης ἐπόνελθων, τοῦ βασιλέως διδόντος λάφυρα, Οὔχ ἔφη λήψεαϑαι,πλζω ὧν ὧν ἐφά)9ν ἐ- 

χένοι. Οὐ ἢ ἅτε τὴς αὐαγκαίας (φῇς ἅτε αὐτὸς α΄ πὴλ αὐσεν, ὅτε (ὧν: κοινωνοὺς ἀφη- 

λο χέ κατα γεν, ἐκ πυλλοὺ 1 αὐθιόντος Ἰηαφομίζων Υ αὐαιοετων τά φύματα. δζ. ΤῊ Οσυὲ 

Ὡσθζαι ε"), ΙΝ δ λεγήδῖι σουδ' ὀκθνοι ἔλαθον, δλλ ὃ πολλῷ ὁ τέτο μεΐζοι ἐωύὶ ἀύζις' πα.. 

ὁ9ιγ4 ΤΙΣ τύροις ΚΝ Κορινλίοις τοῦ ὑ μηδὲν αὐοις Εἰληφώαιμνα μη ἘΣ οἰκείου πσξεσώπου 

δοχὴ εϑτυρεῖν, Δλλ᾽ Ὥύτο τὴς ἐκείνων ψήφε, ἃ ὁπῈρ Εἰωθαιὸν Ἐχὶ δὰ" σφόδρα ὡὠμολο- 

γηρϑμων, ἢ αἰ ὧν ϑαρῤῥουίϑν, ποιέν. Εἴπατε δ ῥ, φησι, μὴ τις δῇὝῥ" ἡδύ ὥσποςα.- 

2ς λέντων ἐπλεονέκτησεν ὑμας; οὔχ Εἶπε, μή ἰς ἐλαξέτι ““» ὑμῶν, λα πλεονεξίλν Ω 

πραγμοχαλεῖ, καϑατόῤρϑιος αὐτήν͵ αὶ σφόδρα εὐντρέπων, ᾧ. δεικψις, δὴ, ὃ '. 

Ὄντος λαξεῖν," πλεονεξία. χα) οἷχ Εἰπε,μν᾽ Τίπες, λα, μή "ῷς; σαοὶ' Ν᾿ τοῦτο ὧὐ 

ἔψιτε Εἰπεῖν, φησιν, οἷς ὁ δενα᾿ Α “ οὐκέλαζεν, ὁ ἕτερος 5 ᾿ ἔλαβον. σοὶ Εἷς ἀφυν- 

μϑμων. αἴβοκαλεσα ΤΊ τον "ἡ τοῦτο πληκίικῶς. δὶ ὙῈ Εἶπο ὄπεμψα Τίτον, λα, πα- 

40 ρέχρίλεσαι, δεικνις σι κ Ὁ Ξ: ̓ὅλαζε, δικαίως δὺ ᾿ἐλαζεν, ΣᾺ ὃ οκκῷς χαὶ ὅτω καϑουρὸς ἐμφε, 

δ),9)' πάλιν ἀδθες ἐρωτά λέγων, κυ ἐπὰεονέκτησεν ὑμας " Τίτος ᾿ ΤΩ αὐτῳῖ πγθυμαῖι πε- 
ἐκεπατησαιμϑμ: ἀὅοι, τῷ  αὐτωϊπνώ κα: ; τῇ χορ ί ζ πὸ αἰα ϑησι" ὁ δοίκφεσιν, δι ὁ. 
λον ὦ ἐ ἐγκωμιοντοῦτο, εν δἥυ με “ρων πίνων, δλλα, τῆς τοῦ πνϑύμαπος διρεαξ καιτύρθω-: 

μιᾷ ὦ, (4) τῆς χάρατες. ῷ ὙΡ ΎΣΡΙς ζω μεγίςη , ὦ χαὶ ὑφερφιώζᾳς χη λικφον-- 

44 Κ. μη Σ λαμδλυεν Δ] ᾳ' τίωω ἣν μα ϑητένομϑμων οἰκεδομέω. κα τοῖς ἀδζις [! ἰχφέσιν ; 

τατίςιν, συ νὰ μικρὸν δ νλλαΐξαμ ὀκεῖνοι ζω τίωυ τί ακρίζξειλν, λα (ὃ αὐτὸν κϑυ θα 

διετήρησαν. 

19 Πάλυ δυκεῖτε οτι ὑμῖν οἰπολοηγϑυ θα ; Εἴδες πῶς πϑυταηθὺ δέδοικε μὴ κολό- 

κείας δόξαν λαζη; Οἶδε Φρϑνησιν Σἰποφολικίμν, πος ((μνεχῶς αὐ τίϑυσι; αὶ γὺ ἐλαζ- 

δδεῦαι, ἃ δαπόνῆσοτα. ᾧ πιλλαὶ αἷξὶ τότε καὶ ὦν τῇ πὐδϑτέρᾳ χαὶ 

χοῦ, ΙΟ, 

40 ϑενἐλενο, Οὐ παλιν ἑαυτἣν (ἰιωιςανοκϑρ, δλλ᾽ φφορμάυ διδόντες ὑμῶν καυχήμώστος. ὥικορμε, (Φ. 
74 αἱ ἐν ααεϑοιμίοις τὴς Ἐχιφολῆς, Μή 5 χοἠζοιδν συςατικϑυ δχιτολών; 

Τα δε πόρτα ιἷαῦ τῆς οἰκοδέλκὴς υμδί, ΠΙῺάλιν ἀδθις' ϑεραπεάψει. καὶ 
οὐθὴ ἐνοδ στ' φώς Φησιν, ὅτι ὧν τοῦτο οὐ  λαριξλύομδι, ὁζρ τέω αἰοϑένειδω ὑμδί, ΩΝ 

Ψα οἰκοδυμιήσωμϑρ ὑ ὑμας ᾿ σαφέςφερον υδν " πρότερον Εἰπων, χαὶ ̓ ὀκχαλύψας δ ὁπερ ὦ 

δυνεν, 



| 
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, δινέν, οὐ μέω πλυηκτικῶς, οὐ γὰ Εἶπε, δια τίω' αἰοϑένειαν ὑμδλ, δλλ᾿ ἡνα οἱ- 
Ϊ κοδὸ μη ϑητε. 
Ι] 10 Φοβοῦμαι γὸ μήπως ὀλθων,ὐὲχ οἵοις ϑέλω, ὕρω ἡ ὑμας ; ναὶ ὄγὼω ̓ἀρεϑεδὺ ὑμῖν δὴ νυ 

᾿ θέλετε. Μύέρᾳ, 'μέγα τι χα ̓ φορδικὸν λέγφν. ὅζοα τοῦτο καὶ Ὁ υὐπολογίδρ διϑεσι, τῷτε χιγ 

Οἰπελ,δι πόρτα ιἰ πῦρ τῆς υμλω οἰκοδὸ μιῆς, καιζῷ σσεϑαϑεῖναι, οι φοξοῦμμαι, τὸ πα- 5 
" χυ ἡ κασαφξέλλων τὴν" μελλόντων λῳθήσεοϑαι., τῶν γοῦ οὐκέτι αὐθαδείας ζω, Ογοῖὲ ὀζυ- 

Π σίας διδασκαλικῆς, δλλα᾿ κηδεμονίας πατεικῆς, ὅτὸμ δ᾽ ἡμδυτηκότων μᾶλλον Φοῦνται, 
" ὁ πέμῃ τὸ μέλλον ἀὐθις δορλιώ. αν σοῖς οὐτῶς αὐτἷὦἝ κατατρέχᾳ, δυσὶ Ὀὐτοφανε- 

᾿ τορῦον οὐδοιαζων φυσὶ͵ μῆπως ἐλθών οὐχ οἵοις θέλω. οὔκ Εἶπον, δαρέτυς, αλλ, οὐχ 

οἵας ϑέλω, δα πόμτων τῆς φιλίας ἐνδεικψύμδινος ὁ τ ὀνόματοι. ἡ τὸ, εὗρω, ἢ τὸ ζχν Ροσ-- 1 

᾿διχίαυ δηλριουτος ἔφ, ὠὐασεροι κἡ τὸ δυρεϑα ὺ ὑμῖν. οὐ ΤΌΝ πσϑϑαιρέσιως τὸ Ὡράγμα ̓ 

ἀλλα' ἀϑαΐγκης. τίω αὐτίλν χὰ ὑρδὰ! λαμιδλυουσης. δ, 9 φησιν; δὑρεϑώ δε ἐἰϑέλετε. ἐγ- 

! ζωῦθα, οὐκ Εἶπεν, Ὧ ἰϑέλω, αἰλλα' πλυκτικώτεροι, δ οὐ δύλεοϑε. λοιπὸν γὸ αὐτν 

Ἱ βύλημω ζω, ὀχὴ πξϑν)ϑύιδροι υϑὺ, βύλημα δ᾽ δῆχυ Ἑμως. ἠδυώαπο μϑρ' Ἂ πάλι ἫΝ 

πεῖν, δῇ αὶ τ θέλω, Ὁ ἅὅτω λάξαι τίω ἀγάπέω" δλλ᾽ Ὶ ἰβύλε κλύσαι ῷ αἰκρφαπίωυν. 

᾿ μαλλον: ἢ ὑτραχύτερος ὃ ὁ λόγϑς ὅτως ἐγύετο. γε ἢ ᾧ ἔπληξε μειζόνωρ, χϑ) ἡμερώτερον 

᾿ "ξαντὸν ἔλφξε. τῦτο "5 εἰντῷ τὴς σοφίας δὴν ἴδιον, ὦ βαθύτερον τέμψοντα οἡξρώτεξον Ἀοαν τὰ 

Ι} σλήηειν. ΕἸτω νη, ἀοοιφως Εἶπεν, ὀκκαλύτῆει ἐδ» λόγων, 
Μήπως ἔφας, ζυλοιϑυμοὶ, κατοιλαιλίαι, ψϑυειομοὶ, Φισιώσεις, 

ἢ Καὶ ὁ χορ ον ἐμ ἐ πϑεναι, πῷτο ὕφερον ὕϑησι. κατ ̓εὑντϑγὸ αἀἰπενοομυ». ἕνα δῶ το 

μ᾽ δόξει ποξϑϑγϑυμδρως τὸ τὸ ἑαυ ὑ ζητᾷ, τὸ τὸ "μὸν λέγῃ φεῦτοι. ὦτα δ πόρτα πὸ 
ῃ βασκάρίαρ ἐγίκτετο, αι [! σθρλα, αἱ αὶ κατηλϑέίαι, αι [ {9 σαίσειρ, ὥασερ χὰ τίς Ἃ “πὸ- 

γηρ9, ἡ βασκανία δ "θυμὸν, τίω κατηγϑοίλυ, τίω ἀἰπένοιδυ, ἴα ἄλλα πόρτα ἔτικτε, ν ᾿' ἐμὴ ἧ, 
᾿ ΑΡ «ὐὖὋὃὦμ ἤυνξον μεἠζὀώς. δα 

. Μὴ παλιν ἐλθόντα μεΐζαπεινώσῃ ὁ ὁ Θεός μια πὐσοϑεύμας. ἃς 

Καὶ τὸ, πιέλιν,πλγῆοντος ἰώ, Ὡρκᾷ γὰ» ζᾳ «φεότεροι, φησιν ὁκ ξρχοιϑρορ ἔλε- 

β' Κηραν κεν ἅν,Οπ Φειδόρδυος ὑυδω ούν ἦλθον Εἰς Κόρινϑον. εἷδες πῶς αὶ αἰγανακΊησιν δείκνυσι, 
β ὁ Φιλοφοργίδιν ετί δέ 91, ζαπεινώση αὶ μζω δέξα αὑτὴ ΤΩ), τὸ ἐγκαλῴν, Ὁ τιμωρέϊοϑαι, 

τὸ θυϑιώας ἐπαιτῷ, τὸ ὡνζαξει δικατοῦ καὶ ϑεζειϑαι. αλλ ὅμως (απείνωσιν ἀφ καλᾷ. 

. β. Κορε ..4“. Ὦσσῦτον ἀπφχε ΡῚ ͵εαϑαι τῇ ζαπεινώσει ὀκείνη, δι ἣ πέβοισία τῇ σώματος αἰεϑονὴς, καὶ ̓  3} 

λόγος ἀυυλανμλιι τ αὶ ἡ δϑιζιυεχῶς ἠξούλοτο ὦ εν τύώτῳ ὯΝ καὶ τοιιδωπίον ἀἰπηύχετο. καὶ 

λέγ. ἀὐζ' «ελϊων σαφέφερον δ' ζᾳπείνωσιν τῷτο μάλιρα ἡγεῖται, τὸ Εἰς τοιαυτίω ἐ 4μ- 

στεσεῖν ὀϑαγκίω πῷ ψολαάζων , τῦ Υ τιμωρέοϑαι. ὶὶ τίνος ἕ ἐνέκεν οὐκ Εἶπε, μὴ ἐλθὼν ἃ- 

πενωθώ, δλαιμη ἔλϑονται με ἴα πενωσῃ ὁ Θεός μΥ ; ὅτι Εἰ μοὴ δὶ αὑτὸν, Οὐκ αν "ἐπε- χ ἐπιρώ 

φράφίω, οὔχ ἀῤέφρϑντισα. σεν. γοῤώρὸ δζοισίαν ἔχων  αὐθοιδιζόνϑμος αἱ ἀτετώ Ὁ δίκην, 15 τἴω, 

"λυ ἃ αἱ σ᾽ τὸ αὐτὸ Ἐχίζγμα. λἀϑωτέρω δὰ αὺ τὸ τίϑησι λέγων, βρεϑεί δ οὐ 9.- 

λοτε εὐ ῶϑα δ καϑυφίησι, ὦ ἡ ἡμερώτερον χα᾿ πραότερον Φ αγίεῦ 6) λόγων, 

Πενιϑησω πολλοιρ' ἣν ἡ εϑρτηκότον. Οὐχ πλοῖς ἡκδοτηκότων, 
| Αλλα μιὴ μετὸμοησείντων. Καὶ οἕχ Εἶπε, πλυζῳκ,ῦνλα, πολλοιξ᾽ καὶ ζυ δ 

! τότυς ποιφ φϑλνερες, διδὸὲς καγτθῦϑεν ῥαδίδν ἀὐις τίω πτὸϑς πίων μετϑμοιαν ἐπόῥοδον' 49 

τὸ δῆλον ποιῶν, ὅτι δεμδώται ματόοια ᾳ πεπλημμεληρῦμα δἰορϑαΐσαι, ὥν μὴ μμάται- 

νορμιίζᾳς πενϑεῖ, ὧν ζα' λύίατα νοσομῦζια, (δὲ οὖν τῶ τραύματι νϑμονζᾳς. οὐνόη- 

σον τοίνυν ἀποτυλικζου Καν τί, ὁτὸμ μηδὲν ἑαυτῶ (ωιιδὼς ΠΟνΉΘΘΥ, ταῦ δλλοτρίων 

εϑρῶυῃ κακϑίν, Ὁ ὁ Δ δ ἐ ἑτέρϑις πεπλημμδηημδίων γατπηώται. τοῦτο ΣΡ μέλιτι. 

"ὦ 



ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣ Τ, ΔΕΥΤ. Α ΟΥ κα. δε χε. 
τῷ διδοισμαίλα, ὦ οὕτω (ωαλγεῖν πῶς ΤῊ μα ϑυ συμφοραῖς, ὦ κὀτργέοϑαι ἡὶ πεν-- 

ϑεῖν πὶ τοῖς τραῦ κασι Ὑῦυ" ἰρχορϑύων. Εἴτω λέγ καὶ ὃ Εἦδυς τῆς αἰ μδϑτίας" 
Ἐπὶ τῇ ἀσελιεία ᾧ αἰχαϑαρσία ἣ ἔφραξαν: Καὶ αὐτὸς μὃρ ἐνζμῦϑα πορνεί δι 

«ἰνίηε.). Εἰδέτις ἀκριξωςς ϑξετεσειε, ᾧ ὥπϑν Εἴδος αἱ μδοπίας τύώτῳ διωύατω καλᾷ- 

5. οϑοι τῶ ὀνόματι. Εἰ δ αὶ κατ᾽ ὀϊξογέω ὁ πόρνος τὴ ὁ μοιηθς λέγεται αἰχαϑειρτος, δλλ᾿ ὅ- 
μὼς καὶ τὰ ἀλλα αἱ μδοτήματα ἀκαϑαρσίων ἐμποιᾷ τῇ ψυχῇ. “9 δὲ τῦτοἡ ὁ Χοιοὺς ἀ- 
καϑώρτοῖς καλῷ (ἦν Ἰουδαίοις, οὐχί πορνείλν ἀὐζῖς ἐγκαλαὖν μόνον, αἰλλα' χα! πονηολὰμ 

την  ἐτέρφυ, δὲ καὶ φησι, " ποίησαι χαὶ ὃ ἔξω χαϑουρϑν᾿ καὶ, ὅτι ἐν τῶ Ε ἰσιρχόνϑνα κοινοῖ (δ ν..59,κγ,ς: 
δρ,ϑόόνπον, αἰλλαὶ τὰ ὀζερχονϑνα" ὲ ὠλλαχού Εἴρν1), Ακαϑαρῃς τῳ Κυρίῳ γιῶς ὑ- ἐν ια. 

1 Μηλοκαρόΐος. 

Καὶ Εἰκότως. ΟΥϊὲν δ δρετῆς καϑδιρώτερν, σεἣν χα κίας αἰχαϑοιρτότερρν. ἡ »ϑῥ ̓ Θ' κὸν 
.ὃ ἡλίου λαμασοότέροι δὴν, ΠῚ βορξόρφυ δυσωδεςέρρι. δ) ζιύτω εἷδοτυρήσαιεν αὐ χα 

οὶ ᾧ ἐν τῷ βορξόνῳ κυλινδούρϑροι, αὶ Ὁ ἐν τοΐσχότω ὅζρέχϑντες, ὁτὸμ μικρὸν ,ϑιὼ τὶς 

ἀὐοιῤ αἱ σολέψαι τὐθδασκβαζη. ἕως νϑὼ γὺ αὐκαϑ᾽ ἑαυζδι ὦσι, ᾧ ὥβθύωσι τῷ παῖϑει, 
ἐνριτη 16 κουθούστορ ΦῃΨ σχϑτω " αἱ 6. τοίβθοντες αἰχημόνως καίντοω κα πολλῆς τῆς αἰ ααφότητος, αἰοϑα.-- 

νόνϑυοι μϑὲὺ ὁ τότε ἔνθω Εἶσιν, οἕρι ἀκριξωίς δέ, ἐπειδϑμ ὃ Ἰδωσί να ἐύζες ἐλέγχοντα 

οὖν διρετὴ βιομύτων, ἢ ἢ Φανέντα μόνον, τότε σωφέφερον αὐ τὴν ὀζριγινώσχϑεσι τίου ἀἰϑλιό. 
τῆταν ὃ ὥαδερ αὐκτῆνος αἰφεδείσης, οὕτω αἰϑεςέλλοισι τίου οἰκείαν αἰορημοσύνζευ, ἡ (ἄν συν. 

εἰδυίᾳς ἐρυϑιφλαῦσι, κα ὁ υϑμ δοῦλος, 3 ἐλδυϑερος ἡ, ὦ ὁ δὲ βασιλά κ᾿, ἢ Ὡὐγρηθυϑρος. 

19 οὕτως ἰδὼν τ Ἡλίαν ὁ Αχαάς ἠαρυύεη», καὶ μηδέπω μιηδὲν εἰρηκότος ὠκείνου, “δἰτὸ τὴς 
ὄψεως αἰτυί μόνης αἰ λϑιᾷ ᾿ χαὶ συγώντος Ἔ κατηλόφϑυ, τίου καζῳ δικαίζουσειν αὐτὸν ἐφερέ 
ψφο, ῷ ἣὮ ἐδηωκότων φϑεήδυϑινος, χα λέγων, Εὐρηχαῦ μεὸ ἐϑρός μϑ : οὕτως αὑτὸς ὁ 

Ηλίας τῷ τυφογῳ τοῦτα κείνῳ μ᾽ πολλὴς διελέγετοτης πϑρισίας. οὑτως ὁ Ηρωδὴς, οὐ 
βμ χὺ φέρων τίω στὸ τ ἐλέγχων αἰαευύζω( "ὸ ΡΥ ἔδειξε στιφέςερον,λοίμψασω μέγα κα) δὲ- 

οὐ, καὶ Σς αὐγές ἡ τὴς “σσοφητικῆς Ὑλωῆης φωνη)ἰγέξαλεν εἰς Ὁ δισμωτήρμλον τὸν Ἰωλργίον᾿ καὶϑαί.. 

Ἴ ὃς ὠγν τὸν λύχνον σξέ Ἐχιχά οὗγῖνα παλιν ἐν τῷ σκότῳ ἡ. μάλλον ὃ αὐτὸς Οὔκ περγυμψος ων τὸν λύχνον σοέσαι ρῶν, ͵ ων ἣ 
ἐτόλμησε σξέσαι αὐλλ᾿ ὡασερ ὑπὸ τὸν μύδ[ϑν εἰς Ὁ οἰξκη μαι τέϑεικεγ᾽ ἡ ὃ αἰϑλία ἢ τωλφίπω-: 
ρος ὠκείνη ὅτο ἡ νέα κατίωαγκασεν. αλλ ἐδὲ ὅτω κωλύμαι ἰσώσαν τον ἐλεγχον,αλλω ᾿ 
μειζόνως λυ αν οἵ τε ΝΣ ἐρωτώντες, δζρᾳ τί Τωϑρνης εἰς Ὁ δεσμιωτήρλον οἰκεῖ, Τ᾽ αἰδίλω ἐμόμ.-- 

30. Θαινον οἵ τὸ μ" τα ύτω γὴν ὸ ϑοῤλοιῆλιν οἰκοιῶτες ἄπϑμτες οἷ τε τότε ιμόμϑμοι͵ οἵ τὰ γεοῦ,οἵ τ᾿ 
μον αὖϑις ἐσόυϑροι, " σαφαΐς ἐγνωσοίν τε καὶ ἀσονῖ) τὰ πονηροἱ ζοιύτα δράματα, τὰ πε τὴς ἀσιλ-- 
ἠῃ σείας, " ζῷ πε τὴς μιωφονίας αὐ Ῥἶν" ᾧ χρόνος σα οεὶς τίου μνήμων τώτων ὄξαλῴαι ϑυ- 

νήσεται. τοσούτον ὅΦ1ν “εἰρετιὴ, οὑτως αϑαγατον ὄχι ἢ μνήμου, ὅτω ᾧ ̓δπὲ ῥημώτων μένων " 
κατωφλήηει (ἂν ὀῤτικεινδῥος αὐτῇ. ἥϊνος »ὺ ἐγέκεν ψέζαλεν αὐτὸν εἰς ὦ δεσμωτήριον ;δχρὰ 

39 τί μυὴ χατεφρθνησε; μὴ γὸ εἰς ϑικα φήριον αὐτὸν ἔνϑμεν ἕλκειν ; μιῇ γὸ δίκδω αἰπήτησε τὴς ᾿ 
μοιχείας ;ϑχὶ ἔλεγχος ζω τέως τὰ λεχϑνϑνα μόνον; Ὧι ζοινιοὺ δέδοικε καὶ τξέμαι; οὐχὶ ῥήματω ἣ 
ζῶ καὶ λθηϑ9 ψιλός; ἀλλα μᾶλλον οραγΎμν δωκεν. Οὐκ ἡγαὴμ εἰς διχαφήφλον, αἷλλ᾽ εἰς Ϊ 
ἕτερον τῷ ((ἰυειδδηος εἶλκεν αὐτὸν κριτήφλον, ἡ πόρζῳς ἐκαϑισεν αὐτῷ δικαςας «ζν μετ᾽ 
4 “ 2 ε “ ᾽ ΗΝ 
δξοισίας χῸ' δζένοιαν ζπ Φκ' ψήφοις Φέρονζε. ΓΝ τῦτο ἔτεενϑν [) τύρφιννος, τῆς Φγε- ὶ ; 

40 «τὴς τίωυ λαμηηδῦνα οὐ φέρων. εἶδες ἡλίκον φιλοσοφία; δεσμωτίωω τυρφίνου λαμησϑό-. ἢ 
» ἡ ν " » Ι! Ν Ι! », ὃ “νυ ῤὁῤΠ4,1.Ὶ ι ΣΝ 

τεθϑν ἐποίησε, τὸ τϑ τον ὠκῴνος δέδοικε τ τρέμει. διλ'᾿ αὐτὸς μα ἔδησε μόνον ἡ ὃ μία ρ9ὶ μὴ 
ὠὐκεἰνη ἡ Ὡχὶ τίωὐ σφαγζὼ ὥρμησε. χαίτοιγε Ὀ)τὶ τῦτον Ὁ ἔγκληικα μᾶλλον ἐφέρεν . 

φὐϑδδ γοΡ κόνη τῦτε αἰ πω τήσας Εἶπε, (ἰωοικεῖς τῳ τυρφνῳ» Οὐκ ἤγφ) ὀυθύϑιωος Ι 

» (πῶς 5.) ἀλλ οντόϑο ὃ πϑρ δϑρϑωσαι ἐξούλε,», 8.9 τῶτον ἐμέμψα"" ᾧ ουν' 

πῶτον ἔ. 



εὔτονδφοδγοῖς, οὐ γὰρ Εἶπεν, ὦ μερὶ, αὶ πεμμέαμεικνὶ αρδοομι, ἃ βέζολς τρτ 
Ι πάτησοας τῷ Θεοῦ (δὴ νόμον, κατεφοόνησοις Ὁ Ἰ)αζα ϑιντων, τίω ἰχοιὺ πίω (ζω νόμον 
᾿ ἐποίησας. σον ττων,ἰλλὰ ἡ εν τοῖς ἐλέγηρις πολλὴ ἡ Ἰχιείκεια αὖ αἰϑρὸς, πολλὴ ἡ ὥραό- 
Ἱ της. ὥς ἔξεε! σοι γῈ ἔχειν, Φησὶ, τω γωων αἴκαι Φιλίγαου τῷ αἰδελφοίσου. διδοίσχθοντος 

“ Ὰ ἢν , ! ἡ ) « ! ΒΕ Ὶ Ι 
μαλλον ζὶ ρημ(, ἢ ἐλόγηντος, πο δοίοντος, ἢ κυ λοίζοντος, ρυϑιμμίξονοος, ἢ ὠκπομσάσοντος, ξ 

δ,ορθοιιῦης, ἢ ὀπτεμαίνοντος, Δλλ᾽ (ὑπορ ἔφίω) ἐγϑρὸν τῳ κλέτόδῃ ὃ φώς ἐπαρϑὴς ὁ δ- 
Ἔ χα ος τοῖς αἰ μδοτόμοισι ἡ Φφαινόμϑμος αἀπλαῖς. ῥωρις "Ὁ ἡμῖν ἡ βλεπόνϑμος. ὁ Ν᾿ φέ- 

ἢ ρὅσι ἀὐτν'" Ὅς εἰκτήνας, οιϑαύπερ ὧὡ ὥν ὀφθαλμοις νοσοιουτες, ζις ἡλιαχαί. πολλοῖς ᾿Ὶ ἿἹΜ 

Ι “ππονηρον οὐφωνόνϑμος μόνον, αἰλλαὶ ὦ αἰκονόνδϑρος, βαρύς. “᾿ᾳ τοι τῶτο ἢ ἡ μιαροὶ χαὶ 

παμμί. ἡκείγη, ἡ ὃς τῷ ϑυγατείου, μᾶλλον ἢ) καὶ γπκυιδοκτόνγος, χαίτοι σοι ἰ- α ἢ μίαθ9ς ὁχανγη," σσθϑαγωλϑς τὸ )υγατέκου, μαλλον Ὁ ἢ 71] 9) ΧΑ ο 

Ι δούσα αὑτὸν, σϑ᾽εἶϑ αἰκούσοισαι αἰτεῖ τῆς φωνῆς, ἐχὶ τίωὐ σφαγἀὐ ὥρμησε" ὁ αῆδασκθυ- 
αξειξωὶ ἀσελγῶς ἐιϑρεψο, υ τίω ὶ Εἰς φόνον ἐλϑεῖν᾽ οὕτως ὡκ αἰθιοισίας αὐτὸν ἐδὲ- 

Ματϑ,"διη, δοίκει. ἡ “φησι; Δός μοι Ἐχὴ πίνακι ὧδε τίω κεφα λίωυ Ἰωαλνου τῷ Βωτῆιςού, ποὶ Φέρη 

καὶ χρημνοδι αἰθλία καὶ τωλαίπωρε; μοὶ γὸ  παρέςιν ὁ κα τήγϑρ96: μὴ γὰρ ὁράται ἢ ογοχλᾷ 
ἔτερϑι ἔλεμρν, βωρις ἡμῖν 661 καὶ Ῥλεπόρϑμος" ζωτῃ δὲ (ὑπερ Εἶπον) ὁ αἀχουόνϑμος. ὃ}8 ις 

' φυσι, δὸς μοι ὧδε ἐπὶ πήακχι τίω κεφαλίω Ἰωαύνου. ᾧ μέω ϑεσμωτήρμον οἰκεῖ δχρὰ σὲ, ὦ 
| λύσει αὐθέκεί ἢ), ὁ ἐξεεῖ σοινελμιθύξοϑαι δχὶ τῳ ἔρωτι, ὁ λέγν οὕτως, ὀκραίΐτησοι τῦ 
Ι βασιλέως, ὅτι Οὐ ἴδ δημοσία ἐγκληϑεὶς καϑυφύχεν, Οὐνδι' ἀπέφη τῷ ἔρωτος, Φυνὲ διέαστι- 

' σέμον τίωὐ μοιχείδν, αἰλλαὶ καὶ (ὃ ἐγκαλέσειντα ἔδησε. οι κϑϑνή καὶ λυοσὡς,, ἔχουσοι ὦ 
μ (ὃ ἔλεγχον τὴς αμδδήας ὦ γυμιφίον; ὦ τραίπεζων ἐρλννύων Ἐχιξητᾷς, ᾧ δαμμόνων 10 

αἀἰλασόρων συμυπύσιον χατασκέυαξ εἰς εἶδες πῶς οὐδωμινὺν, στ ἰς δειλόν, τως λθανδρον ἢ κα- 

χία, οἷς ὅτε μοίλιςα κροντήσει, ὅτε ὍΔ αἰοϑενεφέρᾳ: ἢ δ) αὕτη οὐχ ὕτως ἐθορυξφ» ωρὶν 
εἰς δισμωτήφλον ἐμληῷν Ὁ Ἰωδύνυ,ως τωροίε.) διϑεντος αὖτε ᾧ ἐπτείγ λέχϑυσαι, δὺς μοι 
ὧδε Ἐχὶ πίνακι τίω κεφαλίω Ἰωλύγου. καὶ ὅζρα αἰ ὧδε," δέδοικα, μὴ συσχιαοϑοῦ, Φησιν, ὁ 

νι, δρ6... Ὁ ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 

| 

ν ᾽ "“ ͵ ᾿ » χιρλσνι 

φόιος, μὴ ὄξέλωσιν αὑτὸν τίνες τῷ κυδεώου, ὼ ΓΝ ᾷ Μὴ ὁλϑυ τὸν γεκρὸν ὄχιζητῆς, δυλὼώ: 4. σϑηθῆσ ἢ 

τίω κεφαλίω" ; τίω λυπήσεισεζ,, φησι,γλοΐῆδυ, ζω τίω ̓ζχιθυμῷ σιγῶσαιν ἰδεῖν. δυλαὶ φὐνθ' μ' 
, ᾿ ͵ , ἀξήλοην 

πιωρτίον δ ]ν (ὁπερ διωυὶ γέ γεν) αϑλία δ ταλφίπωρε, λαμιτσοότερον βοήσεται μτ' 
|] 

Ι ζιυτκ ὡσοτ μιηϑαῖσα. τὸτο ( )Ὲ}} οὖν Ἰουδαίᾳ, μόνον ἐξα, γιοῦ Ὁ. ππδὲς τοὶ πέρφιται τῆς 
οἰκϑυμδίης ἀφίξεται" ᾧ ὁπουπορ ἡν' εἐἰσέλθης Εἰς ὠκιροισίαν, κἂν ἐν τῇ Μαύρων͵ κῶν οὖ 
τῇ Περσῶν, καὺ ασϑϑς ΡΊΟΣΧΟΣ Βρετλνιχαὶ γήσοις, αἰκούεις βοώγτος Ἰωαΐγου, Οὐκ ἔξες! σοι 0 

ἔχήν τίου γιωναϊκα φιλίπαου ἢ αἰδῇφϑ συ, δ, σὴν εἰσ) ηα αὑτὴ φιλοσοφῴν, κου τοποίγ 

ὲ ἀγχει καὶ ὦϑε; τὸν ὀβθητον τύρριννον ἘΠχὶ τὸν ᾧ ὅγον, δεδοικία μήποτε μεταζἄλητω. σὺ ἢ 

μαῖϑᾳ πάλιν καγτϑῦ εν τῆς ὡρετὴς τίω ἰχεώ. σοῖλ' ἐγχεκλεισμένον, Ουΐοδδ δεδέρθμον ἢ 

' σιγώντῳ φέρει τὸ δίκαιον. εἶδες πὼφ αοϑενὴς κἡὶ καχία, πσ ὡς αἀἰκαγαρτον; δυτὶ γᾺ» ἐσὴε- ἴσενὰ 
᾿ σμάτων, δύ, 869: πίνζω κεφόδηδωὺ Ἐχὶ πίνακος εἰσωώγῴ, τὶ μιαρώτερϑν, τίϑ οὐγα γέςερὸν, Π 1,9 

" δὲ μαι δέξερον τῆς κόρης ὠκοίνης; οἷον αἰφῆκο φωνίω εἰν τω ϑεατῥῳ τῇ δ αθόλν, ὶ τω 

᾿ συμποσίῳ ΨΜ δοι μόνων; εἶδες γλώηω καὶ γλώῆαν, τίω μϑὲ φαρμακα Φέροσοων σωτήρλα, 

᾿ τίου ἢ δηλητήθλον ἔχουσιν, αὶ πφαπεζοποιὸν γοομυθρζωυ ἐς!ὥσεως ϑζμ(ολικῆς. λα κα πυλὴ 
τίνος ἕνεκεν Οζα ὠκέλθυσεν ἐἸδὸν ὑφ; συμυποσίῳ «ὑν κατασφαγᾶδαι, ἔνθει πλείων ζῶ 

᾿ αὐντῇ ἡδονή » ὀδεδοίκει μὴ οὐ δα μόμϑμος ὶ ὀφϑεὶς, ἀπόυζῃς μεταξώλῃ δχρὸ τῆς ὄψνως, 40 
᾿ διρὶ τῆς χρλρισίκρ, δζρὰ τοι τῶτο τία κεφόχζω ῥπιζητῇ, (ξόπαιον πορνείας Λα τσδϑν φήσω 

βαλονϑῥη" ἡέδωκε τῇ μη τοὶ αὖ“, Εἶδες τὴς ὀρχύσφως τὸ ἔχὶ ̓χειρρινεῖδες χὰ λάφυρᾳ τῆς 

διαθολικῆς Ἐχιξζουλης᾽ οὐτίου κεφαλζω Ἰωόριου λέγω, αἰλλ᾽ αὐπὸν Τ' ((μωοικοιώτω. εἰ 

γΟΡ ες εἰκριξεἰς ὀζεζαστειο,χο τῷ βασιλέως ἐςαι ὦ ζζπαρον, καὶ κὶ γικήσο σοι ἡ“ τοίκω ὁ 
ἀπό] μηδεὶς 



ΚΟΡΙΝΈΠΙΣ Τὶ ΔΕΎΥΤ, Δογικϑ, 97 ἐν 'γ. 
οἰσϑτμυῦεὶς ἐφεφανούτοκὶ αὶ Δϑεκηρυδετορὸ κα τίω πελθυτίω σφοδρότερον χα κατασείων ΜΝ 

ἡρδρτοκότων ᾿τίω δγρόνοιλν. νὴ ὍἩ οὐ κόμιπος ο Θἰρηνϑῥα, αὐὉ ἐρώτησον (Ὁ) Ηρωδέώω᾽ 
ὀργῇ, τῷ Χοιτοδ ζᾳ σημήα, ἤκουσεν ἔλεν, Οὗτός ὅθ1ν]ωδώνης " ἀὑτος ὑγέρϑη οκ νεκρῶν, Μαγθ,,δι.β. 

ὃ ΓΝ τῦτο οὐερχϑέσιν αἱ διωμαΐ μεις οὖ αὐταί. ὕγως ἀκμάζοντα εἰἷκῷ Φοζονκὶ "Ὁ διηγε-- 

5 χὴ ἢ τίωυ αἰγωνίδμ᾽ "ἡ οὐονὶς Ὡὐτοραλφ, Ὁ δέος τῷ (μωειδῦτος ἰὰ ἦαώσεν, ΔΛ ἔμεινεν ὁδικατῆς 
ὠ κῶνος ὁ ̓αἰδέκαςος ὠγχων αὐτὶ, ὁ χᾳ ϑημέσφι δκῶω ἀπατῶν τῆς σφαγῆς. Οὐτ' δῶ 

Εἰδότες, (ΜῈ ᾿ φοζω ῖβϑα 2 ΟΝ παϑεῖν, λα ὃ ) δρᾶσαι κακῶς. τούτο ΡΨ νίκη, ἐ- 

χεῖνο ὃ ἡηα. διϑὺ ἡὶ ὁ Παῦλος ἔλεγε, Δια' δ οὐ μάλλον αἰϑδικεῖεϑε! ΕΛ ὑμᾷς ἀδικεῖτε ἡ ς, Κορ. τ. ζ, 
Ἰἰποφερείτε, καὶ ᾿ζμτα αϑελφοιῴ, ὠὰ τῶ παλιν κριχώς, Ω φέφϑλυοι ̓ ω ὸ ἃ βρα- 

10 (εία, καὶ ἥ ' ἀϑακήρυξις. τι τοῦτο ἘΧῚ πόρτῶν ββὶ μὰ αἰ γίων ἰδὲν. ἐπεὶ δῶ ἐτυνς ἐ- 

ζεφαγώϑηστεν οὕτως, αγεκυρι ἄϑησαιν οὕτω, » χαὶ ημμεῖς ζωπω ὀνύωμϑμ πίω ὁδὸν. 

δὐχϑἄϑα ἄ' μή ̓Εἰσελϑλεῖν Ε Εἰς πειρφισμμόν" Εἰ 5 ᾿ αἴθαύροι», ῳ “πολλῆς ἱκαμδμο τῆς τὰς 

λόδρειας, τίωυ πο σήκϑυσαν Ἰπιδειξω θα «οοηϑυμίλο " .ἥα τ Ὁ ϑηόντων Ἐχιτύχωρμϑῃ αἱ α.- 

γαγώ, γριὰ κυ φιλαν,ϑοφπία. 

15 

Λογ. κθ, Ι ΤΡΙΤ ΟΝ ΤΟΥ͂ΤΟ ΕΡΧΟΜΑΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ, Ε- ἊΝ 'γ. 

“πὶ σύματος δύο ΤαοΝ .) τοιῶν " πὸρ ῥῆμα, 

Ν ᾿ ς λυσοφρίαν ὰ ἰδεῖν, ἡ τίω πολλίω Φιλοφυργίαν᾽ πώρπολις υϑὲ τ 

7 Κ᾽ ς τες τὐἴϑανίε ἐλίαις ἢ στροδ)ὸς, ὁ ὀκρηρϑ 5 ᾧ μδιηητὴς ὧν ταὺς τιμω-- 
οίως, οὐ ̓ γὼ θύϑέως αἰεϑρτομονζω ὁ ἐκόλασεν, δυλαὶ περηῆε "λεῖ ὡ- 

Ἢ) παξ ὑδούτερον᾽ ὃ. σὐδὴ ὅτω τ Ῥακούσανζας τιμωρ ται, ἰλλαὶ πα-. 
λιν αὐ κήολει λέγων, τείτοι ἔρχομ! τοῦτο πϑῆς ὑμαξ, ὦ φρὴν Ἂ 

22 οἶδ ΜΝ γέα 'φωπάλν. Εἰπεα (εὐ ἡ μέλλησις ῥᾳθυμίαν ὁ ἐργάσηται ̓ ὑρρι “πῶς 

Ὗ ῷ οὐτευϑεν δἰορλοῦται, (μωελθς αἰππιλ, ὧν, κα ν ἐπτλμαυτεινόνϑμος τίω πληγάυ ἡ Ἢ λέγων, ἐ- 
δῦ ἴἔλϑω Εἰς ὃ πάλιν, οὐ Φείσυμα᾽ ὀνμήπως ἐλϑαν ποιϑήσω πολλοις. ζωταὴ ποιᾷ ν᾿ 

ΜΝ ἡ ζωτη ῷ πιασότίων δὲ᾽ ἀπόρτῶι μιμούμδιορ" ἐστεὶ ὼ ὁΘεὺρ ( μρελῶς δά «- 

πελῷ αὶ πολλάκις τὐ δαγίλλει, οὐ οὐ πολλαίκις ὃ κολόζει ἢ τιμωρεῖται. στο δὺ χαὶ αὐτὸς 
30 ποιῷ, ἃ “15 τῦτο ὀύμεσερεϑει ἔλεϑι, Οπ φειδέωϑρος ὑμδὺ, ςὐχέτι ἥλϑον Εἰς Κό ἐ Κη αἰκεν 

νον. “ ὅξι, φειδὺ οδνος ὑμδ , ἵνα μμὴ ἱἄΐρων ἡμδρτηκόζᾳς ὲ αδορϑώτυς, μεϊναγίας, ἐ ἐπά- 

“ὦ κύόλοισιν χὰ! τιμωρίαν. χαὶ οὐῦϑα (τεύτον τῦτο ἐρχο (δ πῆς ὑμαξ. Τὴ τὸ φόμαιτος ᾿ 

δυο αδρτυρωνὶ ὦ τϑιών φαϑησι") πὸ βῦμα!) ἄγραφον ἐρραφῳ (ἰωάκϑε. ἢ ὃ ὼ αἰλλαχοῦ ' 
πεποίηκεν Εἰπὼ, Οτο ὁ κολλώμϑμος τῇ τῇ πόρνη, ἐν σώμα, ὅ41γ᾽ ἔσονται »ϑ», φησιν, (ὦ δύο εἰ εἰς ΕΝ ἰ 

35 σοίρκα μίαν. καίτοιγε Ἐχὶ νομέμεν τοῦτο Εἶμ γαμν" ἀλλὰ αἰπεχρήσατο «τῷ ες τὸ ὁ Ἷ 

συμφερόντως, ὡςε φοζῆσαι μμωιζόνως, οὕτω δὰ Ὁ ὺ ὐζιῦλα ποιᾷ, αὐτί ̓ αδοτυειών ζε πα-. 
εϑισίας αὐτῷ “θεὶς αὶ ὃ ζ «ἴα λίας, ὃ 5 ᾿ λέγη τϑῳ ἔσιν᾽" ἅπαξ Εἶπον καὶ δυύτερον, Ἧ 
τι ηδελυνόμδιυ" λέγω ὰ νεωώ ̓ ἣῳ γραμμῶν. - χα μάν ἐδν' ὐκούσιτέ μ᾽, δ ἐπεθύμει 

γέγϑνι "ἐάν δὲ οἰ δακούσητε, ἀ αἰγαίύγκη λοιπὸν ξῆσοι τὰ ἰΕἰρηρϑϑα, 15) ἐπαγαγεῖν τίω τι- ᾿ 
40 μώείαι, 89 φυσι, δ] 

εΠῶν ἦ- , ᾿Ποέίρηκα, χα! ππελλέγως ὡς πϑρὼν δ δαύτερον, Χϑ τ αἰ πὸ γι γράφω τοῖς “δ 9.» Ἐ ' 

" αδρτηκίσι καὶ τοῖς λοιγστοῖς πᾶσιν, ὅτι, ἐαὺ ἔλθω Εἰς ζὴ πάλι, οὐ φείσομαι. Ἷ 

Εἰ δ Ἐχὶ σύματος δυο αϑρ τύρωνκαὶ τειῶν σαι ήσε,) πον ὁ ῥῆμα; αϑολνόμξω δ. ι 

προνὴ Εἶπον, λέγω δὲ καὶ νεωώ ὙΠΟῪ τῆς Ἐχιφολῆς, αγαίύγκη μα λιτὸν αἰληϑόῦσαι , μὴ ᾿ 

ΟΠ γίοἴιτοιι, 3. Νηῆ 



-αορ 

χονογ 695 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ’: 
δ᾽ δὲὴ τομίσητε ὑλαῆοὶ ἘΝ σὰ λξάμματα τὴς αϑἰοισία. ̓ ὡασερ ΣΡ κων τ ἐλέγϑν, ὅ- 

τὸ ῥα κωνννῦ γράφω. Εἶδε κηδυμονίὰν πατϑικζω Εἶδες " διδασκαλίαν ὑ πρίπου- 
σον (ατϑϑγοιδν; ὅτὸ ἐὶ ἐσίγησεν, ὅτι Οκόλρισιν, ὥλαὶ Χ φ«ορλέγει πολλάχιρ, ὁ νϑύοι διμρεχὼς 

ἐπειλω, κἡὶ ἢ λὐαραλλεται τίω τπιμωρίδμ" ὕ αἰ αϑίοιεν αἰδίϑρθώτοι, τῦτο ἀπειλᾷ τω πεῖ- 
ἐ" ἐπαγαγεῖν στ ἢ «έϑείρηχας αδώνδὰ ἀποωὶ γιοῦ γφάφειρ; ; Οτι, ἐδ ἔλθω Εἰς ς 

ὃ πάλιν, ου ; Φείσομα!. Δείξας πϑτερην ὅτι οὐ ͵ διυύαται, ὸρ δ μὴ 1 ἀὐαγκοιοϑῇ, τούτο χὶῶ δά, 
“ποιῆσαι, ἢ πύϑος. ῶ φξλγμα καλέσας ἡ χαπτείνωσιν (μήπως “δ, φησιν, ἐλθόντα μεὲὸ κι εὶ 

Θεός μιν ζα πεινώση τσοϑς ὑμας͵ ἡ ὁ πενϑήσω πολλοις τὴν" πσϑϑη δοτηκότων, ἢ μὴ μετα- 

τοησείγτων} καὶ ἡ υὐπολογήσεμϑμος ἐὐφῖς, ὅτι ᾧ ὡπιωΐ ᾧ δαύτερον κὶ τοίτον δ πε, τὸ 97] 
πεντα ποιᾷ κα ὼ μη χονάται, ὧφν “ϑακρουσαοϑαι τίωυ' τιμωρίαν, ᾧ τ φόξῳ τν ῥοῶν βῇ- 1ο 

τίοις ποιῆσαι, τότε ὦ Φορτικὸν τὗτο ἡ Φοξερθνε ἔϑηχε, λέγων, ὁ ὁπ, ἐαλέλθω Εἰς ὃ πάλιν, 

οὐ φείσομαι. οὔκ Εἶπε, ὑμωρησο,μα ὶ ἢ κολοίσω καὶ ἀπε τήσω δίκζω, δλλα παλν πα- 
τϑικϑὶς βήμασι ὃ αὑτίου τίω ἐτιιφείαι τίϑησι, δεικγεὶ ἐντι τὰ απλάγχνα ὄ τίρμ' ὥμδ- 

λϑόσαν ἀὐζοῖς φζρνοιδν, δ τι αἱ οἱ φειδόρϑιος, λὐεξάλλετο. Εἶτα, ἡ ἵγα μυὴ ἡ νιῶ "ομίσωσιν, - 
τ πάλι διαβολὴ ΧΙ ̓πλαίς ἀπτιλὴ ῥημζ ἣν, αἱ σ' τῦτο σι ̓ἐμασφϑεῦο Εἴρηκεν Ἐπὶ σὸ- 

ῥίϑτος δυο τ) πιριων μδρτυρων φα σεται πὸ ῥά μα,καὶ, δτι,ἐαν ἔλθω Εἰ ὃ πάλη,οὺ φει- 

συμα!. ὃ ὃ ᾿ λέγ, τού ἐ ἐς!ν᾽ οὐκέτι ̓αναξαλοῦμαι, Εἰ αδορϑώτυς ὀὑφοὶμι(ὃ μὴ ὅροι. μῶνω 
τ) λα ἐπάξω παγτωφ,γαὶ φήσω ὅπερ Εἴρικα. Εἴτα μῷ ̓ πολλοί τῷ ϑυμοῦ χα) ᾿ σφοδρὰς 

τῆς αἰγδμακιησνως τοῦς ὡν: κωμῳδοειωζᾳς αὐτὸ ὡς αἰ οϑενῆ, καὶ Ἔ πϑροισίαν αὐτο χλῶ- 

αζοζω, χαὶ ̓λέρννζα, ἡ ἱ γελοισία, αἰσϑενής, χρὴ ὁ λόγος ὀξουθενηνϑβος,ὡς πυροῖς τύτυς ηϑεῶ 10 

σοτενόμϑνος,, φησιν᾽ 

3 Ἐπεὶ δοκιμιών' ξιτᾷε τοῦ οὐ ἐμοὶ λαλοιετος Χοιφού, 
Τούη γΣ ὁμοῦ ὦ πλήῆων, ὁμοῦ ο κακείνων καθαπήσαϑρμος ΕἼρηχον. 58 λὺ τ 

ἔς Ὁ) βούλεοϑε δοχιμαίζειν εἰ οὖν ἐμοὶ ὁ ̓ Χεισὺς οἰᾷ, κα κ) βὐϑιώας ἀπαι τεῖτε, [ὺ δζ Ἢ το 
μ““ κωμῳδεῖτε, ὡς ϑτελν ὼ θυκαΐζαφροϑιητον, ὧτε ἔρημον ὄντα τὸς διναίμεως ὠκείνς" 1: 

Εἴσεωῶε οἷ οὐκ ἐσμὲν ἐ μοί, Εἰ φθαλριτι «σεύφασιν, ὴ μὴ ἐλροιτο, ᾧ ζω, Εἰπέ μοι: ; 

χα τὐτοκολάζεις, (Ν᾽ δυκιμέι ζητῶσιν; ,οὐχί, φησιν, εἰ [ γὰ τῦτο ἐζηποιω͵ ὧκ Θέ της 

αἱ ὀκόλασω αμδρνία, καὶ ὦ Οὐκ λἰοξαλόμέιυ. οι 8 ὃ οὐ τῦτ ᾧυπί, ποδϑϊων τῶῦτο σαφί- 

Ζερ9ν ἐδωξεν, Εἰπὼν, Εὔχομσι ὃ ἢ μηδὲν ποιήσοι ὑμᾶς κῴκον, ἥα, Μὴ ἐήμκς δέχέμωι φανώ- 

»ϑι, δυλα ὑμεῖς δόκιμοι ἣ ἥτε ἡμεῖς ἢ ὡς ἀδόκιμοι ὥμϑρ. οὐ ζοίνιου αἰπιολργικώς ΠΡΟΣ 10 

ἀλὰ μᾶδλοιν ἀγανακ ὝΨ), μᾶλλον χαϑα πἼόνϑρος “Μ καΐζῳ φοϑνοιώτων αἰτοῦ, ἐγὼ μδὺ 

Ἃ οὐ βούλομαι, φησι, δοειῶαι πεῖραν ὑμῖν ζιαύτίω. Εἰ ἢ ἀδοὶ πϑρέχετι τοῦ ὐήαν, σὴ ᾿ “ 
βουληϑείτέ μι ὠκκα λέσειοϑαι, Εἰσεοῶν δὶ τε ἐργῶν αὐ. ὁ ὅεα “πῶς Φορτίκον 

ποφῇ λόχϑν, οὐ ̓ γὰν Εἴπεν, Ὁ δοκιμιζι ζυτᾷει ὁμού͵ δυλα, τῷ ὦ ἐμὲ λφιλθιοῦτος 

Χοισού, δεικνεὶ ὁ Εἰς ὠχφνον ἡμδ τόμον. "σ οὐχ ἀπλώς Εἶπε, τῷ οὐγοικϑεώῦτος, δνλα, 35 

τῷ λαλοιώτος, δεικψις πνϑυματικα ὄγτα τὰ ήματοι. οἰ οὔκ οὐγδείκφυται αὐτῷ τίωὶ Ν 
«ἰὐ, ΟΣ Ολάξει (λοιπὸν γὺ ἀφ᾽ ἑαυ,  λόγθν ὁκᾷ μιατηγαγε, φοξερωτόραν ποιωῖν Ὁ 

ἀπηλί) οὐ δὺ αἰοϑένειαν (διωώαται γ}) δρλα ΠΟ μμακροϑυμμίαν, μ᾿ τοί τίω ὀϑοχέω 

εἰντῶ αἰοϑένειδι τις λογιζέοϑω. ᾷ δ᾽ ϑαυμάζεις, Εἰοίν ἐπεξέρχεται γι Ὁ αἰμδρτόύοισιι, 

ουσὶ ἀπατᾷ δίκωυ » αὐεγθνδρος κα ἡ μαχροϑυμϑίι, ὃ ὁπουγὸ φαυρωνϑέωσαι αὗτος αὑτσέμενν, 40 

ὰ τοια ὖπε ἐπαίρων, οὐχ ὁκόλαζε; δ[9 καὶ ἐπήγονλιν, Ος Εἰρύμας σέο αἰοϑενᾷ, ὦ 
δλῷ  δυυία.)ς Ὁ ὑμῖν. 

4 Καὶ ἣ Εἰ ἐραυρωώϑν δ ἀϑιοίαρ, λα ζῇ ὧκ διωαίμεως Θεού. 
Πολλμὸ ἀσῴφειαν ἔχει ἴω) ῥήματαρὼ τοῖς ἀοϑενεφύρϑις ϑθρυῷον “ὐ»τίθησι, δίὁττερ αἱαῖ- 

χαοὺ 

Ἀολίρο, 

Ε 



ΚΟΡΙΝ. ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. Λογ. κθ. 699 κεν. γ. 
χαον αὖν τεὶ αἹασλ αἶσα) σουφέφερον, καὶ τῆς λέξεως ζτης Εἰπεῖν ζ σημϑηνόνϑρα,, πε- 

εκ ἱι καὶ ἀσαφεια, να μηδεὶς σκλυδωλίδητα μωδὲ Ὑν᾽ ἀφελεφέρων. τι' ποτ᾽ ὅμω 

ει ὦ Εἰέρηνϑρον, καὶ τί δηλοῖ Ὁ τὴς ἀοϑενείας ὀνομαι, Τὴ) κ᾿ ποῖον σημφγόνδμον Εἴρη- 

ταὶ, ἀϑαγχαιον μαιϑᾷ!. μία υϑὲ γ ἡ λέξις, πολλαὶ ὃ τα ἐξ αὐτῆς δοηιλούιϑμα καὶ γὸ α᾽οϑε- 

4 να λέγεται, τῷ σώματος ἀβρώγία, δ]9 ὁ οὖ τω δ) αγξελίῳ Είρηται, [δὲ ὃν φιλῴς αεϑενῷ, Ἰωανια.γ δ. 
δ τῷ ἡ Λαζαῤου" χα ας ἐλεΐν, Η αἰοϑενειὰ αὕτη Οὐκ ἔς! ππρές, ἐδρζγα ον. καὶ 

τῷ Επαφρᾳ ὁ Παίΐλος΄ Καὶ γ᾽ ηἠαἴγέγησθ φἴῬαπλήσιον “να, ΔΛ ὁ Θεὺς αὖ αὐτὸν ἠλέησε. 

ζώτω ΟΡ ἀπόυτα σω μα τικέ Ξόῤῥωίαν δηλοί, λέγεται πάλιν αἰαϑένεια, Ὁ μὴ] πεπη- 

ιο μαι ὧν τῇ πίςᾳ απλαΐς, μηδὲ πόλειον ἐῇ) ζ ὦ αἰπηρτισμέιον. ἡ τῦτο δηλῶν ὁ Παῦλος ἐλε- 

.6, Τὸ 3 ἰῷοοιῶζῳ τῇ " πίφᾳ πσξεσλαμθλυείϑε, μη Εἰς Δ[ σκρίσεις ὀχαλογισμών" ἃ Ῥω, δ. «. 

πάλυος ἃ δὴ πιφεύει φατεῖν πδιτα, ὁ δ. ᾿ αἰοϑενώδ λαιχόμα ὁ ἐσϑίει, ᾧ ὁ ον τῇ 1 πίςέ αἰοϑενοιώ- 

χα δυλών. ἰδοὺ δύο σημαμόμδμα ὧκ τῆς αἰοϑενείας ὯΝ ὁ “τοίτον ὕπερον,  καλται αϑε- 

γεια, ποῖον δὲ τῶτο; (Ὁ) διωγωοὶ, αἱ  Βθπζουλαὶ και ἐπήρειαι, Ὧ) πτιραισμοὶ, αἱ ἐπαγωνγαί. 
15 ὁ τῷτο δυλαΐν ὁ Παύλος ἐλεν, Ὑαδττα τοὺς δ Κύσιλον ΕΣ εχρίλεσαι εἶπε μι κεν 

σοι ἡ ΧΙ μευ ̓ γ δυυύαμις μὰ ὧν αἰαϑενεία τελειούται τί ὅξ1ν,ἐν αἰ αϑενεία; οὖν διωγμοῖς, 
«νχυδυούοις, ὧν πειρασμοῖς, ῳ, Ἰηηφουλαῖε εν )τιναιποις. Ὁ τῦτο διλων ἔλεγε, Διὸ δ)δὸ- Κορ. 4ζ.,, 
χῶ οὖ α᾽αϑενεία,. Εἶτα δεικρις ποίαν λέγ αἰοϑένειθν, οὐ πυρετὸν Εἶπω, οὐκ αἰμφιθολίλω : 

τίω αἰϑὰὶ πίων πίριν, δολὰ Ὁ ὦ ὕδρεσιν, ῳ διωγμοῖς, ἐν αἰαΐγχαις, οὐ φενοχώφίοις, ὧν 

10 πληγοίμονον Φυλρχϑλ να Ἐχισκηνωσῃ ἐπὶ ἐμ ̓ ᾿ δυώα με Ὁ Χολοού στὸμ ΜΝ) αἰαϑεναΐ, τότε 

. δωιυατὸς εἰμιγτυτέριν, τὸ διώκω μα! στὸν ἐ ὑλαυνωμμφ ὗταιν Ὡρελόνωμαι, τὸ τότε δυω οτὸς 

εἰμι; τῦτε μᾶλλον κολτῶ αὶ  «ἰξιγίνομον ἢ: ὑχιζουλθυοντων, ̓ χούιτος δψλίσιον ονζα- 

γουση ὡ ἐμοί. Χ᾿ δὲ τῦτο Ὁ τοίτον,τίω" αοϑένειδν τύλεικεν ὁ Παῦλος, ὦ ὁ λύε πὶ τϑτοες! 

ποῦς ὠκῴο πάλιν ̓ὐποτεινορϑινος, Ὁ καὶ ἡ ἐμιασθϑοϑεν Εἴπω, δι ϑ)τελὴς ἀὐύζις ἐδόκει ἐἴ 66) ὁ ύ.- 

15 χαταφρϑηητος. οὐ ̓ Ὁ δὴ ἐφούλετο κϑμιπαζενν, Οὐ οἶδ ὅστερ ζω ΧὉ δυχεῖν αὐ τὸν, συ οὰ τίν 

δυαμιν «ὐδείωυεϑαι, ἐὼ Εἶχον Εἰς 'ολάζειν ὑ τιμωρήοϑαι ᾿ οι ἐ νομίζετ᾽ δτι.- 

λὴς ἢ). ἐποὶ δέχυ τῦτο νομίζοντες εἰ Φῳ» πολλὴ βαϑυμίᾳ ἡ ἤσαν αὐαιεϑησία, Ὁ οὐ μοτεζα᾽ λλουγ-- 

τὸ ἐκ αϑρτημῶ" »Κϑοϑν ἵλητηὶ δ(0} λαζων, καὶ κ᾿ αἰδὸ τύτων ϑυτύγως σφόδρα αἰϑιλέτ, 

δεικρις δι οὐ δὲ αἰφϑένειαν φ οὲν ἐποίει, δλλα ΥΕῚ μφκρολϑυμίδι. Εἶτα (ὁπερ Ἰρμὴ ἀφ' 

30 ἐαμὰν Ψᾧ λόγϑν Ἐχὶ ῷ Χῖοι μιεταγαιγῶν, ἐχιτείει φόζον, αὖξει τίω' αστάλίω, Ὡ 
λέγ τῦτο ἐς μὰ γὸ, ᾧ ἐαὺ ποιήσω τι ὸ ολοίσω τιμωρήσω μᾳῃ ἄν ἡεδρτυκόζας, ἐ ἐγὼ 
Εἰμι ὃ ὀιολάξων αὶ ἡ ἡιμμωρφύνϑμος ; ἔτιν ὁ εἰν ἐμοὶ οἰκδίυ, αὖ τὸς ὀ Χρικὸς. Εἰ ὃ οὐ πιφεύετε 
τῶτο, δλλαὶ βούλεοϑε λαδῷ δουκιμέω, ὁχγ᾽ ΥὟν ἔργων τῷ ὀροικοιεῦτος ἐνἐμοὶ Εἠσεῶῶς τας 
λέως. σγολ' γὸ αἰϑενφ Εἰς ύμας, δολὰ καὶ κ δυυυαπὸς 541, ὦ Δ[4. τί ' πε) σέϑυκεν, Εἰς ὑ- 

33 μας, κατοι πϑωταχοῦ δγωυατὸς ὅ61, καὶ ν γὼ αἰ πίςοις βουληϑη κολφίσαι, δυυύαται" κἀν 

δο μενα, καὶ ὁτιοιοῦ, τί δξδυ βουλεῖ)η ἡ ασοϑεϑήκη ἐσφοδρα οὐντξόποντος δου ὅε ὦ ἣἥ- 

μανφ' ὧν "ἄδην πήραν Εἰλήφασιν," τῦτο δηλοιώῶτος, ὁτι τέως εν ὑμῖν τίω' διωαμιν χι- 

δείκρυται τοῖς ὀφειλοισι δίϑρλω ϑέωαι. χα δλλαχοδὲ ἐλέγε, ΤΊ )Ὁ μοι ὧν ἔξω κρίνφ; ; 

τοις θὲ ". ἐξω,φησὶ, αὖτε ἀπαιτήσει δίκζωυ κτ ἢ Τ ἡμέραν τῆς κρίσεως ὑμαξ ἢ νὴ νμῶ, ὦσε 

45 κείνης ὀξολέοϑαι τὸ Τῆς πιμφείας. δλλ᾽ ὁμως ζ νηδυμονικὸν τῷ, ̓ οἰφὶ φιλοφοργέδῳ 

γοόμϑρον, ὃ ΠΣ πῶς κμῷ ̓Φοίου ἡ ϑησι ὑπολλοῦ τῷ θυμοῦ, λέγων, 'ὼς Οὐχ αἰοϑενᾷ Εἰς υ- 

μαξ, δλλα διμίαται ον ὑμῖν. ἢ νὴ εἰ εἰ ἐφαυρώνη δ αἰοϑενείας, δλλαὰὶ ζῇ ὧκ διουνώμιως 

Θεού. τί ἐὅφιν, εἰ ἐσαυρωϑὴ δ αἰοαϑενείας νὼ γϑ εἰ Εἰλετύ φησι, πράγμα αἰ πασομείνοι 

δυκοιὼ αἰοϑενείας ἐχήν ἰσπσοληδιν, ΔΛ σουδν πῦτο τίω δια μιν ἀντ δ(κκδαηει. υϑύει 

ΤΟ  γίοῖ, τοπλ.3. Νηῆ 2 "Ὁ 

β.Κορβ η.}. 

4. Κορ. “1, 

Φιλιπ. βικζ. 
καὶ αὔδα τὸ , Τιμοθέου, Οἰῳ ὁ ὀλίγῳ χε Φῷ σόμαιηόν σου ᾧ ζιὶ πυκνῶς σὰ αἰαϑενείας. «, Τὴμ. 4.κγ» 

.--. .---Ὅ Ὅν υὔῪἋᾳ΄ ΙΞΑΤας ..σ “τὸ παν απο τα τ - 

βεακινσσουαις αἱ 

με. τῶἣρΡ τς ας ον 

τ 

᾿ 



{τ νγ. 

αἰἸοροας.Κθ. 

αι. Κορ" α. "}. 

α΄ Κορ, ΚΎ. 

«οἸζορ ὦ, ,δι 

7οο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Ν᾽ αὑτὴ ἀμθης οὖσα, ἡὶ στὸν τὸ πσδάγμα τὸ δυκοιῦ ααϑφιείας ἐῃ ζωτίω πϑρέολαᾳ. 

«ων, δλλ᾽ θ᾽ νϑρ δῶν τῦτο μώλιςα «ἰστοϊ δείκνυσι τίω ἰαευὺ οι ἡ τοιούτον πράγμα ὑπέ- 
μένε, ἡ ζὰ τὴς διωνα μέως ἀντ σέκ ἠκρωτηριαν ϑη. μι τοίνιυυ σε ϑορυξείτω ἢ λέξις τῆς α- 

εϑενένας. "ἡ “ὃ ὁ δλλωχού φησι, Τὸ μωρϑν τῷ Θεοῦ, σοφώτερον “ἿΨ δρ, ϑοσ΄ πων 641" αὶ τὸ 

εὐοϑενὲς τῷ Θεοί, ἰουρότερϑν Ὦ αὐ ϑοόίπων 681. καίτοι οὔτε μωρϑν, οὔτε αἰοϑενὲς σδεἴδγις 
ὁ Θεὸς ἔχε" ἀλλα (ὁ ξαυρϑν ὅτως ὀκαίλεσε, τίω ΟΜ] ἀἰπίφων κ᾽ πσονοιδυ οὐδ  ἀντε ἔΐξη-. 
ϑύμϑνος. ἀκύσον ἡϑέω αὐτῷ ἑαυτοῦ ἐριμέυυθύοντος. Ο λόχϑς "δ οτϑ ζαυρφῦ, τοῖς ὦ ἀἁ.- 

πολλυμϑμοις μωρλα 6], τοῖς ὃ σωξομένοις ἡμῖν δευύαμις Θεοΐύ ὅ81. ἡ πάλιν, Ἡμ(ῴς ὃ κη-- 

ρύοσομϑν Θεὸν ἐφειωρωνϑρον, Ἰουδοηοις υϑὺ σκόύδοι λον, " ἐλλησι ἢ μωφίδν, ἰὐΐοις ὃ τοῖς κλη- Ἀ᾿ ἴδηη 

τοῖς ἰουδούοις τὸ αὶ ἑλλησι ΧΧριφὸν, Θεούδυωαμιν, καὶ Θεοῦ σοφίδν. Χ) πάλιν, Ψυχικὸς ἢ ὀρ τὸ 

«ὥρφπος οὐ δέχεται αὶ τῷ σνϑυματος᾿ μωρία "ὃ αὐτῶ ὅδ. ὅρῳ “πῶς πϑμταχοῦ ΔΨ «- 

πίφων τίω κ᾿ ασονοιὰν ἐρμέωυδυει, κιφοίαν ὶ αἰοϑένειαν (ὃ τανοϑὲ νομιζόντων. οὕτω δὲ 
ῶϑα, οὐ πίων οὖσαν αἰοϑένειλυ λέγη, λα τίωυ ἰ ασοτηξυονϑμίω πρῆσαι τοῖς ἀπίςοις, 

κε τη» διϊυ φησιν, ὅτι αἰοϑενὴς ὧν ἐςαυρωϑη,, ὠπαγε.. ὅτι γν" ἡδυυλαηρ μι φαυρω,ϑέεδαι, 
ΟΥΡῚ πϑρτων ἔδειξε, γὼ δὴ ὑτῆϊοις βίψας, γιοῦ ἢ φὲ αἀκήνας ἀὐπυςρένψας ᾽ ὲ συκζωω ξη- ιξ 

δανας, ὁ θές δ ἐλθύντων ἐπ’ αὐτὸν “τηρῶσας, ὦ μωρία ἔτερᾳ ἐργασεί ϑρος.“' δ ἔδινα 

φησιν δ αἰϑϑενείας ; ὅτι Εἰ ὸ ἐξπιωρωδη κίγδεωον εἰ σαστμείνας ᾧ Ἐχιζουλίω (" ἐδείξα μϑν κίλξῳ, 
ΓᾺΡ τίωΣ αἰαϑένειλν κύδυωνον κα λουνϑμέίω καὶ Ἐχιζουλίω ) δλλ᾽ ὅκκος συν χϑξεθλαζη. 

Ἰωώ. ζ... 

Ιφαγις. 8 
“ζ, 4. 

ζωῦτα δ ἐλεὴν, Εἰς (καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐλκων ὃ αἰ αὐύδειγμα, γ᾽ γὸρ ἑώρων αὑτὰς διω-- 
χονϑροις, ἐλφιουονϑμους, κουταφρϑνουρδμοις, ὶ Οὔκ αἰμιωνουϑῥοις, Οὐοδι, ἐστε ξιόνζζᾳς, διιδοίσιοων 10 

εἰὐρις, ὅτι ςυοδδ' αὐ -ρὰ ἀτυνίὸν ζᾳυτα παίορίσιν, σὲ ΟΝ τὸ μὴ δυώαοϑαι ἐπεξι- 

ναι, ὀ μά γά (ὃ λόχϑν ὑχὶ τὸν διασότίωυ " ἐπεὶ ἡ αὐτός, φησιν, ἐπανοφύτο, ἐδισμετο, μυ.- 

εἴα ἐπαοα, ὦ Οὐκ ἐπεξηει, αλλ ἐνϑμεζῷ δοκοιζζᾳ, τῆς αἰαϑενείας ἐὴἢ αὐπυουϑίων οράΐ- 

»μαΐᾳ, κὶ ζωτη τίω διωύαμιν Ὡχιδάκγύρδμος τέων" ἐντ, ὅτι καὶ μιὰ ἐστεξιων, μωγδὲ αἰμυ-- 
γόῤδθμος, σὐνὴγ ὁλως φὐ Ῥαθλάτηε,. τίω γϑιώ ζωζω οὐ διέκοψεν ὁ ξαυρϑς, Οοτδ' εἰγε- 35 

πύδισε δὶ ὁμαζασιν, δλλα' χαὶ ὀμέφη χα ζῃ. ὑτὸν δ᾽ ἀκούσῃς ζαυρϑγ χαὶ ζωίω, τὸν «ὐδὶ 

τῆς οἰκονομίας ὠκδέχου λόχϑν, αἰδὲγορ ζαύτην ὁ πῶς Φγῷ λόχος. Εἰ δέ φησιν, ἐκ δυ- 
ναΐμεως Θεού ᾿ οὐχ ὡς εἰντω ἀτονοιεῦττος ζωον ϑνῆσερ Ὁ σαρκα,αἰλλαὶ αἰδρέφορον αὐτῳ Ἐλέ- " ἡ 
᾽ν, κα) τῷ παΐζος, χα τὸ ἰού. Εἰπὼν Ὁ; ὧκ διωαίμεως Θεοῖ, ἐκ δέω «ἰμεως τὴς 

εἰσιν Εἴρηχκεν. δ τί ΡΝ κα! αὐτὸς αὐτὴν αὐέφησε χαὶ δζαικρατεῖ, ὠχϑυσον αἰστ λέωοντος, 19 

Λύσωτε τὸν νωδὺ τύτον, χαὶ ἐγὼ οὖν τιδισὶν ἡμέραις ἐγρώ αὑτὸν. Εἰ ἢ ὅπερ αὐτοῦ ὅδι,τῶτο 
τῷ παΐος 41) λέγη, μὴ θορυθηϑης. Πωζᾳ ΘΕΟΣ παΐξος μυ, ἐμώ δ6Ὶ φησι᾿ χα) πά- 

λιν, Πλύζᾳ (ᾳ ἐμὼ, σεί ὯῚ, ἃ τὰ σοὶ ἐμά, ὥασερ δίωυ ὠχέῖνος ὁ ςαυρωϑεὶς συὴν πἰρεθλά- 

(υ, φησὶν, οὕτως σεοῖὲ ἡμεῖς διωκόμενοι, πολέμούμϑμοι. 89. ὁ ἐπάγή, 
Καὶ γὰβ ἡ ἡμᾷς Ἃ πο ἰαϑενούμδν οὖν αὐτῶ, δυλὰ ζυσόμοϑοι εἶν αὐτῷ ἐκ διωυαίμεως 359 

Θεοῦ. Τί δοιν, αἰοϑενούνϑρυ οὖν αὐτῷ δϑιωκόμεθαι, ἐλαιωόμεϑθα, ζο θλαΐᾳ πάορυϑν. 

ἀλλὰ ἔφην, ον «τῷ ; δ ῶ κήρυγμα, φησι, τ “ἰίςιν δὴ εἰς αὐτῶν. εἰ 3 ζᾳ σκυ͵ ϑορ πὸ χα 

Φορτικοῦ αὐσσονϑῥομδῳ δὲ αὐτὸν, δὕδηλον ὅτι κ) ῷᾷ φαβγά. δ. ὦ ἐπήγαλιν, αἰλλα γωζό. 

μϑω" ον αὑτῷ ἐκ δωωάμεως Θεοί, γσωὶ 
4 Ἑαυῶν' πήραζετε, Εἴ έκε ἐν τῇ πίςη, ἑαυίξο" δυκιμαίξετε. ἡ οὐκ ἔχιγνωώσκετε ἐ- 49 

«υ(ᾶν, ὑτι Χολφὸς ἐν ὑμὴν ὅδ, Εἰ μήτι ἢ αδυκιμοί ἐςε; “λᾳ 

6 Ἐλπίζω ") ὅτι γνωσεαϑε, ὅτι ἡμᾷς Οὐκ ἐσμὲν ἀδύκιμοι. Ἐπάν)» ΟΥ̓ αὶ 
Εἰρνυδίέων ἐδλάξεν, ὁτι Εἰ ᾧ μὴ ἐπεξέρχεται, οὐχ ὡς Οὐκ ἔχων ΖΦ Χοιεὸν ἐν ἑαυπτῳ δλλ᾿ 
ὡς τίου μακροϑυμίομ τίου κείνου μιμούγϑμος τῇ φαυρφυμϑρου,ῷ μὴ αἰμιωομϑμου, πά- 

λὺῃ 



Χἴθον 

ΚΟΡΙΝ, ΕΠΙΣΤ. ΔΕΥΤ. Δογ. Ν, 
λιν ὁτέρως ζω ἀΐ' τῦπι ἐργείζεται, κα ὁ οκ πλοίοιος αἰϑκοισίας ᾿ τἰσπὸ ρα ϑυ Ὁ ἰιτα- 

σκβυάξων(ῦ λόγϑν. τί )Ὁ λέγω «ἰδὲ ἐμοδηῷ διδασκάλου, φησὶ, ἢ τοσουύτίω ἔηρν- 
τὸς Φονντίδευ, καὶ ' τί οἰκϑυμϑμΐωυ ἃ ἅπασαν ἐμπεπιφιθυνϑρου, καὶ τοσπωῦτω σημᾷα ποποιη- 
χότος; } ὑμας ἊΣ «υτῶν ἐ ἐὰν βουληϑητε ὄξετασαι ὧν οὐ αξει μαϑηῦνἝν ὀοαιόψεοϑε ὃ 671 

4 ὃ ὧ ὑμῖν δ Χοισὸς. Εἰ οὖ ὑμῖν, πολλῷ μᾶλλον οὖν τῷ λΙϑασκλῳ. Εἰ »ὰν τίοὺ πίοι 

τι, ἡ ὦ ὑμῖν ὁ Χοισύε. ὁ «ἕξι τῆν πις΄ ϑυόντων τῷ.» ἀὐδ' Εἴρηται θαύματα ἐργα- 

ΟΝ Ωῶ ΡΝ πιφεύοντες τότε, ἔοι ματούρχϑιω. διὰ ἡ ἐπήγαδι, ἱερῶν πειροίζετι, 

ἑαυτῶν δοκιμάζετε, Εἴ ἐξ ὦ τῇ ἢ πίφῳ. ἢ Οὐκ Ὀχιγαώσκετε ἑαυςἦν᾽, ὁτι Χεισὸς ο ὧν ὑμῖν, 

Εὐμήτι ἀδυκιμοίἐςε, Εἰ 5 ὧν ὑμῖν, πολλῷ μᾶλλον οὐ τῶ δ,δασκαλῳ. ἐμοὶ ὃ ᾿ δοκεῖ πί- 

το ον ὠνῦλα λέγᾳν τέ ΤῊ συμείων, Ει ̓γ ἔχετε τίω πίριν ὠχείνων, φησιν, ὁ ΧΧο.- 
σὸς ἐν ὑμῖν ἔαην, Εἰἶ μήτι ἢ ἀἰδύκιμοι γέρρνατε. Εἶδες πταἷς παλν φοξῷ, καὶ ὁ ἐκ αἴθεοισίας 
δείκγεσι ,ϑ»᾽ αὐτῷ οἱ ὀντες (Ο Χοιτὼν» οὐ ῦϑα γὰρ μι δυκᾷ αὶ Εἰς βίον αὐζις αἰνίήεοθτα. 

ὯΝ ἊΣ οὔκ ϑρχεῖ ̓  πίσις εἰςὸ ὕχιασάοϑαι τίωυ ἐἰγέργήαν τίω' πηθυμιατικξω, Εἶπε 
ἢ, ὅτι εἰ ἐπε ὧν τῇ ἡ πίςῃ, τοῦ Χοισὸν ἐλθτι ὧ ἑαυτοῖς, (ἐμωέξαμνεϑ πολλοῖς τυ ζύτης τὴς 

ι9 ὀεργείας ἐρήμωις πίςιν ἐχονζς, λύων τί Ὡποριὸν Φησί», Θέμιντι ἀδύκιμοί ὁ ἐςῃ, αἱ μὴ 

βίοι δεφϑωρμϑίονὲ ἐχότε, ἐλπίζω Ἡ ὅτι γγωσεαὺς ὅτι ἡμεῇς Οσέκ ἐσμὲν ἀἰϑδύκιμει. Ὁ ἀκό- 

Ἅρυλον ἑε Εἰπεῖν, Εἰ ὑμᾷς αἰδύχιμοι γεγϑνάτε, Ωλ᾿ οὐχ ἡμιῷς. δ λ᾿ οὕτω οὐ ̓ λέγ, 
ἴα μή πλήξῃ, ἀμυδροῖς ὃ ἐὐῳ αἰνῆς), οὔτε ἀὐποφαινόνϑμος ὦ λέγων, ὃ ὅτι αδόχι μοὶ ἐἱ ἐφ, 

οὔτε κατ᾽ ἐρώτησιν “ὐϑάγων ὁ λέγων, ΕΥ: ἣ  ὑμεᾷν ἀδόκιμοι, '»ρλὰ τῶν» φῇ Ῥαλιπὼ, αἰ- 
το νἱγμματωδὼς ἀὐύζ' Φνδείκνυ!), ἐ ἐπάγων, ἐλπίζω ἢ ὅτ] γνώστοϑε ὅτι ἡμᾷς Οξκ ἐσμεν αἰδόκιμοι. 

πάλιν κανζαῦϑαι πολλὴ κἡὶ α'πτιλῆ, μέγας ὀφόζος. (ζει »δ οὑτεύϑεν βούλεϑε, Φησι, ̓ 

τ τῆς Εἰς ὑμαξ ξ κρλόσεως τίου ϑυκιμάιν λαρῷ, οὔκ ὐσορεσυρϑι. τῷ δια, ὑμῖν τίωὶ 
ἀπόδειξιν. ΡΥ οὕτω Ζ ου λέγη, μετα πλείονορὃ ὁ ἕὗ βαυρουρὶ τῆς ατσάλης" ἐλπίζω 

ἢ), ὅτι γνώσιοὃε δ ἡμέ Οέκ ἐσμεν αἰδόχιμιοι, ἐδει ἅ γδὰ κ᾿ λρεῖς: τύτα Εἰδέναι υμας ξφη- 

23 σι, ζκὶ ἡμέτερα, χαὶ ὅτι ΧΧσΑςοι ἔομὰν εὖν ἑαυ τοῖς λϑιλϑεῶται σι οὐνερρρεῶῶτοι " 4 ἥ σἱ 

ν δ ἐργῶν βούλειϑε λαίᾳν τίω πεῖρὰν, ΕἸἰσεοῶς ὅτι οὐκ ἐσμέν ἀδόχιμει, εἴτα ἤ)4 

τίω" ἐπάλιὼ ἐπὸμεϊείνατο, καὶ τέωυ κῤλᾳσιν λοιπὸν ὅχι ϑύρᾳς ἢ ἥγατι, χρὶ ὧὦ Ὅμῳ 

κατέρισεν ἀύζις, καὶ ̓ απ) σδυκᾷν ἐποίησε ὡμωρίαν ρα πὼς πάλι καζωίλυχαμει τὸ λό- 

»}» 19) ̓ ἴδια μυλεῖται τὸ τὸν φέζιν, χα δείκψεσιν στο ὃ ἀφιλότιμον, ὃ πϑὸς ὥν μαϑηζας 
40 κηδεμομικὸν, ὃ φιλόσοφον τὴς γνώμης, ὃ ὑψηλόν Π αὐχυνέδοξον: ζωτα "Ὁ πόρτα διεείκγυσι 

δὶ ὧν ἐπαγά λέγων, 
7 Εὔχομαι ὃ ἣ πολ τὸν Θεόν μὴ ποιήσοι ὑμᾶς κϑικὸν μινδὲν, ἡα μὴ ἡμέ; δύχε μοι Φα- 

ναΐμδν, δλλ᾽ ἥᾳ ὑμῴς ὃ καλὸν ποιῆτε, ἡμῴε ἢ ὡς ἀδόκιμοι ὥμϑν.᾿ 

8 Οὐγὸ διωυα μέλει ι τ τῆς ἀληθείας, αλλ καῇ τῆς ἀληθείας. 

93 9 Χαορυϑυ γοῤ στὸν ἀρ αἰοϑεναῖνϑῳ, ὑμῴς ἢ  διιυατοί ἢ ἡτε. τὔτο»» χαὶ ' δὐχοιϑθα, 
τίω" ὑμδ κοιταρτίσιν. τί (της σον Ἅροιτ' δὺ τὴς ἦχο ἐκατεφρονεῖτο, διοισυε- 

το, ὠκωμωδεῖτο, ἐχλφυάξετο, ὦ ὡς δὐτελής, ως εὐχαΐζα Φρόνητος, ὦ ὡς ρἀλαξὼν, ὦ ως τομπαζῶν 

ς ἊΜ μῶν, πὶ ἡ Ἂ πραγμάτων σεν μιρόντι δέξαι " ἐῶν τέων ἑαυΐ ἰχωώ" 
καὶ οὐ μόνον νμαβένεεται Ογεῖε' Μόνον αἰαδύς.), ἀλλα καὶ ̓ εὐχα. μὴ ἐμπεσεῖν Εἰς ζι- 

49 αὐτίω κ᾽ ασόϑασιν, εὔχομαι γδρν, φησι, μὲ ποίησαι ὑμᾶς κακό ἡ μηδὲν, ἥα μ ἡμεῖς δῦχι- 
μϑ! φανάίμϑυ, αἰλλ᾽ ἴα ὑμεῖς ὦ καλὸν ποιῆτε ̓ ἡμεῖς ἢ, ὡς αἰδύκιμιοι ὥμϑν. τἱ ἔδινε ὁ 

λέγ; αὐνκαιλοῖ τὸ ΤΟΥ Θεώ, Φησι, ἱκετεύω “μηδένα εὐρῶν ἰδίϑρθωωτοι, μηδένα, εὐρὸὶν ἄἰμιε- 

τλρμόντο ̓ μάλλον στὰ τῦτο μόνον, ἀλλα" μιηδὺ ἐ τίου Σρ ν αἰ μϑδοτῶν (μὴ ποίησαι ἡ 

ὑμᾶς, φησι μηδ) εἰ ὃ καὶ ῥα δέον μία καλεῖ τὰ πσοϑλο( νοι διορϑωισειοδ, 
Οεγίοίϊ, ἴοτι. 3. Νηῆ 3 ὺ 

ζζογ., 



δο γος ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὼ πᾶσα! Σπυκρόσασῖ, ὀργά. ουνὲ 7} τῦτο ἀσουδαζω, ἥα ὕτω δόκιμοι ὥνϑμ, ἀνά 
τὐμωϑντίον ὥπϑρ, ἵνα μη ἡμιᾷς δόκιμοι φανώνϑν. Εἰ )ὃ " νϑέοτθ, φησιν, αἰμετὸμ ὄγτα, 
αἰ μδοτόμοντες, ὀψαίγκη" ἡμας κολοΐζειν, τιβιορῴοϑαι, προ υμϑ! τὰ σώματα" ὅπερ. 

γλὶ Σαστφείρας ὶ Ὀχὴ τού μαΐχϑυ γέρον. καὶ ἐδώκαι νϑν δυκιμιδω “τῆς δυυναίμεως δλλ' ἐκ 
θ)γ9 ἴθα τούτο, αἰλλαὶ τὸιωαντίον, γώ μητε ἡμᾷς ὅτω δόχιμοι φλμαΐμδν᾽ τντύςιν, ἵνα μὴ 
οὕτω τίω δικιμέω Ἐχιδιιξω θα τὴς δυωυαΐμεως τῆς οὖν ἡμαῖν, “15 τϑ κολάζειν ὑμᾶς 

αὶ τιριορῴαϑαι αἰοδοτθμονζος ᾧ λύΐωτα νοσοιωῦζᾷς, αἰλλαὶ τί, να ὑμάς Ὁ καλϑν ποιῆτε, τοῦ» 

θη θα, ἵνα αἰεὶ ον “ιρετῇ, αἰεὶ ον δίορθωσει ἡ μιᾷς ὃ ὡς ἀδόκιμοι ὦρϑμ ον ᾿ζχαδειούρϑροι 
ἡ δὰ Ἔ τιμωρητικζω δευϊαμὶν. ἢ (ῴκ Εἶπεν,αδύκιμοι. οὐ γὰ ἔμελλεν {Π) ἀδύκιμος, Εἰ 
ὁ μμ᾽ ὀκόλασεν, αἰλλαὶ δὶ ἀὐζ' ᾽ ὅδ τοῦτο δύκιμος. αἷλλ᾿ Εἰ χαὶ τινες εἰ στου τῇ θύουσιν ἡ-- τὸ 

μας, φησι, μὴ ζγιδεικψυνϑμους τίου! ἰοουὺ ἡμδῇν, ἐυχατωφρονήτυς ἐὴ) ᾧ ἀπερῥιμμένοις, 

Οὐ νὴν ἡμῶν μέλει τώτι . βέλτιονήμιας τούτονομίζεοϑαι γ,ν ἐκείνοις, ἡ οὐ ταὺς πληγαῖς 
᾿ ῷ αἰδίορθϑώτῳ ὃ γνώμης, Ὁ δύναμιν, ἰωῶ "δωκεν ὑἡμί ὁ Θεός, ἐχιδείκγυοϑαι," γὰ δεωα.- 
ἴθι κτὶ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾿ ὑπ τῆς ἀληϑοίας. ἵνα γ, 5). μὴ δόξη αὐὔζῖς »αράζεοϑαι 
(τούτο δ ὅθην ἀκενοδῦξζου γνω μ"4) αλλ ὅπερ ἡ τοῦ ποραγμμάτος ἀπατᾷ Φύσις ' τούτο ι9 
ποιῇ, τού ἐπήγαγε λέγων, οὐ γὰρ δευνα θα ι κτ' τὴς ἀληθείας, ὁρ' γορ εὑρωμδῤ,φν. 
σιν, ὑμας ἐυδοκιμοιωζῷς, τ ποκρουσαμϑῥους τοὶ αἱ μδοτήματα δχρὶ τῆς μετὸμοίας, προ . 

ἐν πσοϑε (ὃ Θεὸν ἐορικοζζς συοῖδ' δευνησ ἔβα, κἀν βουληϑαΐμϑμ, κολαίσαι λοιπὸν, ἀλλαὶ 

καὺ Ἰχιχειρήσωμϑν, αὶ συμποραξει ὁ Θεός. Εἰς το γδρύμῖν ἔδωκε Ὁ διώωμιν, ὡςε «ἁ- 

ληϑὴ φύρειν τέωυ ψῆφον ᾧ δικαίδι, καὶ ἐλ ὑπο ονλμτίδμ τῇ αἰληϑείᾳ, Εἶδις πώς πόυταηθ- 19 
γ72ὼ)} 

Ἰ 

᾿ϑῳν λύεπαρϑὴ ποι (Ὁ) λόγϑν, κὶ ὐὔϑα μωϑόται τῆς ἀπειλὴς Ὁ πραχύ, πλέω αἰλλ' ὥασερ 

ἮΘΙΚΟΝ 

τού ἐασούϑαχεν, ὅτω βουλέἣ ὰ τὶ αὐτο λῴξαι γνώμων "οἰκφουμδμέιυ ἀύζις. δ ὼ ἐπή- 

γατι, χαίρφμϑμ γὰρ ὁτὸμ ἥρεᾷς αἰοϑενώμϑμ, ὑμιᾶς ἢ διυυατοὶ τε. τούτη ὃ αὶ ἐνγθ θα, τίω 
ὑωδν καταρτίσιν. μάλιςα κ᾽ γγῤ,φησιν, υἶτε δυωαϊμεϑε τι κι τῆς ἀληθείας, τουτέςιν, 

ἐναρεφοιωζε ὑμαξ κγλοίσω. πλίω ΤγΦ κ διωώμιϑα, [4 τούτο δ βουλόμεθος, καὶ 25 
ποιουδμτίον ὀχιϑυμιϑυϑν. αἰλλαὶ καὶ δύ ἀὐύ' δώ τούτο μάλιςα χαίρφμϑι, ὁτὸμ μυὶ εὑ- 

ρωμϑν ὑμας ἀφορμξιυ ἡμῖν αϑλέχονζς τοῦ διῶξαι ὑμδ τίω δια μω κ᾽ ὕχὶ τῇ κολάσει. 
, δ ἢ ἡ "» ,κ ἢ ἢ ! Πῃ ᾿ δι9᾽" ἐν» μὰ Εἰ δ καὶ ὁ τα τοιαυζῳ ποιεῖν λφιμτσθϑες δείκψεσι καὶ δδκιμοὺς καὶ ἰοχυοφις, ἀλλ᾽ ἡμίοὶς Ὁ 

ϑ Ι Ι! ε »" ΄ 2 λ», ἡ) γε " ! “ἜΨὋἘΕ», "ν 
εναντίον βουλθ θα ὑμας δοκίμους 4) και αἰλήοις, χα) ἡμᾶς μηδέποτε 1’ οὠὐτευ)ον 

καρπούοϑαι δόξὸν. δ ὁ φησι, χαίρφωϑρ .», ὅτὸμ ἡμεῖς αἀοϑεναίνϑρ. σἰ ὅδῖν, ἀἰοϑιναί. 10 

μϑν εὅτὸμ νομιζω ῖθα αἰαϑενᾶς" οὐχ ὅτε ἐσμὲν αἰαϑενεῖς, δνν ὁτὲ γομιζόμίθα αἰαϑενὲςτοῦ - 

“Ὁ γ} “γομίζοντο αρῆδᾳ, τοῖς ἐϑροῖς, Οὐχέτι δεικψύμϑμοι 1 τιμωρητικίω αὐ δυαμι. 
αὐλλ᾽ δίκος χαίρονδυ, τὸν οὑτως ϑαςρᾳφῆτε, ὧςε μὴ πὐραοδῖν ἡμῖν χυοόφασιν τοὺ τι-- 
μωρὅοϑτη ὑμας. χαὶ ἡμεῖν ποῦτο ἡδὺ, ὁτὸν οὕτω νομεζ ὠμαϑα, «ἰοϑωνέῖς, μδίον ὑμεῖς 
ε) 2 Ὶ ι,. 4 «. κ“,.4 νῦὺ, ες ἢ ! . ' ,.»Ἅ»΄᾿ ἡα ἀληήοιητε, ὃ[9 ἐπάγει, ὑμεῖς ἢ διωυάτοι! ἡτε᾿ τοῦτες! δόχιμοι, ὄγευρενθιι, χα! οὐ 39 
μόνον βυλοᾶθα "ζωῦτα, ἀλιαὶ ἐυχό θα ζῳῦτα,ἀληώῆοις ὑμας ἐξ) τοτελειωμϑέους, μιν- 
δεμίλω πρέρνζα λας ἡμῖν. 

»“» ! ““»νς ἢ 
Τοῦτο αὐλάγχνου πατϑίκου, τῆς οἰκείας ἐυδυκιμήστως τί: σωτηρίαν πσϑότιμᾶν ν᾽ 

μιαιϑη δ," τοῦτο ψυχὰς ἀκενοδῦξαι ᾿ τοῦτο μάλιςτι ἀπαλλώῆει Τοῦ" ((μωδέσγων τοῦ σω- 
ματος, χαὶ μετεωφίξεοϑαι ποιεῖ ὐπὸ τὴς γὴς Εἰς (Ὁ) ϑορνὸν, ὃ τῆς δόξης ἘΏ τὴς κοῆς κα- 49 
ϑωρόν' ὡασερφεὼ Ὁ εἰγθρτίον Εἰς πολλαὶ ἀΐγει τὰ οἱ μδοτύματα. οὐ γ)5.}} 681 μὴ καϑα.- 
δύοντα, δόξης κενῆς, ὑψηλὸν “βρμίαϑαι χαὶ μέγδν καὶ βρνάιον, ἀλλα ὀώγκη χα μαὶ σύ- 

. ͵ ’ ͵ “ ! ᾿ : ! ι »; 
ρϑᾺ, χα πολλὰ Αἱ φφ)είρειν, δουλεύοντα μιούρω δεαποίγῃ καὶ βώρθωρου πὸρτὸς ὦ- 
πζωεξίρᾳ, πἰ γὰρ αὑπὴς ἀγριώτερον ϑμοντ᾽ δῤ, ἃ ὁτὸν μώλιςω ϑεροισγάψηται, τότε 

, 
Π.ᾳ - μάλιςζα 

Χο ιδύεῇ 

2. ὑμᾶς 

} 

γ.τπιῖν, 

Ἃ. ὅτι) 

χ' σαλάϊμε. 

πατοιχᾷ. ' 



ΚΟΡΙΝ. ἘΠῚΣ Τ. ΔΕΥΤ, Λογ. κθ. γὸ2 κεζ ιγ. 

μάλιξαι αἰγοιοῦται ; καίτοιγα τοῦ» σία σαὶ ϑηρία ὁ ἔχει, ἀλλα τῇ πολλὴ  ιϑακοσεύς. 
ταὶ δεραπείρ, ἡ δ υνοδοξίᾳ τοιωὐανγίονἐπϑρ᾽ ἸρυπουΦρννουμλμ (, ἡἐμερφύται, τιριριδίη 
᾿ «γοδῦται ὲ ὁπλίζοται τῷ τιρϑῴτος. Φυτίω τιμήσαντες (ὦ Ἰουδαῖοι, μα πολλῆς 

τῆς σφοδρότητος κολθέαϑησαι " ζιτίω αἰτιμασειντες Ἃ2) μα ϑηταὶ ἐφεφἀνώνησαι. χαὶ 

5 λέγω κόλαβσιν ὼ φεφαοις; Εἰςγὰρ ἀδ' ὃ φλυζώμι λαμφέος μάλιςα ὧ αἰσϑλέων 

«ὖ τίω (ωτελᾷ. καὶ ὁ σψᾳ καν ζῦλα (ἄν ἅ τι δδζως αὐτίω, φἶδαθλατήομϑίοιρ᾽ τοις ἢ 

αἰτιμαζονζας, ὠφελουμδύοις. ὧὡ  γὸ ἀτιμάσαντες αὑτίω μα δῆτα ( Οὐδὲν γὺ κωλὺύᾳ 

τῷ αὑταῇ παλιν γιφύσοιεϑαι απδείγματι γὐ ὧτῷ Θεοῦ «πελτιμήσειντες, α΄} (ἢ) Ἵ- 
λιον λάμποισιν, αϑείνατον κτησείρϑμοι μνημέιυὶ κῷ' πελϑυτίω ̓  (ὦ ὃ νυ πσυκαταχλι- 

10 ϑέντες αὐτῇ Ἡ Ἰουδούοι, πἰὐπόλιδες, αὐέςιοι,τιμοι, φυγαΐδες, ὀϑαφατοι γδοργασιν, δὐτελ ζφ,θ). 
κατα φφϑνητοι. ὸ σὺ τοίιω,Εἰ βούλει δξου γο(ῷ, ὀζρκρουσαι δυξόρ" Εἰ διώκεις 

δῦξα» ὠκπέσῃς δόξης, ὑεὶ βούλεωϑε, τοῦτον ν οὖ τοῖς βιωτικϑὶς ῶ λόγϑν γυμνάσως- 
“ϑι. τίνας Ἂ σκώτῆομϑμ οὖν τοῖς σκωμι μασιν; οὐχί ι (ὧν ἐφιερϑνους αὐτὴς; οἴκοι μά- 

λιςα ὅτοί 6 ἰσιν ὦ Ταύτης ἀπεφερημδῴοι, μινείοις ἐχοντες χατηλόρρες, ὺ Ὡἴϑα “πόϑ των ἐ- 

τ: τιμφζόῤϑροι. τινας ἢ λαυμείζουϑν, Εἰπέ μοι γοὺ ) ὥν καταφρφιοιεῦζαις εἰγτῆς ; Οὐκομ, 

: οὐτοί Θ σιν (γ δυξαζό υϑροι. ὥασε ρ γ» σλύσιος, ὕχ ὁ πολλὼν δεόμϑμος, δλ ὸ βιηδᾳ- 

νόφ᾽ ὅτως ὑδοξος, οὐχ ὁ δόξης ἐρών, δλ ὁ ζωτης χὐυβοραν. σκιαὶ γ δξνς Ξ᾿" , αὖτη ἡ 
δξα. συνδὶς αὐτο ἰδὼν ἐζωγφαφνμϑμον, καν μιυφλάκις αἰπὺ λιμοῦ χατοχρται, ΤῊ ὑγῷας 

᾿ φῇς ἄνατωι. μὴ τοίνιω μηδὲ σὺ δίωκε ζῷμ σκιακ', σκιαὶ ἐγ δόξης τοῦτο, οὐ δόξα;, δὴ . 
αιδδο ἐο αι μαιϑηέν ὅτί 13. τοῦρν εχ (ὃ ὅϑπον ὠκφιο λογίζου" ὁτὸν ΔΙ ϑΘάλληται οἶδ, ἀν. Ι 

' εϑεϑποις ὃ δ πράγμα, στὸν φδικτὸν 6) δοχῇ τοῖς παάσιγὼ ὐδοῖς τος 'ς Ὀχιϑυμούσιν ἀντ; , ᾿ 

ὁτὸν αἰαευύηται και λούϑνος οντόῦϑον ὁ ἔλων,; ᾿οὀφιέμϑμος αὑτῆς, πῦθεν δΐζυ ἡ θυμία, ! 

Φησῷ, αὐτὴ, ὦ “πώς γύ. ὦ παῦος; Ὡἰστὸ μικροψυχίας (ε ἀνὰ δ] κουτηλρρν μόνον, ἀλ.- Ν' 

λό ὦ δίϑρλοδεϑαι) »υσπὸ ατελθύς ὀϑχμνοίας, αὐτὸ ποιδικῆς γνώμην. παυσώκῖθα τοίμιου : ἣ 

25 παιδὲς ὅτε, ὁ γνωώα ὀὐδρες, ᾧ πϑυτανρ τίωυ' ἀἰληθήδυ, μή  Φεσκιαὶ διώκωμϑρ, κα “ἡ 

ὦ πλούτῳ, αὶ ον ἡδὸνη, ὶ οὖν τρυφη, αὶ τὖν δύξη, καὶ ῳ διωυα μει" αὶ παύσεται ὃ γόσημα ὃ- ᾿ 
“" “ ἕτερα σλείονα. το γῈ σκιαξ' διώκειν, καμνο ᾿ου, 89 ὲ ὁ Παύλος ἐλελν, Βκνήψψατε α. Κοριολδι ΙΗ 

δικαίως, καὶ Μμ ̓ ἀμδρτόετε. ἐς! γὼ καὶ ἑτέρᾳ μανία, χαλεπωτέρα ὀκοίη τῆς Ὅσο 

ἐπ δὲ. τὴν διμμιόνων, τῆς στο τῆς “φρενίτιδοφ. μ ΤΣ συγν ὠμέωυ, αὕτη ὃ ἡ Ἰἰπολογίας ι. 

"πῶ, 19 "κε "ται, τὰν αὐτὴ ἢ ' ψυχν διεφϑωσριϑέν ἢ ἡ ὑμὶ λὸν ἡ κρίσις αὐντῆς ας ἸἈπολωλῆαι ᾿ 

ἐμᾷ ὦ ὃ ζ᾽ τῆς 'φρενίτιδος [ργανὸν ] 691 σῶ μιαιτικόν πάϑος᾽ ἀὕτη ὃν μδυία, τοῦ τεχνίτου Ἰοῦ: ἢ 

“"ὦ ὥασερ δῶ τὴν πυρετῖυ' ὀκφοιχαλεπώτεροι ὶ ὀὐΐατοι, (ὦ τῆν! φέρεαν ατῆῤρϑμοι συμ 
ψι α τῶν, ἢ τοῖς νδύξρις᾽ οὠδὸρυυχοιώτες, ᾧ ταῖς φλοήνν «γαποκικρυμμένοι" οὕτω δὴ σὴ αὖ 

ΜΝ τὴ ἡ μαρία : ὯΦ αὐτῇ τῇ Αἱ ἀνοίᾳ ̓ ὠδομνχᾷ, ΔΘ φρίφουσαι αὐτίω καὶ λυ- ᾿ 

14 βϑηνομένη ὦ “παΐέγν οὐ μιαφία λαμασρα ἢ «αφὴν, καὶ μαλίαρ αἱπαάσηφ. λαλεπωτερον 

ΩΝ παϑος, ἢ Κ᾿ μϑρόντων διϊωυεχῶς καταφρνῷ, ἢ υὐτολλυμδέων ἔχεϑαι ; ἐζ᾽ τολλῆς τῆς δ 

τ ἀσουδὸς  Οὐπελ} δ μοι, Εἴἴτις ο ὀύθμον ἔδίωκον," κρωτῷν ἐ ἐπεχέίμει, οὔκ ον ἰφαμῶν ἀὗτον 
Ν “ύ. ᾿ϑηνεοϑαυ" τ οἥτις σκιαῖς κατεῖχε, Ἢ εὐλυϑοΐν ἀμϑηαῖ, ὲ γοιυαϊκεὲ ἐμίσει τίωο ἐὼ | 
μι ἴω αὐν, ᾧ, αἴξ επρίεκεν ὃ αὐτῆς! ̓ τῇ σκιᾷ, ἢ ̓Φἃ ὁ 40ν αἰπεφρόφοτο; τίω: ὃ ἌΩΣ σκιὰν πάλῃ " 

Ι 
Ν 40 ἐφίλει, αὐῤαα ἐτερϑν ἐζήτησα σημεῖον τώτι σαι φόξεραν Εἰς οὐπόδειξι μίας. ; τοιούτοί 

τινὲς Εἰσι δ οὐπι Φ κσϑϑς τὰ παρόντα, κεχηνότερ" ὦ ἫΝ πϑύτασκια, καν ἐν δέξου Εἴπῃς, 

κῶν διωαδνίδρ, κἂν δὐδυκίμησι, καὶ γρχούτν, πῶν. 'πρυφίω, κεν διδῶ δ τιον. βιωτίκόν, 

«ἰδ δὴ τϑο ν: δ ξηφήτης ἔλεγε, Μέντοιγε ἐν Θὐκώι αὐ ρμροράζεται αἴϑέρπορ" πλίψαμ, λπ.θ. ᾷ 

μάτίων τῶραίοσετα!. ἡ πάλιν, Αἱ ἡμέραι ἡμὴ, ὡς σκιὰ ὀκλίβοσειν. καὶ Νὴ θλαχοῦ κϑ- μα: 
κι 4)) 
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Ματθικεμρ. 
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πνὸν λὐλις χέρτν καλῷ ὀῤιϑεσπια, οὐ τὰ ἡφα ὃ σχια; μόνοι, δρλαὶ καὶ τὰ λυς- δ χυ 

πηρϑὰ ΚΑῚ 2 ιένατον ἴπης, κάν ποίαν, καὶ αὐῤῥωτίαν, κῷν ὁπιρμώ ἕτερ. "ποῖα ἤω πὸ ναῖα 
μϑύοντα, καὶ ὸ τὰ χοκα ὼ τὸ λυπηφφί; ;ἢ ̓ βασιλεία ἡ ἢ αἰωνιος,ὶ ἡ γίονα αὶ διϊωνεκής. οὔτε δὲ 
ο σκώληξ τελῥυτήσει, αἱ ὶ ὃ πὸ, ου ὑσξειϑήσεται" καὶ, Αναφήσενται οὗ οὗτοι Εἰς ζωϊιώ αἰώμιον, 

χαὶ οὔτοι ιΕἰς κόλασιν αἰώνιον. ἵν δῶυ τίω εδὺ φύγωμδι, τὴς ὃ ̓ὐπνλαιυσώωμδμ, ἀφέωϑμοι ας 

τὴς σκιώς, ἔφα ΤῬΨὋἝ᾿ὠλνϑινον Ὡραγμῷ μὸν κζ' ἀπουδὰς απαῖσης. οὕτω χὰ Ἐχειτῶ- 
ξο θα τὸς βασιλείας ΤΥ οὐρανων" ἧς ἕμοι»» πόμζιςἡμαξ ὑπητυχεῖ, ὙΘΡιτι ὸ φιλο: 
«ϑορπία. 

Λγ, λὶ Ὁ ΔΊΑ ΤΟΥ͂ΤΟ ΤΑΥ͂ΤΑ ΑΠΩΝ ΓΡΑΦΩ, ἹΝΑ 
πρῶ μὴ υποΐμως χξίσωμαι, τ κ τίω ἐϊοισίδν, 2 ἔδωκέ μοι ὁ Ἰζύφιος 

Εἰς οἰκοϑομώωυ, ᾧ οῴν Εἰς καϑαιρέσιν. 

ρ δ ΣᾺ αὐτὴ ὦ σφοδρότερον αἰ φλᾳϑότες, αὶ μώλικα, “ϑϑς τῷ πέλει 

τῆς Ὀχιςολῆς. ᾧ γ» ἐμιασξρεϑεν ἔλεϑμ, Αὐτὸς 3 ἐγώ Παύλου, 15 
“ρακαλώὺύ ὑμᾶς δῷ τῆς ἧς αγαὐτηζς ὲ Ἰπιφαίας τυ Ὁ Χρινιδ' ὃ ὃς 

4 κὉ «αεσωπον μδὺ ταπτινὸς Ν ὑμῖν, αἰπὼν ὃ ᾿ ϑευρβα Εἰεύμας. 

Ἷ δραὴ ἢ. τὸ μὴ ρων ϑαββῆσαι τὴ Ἰ πυποιϑήσει, ἢ ἢ λογίζομαι πλ- 

ὼ» δ μῆσου ἔχὶ πρας ὥἑ λογιξομϑοις ἡ ἡμας κν  σαίρκαι «ἰξιπαπιώζα, 

"»» Ὁ» ἑπιίμω ἔροντις ὀκϑοοῆσει πᾶσαν πἷθακοίω, ὅτὸμ πληρωδῃ ηυρϑδμή αὐ ἀκθη. ὁ, τὸ 

φοξούμαι, μήπως ὀλϑεὺν οὐχ οἱ οἵοις ϑύλω,θύρω ὑμας,ὦ ἐ ἐγὼ  δγιϑω ὑμινδῇ οὐ ϑόέλετε. ἢ 

παλα, μήπως ἐλϑόνται μα ζαπφωσῃὸ Θεορ με σός ὑμαξ, πεν ϑήσω πολλους ΜΝΝ 
ηρδοτηκότων, καὶ μιὴ μιιτλμοησοίντων Ἐχὶ τῇ αἀσελγείᾳ ἡ ἀἰχαϑειρσίᾳ ἤῤαραξὸν. ὃ ΓΟ 

᾿ζῶτ, Πρρείρηχα Ω ὺ ππϑϑλέγω ὡς "δὼ ΩΣ δυύτερον, κὶ αὶ ἀπὼν γῶ γφάφω, τί ἐὴρ ἔλθω 

Εἰς τὸ παλιν, οὐ φείσομαι ἐπεὶ δυκιμέωυ ξιτῴπ τῷ ὧν ἐμοὶ λαλθιωώηος Χριφοδ, ἐ ἐπεὶ ες 

δῶν ζωῦτά τι, 8 ἐτερᾳ πλείονα Εἴρνκε, φοξών, εἰ οὐτρόπων, ὀνειδίζων, καϑουπήονϑμος, Φστυ-: 

λογϑύμδμος αὐτῷ ἀπόύτων, Φησί, χὰ τῦτο ζωῦτα αἰπὼν γράφω ἣν μὴ ) πρὼν ϑὐσνῦς. 

Αϑε χρίσωμαι. βούλομαι γόων τοῖς ἀμμασι κεΐοϑαι τίου σοζουιίλυ, λα μὴ ων 
τοῖς ποσαγμασι ᾿βούλομαι σφοδραὶς δἰ ζὶ Ἰθπφολᾷς ἢ ἵνα, μείνωσιν ἀἰπειλᾳὶ, ἡ μὴ εἰς 

ὄργον' ἐξέλθωσι. πάλῃ ῥ οὐ ζωτη τῇ Ἀπυλογία. φοξερώτερον ποιή ῷ λόγϑν, ὴ δευικνυᾷ 39. Χ ΎΒΗΠΝ 

δι Οὐκ αὐτὰς 61 ὁ μένλων κολφίξεν, δ ὁΘεὸς (ἐπήγαγε γνκ τὸ πίω ἀζοισίαν ὦ ἰδω- 
χά μι ̓ Κυριορ) καὶ ἢ πάλιν δεικγις ὅτι Οὔκ Ἐχιϑυμᾷ τὴ η δξοισία, Εἰς τὼ ὠχείνων υὐπογοήσοι- 

ὅτ πιρφείαν. ᾿ἀπουσέϑηκε , οὐκ Εἰςκαϑαιρέσιν, δ’ Εἰς οἰκοδομέιο. ὼ ἡνίΐξατο 
ὥ πῶτο τ ναῦς ὀπῆερ ἐφώω" δλλὰ χατόλισεν ἀύθι!ς λ αλογίσαοϑαι,: δὴ, ἐδὼ ἡ αδόργωνοι μείω- 

σι, "᾽ Ἴὗτο πάλιν οἰκοδὸ μι δι, ὧν οὕτω Αἱ ἀκειρϑίοος κολ!ζεν. καὶ Νὴ ΝΣ ὅτωεῖ ἐχειμὸ αὑτὸς 15 

«'τοοῖνε, ἃ ΓΦ. μὲ τῤγῶν ὑδηιξε:. 
Σὶ Τό λϑιπὸι, αἀδιλφοὶ, βέτι, χαιτοιρτίξ ειϑε, αἰθακαλ ξῶῶς, ὁ ἀπο φοραί. 

ρδύθυετε " ἃ ὁ Θεὸς δ αγαπης οἰρζαρη ἔς-αι δ ἰδῶ. ΟΥΤΓ ΘΙ, Ὁ λοιπὸν, ἀδελφοὶ, 

χαίρετε; : ἐλύπησα, ὀφόζηνοις, εἰς ἀγωνίαν «νέδαλες τρόμῳ ἐ ἐποίησε . ὃ δεδοικέναι πῶς . 

χκελθώείς χαίρειν; ; δὲ ἀύφ' ἃ Κ' ζω τῦτο χλθιω υ χαίρων. Εἰ ὃ χὰ : σἷῇ ὑμδῇ, φησιν, "ἀκολου- 49 χ' "5 πη 

ϑήσψιο τοῖς ΟῚ ὀμοδ, συν ἐφιαι τὸ κωλύον Ὁ χαρϑῖν. ὦ ἅ δὲ ἐμῶ ; πόρτα έχϑνεν ὁ μα- ΤῊ 

χροϑύμεησοι,αὐεραιλόμόωυγοία ὄξεκοήα, μδβοκοίλεσοι (γεοεξψλθυσαι,ἐφόζησο, ἠπείλησε, ἐδ 
: (ῳ πϑυταρϑενὺ ὑμας ᾿ὠρᾳγαιτεῖν ν Εἰς τ σῆς μετλμοίας καρπὸν. δεῖ ὃ λοιπὸν δνέοϑαι ῷ 

κΕ ὑμδλι" α οὕτως αἰρμδδμννς ὑμῖν ἡ χαφοὶ, κυτοιρτίζεοϑν, Φ 091, χαταρτίζεῶε ; τέλει- 
90 
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οἱ γίνεαϑε, δά πἈ" 690: Ὁ τὰ λείποντα. αὐρααλῴθϑε. ὕγ δ γε ὁ πολλοὶ ἥσοιν ὧ σει- 

ἐλσμοὶ, ᾧ μεγάλοι (ὦ κυδευωοΐ, φησι" τ ϑακαλῴϑε, ἡ αὐ αν' δλλήλων, νὴ ὑφ᾽ ἡμδίι, 

ἰαὺϑ Τὰς 910 ) βέλτιον μεταξζολὴ ἡ. εἰγὸ ἐσθ τῷ ((μωειδῦτος δέοι ἡϑρώ, ΟἿ τέλει 
κατοιςαήντε, συσὲν λείπει Εἰς ἐυθυμίδρ ὑμῖν ὸ ὃ φρο ροίκλοσιν, Φὐσὶ, γᾺ ὅτω ποιεῖ δα- 

ς κλοησινγῶφ καϑωρὼ (μωεδὸς, καὶ μυοίοι αἰθεκέωνται πειρᾳισμοί. τὸ ὠδ Φοοντε, εἰ- 

ρίωθύετε" ἢ Ἂ ὦ τῇ ππεστέρα Ἐχιφολῃ ὦ οκ “πϑϑοιμίων ἥτησιν. ἐσ! πὸ ἀὐζ' Φρφιᾷν, 

Ἁ ὼ μὴ Εἰρκωύνειν, στὸ οὐ τοῖς δόγμασι συμβαμνωσί τινες, ὡ ὃ τοῖς ποὺς δλλλήλοις ὅζα- 

κωσιέζωον αἰλλαὶ ᾿ ἀλφοτερα ὁ Παῦλορ ἀπωτί. καὶ ὁ Θεὸς τὴς ἀγάπη ὼ τῆς εἰ- 

ρζεϑης ἔφ᾽αι δ υ ὑμθν. οὐ γὸῤ δὴ μόνον αὐἰδαιφὴ Ὁ συμιξελευει, ὡλα' ̓ὑπεύχεται, ἢ νὰ 

1ο ἐπεύχε τοῦτο, ̓  «ολέγει τὸ ἐσύμϑρμον" μᾶλλον ὃ αἰιφότερᾳ. ἐαὺ νὰ ζωῦτα ποίῃ- 

τέ,φησιν, ὃ δῇ, ἐαν ̓ τὸ ὠζ Φερνῆτε ϑ Εἰρζωυεύμτε, ἐ ἔφται χαὶ ὁ Θεός μεθ᾽ ὑμῖν. ἀγάπης 

ἐῶν χα δ6Ὶν ὁ Θεὸς καὶ Εἰρζωης, καὶ τύτοις χαώρει, τύτοις ἐυφραίνεῖ), εὐντεῦθον " ὑμῖν αὶ εἰ- 
ρίωη σὲ πῆς ἐγαίπης αὐτί οὐτεῦλον ΠΟ. κακϑὼ ἡ αἹαϊρέσις ἀπόύτων. αὕτη τίω οἰ- 

κορθμίω ἢ ἔσωσεν, αὗτη (Ὁ γόνον πολέμων κατέλυσεν, αὗτη τῷ ̓θρανῷ τίω γάδ αἰέμιιξεν, 
μεν 15 αὑτὴ ἕν αὐ ϑεθποις, ἀπδλυρέ ἐποίησε. ζαύτίω τοΐνιω χα) ἡμεῖς ᾿ἀἰγαπήσωμϑι. μυρίων Ι 

ω »Ὲ α) γαϑων μήτηρ ἡ  ἀἰγαίπη. [9 της ἐσώϑυρδμ, Αἱ, ζωτης ἡμῖν (ἡ ̓ ἀὸἰπύῤρητα ᾿ 

γαϑω ὥπομτο.. Εἶτα ογάγων αὐκδν Εἰς ζμωτίαι, φυσίν, ] 
15 Αασάσαοϑε δλλήλος οὗ φιλήματι ἁγίῳ. τί ὅδ, αἱ γί! " μὴ αἰπσούλῳ, ᾿ 

μ Ἰδυλερῷ, καθεύπερ ὁ ὁ ]ουδοις ῷ ΧΧρλφον ἐφίλησν. “ἰφ ̓  τ, Ὁ φίλημα δέδοται ἵνα, ; 

20 ὑμπύρθυμα τὴς αἰγαπτης ἥἄθητα, ἕνα λἀὐαχαιῃ τίω Αἰ οϑλασιννα οὗτως ἀλήλερ φιλώμϑυ, 

ὡς ἀδελφοις ἀδελφοὶ ως παϊδὲς πατίρᾳί ὡς πατέρες παϊδους" μάλλον: ἢ νὼ πολλῷ πὰ ζον. 
᾿ λένεπε, ὀκῴια Κ « ὃ φύσεως ἔ,ζωτα ἢ ) χο ιτορῦ . ὅτως αἱ ᾿ ψυχαὶ δλλήλαις (υμυυδέονπα. ; Ι 

πόμεπ- αὐτοῦ ἐξ ἐποδυμίας ἐππλριοντερ ἀρλήλυ φιλοῦεϑω, ..}} ψυχῶν ὕχιγοονϑρων Εἰς τίω' Ἰ 

μ “δὸς αἰλλήλυς (ὑμοισίαν. ΠΡῸΣ ὰι μείλιχα φῶ μέλορ: ὦ γῆς ψυχῆς κηρύῆον ἡμῖν ὃ ᾿ 

25 φίλζων. ἔχὶ ὃ τῇ φιλήματος αὐτο τῇ ἁγίου 6 γ᾽ ᾧ ἕτερον Ἅδην Εἰ ᾷν. ποῖον δὴ τῦτον; ᾿, 
γώος ἐσμέν τὸ ἡ Χειτούδ" ῷ Οίνιω 9 ϑυξᾳ φιλούμϑμ τύ δ γωού καὶ Ὁ) τίου Εἴσοδον, ἀλλήλος ᾿ 

φιλοιώτες. ἣ οὐχ ὁρῴτε Ὁστι καὶ ὶ πσϑϑϑυρφι τοῦ γαοῦ τότυ φιλοῦσιν, θ δ κύψὸμ- ] 

πῆρ, ()5 τὴ χοὶ κατύρντες, ἢ τω τόματι τίωυ χᾷρᾳ. σρξσαΐγοντες ; χαὶ ̓ χὰ τούτων 
διπυλάν ἥν θυρῶν χα) Θέσυλϑε αἱ Εἰσέρχεται, τσοϑς ἡμας ᾿ ὁ Χοιςος, ζωΐκα. ἀν ϑι- 

30 γωναΐ μϑρ. ἰξε ὡ 0} μυφηείων μετέχοντερ ζ λελόυϑμον, Ὁ) ᾿ γὸ οὐ οὐχ ὡς ἔτυχε ὃ συμ ᾿ 

ἐμδ τοτίμηται διχόμδροι Ὁ σώμα τοὶ δεκααποτίκον. ΟΥ̓. τῶν μαάλιςαι οὐταύθα, φιλούνϑρ. 3 
αἰκου ἐτωσαν (ὦ αἱ αἰββα, ᾿ φϑεηήόνϑροι, (ὦ) λοιδορίας ὄξζαροντες, καὶ φεχβέτωσαν δ κατα ᾿ 

λθόυσι σόμα. αἰκουέτωσοιν (ὦ αἰοκφαῖς Φιλϑιῶτες. ὔκουσον οἷα ἔχον δου τὸ συμμοιπὸς Ἱ 

σῃ ὁ Θεὸς, καὶ φύλ' αὔἶζον αὐ ἀκηλίδωτον. “ἰθὶ τὴς εμϑηούση ζωης δελύβη, τῳδὶ ἀϊαςαῖ- 

45 σιως, «ει αἰϑανασίας, ὅτι ὁ ϑοίνατος οὐ ̓ )είνατος, ζᾳ λλα μνοία ᾿ἰπύῤρητα, ὥατρ Ὁ» εἰς. 

χρισήολο αἴ Ῥαγίνεϊ). ποῦς τὸ σόμια, τῷ ἡρέως ὃ ὁ μυφαγωγψ,ϑαι μώλων, ἀκουσωμδμὲ -- 
σαιπίρ ὅ51 φρίκης μέρα, ναὶ ᾿ γὸ αἰπώλεσεν αὐτῷ τίω ξωϊω ὧκ πτϑϑηϑυών, καὶ ἐρχέται αὖ- 
τίου ̓  αναζετήσων, καὶ ἐρωτήσων πὼς ὧν αὐτί δεριχαὶ ανακ)ήσοωτο. Εἶτα αὐτο ὁ Ἢ Θεὸς 

χε πῶς ἂν δυρεϑείη, ΣΎΝ ἘΜ τῷ ἱλαςηείου τὸ σόμα τούτο φρλκωδέζερον. ὀκχένο Κα ὙΌΣ | 

"- Ὁ ἱλαφήειον οὐδεωμοῦ πιαύτίω ἠφίει φωνίωυ, λα πολὺ αὐδῥἐλοῆνων διελέγετο Ὡρα- Ἵ 
μάτων , “δ πολέμων χα Θἧρίεοης «τῆς κάτω. ζωτα "ἃ ᾿  ἀἰπόμτα «ἰξἐοὐρδνού, καὶ τῆς 

μϑηούσης ζωὶς, καὶ Ὡξαγμ μῶν, καινώ, καὶ οἱ ϑνοιὸν υὑπυροαμέντων. Εἰπὼν ἢ» ἀασά- , 

σουοὃς ὀλλήλος οὖ φιλήματι ἀγίῳ, ἐπήγαγν, Αασαζοντα ὑ υμιας “Φιὰ αὐγίοι παγ- ξ: ἊΝ ἵν“. 

νδ τις" Κιῤντεύθεν διδοις ἀὐζις χοηςεὶς ἐλπίδας, τούτο ̓ ποσλέγραλψῳ αὐγτὶ τῷ φιλή- 

μμάτος, 
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ματος, οἰ τῆς τξσρισεως ἀδοις (μυααῆων. ὑπο γδ } τῷ αὐτῷ σθματορ, ὅ ὃ φίλη- ἢ μα, “σέ: πσϑέασι ᾧ ἴα ἡ ῥήματα, οἷν πῶς ἀπὸυᾷς (μωαγ, ὁν πόῤβωλεν διεφωζᾷς τοῖς 
ε σωμεῖσι, ἣν ὧν πλησίον, ὥν ἃ ΟῚ τὸ Φιλήματος, ὦ ὧν: 9 ) δζᾳ δν »φαμιμόν ̓  

13 Η [δὶς αὖ Κυρίου ἡμδῶ Ιυσϑ Χρλφοδ, αὶ ἡὶ α'γαίπη τῷ Θεοῦ αὶ παίξος, ἡ νὶ κοινω-. 

νίᾳ τῷ ἀἰγίου πγθύματος κα ̓πόρτων υεδν, ἀμάυ. Ἐπειδὴ (αν, ἀδζις δλλή- ς 
λοις δα Ὁ ἀἰασασμὼν καὶ ΨΜ᾿ φιλημῖξξ, πάλιν Εἰς θυχέω καταλύει Υ̓ λδγϑν, κῷ πολ 

λῆς τὴς αχριξείας (μά αῆων ἀκ Νὴ ἡ Θεῷ. ποί γι 2) λέγϑντερ, ὯΝ οὔκ. οὑτέ- 

; τακ]α Ὁ [ο πνεύμαι δὰ ὦγιο ο τοῖς παϑλοιμίοις ἣμ Ἐδηιφολε, οὐκ ἐσὶ τῆς αὐτῆς οἰφίας : ; ἐἰ- 

δ γδβ νι μ᾽ τῷ παΐ»ς ἐδ κατέλεξε ἡ τῷ φοῦ. χρεὶς ἡ τύτν, κακφνὸ ἔδῚν Ειπφ' 
ΚολθαΣ. αἱ β. ὅτι Κολροστιθῦσιν Ἰππιφύλλων, κ ω Εἰπὼν, Χάρις ὑμῖν ὼ Εἰρώωϑη Ὡ στὸ Θεοῦ παΐος ἡρ,α τ ιο 

ον ἐσίγησε, Ὁ ου , αϑϑσελνκεν, ὡς εὖ πα σας τὰς Ἰθησολαίς, Κυρίου ἸΙησῦ Χειφού, ὡ- 
οι δξζυ συ οί ὑὸς ἔσαι τῆς αὐτῆς οὐσίας δζῳ τὔτο ἀλλα ἐ ἐλάτης (αῦτα Διοίας, "ἄγ, κ 
αὐ τοῦτο μαάλιφα δείωυσι τὺς αὐτὴς ἀισίας, ὀντοῦ αὐτὸν, ζ  ἀζαφόρως χα θ ποθι ζ Παῦ- 

᾿ ! λον τάτῷ, Ὁ ὅτι. οὐ , φοκίσ ὃς τὸ  Εἰρηεϑδύοι, ἄκουσον πώς ηοῦ ἡ γεύματος μέμνηται, Χὴ 
πατέρα σθσιγώ. Κορινλιοις γὸ γφάφων Φησὶν, Αλλ απελούσοοϑν, ΕΝ ἡγιάόϑητε, δνς 14 

ἐδιχαιωϑητο οὖν τω ὀνόμκδ, τι τῷ Κυῤίου ΄ησύ Χειοοὺ, καὶ ὦ τῷ πνεύμοιηι τὸ Θεοῦ ἡμδ. 
οἱ δῶν, Εἶπ μωι, οὔκ ἐξα τή αϑησειν. Εἰ; πειτέροι ὅτοι; Οὐκχοιώ, οὐ ἀπολούσεντο, ον 

ἡγιαϊϑησαν. λα ἐζατήϊσαντο᾽ ὡασερὸ δζχυ καὶ ἐξα τ]ίσαντο, πῶς. δῶν οὐκ Εἶπεν, π 
“. οπελούσαοϑε ω ᾧῷ ὀνόματι το ὃ παξο6:Ὁ 7 0Τί αἰδιαιφορον αὐτῳ, ποτε ζ ζωΐτης, ποτε ἢ ἐ- 

χϑίνης μμεμννοϑαι τὴς κἰ αυοςα στως᾽ καὶ ὶ δύιοοις Νὴ τῦτο πρλλαλου ὑν Ἰλιςολων τὸ ἔθος. καὶ 20 

' γὰ Ρωμαίοις γράφων, φησὶ, Παρακαλώ δὲ δ ὑμαις ; ὅρα ἿΨ οἰκυιρεδ, «ὐΘοδ᾽ υστοι 
, χαὶ τοῦ ηρὺ ὑ Εἰσιν ᾧ οἰκϑμρ μοί, καὶ οὐ κκαλαΐδυ 4) ὑμᾶς ; χε τὴς αἰγάπης τῷ πνεύματος' καί-- 

τι καὶ τῷ Ὁ παίξαι δφηγη ὦ  αἰγαίπη. γος δὰ δίωυ ὅνεκεν οὐχ ἐμφψήιϑη τοῖς οἰκύῳμωῖς, τῷ εοὺ ̓  

α«. Κο .ς 6. 

Ῥωφιβ. α. 

συνὶ ἐν οὐ τῇ αγαΐπῃ, τῷ παΐζξϑς ὅτι ὡς δηλᾷ καὶ “ φμολογηνδμα ἐ ἐσίγησεν. δϑρείηισε!) δι "δ 
καὶ τὰ ἐἰ δρα αὐῳ πολιν λὐτιζρόφως τιϑεί. Εἰπὼν. γΥ," ἡ ρῥιοτῦ Χοιςοῦ, χαὶ ἡ  ἀγα-- 22 

' πὴ τὸ 0 Θεοῦ καὶ πα Ἔκ π,σὶ ἡ χϑινωνία, τῷ ἀγίου πνεύμριπος, δλαχοῦ τίω Ἰονώνίὰν τὸ 

' μοῦ, χα  τίω ἀγάπίωτῦ πνϑυμουτός Φησι. «ἰϑρκαλώ Σ ὑμας (κε τῆς αἰγαπης τοῦ 

κ Κορ. α, θ. πνεύματος, φησι. καὶ Φῳ τῇ δὸς Κορινθίοις, Πιὺς ὁ Θεός, δὶ οὐ ὑὀρυίϑυτε εἰς ̓νώνίς 

αν τοῦ μοῦ στ. οὕτω ζᾳ τῆς τειαδὸς, ἀδιαίρετα" χα ὃ τὰ πνεύματος ιν ἡ χονωνία ̓ 
ἱ ἐυρέϑν ἊΣ τϑοῦ " χαὶ ̓ 9 τοῦ αοὺ ὑ δφηνὴ ΧΟΥο, χα Ἐ παΐθὸς καὶ ται τῷ αἰγίου πνεύματος. λά- 30 

δὶς γον ὑμῖν, Φησιν, στὸ Θεοὺ παΐζος. δ ̓ δλλαηϑὺ πολλα, αὐτῆς Εἴδη καταλέξας, ἐ ἐπή- 

' κι Κοροιβια, 74)6» Πλύτα δὲ ζώτα ὠνερπιῖ τὸν καὶ τὸ αὑτὸ  πνεῦμοι,δια φεῦ ἰδία ἐκούςιῳ καϑώςβέ. 

λεΐ. χα ̓ὗτα λέγω, ου ̓ (ὑωαλειφωνῷ ὲ αὐτο ςείσεις, ἄπαγε, λα Εἴδως καὶ τὸ τύ- 

τῶν ἰδιάζον καὶ 1 διηρημϑίν, χαὶ τὴς ε οὐσίαρ τίωῦ ἐγότητω. 

Μώνωρμϑμ τοίνιω καὶ Ψῥ ϑυγμῆξξ τύτων τίω ἀχρίξειαν ἔχοντ, καὶ τὰ Θεοῦ τίω αγά- 39 
“πίω Ἐχιασω ψϑροι. συεύτερον μϑρ Ν᾽ μισομυΐζᾷ, ἢ ἡγοίπησε, καὶ ἐρϑρουρ' ὑντας κατήλλαξε, 

λοιπὸν δὲ ἀγαπώνας αἰγευτταν ἀν βουλε). μγϑμωμδν τοίνιωυ αἰγαιπεύντες αὐτον, ὧφε χαὶ ἱ ἢ 
αὐτε αἰγαπάοϑοῃ. εἰ γον ὀῤιϑούπων δυωωνδμ αἰγαπώμϑμοι, Φοζξεροὶ πᾶσίν ἐσμεν᾿ 
πολλῷ μᾶλλοὶ τον Θεοῦ κῶν χρήματα δέμρκᾧν σώμιατοι, καὶ αὐ Ὁ ψυχώω ψτρ' 

ζωτης δοκῶσι τῆς ἀγάπης, μη  φεισεικῖα. ου ̓ γὃ Ῥρχει ἱ τὸ δζα' ῥνιῶδ λέγη ὁ Τί ἀγαπώ- 40 

υδιυ' “λα χε! καὶ ὶ τίω ὝΨ ξλυμῇ Τ' αὐρέχάν υὐπύδειξιν. συτῖδ γοῥαυτὸς δ ῥηματῶν 

μόνον, λα καὶ ἀρ ιν} ραγματωνἔδειξε τίω ἃ ἀγαπίωυ. δεῖξον τοίνω καὶ ὶ συ δία ἿΜ 
ἔργων τοῦτο, καὶ ποίει ζῳ δοκϑίστα αὐτο . οὕτω γὸρ αὐτὸς καρπώσμ το κέρδος πάλιν. ἐ-΄ Ὁ 

καῖνος γὸ Οὐ εἰδνὸς σ) ται ὝΨ αὉ "ηρδυ" ὁκαὶ μάλιξα γνησιας αγάπης,τὸ μὴ ἱ δυόμϑμον,μη-. εὐἡμν 
δὲ 

Ι ΗἩΘΙΚΟΝ 
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Νὼ γᾳ χαϑοτώτα, πόρτα 'ποιᾷν κἱρ τὸ ἡ Φιλᾷοϑει Ὁ ἡμδίι. δ9 καὶ Μωὺύσῆ; ἔλε- 

π δίγὰν ζητᾷ Κύριος ὁ Θεὸς ΠΩ ὑμδί, ἀλλ᾽ ἡ ἀγαπᾶν αὐτο, καὶ ἕτοιμον τ0' σε τοῦ 

πορόσεεϑαι ὁ ὀπίσω αὐτο; ὧτε ὑτὸμ αὖ τὸν κελδύῃ φιλῷ, τότε μίλια δείκεσιν ὅ ὁΤί ἰσρφιλᾷ. 

οὐδὰν γὉ οὗ ουτω συγκροτῷ τίω σωτηράδν τίω ἡμετέραν, ὡς Ὁ αὐτὸν γατσᾷν. δέϑε λϑίου : 

ς ὅτι ᾧ τὰ ̓πζάγματα αἰντι πόρτα, Εἰς τίω ἡ μετέοαν ὁνώπαυπη ὺ σωτηξ λυ ἐ δ) δυχί- ' 

μησιν (ἰωτείνει. Κα) γῈ» ὁτὸρν ξἶπῃ, Μακαρμοι (ὦ) ἐλεήμονες, μαικοίθλοι (ο καϑωρϑὶ τῇ τῇ Ματῇ «. 

καρδίᾳ, μιαυαζξιοι ὦ Ὡραή. ς, μια οίριοι ὧὡ αἼωροὶ τῳ πνϑύμαπ, μμακούριοι Φ ̓Εἰρίωο- ᾿ 

“ποιοὶ, αὑτὸς (ζ οὐδὲν ὁντεύλο καρποῦται, ἡ ἡμᾶς ὃ ᾿ καλλωπίξων ῥυϑιμίζων ζώτα ἔζχι- Ἢ 

ἐν (ῆει. καὶ στὸν λέγῃ, ἐπείιασα᾽ οὐ ,δεόυϑμος τῇ τὴς » ἡμδα ἀζρικογίας, δλλώ σε ὠλείφων ἢ 

10 Εἰςφιλανϑεφπίαι, ἠδηωύατο γὃ κα ἊὩ χωεὶς σῷ τὸν πύντα πέφεν᾽ δλλὰ ϑησοιυρϑν στι Ἰ 

γϑοιζόμϑμος μὲ Μέγφον, ζώτα ἐπέταξεν. Εἰ ὧν ὸ ἥλιο, κτίσμα ὧν, σγήῖα δέται ΝΜ ημοτέ. ' 

ρῶν ὀφϑαλ μὴν ( αϑρει νὰ τίων οἰκείαν Φαιϑρότηται ἐχων,καν μηδεὶς Εἰς αὐτὸν » ἐμολέπη) Ϊ 

3 κερδιοήνοντες ἡμκᾷς ἐσχμεν, ὁτὸμ ἐἰυτοὶ πῇ τὴς ἀἄκτινος υἰπολαυσωρϑμ᾽ πολλῷ μᾶλλον Ἐχὶ 

τοῦ Θεοῦ τῦτο συμζαμει. ἴα ἢ χαὶ ἐτερωλεν τῦτο μείϑης , ἄκουξ, πῦον Εἶαι 

1 βουλει ὃ μέσον 1" Θεοῦ χρί ̓ἡμδ ; ρα ὁσὸν κωνώπων καὶ ἡμδὼ; ; πολλῷ πλέον. 

δὔϑοηλον ὅτι πολλῷ πλέον, ᾧ στ 4ρον. Εἰ τοίνιω ἡμᾷς (ὦ) κενόδοξοι τῆς τῦρα ν᾽ κωνω- ᾿ 
τλαοας πων οὐ δεόμεθοι "βουϑκίας, ἢ δόξης, πολλῷ μά. λλοὺ ὃ θεῖον, Νὴ αἰπαϑες ὃ ἡ ὀμενδιεές, τοσού- ἠ 

Του ἡμδω τοίνειν ̓ ὐτυλαύει, ὉσΌν Δϑεργετώμεοι σοι ἐγτευφᾷ ἡκδυ τῇ σωτηείᾳ. [9 τὸν 

ὲ πολλαγοῦ (ᾳ αὐτὸ ἀφιεὶς, ζᾳ στο ᾿ζυτεῖ, Εὰς γᾺ)} φησ, γευαιψᾳ ἐγ α! απτίφον, ἢ αὖν- κα κορ ιζ. ' 

20 Τὴ ̓ (ἐμυῤυδυκεῖ οἰνεῖν ν μετ ̓εὐστ, μή αἀἰφιέτω ανιίω. Ο: ἣ  τολύων γευαικοι δεκτὸς Μματθονλῦ, " 

λόγϑυ πορνείας, ποιεὲῖ αὐτίων' μοιχεύεωϑαι. Εἰδις ἀφάτν « γαλότηποι: ; ἐδὺ ἢ πόρνη} γιωὴ, 
φησιν, οὐκ ὀὐαγκαζω (ἰωοικεῖν" ἐὸμ ὃ ἀπο, οὐ κωλύω, πάλιν, ἐδ λυπὴ σπεὸς ζψα, ᾿ 

ΤΩ χελέύω ἀφῶναι μα τίω πὐδόσφορφν, ὃ ̓ππερσϑραιαεῖ σσοῦν ὥ λελυπηκότοι. αν Ματῦ.᾿.κγ. ᾿ 

"ὦ ΡΝ «τϑ’σφέρῃς ὦ δῶρϑν σού, φυσι, καχεῖ Γ᾿ μννοϑοῆς, ὃ ὅτί οἀδελφός συ ἔχη τὶ χτ' σού, α'- Ἶ 

15 φες ὦ δῶρϑι συ ἐμι. πέροϑεν τ ϑυσιαφηίου, υ ὕπατε, τροφῷ τον 2 9)λαγηλι τῷ ἀδελφῷ ἡ 

σῳ, ἃ τε ἐλθὼν πτρόσφερε Ὁ 5 δώρϑν σῳ. τί 5, ἡ ; οὐ Ῥκ(ζολὴ τῷ πόροι χα τεδυδυκότος οὐ ἢ 

τῦτο ὐδείκψυ") εδτε ΟΝ ᾳᾷ μνολα ζάλοντα καιτίφαλν, ἠλέησεν αὑτὸν, (ἢ αἰφήκεν' ὅτε ἢ 

ἢ ἐκατ' δώσωρια ασσήτο (δ (μμωδουλον,ὼ πονηρϑν ὠκαλέσε,ὁ τῇ κολῴσει χὐρέδωκεν ὅ- ἢ 
τὸ πολις αὑτῳ λθλϑς 54) τῆς ὀϑαπαύσεως τῆσ σῆς, εἰ’ τίου" γωνώκα 9 διχαου ἐδηον ἀἰ- ᾿ 

10 εὔρτόμειν ὁ βαυρῥαερ, Χο , φησιν, Εφεισείμιόιν συ τῷ αὐδότῆσαι Εἰς ἐμά. ὧν Ὀὐτοσύ- Γεν. κφ- 

λοις ἐδίωκεν ὁ Παύλος, κα κ λέγ πσοϑς αὑτίν᾿ Τίμε διώκᾷσ ἀλλο πεινῖσι, καὶ Ἢ λέγ αὐτὸς πραξι.8, 

πεινάν, ὺ γυμνὸς πύθεϊέγαι, ἢ ξένος, βουλϑμϑμὸς σε ὀὐντρύπειν; ὺ ζωτῃ αἰεῴ τῆς ἐ ἐ- 
λεημοσύγης λόγον ἐμραλῴ. οὐνοοιῶτες τοίνεωυ τί ἀγαϊσίω, ὁσίων δὰ πόύγων ὀπεδεί- 
ξαρ αὶ Ἰχιδείκνυται, γνώφίσαι τε ἡμῖν ἑαυτὸν κατα ξιωσας (ὑπερ ἶγεσον 5: κεφάλαιον 

ἐδοέαε ἣν ἀγαϑω, κα . φώς" ὑχρνοίας, καὶ διδασκαλία ροτῆρ) κ αὶ βίον “δγρεσον' ̓γομοϑετήσοις, 

ἰ όλαα. ἢ πόρτα δὶ ἡμᾶς ἐργασοίψϑιμος, κὶ ὴ ᾧρυὁ {0 διδωκώς, καὶ βασιλείὸν ἰπαγίειλαγδνος, καὶ 1 ἔχὶ 

μῆνι ς Ὡισόῤρηζᾳ ἡμᾶς καλών αἰγαϑοὶ, αὶ αὶ μαυριριωτοἰτέωυ ζωϊω «οὐ δασκθυάῖσας ἡ ἡμίν, ὥπϑρ.- 
εἀὐπλαύχαι τα ποιώέυδυ καὶ ̓ λέγωμϑῳ, ὦ ὧξε καὶ τῆς γαῖπεης ἀξρι Φλυξωαι τὴς αὐτο καὶ ̓Ὀλπτυχεῦν ε 

εἀπλεῖχω ἣν εϑιὸ ὄντων ἀγαϑων ὧν Ἄ μοι πόμζῃε ἡμας "Ὠπτυχεῖ, ἄδϑιπι καὶ ̓φιλανϑεσπίᾳ δὶ Τ Κυ- ᾿ 
49 οἷν τῶν [ησοῦ Χριροδ' ΚΧῚ πα]ρὶ ἡ ̓δύξα  (ὠῷ ἃ ἀγίῳ πγϑὺ ματι,εωῦ ᾧ «εὶ͵ καὶ εἰς (ἄὸ ᾿ 

αὐούγας “ὝΨϑΦαἰωώνων. Αμώωυ.. β 





]ΤΩΑΝΝΘΟΎΥ 
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥΎΥ 

ἙΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

'Ζ Γλάώζως ἔλιφολίω. 
ν - 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ α. 

: ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (ΟΥ̓Κ ΑΠ᾿’ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, 
οὐρὰ δὲ ἐῤ,ϑούπων, ὥλλα' [4 Ἰησοῦ Χοιφού, ὶ Θεοῦ παΐζος τῇ ἐγείρφιντος 

2:0 αὑτὸν ἐκ νεκρων) ᾿ Καὶ Φῶώ ἐμοὶ πόῤτερ αἰδελφοὶ, ταῖς Εκκλιησίωις τῆς 

Γώρατίας, 3 Χωρις ὑμὶν ὁ Εἰρίωη πὸ Θεοί παξϑεήμδν, ἢ Κυοίν Ιησοΐ 
Χοιτού. 

Κ Ολλοῦ ὃ ποϑοίμιον γέμει θυμοῦ ὼ μεγαίλου φρονήματος " οὐ ῶ 

πσρϑοίαιον  μόγον,αὐλλα καὶ πᾶσα, ὡς Εἰπεῖν, ἡ Ὠπιφολή, ὃ »ὰ» 
μωτ᾽ Ἐχιεικείας αἰεὶ τοῖς " μαϑυτευομδίίοις Δ] φλέγεοϑαι, καὶ 
στφροδρότητος δέωνται, οὐ διδωισκαί λου,α᾽λλα' λυμεώνος αὐ Εἴη χαὶ 

πολεμίου. “[α' τον ἢ ὁ Κύρμος πολλὰ πσρλσηγως τοῖς μα- 

: ϑηταὶς δζμλ ἐϑεὶς, δβὴν ὅπου ὶ αὐὐφιρφτοξθν κόγφτ τοῦ λόγῳ, 

3}. χρὴ νι ἐκ μακαοίζει, γι ὃ ἐπιτιμᾷ, τῶ γϑιῶ ἸΠέττῳ Εἰπων, Μακαίελος ΕἸ Σίμων 
Βα» Ἰωνᾶ, καὶ ἐπαγίειλοίμϑμος αὶ ϑεμέλια τῆς ἐκκλησίας ἐχὶ τῆς ὁμολογίας ἀυτεῖ κα- 

τοϑήσεοϑαι, μετ᾽ οὐ πολὺ ΤΜ λόγων τύτων φησίν Ὑπαγε ὀπίσω μϑ, Σ ατὸμά, σκό δου λθν Μματῆιμαπ. 
μου ΕἾ. χα πάλιν ἀλλαχοῦ, Ακμάιυ' καὶ ὑμάᾷς ἀσιωνετοί ἐφεν αὶ τοσῶτον ἀύζ!ς φν 

ὠγέϑηκεν, ὡς ἡ ᾧ Ιωαϑγίωω Εἰπεῖν, ὅτι ὁραΐγτες αἷτοὸν "5 γωμαμρκὸς Σαρζ εἰτιδὸς λᾳ-- ἰναγιδοκᾷο 

35 λριώτω δὶ πῆς ξγφῆς αἱ πο έμνησειν, συ νὲὶς ὃ ὁτόλμίσεον εἰστεῖν,τί λαλᾷς,ἢ αἰ ζν- 
τοῖς μετ᾽ αὑτῆς; ταῦτα μαθὼν ὁ Παῦλος, ὁ καὶ ἴχνος τῷ διδασκαλου βῥαμων, ἐποίκιλε 

τὸν λόγον ασϑϑς τίου “ἿΜ μα ϑυ]θυομϑίων χρείαν, γι ( χαηων ὁ τόμψων, νεὼ ὃ. πσϑόσηνῇ 
Φαρωακα Ὡπτϑείς. ἡὶ Κορινθίοις ἃ ἔλεγε᾽ ΤΊ θέλετε; ἐν ραθδλῳξλθω ασοϑς ὑμᾶς, αἰΚοριδικαν 

ἡ οὐ ἀγάπη πνθύματι τεωρᾳότητος; Γἀλαταις ὃ, Ὡ, ἀϑόνποι Γ ὁγώται. ᾧ ἐχ ὡπαξ, ἀλ- τη)... 
40 λα καὶ δούτερον κέγρη:) τούτη τῇ δχτ μιμήσει, ᾧ «τος ᾧ τπλά 3 χαϑυυαήομνϑνος αὐν!ῃ ῃῦμ ε- 

λογειΚόσυς μοὶ μηδεὶς πϑρεχέτω ᾿ ὦ ϑεραᾳ σά 4 πάλιν, ὡς στὸμ λέγῃ, Τεκρία μου, τὰν ς. «ζ, 

ὃς πάλιν ὠδινω" αὶ ἕτερφι πολλα ζριαῦτου δι ὅτι (ὦ ϑυμιϑ ἡ Ἐπχιςολὴ γέμι4, πϑντί στὸ δῆλον ἡ 48 

ἐκ πυσῴτης ἀναγνγωσεωφ᾽ δεῖ ὃ εἰστεῖν τἰ Ὁ πϑροξιρο ἂν αὐτὸν κτ' ἢ μαι ϑηῆ, τὶ "ὼὺ μικρὸν το, 
εδὲ δυτελὲς, ἐπεὶ δὲ αὐτὸς Ὀσαύτη ἔὴ ἐγρήσουτο τῇ καϊαφορᾷ ὃ γο γχὶ Οἷς τυχῦσι παρ- 

ΟΦ εγίοιβ, τοτλ, 3. Οοο οζξιούερο, 

Ματθ,ενζ, 



να. 710 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
’ ᾿ Ι ω Ν Ν Ι! . ἡ ᾽ Διαλ κ᾿΄Ὶ; 

οξιωύεοῖρ μὶκρούχων αἰδρῶν "Ὁ σκληρῶν Χ ζᾳλαᾳιπώρων ὠαστρ ον ὦ ὄχι τοῖς μέγα λϑις 

αὐαπί τῆ φν,νω͵ ϑρϑτέρων ὶ ὑπγηλοτέρων δ, ἰχ ὁ Παῦλος ζιούτος, τί δέζυ δ κινῆσαν ζω αὐντ' 
αοϑδτημα; μέγα ἢ αἰ αιρογκον ἡ ὃ τοῦ Χραφοῦ πϑρίᾳς ἀδθις ἠλλοτοίου, ὡς ᾧ αὐτὸς ροὶ-. 

τὴν 9. δ ὧν ἔλεδμ᾽ 1δι ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑἱμών, ὅτι ἐδὺ αὐἰδετέμνηοϑε, Χοιφὸς ὑμας συνν ὠφε.-. 
λήσει. ὑπάλιν, Οἵτινες εὐννόμω διχᾳιου ὃς, τῆς βίος ὀξεπέσοιτε, τ ποτ᾽ δξζυ τοῦ ἐς! ς 
λῶν ὠΐ᾿ σαφέφιρον ὀθαπλωίσω,. (ὃ δξ Ἰουδαίων πις’ θύσαντες, ὁμοῦ ὦ τῇ πσο»- 
λήκψ τοῦ Ἰουδωϊσμου κατεχόμϑροι, ὁμοῦ Ἀ κεοσγοξία, μεϑύογτες, καὶ βει λόμϑροι αξίωμαᾳ 
διδωσκαίλων ἑαυτοῖς αἰϑδίϑείγωι, ἐλϑυντὰς Εἰς ὉΓώλῳτ . ἔϑγος ἐδίδασκον, ὅτί δὲ! πῦθ .- 

τέμνεοϑαι, ἡὶ σαίξξατω καὶ νυ μέυσίας τηρεῖν, καὶ μὴ ὀνόχεοϑεῳ ΠΠαύλν ζιῦτα ὀμϑαμοϑεωῶ-: 
πο (Ὁ γ αἰθὲ Πεέδυν, χαὶ Ἰαίκωζον, κα! Ἰωῤμνίω ζαυζῳ, φησιν, Κὶ κωλύψσιν, (ὦ το 
τοι τῦν" Φιποζόλων, (Ὁ «(Τ᾿ Χοιφοῦ ϑμόμϑμοι. καὶ ἀληθεῖς οὐκ ὠκώλυον᾽ ἀλλ᾽ 
υ δογματίζοντες τῶγο ἐποίσν, λα, τῇ ααϑτνίᾳ συγκαταθαννοντες ΤῊ} ἐἷξ Ἰυδαίων πις΄ ὅ)- 
ὄντων. ὁ ἢ Παῦλος Εἰς τὰ ἐθνηκηρύήων, καὶ γοείλν. Εἶχε τὴς συγκαταξαίσεως ζαύτης. 
ὅτ δϊζυ οὖ» Ιουδα α, γέχϑνο, καὶ αὑτος τῇ συγχαταῦασει ἐχρήσατο ζωώτη. δλ᾽ (Ὁ ἀπαῦν- 

τες, οὐ λέχϑντες ζρμ αἰτίας, δὲ ἐς ἡὶ π' ἡ ἐκξιοι συγχᾳ τέξαννον, γϑλελογίζοντο (ἦν αφε- ι5 
λεφέρφες λόγοντες, δι αὶ δᾷ Παύλου ὀμέχεωϑαι. ὥπ γορ θὲς αὶ σήμερον ἐφλύη, ὀκᾷοι 
Ὁ τροίτοι (ὦ «ἰδὲ Πέζξον᾽ καὶ ἐὗνῷ «δὲ μια ϑητὴς ν᾽ ἰποφόλωι “ἐλϑνεν,ὠκῴνοι αὖ Χρι- 
φοῦ' καὶ ὅΠ" δὰ μόνος, ἐκᾷιοι ἢ πολλοὶ, ᾧ φυλοι τῆς ὀχκλήσίας. ᾧ Εἰς αὐσσύκρισιν δὲ αὐτὸν 
διέξ γον λέγθντες, ὅτι ἡ αὐΐὸς Οὐ ὁ ὀμαιροὸν «αἰβετομόιυυ, φαίνετω ὶ τώτοις “οησείμϑμος 
δλλαχού, ἑτέρως μϑὲῥϑωῶν, ὁτέρως δὲ ἄλλοις κηρυῆων. ἐπεὶ δξζυ ἐμαρησϑὲν Εἶδεν ἔϑνος 19 
ὀλόκληρθν, αὶ πυξαν χαλεπίω κί τῆς Γαλαμ" ἀφϑεῖσαν ὠκκλήσιίας, ὦ τίω οἰκθδὺ-- 5. αἰαι δ 

μιζωυ σαλϑυονϑρίωυ καὶ χινδυωωεύουσειν καιζα πεσεῖν, τῶτο μὲ αἰ ποῦ ϑυ μοῦ δικαίου, τη δὲ 

Ταλατιδικ, ὐπὸ αϑυμίας χατυχόνϑμος ( ᾧ γὰρ καὶ τϑΌ ἐδήλωσιν Εἰπὼν, ὁτι Ηϑελον παρᾷναι πσοὶς 
ὑμᾶς αὐτι, ὁ ὥδλαξαι τίου φωνζωώ κα) »φάφει τίω Ἐχιςολίω, σοῖς ὥπϑυτα ζωΐᾳ 
ὡπολοηϑύμϑμος, καὶ ἐκ ασδλοιμίων εὐθέως ἀσσὶς ἐκ φιο ὡἰποτείνεται, ὁ δορυῆοντες αὐτυὶ 19 

᾿Νασόληψυ ὄλέοων, ὁπ (ὦ "ϑι ἄλλοι τῷ Χριςού, αὑτὸς δὲ Ὕ-ὲῥ ὡἰποσύλων γέλϑνε μα- 

ϑητής. δ ὁ οὕτως ἤρξαν» ᾿ Παύλος ἰπύφολος, Οὐκ ἀπ᾽ ἐν, ϑοϑπων, σοὶ δὲ δύ, ϑο6- 
πῶ. ἔλεον 7}, , ὁἐφιϑώωυ Εἰπων, ὧὡ αἰπατεζώνες ὠκᾷιοι, ὅτι Ὑυ ἀσνούλων ἀπόμτων "Ὁ δε 

ἐσαος οὗτος ἘΦ, ὼ ὦ ἐχόνων ἐδιδειηθϑη. Πέζος "ὃ ᾧ Ιωκωζορ Ιωϑώγης, ὃ ὠκλήϑησον 

πορϑτοι,ὸ κορυφα;οι ἢ μιαϑη7 εἰσι, ἡ ταὶ δῦγματα ἐδίξοντο δι τῦ Χοιεοὺ, κα) γοὴ μάλ- 39 
λον ὠκείνοις πείθφοϑαι, ἡ τότῳ" ὠκείνοι δὲ οὐ κωλύοισι αἰδιτέμψεοϑα,, συ ν᾽ γόμων μυὶ τη- 

βᾷν. καὶ ζῶτα, καὶ τὰ Οιαύτα λέγοντες, καὶ τῶτον ωϑὺ χαϑαιρφιώτες, ὠκείνων δὲ τίωὺ δὺ- 
ξαν ἐπαίροντες, οὐχ ἵνα ὠκείνους ἐγκωμμαΐσωσιν, αἰλλ᾽ ἥα Γαλοαΐζω ἀπωτήσωσιν, ἐπεῖδον ἀ- 

καίρως νόμῳ ποϑϑσέχεν εἰκότως ὅν ὅτως ἡρξα;» ἐπεὶ γὸ Ἔ μδὲ τύ διδασκαλίδμν ἄξηυ- 
πλιζον, αὐον δύ, ϑούσπτων αὖ τίω λίχοντες δὴ), «ἰὼ δὲ Πέζον ἀρϑῳ τῦ Χρισού, ἐκ 3’ 
πσϑϑοιμίων εὐϑέως πσοϑς τῶτο ἵσαται λέγων ὐἰπθφολος τη) οὐκ αἷσ᾽ αἱ, ϑοθίπων, συν δὶ 

δ, ϑοΐπων. ἐξατῆισε μϑὲ γὲῤ αὐτὸν Ανανίας, δλλ᾽ Οὐκ ὠκῴνος τῆς πλόϑης ἀπήλλαξεν, 
Οὐδ᾽ πσοϑς τίω “ππίςιν ἤγαγεν ΔΛ αὑτὸς ἀγωϑῳ ὁ Χριςὺς τίω ϑυω μας ζω ὠκείνζιυ πσϑϑς 

αὐτὸν αἰφῆκε φωνζωυ, δὲ ἧς αὖτὸν ἐσοιυγζωύϑυσε. τὸν νϑμ γὰβ ΓΕ ζον, χαὶ δ ἀδελφὸν αἰντω; ὦ 
Ἰωδωγίω, καὶ ἀδελφὸν  ὠκένου, παν ΩΝ τίωυ ϑαίλαοσὸμ ἐκαΐλεσε, ἰ' δὲ Παυ- 40 

δον Εἰς οὐρᾳινοὺς ὀϑελθων. χα ὧασερ οὔκ ἐδεήϑησαν ὠκᾷνοι δυ τέρας φωνῆς, αν εὐϑέως 

ἐφώτες τὰ δίκτυα καὶ πὸρζᾳ τὰ ἄνα, ἠκολυίϑησαν αὐτο" ὕτω ἡ πὸ στὸ πῆς ἀσοϑτης 
κλήσεως ασολς ἀκραν ὀμέξη κορυφωυ, ὁμοῦ τὶ βατϑ]ισοίνϑμος, χα πόλεμον ἀ ασονδὸν ποδὸς 

αἰκεμιῖν Ἰουδαίους ἐλόμϑρμος, καὶ ζωύτῃ μάλιςα Μ᾽ ὀἰποτόλων πλφονεκτήσας. Τρριοσύτερον γὰν 
« 



ΓΑΛΔΑΤ, ΕΠῚΣΎΤ. Ἑρμάνεία; σι χὰν α. 
αὐΐ ἐκοπίασα, φησιν. δλλα τέως οὐ κροτασκί ζει Ὅτο, δδλ ἀγαπά (ἴστε φέρων. ὦ “ὦ 

απουδωζομϑρον ζω αὐταὶ, οὐ δεῖξαι ἑαυτὸν ἐκείνων αἰ χυβέχοντοι, ἀλλα πλλῥης καταλύσαι 
πίω “ἰπσϑεσι. Ὁ ἃ δζω, “έκ ἀπ᾽ δρ,ϑοῴπτων, κριὸν αὐτόϑτων ζῶ (αἴωϑεν γοῦ τίω «ρ- 

γίω αὶ τίω ρίζ λυ ἔχει ὦ χήριγμμα) Ὁ ἣν, κ δὲ αὐ, ϑφόέπων, ἰ6|9ν ΥΩ" ὠὐἰσποφύλων, οὐ γὸ δὲ 
ς δυ,ϑοϑπων ὁκάλεσιν ἀὐζις, αἰλλ᾽ αὑτὸς δὲ ἑαυλν. δζρε τί Ὁ) μι) τὴς κλοίσεως ἐριψημόνθυσε 

ἡ Εἶπε, Παόλος κλοτὸς Οὔ ατρ' ὀρ, ϑοϑπων, αἰλλαὶ τῆς Σποφολὴς ᾽ὅτι αἰϑὶ τύτε γᾶς 

ὁ λθγϑς. ἔλεγϑν γδ ἰ ποῦ ὁρ,ϑούττων μ᾽ φτοφόλων ἐγκεχειθίοϑοι τίω διδασκαλίλο 
ζω τίωυ, δεῖν ὠκείνοις αὖ τὸν ὅπεοϑαι. ὅτι ὃ οὐχ εἰ πὸ ἐν, ϑούπτων οὐεχειφάϑη, ὁ ΛΔου- 
χαὶ ἐδόλωσεν, Εἰπων᾽ Λειτουρχϑιώτων δὲ «Ὁ γηφευόντων τ Κυρίῳ, Εἶπε Ὁ πνίῶμα πμξ. ,γ- 

ιο ὦ ἅγιον, αἰφορίσατε δὴ μοι ὃ Παῦλον αὶ (ἢ Βαρναίξαν, ϑῳν δῆλον, ὅτι μία, ἐϊζοισία, υν, «κ᾿. 

αὶ πηϑύμας. τἔποςα λεὶς γὰρ «ἰασϑ τῷ πγθύῴκατος, εἰ πο τὰ Χριφοῦ φησιν αἰπεξαίλϑαι. 
τον ἀλλαχοῦ δηλοῖ, τὰ τυλθεοῦ τῶ πρθύματι λογιζόμδμος. τοῖς γδ} Μιλησίων “[4- 

λέχριϑρος ωρεέσξυτερφις, Προσέχετε Ἰαύζοις, φησι, "Ὁ τῷ ποιμψίῳ, ον ᾧ ἐϑοτο ὑμᾶς Ὁ Τραξ. κὶ κῳ. 

πνϑῦ μα ὦ ἄγιονποινδμας ἡ ἐκχισχθπους᾽ καίτοιγε ὧν ὠλλὴ Φησιν Ἐχιρολῆ,Οις υϑὲ ἔϑοτῃ ὁ «. Κορ βικηΣ 

ις Θεὸς ὧν τῇ ὠκκλησία, τοὶ ποφτῦλυς, δυύτερον τροφή, ΕἾζῳ, ποιρδῥας καὶ διδα.. 

σκάλυς. ὅτως αδιαφόρως κέχρηται τω λόγῳ, τὰ τῶ σνθύ ματος, τῷ Θερῦ λέγων νὴ) ὁ 
τὰ τῷ Θεού, τὸ πνϑύμιατος. ἐμιφοοιῆει δὲ ὠλλως “δ αἱρετικϑίν τὰ σόματα, λέγων, δχρὶ 
Ἰησοῦ Χριςοῦ, ᾧ Θεοῦ παίζος. 25, γὰρ τίω λέξιν ζωτίω ὡς ἐλαῆργα οὖσαν “δ σερ- 
ρίφϑαι τῳ ὠῳ φασιν, ὅρᾳ τί 'ποιφ᾽ Ἐχὶ τῷ παῥ99 αὐτίω τί ϑησιν, ἡμᾶς διδάσκων μὴ νομο.- 

-" ϑυτῷν τῇ ὠρρήτῳ φύσει, μηδὲ μέτρα ϑεότητος ὁρίζειν" μέσον υἱοῦ καὶ παίξϑς. Εἰ πὼν γοῦ, χὰ 

Ν Ἰησοῦ Χριφοῦ, ἐπήγαιγε, ἡ Θεοῦ παΐς. Εἰ ἐδὲ γαρκαθ᾽ ἑαυτὸ τῷ παίΐζὸς μνημονεύσας 
πόῤυρ Εἶπε Ὁ, δὲ οὐ, ἴσως αὖ ἢ ἐσοφίσανζο, λέγοντες αὐῤμόζεν τῷ πατεὶ τὸ, δὲ οὗ, τῳ ζᾷ ἔργα 

τὸ ψοὺ Εἰς αὐτὸ ἀγαφέρεοϑαι "γωῦ δὲ τῷ 4ο μψημανεύσας ὁμοῦ ᾧ τὸ παΐζος, ὑονη ϑεὶς ] 

τἰω λέξι, οὐκέτι ὦ λδηνν τϑῆον χώρμν αἰ Φίησιν ἔχειν οὐ γϑρ,ως τὰ αὖ εουνω αγατιϑεὶς 
25 τω πατοὶ, τἶτο ποιᾷ, ἀλλα δεικγυῤοτ σε μίδν αὐτῇ ἡ λέξις ὀισίας Δ᾽ αφοραν Εἰσοίγή. 

πἰ καὶ ὦ ἐσὲ τὸ βα]ίσματος Τχινοοιῶ τές να ἐλοήωση, δῴμ Ὁ Εἰς ὅνομα πείξ3ς, χαὶ 
οὐ ᾧ αἰ γίου πγϑ ματος βα]ΐζεαϑαι, ὠζο οὐ εἴποιεν, εἰ Νὰ καταδείχερϑς ὁ υἱὸς ὀχρ ῶ 
μ᾽ πατέρφι κα, ὴᾧ εὐ το απὸ ἢ Κοιφοῦ ρξα ϑμοςὸ στέξολος, ἘΧῚ Ὁ πατέρφι ἔρ. 

χα ΓΝ οἰ ποιεν;αἰδνν, δὲν αν ἄποιμδϑμ βλοὶστφρημιον.οὐ Ν᾽ γθὴ φιλριεικϑνζᾳς ὠκείνοις ὃ ἀ- 

80 ληϑοίας ἐξίςα οϑαι, ἄλλα, καὶ μυθλάχις μϑϑϑωνται, τὰ μάτρα γῆς βυσεζείας ἡμας Δ|9- 

τηρῷν αἰαγκαιον. ὥσπερ δξζυ Οῴν δὼ Εἰποιμδν ἡμιᾷς μαίδονα τῷ παΐζϑς (δ ὑἱἰν, την τῷ , 

Χρλφοδ τοῶτον ἐμφημόνθυσεν (ἐχάτης »δῤτῦτο μῥμίας, χαὶ ασεξείας αἰαρουλὴ πά- 

σης) οὕτως οξ δ ἐκ ζῳ ὃ μ᾿ (Ὁ πατίέρᾳ κεϊοϑω Ὁ ἡὸ, ἐλῴῆοναι 225" γομέζειν ἡμιας 

Εἶναι τὸ παΐξος (ὃ ον. τού ὀγείροιτος αὑτὸν ὡκ νεκρώγ. τί ποιῴς, ὦ Παῦλε, Ἰουδαΐ- 
4 ζονζς αἱ ϑούποις ογάγῴ Εἰς πίςιν θέλων , συν τυ" μεγάλων ὠκείνων καὶ λαμ- | 

ἀσεϑν ἀνγής Εἰς μέσον, οἷον δ ἀσοὺς Φιλιπσ πησῖοις ἔγραφες, λέγων, ὃτι Εν μορφῇ Θεού φιλιν. εἰς: ͵ 
αὑπσωρχων,οὐχ οὐρπαγμον ἡγήσοι» Ὁ ἐὴ ἴσα Θεῷ "ὁ μ᾽ τα ἐχιφέλλων ΕΟραίοις α..- 
νείβόησαις, ἦι. Αὐτειύγασμα' ὅ81 τὴς δόξης, ὃ χαρακτὴρ τῆς ἰπωυςασεως ἀντι" ὃ ὧκ αρο- Ἀδ'.γ. , 
οἰμίων ὁ τὴς βροντὴς (᾿ς ἀνεφώνησεν, στ Ἐν Ὥρχῇ ζω ὁ λθν»ς, ἢ ὁ λόχος ξω ποὺς (δ) ἵνεν.«.«, 

{μΕριδον 

49 Θεὸν, ὁ Θεὸς ζω ὁ λόγος" ὃ πσθϑς Ἰουδοίους πολλαχις αὑτὸς Ἰησὺς φϑογίόνϑμος ἔλεμ, 
Οτι τὰ αὑτὰ δεωώα ἢ ᾧ πατοὶ, καὶ τίω αὑτίω  ξοισίὸν ἔχει. τύτων Οὐθὲν λέγφς; ὄνλα' 
ζαῦτα πϑὐτα ἀφεὶς, τὴς Κτὶ σοίρκοι οἰκονομίας μέμψησαι, φαυρϑν Εἰς μέσον φέρων ἡ νέ- 

κρώωσιγ} ναὶ, φησιν. εἰ ὥ ΝᾺ “δὸς αὐ,ιϑοωυς ὁ λθλθό 2 μδὲν μέγα αἰϑὶ ἢ Χοιςφοῦ 

φάντωφομϑύοις, καλαῖς Εἴ χήν ὀκέια λέγην. ΤῊ ἢ ὡς μέλλοντες τικιφρξοῦ, Εἰ δσο- 

Οδεγίοιϊ, τοΠ], 3. Οοο »; ζ-αηιν 
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χναν.Ο ,ἢ, 

Ιωο}.49 ἢ. 

νιν ΧΡΥΣΟΣΊ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

φ΄αγεν τὰ νοῶ σαισγάζοισι πφόν ἡμας, ὅζο τῷ .ποραίματος μά ὑψηται, δὲ ὁ πᾶσαν ἐκ: 

ξαλλει τ νόμν τί γρείδν. λέγω, δὴ τίω ἐκ τῷ Ὁ σαι ρφ( ὸ τὴ τὴς ἀνα φασιως δϑεργεσίαρ ὁ ἐπ 

γνομδυδω ἃ ἁπασι. ὃ κα “ ἘΣ Εἰαῴ," δὶ ὦ Θρχῇ ζω ὁ λόγος, ̓  ὅτι ν μόρφῃ ἡ Θεούυ ὑπῆρ- 

χῦν Ἢ ὦ ἴσον ἑαυτὸν “ποιεῖν τω ́ Θεώ, κὴ στ ποια το, δ ἐἰκριωῦτος ἅ ̓ ὡὲ τίω "τοῦ Λύρϑυ λεῦτη- 

γα γον: ὃ τοιούτου Εἰς τὸ  πϑδὸν συιξαλλορδίου, τ Ἧ Εἰπεῖν, τοῦ ἐ ἐγείραντος αὑτὸ οκ ς 

γειρα, αἰαμιμψύσχϑντος μῶ τῆς ΑΡῸΡ 1 β.60) ἐσίας τὸ χεφαΐλαιονς ὑπορ υ μικρὸν Εἰς 

το πσδοχείυϑιον αὐτω (μυετέλει, ᾧ γ»» Θἰωλασιν οἱ πολλοὶ γ᾽ αὐϑεῦπων οὐχ οὕτω 
πὸῖς τίω' τοῦ Θεοῦ μεγαλωζ ωίω αϑηιώσι “οϑλσέχεν λόλϑις, ὡς τοῖς τίω εἰς δύ ,ϑε5' - 

ποις ϑυεργεσίδυ οὐνδεικφυμδύοις. δ͵θπιρ ἀφεὶς κεῖνα, Εἰπεῖν, οὐδὲ τῇ ἷ Εἰς ἡμαξ δ εργε- 

σίας γεὐρπαδίης ποιεῖται (ὃ λόγον. δ λ' Τθειπηδῶσιν οἱ αἱρεζικοὶ λέφοντερ, ἰδοὺ ὁ πατὴρ τὸ 
ἐγείρει Φιῳ ἡδν, ὴΝ' ἡ ὠπαξνονοσίκασι, πος ἅ πὶ ὑψηλοὶ τἿ" δυγμῦ;  ἐθολοκωφοῦσι, 
χὰ ὃ ᾿ζᾳπεπα, ΩΝ ἢ τῆς (ὠκορὲ ἐγέκα! Θέρπιϑια ὅτως, ἢ δῷ τίω Εἰς (Ὁ πατέρᾳ τιμιιυ, ἢ 

"δὴ ἀγλίω τινὰ οἰκονορείαν, ταῦτα ὀκλέλϑεσι, κα δκαθ' ὁ ἑαυτὰ ̓ ἀξεταζοντες, ἐπηρεαΐζοισιν ἐ- 

αὐτοῖς (ἐ » δὺ Εἴποιωι τὴ ἢ γ)ρα Φη) ὃς ἡδέως ὸν ἐρρίμιω τὶ τίνος ἵγοκαν τω λέρνισιν ; 

ἀξᾳ αἰαϑενη δι. 0, Ἰθπϑεῖξαι βέλορδνοι, χα) ̓οὐκἰούοντα πτξὸς ἑνὸς αὐαςεισιν σώμιατορ ; 14 

δ) μέωυ ἡ ῃ γΕἰς «τὸν πίρης ὃ ζῶ σκιαῖς τῆν" Εἰς αὐ ̓  πισέυντων λυιφιαν ἐποίησε μέχρις , 

ΕἾπι οἱ Ζ Εἰς αὐτὸν πις᾿ἐὔοντερ αὔίϑορποι, θνητοὶ δὴ ὄντες, 6 τί Ὑπὸ σκιὰς μόνης .} πηλί- 

νῶν σωμῷ" κείνων, Ε ἱματίων τοῖς σώμασι ττοις αἴξ ῴδύων, νέκροις ἥγήραν, αὑτὸς δὲ 
ἑαυτὸν ὀύαφησοαι Οὐκ ἴδωσι! ᾽ ΨΚ) πώς αὶ υ φόρερα. αὕτη. μεωία, ᾧ αὐ ϑανσίας Ῥλίτασιρ! οὖκ 

ἤκεσοις αὐτο λέγοντος, δὰ Λύσατε ῷ γαδν τοῦτον, ᾧ οὐ τεισὴ ἡμέραις ἐγερεῖ αὐτὸν: οἱ 20 
πάλιν, Ἐξοισιλω (χω ϑεῖναι Ὁ ω ψυ χίω μιυνὸ ὀξυσίλυ ἐ ἔχω πάλιν ν λδϑεῖν αὐτέων; τίνος δὰ δ .- 
γέχαν ὁ πατήρ αὐτὸν ἐγηιγερκέγαι λέπτωα ; ὥασερ: αὶ τὰ ἀλλα ποιῶν, ἀπτρ «ὑπὸς ποιεῖ. χαὶ γὃ 
ὺ Εἰς ῶ πατέρᾳ ὡμὴρὲ ἑνεχον Εἴρηται πὸ πῦτο, ὺ τὴς ΤΩ ἀχροα αἰοσῳείας. καὶ οἱ ἱ (ω 

ἐμοὶ πόρτες ἐλήφοί, τί δύπυτε ἐδουμοὺ τοῦτο πρξλσέϑηκον Ἐχιςζέλλων; ἢ ἡγὰβ τὸ ἀυτῳ 

ὀγομαι τί ϑησι μόνοι, αὶ δυο καὶ τριῶν ἑ ὑτέρων δομα! ̓ὠταῦϑο ὃ πλῆδος ὀλῤκρχηρον ἔδηκε. 2 

δίοπερ Ουϊνὶὰ ὀγο μίας! ἕμνος ἐμφημόνδυσε, «τίνος δξωω ξνεκαν τοῦτο ποιεῖ , διέξαλλον αὐτὸν ὡς 

μόνον ταῦζᾳ κηρυήοντα, καῇ χανοτομίθυ ἴνα' τοῖς δόσιν ἐ ἐπεισαρρντα. ϑέλων δὰ δΐωυ «- 

μέλ αὐνἷὦὍἤἕὥτίω; ὐσσοψαν, οὐ δεῖξαι οἷ, πολλοιᾷ ἐχειτῆς γνώμης κονώνοις ͵ (μωέταξε 
τὸς αδ(φοις, δυλώνδιι ἃ ἅττερ γράφει, καὶ Ὡσὸ τῆς Οκείνων γφάφει γγώμης. ταὺς ἐκ- 

κλησίαις τῆς Γαλατίας. οὐγὰὺ μίδῳ πόλιν, σϑοῖν δυοκὶ το, αλλ ὀΛΟΚΛΉΡΘΥ Τα, 30 

λαῦμ τὶ ἔογος αὕτη τῆς πλαγης ἐπενέμετο ἡπυρο. δα δὲ μοι κα ὀγζιῦλα, τίω πολλίω 

ἀὐγανάκτησι. ον ΚΣ Εἰπειζοῖς ἀγαπιζοις, σοῖς ̓ τοῖς ἡγιασμέοιο, ἀλλαὶ, “πῶς ὀκκλησίαιᾳ 

τῆς Γάγατίαρ. τῦτο δὲ ἰὼ σφῶγα βαρυϑυμοιῶτες, κα αὶ τίω"' ὀδυωΐω ἐγδεικφυμϑῴου,τὸ μηδὲ 

Ὡπὸ τῆς ἀγάπης, μηδ απὸ τὴς τιμῆς τῆ" ὁ οομ ΤΧ αὐτῶν καλέσαι, δλλ᾽ πὸ τῆς συνός- 
δὸυν μϑνης" ὺ μηδὲ φελόϑεδαι ταὶς ὠκκλησίαις εἸρθε ΡΝ ἀπλεΐς ταὶς κκλυησίαις 394 

πῆς Γαλατίας. ἄλλως ἢ ὶ (μάνα ὧκ παρϑοιμίων ὃ σασιαϊζονέ ἐπείγετω. ὃ9 ὁ ὃ ὁ- 

νομαὶ τῆς ὀκκλισίας τόθέκεν, εγτρέπων αἰὐϑιᾷ, κὶ ὁ μάγων Εἰς ὦ "Ὁ Εἰς πολλὰ διῃ- 

ρηρϑμοι μέρν, Οὐκ αἱ ᾿ διώαντο ἕω καλῴοϑαι τῇ τῇ ποονϑείᾳ. τὸ ̓γὸ τῆς ὀκκλησίας 

ὀγομκά;, συμιφωνίας ὁγο μία ὁ ὁμονοίας Ωἱ. χοροῦ ὑμῖν καὶ ̓Εἠρίωη σι Θεοὺ παρ ̓ καὶ 

Κυείου ἰησοῦ Χραςοῦ. πϑωτοιχοῦ ὦ λύαγκαίως τῶτο ιϑησι, μάλιςα ὃ Γλγάταμ Ὅτο-- 40 

ζέλλων γώ. Ὧ δ τὴς χϑύιτος ὠκινδουύδυον ἐκπεσεῖν, ἐπδύχεται ἀύζις ζω τίωυ «- 

᾿ακτησοιον πάλιν, ζΝ » σὸς (ὃ Θεὸν ἑαυῶν ἀξεπολέμωνοι, οἷ καλέν τ Θε- 
ὃν στθῖς τίω αὐτίω αὑτος ἐπθυα γα γεῖν Εἰρίωϊω. Θεοὺ πα φς͵ καντόῦλεν πιίλι βα- 

δίως αἰ λίσχον!) (Ὁ ἀἱρεΐοσί, ΤῊΝ) φασι (δ) Ἰωαῤνίω ον πνϑϑοιμίῳ ὙᾺ θ᾽ απελίων 
λέγχονζᾳ, 
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λέγοντα, ὼ Θεὸς ζῶο λόηϑο, δὰ τοῦτο χωεὶς ὐὔῆϑρου τεθήκέναι τοῦτο, ὡς ἐλόήονα εἰσεί.- 

φρντα πίω ϑεότητα τῷ ὑοῦ ᾧ πάλι ( Παῦλον ἐν μορφῇ Θεοῦ ὡσαρχον 4 ἐὸν λέ. 
ορ'τα, αἷθὶ τῷ πατοὸς Εἰρνκέναι, Δὲ τὸ χωεὶς αὔ, ϑρ9υ ᾧ ἀΐο' κεϊοῖ, τι ἐὺ εἴποιεν ἐ»- 
ζωῦϑα, τῷ Παύλε λέχϑντος, Οὐχ, απὸ τῷ Θεοῦ, δ᾽, ἀπὸ Θοῦ πεϑος; πατέρα ἢ ογζω- 

, ϑαφϑ, Θεν καλεῖ, ἡ κολακεύδν αὐτος, αἰλλα' ἡ σφόδρα καϑα Ἱόμϑρος, καὶ «ἰασομιμψή- ! 
σκων τίω αἰδιαν δὶ ἧς ἔγψϑοντο (οὶ. οὐ Ν᾽ δ νόμιν, λα αἰ λουΐζου παλιήενεσίας ζωυ- , 

τὴς ἡξιώϑησαν τὴς ἰμῆς. ὅρα τοῦτο πὸρτάχου ἡ ὦ χσδϑοιμίοις χαταασείρει ΄πὰὶ ἰδφη τὴς 
ἐνεργεσίας τὸ Θεοῦ, μονογουχὲ λέγων" γἱ δοῦλοι, οἱ ἐπϑροὶ, ὶὶ οἱ ἠλλοτφιωρϑβοι, πόθεν δξαί.- 

φνης πατέρα χαλεῖτο (Ὁ) Θεύν ; μυὴ ὀνόμος ὑμῖν ζοιυτίω ἐγαιράσα»» τίω συπήγειαν 4. 
το γι καταλίποντες τ' Εἰς ζαὐτέω ὑμας τίω ἐγζζτητω ἀγαγϑντα, ποδοςρέχετε παλιν το 

παιδαιγωγώ » Οὐκ Ἐχὶ τοῦ παίξ9ς ὃ μόνον, δλλα καὶ ὑχὶ τῷ υοὺ ἱκαναὶ ταὶ ὀνόματα αὐτοῖς [ 

ζαὐζᾳ τίω ἐνερτισίλυ οὐδείξααϑαι. τὸν Κυρίου Ἰησοῦ Χολφοῦ διομα μ᾽ ἀχριδείας ὅξε-. 
ταζόνϑμον, τίω ἐυεργεσίδν παῷ' εὐ»διείκψυται. καὶ ὙᾺ  Ιησῶς ὀχρὺ τῶτο κλοιϑύσεταί, φησιν, δἷι Ματθ. αικα, 
αὐτὸς σώσει “δ λαὸν ἀὐτο στὸ ΤῊ αἱ μδοτιωών αὐ δὴ ἡ τῦ Χολφοῦ ὃ πσολσηγϑοία, τῆς ζὺ , 

ες πγεύμρηος αἰέμψησε χρίσεως. 
4. Τοῦ δόντος ἐαυτ' αν ΥῊ αὐδλιον ἡμόν. 

Ὁρᾷς δι καὶ δουλικίω αἰ πυέμενε Δι σνκονίαν, σγεὶ μωωγκασμώζω, σϑεῖὶ εἰξεδύϑη πα- 
οοἱ Ἴιτος, δλλ᾽ ἑαυτὸν ἔδωκεν; ὡςε, ὅτδρ αἰκούσν Ἰωαὐγου λέρλοννος, ΟἿΆ Ὁ ψοὸν αὐτῷ Τ' μογομη 1ϑαγ,γ με. 
ἔδωκεν ἰῷ ἡκίδν ὁ πατὴρ, μεν ἐλφιΠὥσῃς ἢ αἰξίλρ Ἔ μονοθμῦς δζρὶ τῶτο, μυιδὴ αἰθρωπι- 

20 νὸν ἦι εἰσυντῆευσυς. κἀν γὺ ὁ πατὴρ λέγηται δεδωκέναι νδχ ἵγα δουλικίω' οἰ ϑκονίαν ἐγνοή- 
σῃς, τοῦτο λέγεται, δλλ᾿ ἵνα μάϑης, ὅτι ἡ τῳ πατϑι τούτο δοκοιώ ἰω, ὅπερ δέζυ ἢ εἰγτοιό-- 
θυ ὁ Παῦλος ἐδήλωσεν Εἰπὼν, κ᾿ ὦ θέλημα τῇ Θεοῦ ὁ παίξος ἡμϑν᾽ κατ᾽ Ἐχιταλήν, 

ὅλα χτ θέλημα. 9} ἐνϑέλημα παζ9ε ἡ ὑοῦ, ὠπερὸ ἡὸς ἐζούλετο, ζαῦτα 
ἃ ὁ πατήρ ϑελω. ΡΥ αμδοτιωῖν ἡμδν. μυδίοις, φησὶν, ἑαυτοῖς αἰθιεπείρφινϑρ 

22 κακοῖς, τῆς ἐσαύτης ἥμδυ αὐ εὐϑέώοι κολόσιως. ᾧ ὁ (νόμος οὐ μόνον οὐχ ἀπήλλαξεν, 

ἀλλα αὶ κατιδίχασε, ὦ κα αἰμδότημα φϑυερώτερον καϑιςτὶς, ἐλθυϑεραῖσαι ὃ Οὐχ ἰογύων,(- 
δὲ παῦσαι ὃ Θεοῦ Ὁ ὀργάδ᾽ ὁ ἱὸς δ Θεῦ το αδυώατοι Ῥτο,δυωαὲ ἐποίησε, ζεάτε ἀ.- 
εδδτίας λύσας, τις ἐϑρὸς οὖ ταξά φίλων καταςήσας, ὦ μυρία ἐτιρα λϑρασαύμϑμος ἄγα- 

θα, εἴζῳ φησιν Οπως δξέλη) ἡμᾶς ἐκ Ἐ οὐεςώρος αἰωνος πονηρὰ ᾿ Πάλιν ὕτερρι 

30 ζαύτης ὃ λέξεως Ὠχιλᾳμθαγονται αἰρετικοὶ, (Ὁ) παρϑντο βίον ὀζμδαίλλοντες, ὁ Ὁ Παύλου 
εδοτυοίον αὐθοίονντες. ἰδοὺ γοῤ, φασι, (ὃ ονεςῶτα αἰωῖγα πονηρλν Εἴρηκα. καὶ τί ποτέ ὅδη 
αὐων, Εἰπέ μοι; γοῦγος τ ἡμέραις καὶ ὥρκιφ. τ ὅζῶυ ; τὸ ϑῴώφη μ» Μ' ἡμερῶν πονηρϑνρὸ ὁ τῷ 
ἡλίου δρόμος : αλλ συ εὶς δμ εἴποι τῶτὸ ποτο κὰν Εἰςὲ ὑτίω αἀἰλογίδν καιτεν  Θείη, ΡΝ 

οὐ γδόνοι εἶπέ, φησιν, αἰλλαὶ ἢ παρρῦσαιν ζωζω πονηραν ἐκάλεσε, καὶ μέυυ' τὰ ῥήμφτα 

44 οὐ τῶτό φησιν, αλλ οὐχ ἴξα σαι ὩΧν ΡΣ, ἀφ᾽ ὧν τίω' κατηγϑολάν ὥπλεξας, αἰλλαὶ 

σου το τέμνεις ἐρμιδωνείας ὁδὸν, Οὐκοιω καὶ ἡμῖν συγχωρήσεις ἑρμιζωυ σαι ζὺὶ εἰρηιδέα, καὶ τι. Ι 
στο μάλλον, ὅσῳ κὶ εὐσεξῇ τα ἡμέτεραι, ᾧ λόχον ἔχοντα, τί δζώω ὁμ' ἀποινϑυ εὗτι συυνν “Ν᾽ 
χακϑν γιοιτ᾽ αὐ ὠτιόν ποτε δ καλοῦ, δὴ δ, μου οίων ςξεφαΐγων ἡ τοσύτων μιοϑῶν ὁ παρων᾽ 
βίος αἰτιὸς ἔβην. αὐτὸς χοιῶ «ὅντα ὁ μαχάφλος Παύλος ἐπαρᾷ ἴθ᾽ αὐπρύολης αὐτὸν λέ-ἰ ͵ 

49 γῶν οὕτως "Εἰ δὲ τὸ ζῇν ὦ (κὶ, τῦτὸ οι καρπὸς ἔρηϑυ, ᾧ τί αὐρήσο μα, οὐ γνωρίζω. χα φιλιπι ακζ, 
ἰωῃᾷ ὡνρέσιν δὲ ᾿ πσοροϑεὶς τὸ ζῆν ον ζωϑα, ᾧ τῷ αναλύσαρ αὶ [χὠ Χοις ᾧ ἐΠαϑϑτιμᾷ τίωυ' 

ὠζοῦθει δχραγωγέω, εἰ δὲ πϑ)ηρ99 ὦ οὐτ' ἀν ὦκφνος ζαύπε οὐδὲ ἑαυ εἶπεν, οὐτ᾽ αὐ ἀδλλος 

τὶς εἰς ἰρετίου αὐτῳῖ και ζο, χρήσειοϑει ἡδευυήϑη, εἰ ἡ σφόδρα, ἐασούϑαζε. κακίᾳ γδ 
Οὗρι ἀν ποτε εἰς αἰ γαϑόν τι γρήσαρτο, οὐ πορνεία εἰς σωφ ρφσυνίω, οὐ φϑόνῳ εἰς φιρφφρ9-- 

Π΄ς Οηγίοῃ τοῃν, 3. Οοο3 ΠΟ φως, 



να 
Ρυ.κν.ζ. 

ἴφαν, δ. ἰα, 
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σιμύζωυ. ιν ὸ )ὸ στὸν λέγη Παῦλος φἰϑξὶ τὸ φορηήβίαιτος τῆς ,ρκὸρ, Οὐ τῷ τῷ νόμῳ τὸ Θεοῦ 

οὐ πυυζασσεται, οὐ  γὰς διυύεται, στο λέγ, ὑπ ἢ κακίᾳ μϑβουσα χακία ου ̓ δυυύαται 

4) ϑθρετί. ὡςι τὸν ἀκούσης πονῆξϑν ναἰωίνα, ζὲ φξάξεις ἜΟΝ πορηρϑὶ, τί ποδϑα!- 
ρέσιν τίου διεῷ ϑαρμδίμω. οἰῶ ΩΣ ὑκ ἀπυκτείν ἡμας νὸ ὃ ἀξαγοίγη τῇ της παρφύσης ζωῆς, 

ἡλϑεγὸ δ Χριφύς, αλλ ἥα ἀφεὶς οὐ τῷ κοσμῷ, αἰδασιβιαίσῃ τῇ τῆς οὐ τοῖς οὐρᾳνοῖς ἡεγωγης 4 

δνέοϑαι ἀξίως. κΩ τῦτ ὲ ῷ πατει ἐαἰφλεγϑμϑμορ ἐλέγε 'Καὶ οὗ οὗτοι ὦ τῷ κόσμῳ εἰσι, 

ἢ ἐγὼ θοὸς σὲ ἔρχομϑῃ. οὔκ ἐρωτῶ, ἵα αῇὴς ὠζοιῤ ν τῷ κόσμου, ἐλν ἥα τηρήίσῃις αὐ- 

(ἦσ ὧκ τῷ πονηροῦ, τυτέιν, πο ἐδ χακίαρ. εἰ δὲ οὐχ ἀνέχῃ τώτων, αλλ ἔτι πορηραὺ τίω 
παρ ὖσαι ζωμωὺ δ!) φυς, μὴ ἐγχάλει τοῖς ἑαυοῶν ἀὐαιοφόσιν. ,ϑασερηδῥὸ ὁ τὴς καικίας 
ἑαυτὸ χα τξάγαν,οὗκ ἐγχλημῖν, δλλαὶ ἢ φεφλϑων ἀξιορ' οὕτω ἢ ὁ βιαίῳ ϑαναΐτω, καὶ 

δὲ ἐγ νι, ᾿ δὶ ἄχλων τηῶν καταλύων ὦ ζ ιν, ον ἀῤ τὰ δίκαιος ἐγχαλῴοϑαι καθ᾽ υ. 

μαξ. νῶ ὃ ᾧ ὁ Θεός εθν' τοιούτυς αλοίζει ΕῚ αἰδροφόιων μᾶλλονν πολύτερ βδυλυῆέ. 

μια, ὁ Εἰκότως. εἰ ἰγὸὲ ἐτέρυς ανελᾷε ν καλθὶ, πολλῷ μᾶλλον ἑαυτὸ, εἰ 5 πορηφϑν ἡ παι- 
οὖσα ζωή, (ὦν: ὀὐδροφόνοις φεφανοιῦ ἐδ, ὅτι ι τῆς πονηρίας ἡμας ἀπαλλαήισι. 

εἰς ἣ ἡ τόύτων, χαὶ δ ὧν ἀὐοὶ Αφγϑεσιν, ἑαυτοῖς τὐξεπί τισι, δ» ἡ ἥλιον Θεὴ ἐ 4“ 
φάσωντες, αὶ μφτ ̓ ὠκᾷιον τίο σελίαύξευ, χα «αξησκωυοιῶτερ, ὡς πολλοῦ ἀγαϑαν 

αἡτιοερ, ἐς ἑαυτοῖς κω λέγϑεσιν. ἡ νὰ τῦτων χρεία, χαὶ τῶν λοιπῶν ἀφρων, τεὴν 
ἕτερον  οὐονν, Εἰς αὶ τίο ϑϑοῦσαν ἡμῖν (μωτελᾷ ζωίω, σίου, ὡς ἀφ φασι, , πορξαν, 
σώματα πέφουσεί τῇ, ὦ ὃ καιταυγοίζουστι ᾽ ὺ καρποις εἰς ἀκμόω ἀ ἄρρυσει. πῶς ζὼ “τὸς 
«τίου σύςασιν τό ᾧ “πονηρ9 βίου τογοιύτίω εἰσαί,ϑισι λφυτωργίδρ οὗτοι (ὦ καιϑ᾽ ὑμᾶς ΗΝ ; 

ὰλ' ὅτ ζὶ ἀςρα ϑοὶ(ιω δλμοιο)αϊλ ἢ (γα Θεοῦ πὸ τίω ἡμετέραν πεποιημδία 
οὗτον κόσμιος ποννρύρ. εἰ ὃ λέγη μι! χτὺς λὐδροφόϊοις, καὶ Ὁ τὺς μοιχοιᾷ, χαν τς ἡνῃ, 

βωρύχοις συν ζώτα πσϑϑς ῷ σϑροντα βίον. ΠΩ γα τῆς οἰ οὖ (Ορκὶ ζωῆς ζὅτα αμδρ- 
τήματα, δ λα τῆς διοφλειρωϑιης «σξϑαιρίσεως. Εἰ ̓ Ὰ" τὴς “πὐϑούσης ζοῖ (ω ζῶτα, 

ὡς πόμτως «αὐτῇ ἢ συγκεκληρωρϑῥα, Οὐ εις ἐν ἐλθυϑερος ζώ, οὐ χαϑευρός. ὅρα γϑιοῦ 

τὴς ὧν (κί ζωῖς ῷᾳ ἰδιώματα Ουυδνα διωάμϑμον δἰ ϑ φυγεῖν. πιὰ ὃ ᾿ Οὐτα ὅγι, ὃ ἐοϑί- 
εἰν, δ πίνειν, ὃ καϑόδεν, ὦ αὔξεοϑαι, ὧ πεινῆν, δ δυψην, Ἂ ἡλυνῶρϑαιν τὸ τὸ τελϑυτάν, καὶ 
σὰ τύτοις ἐοικότω ἄπϑμτα. ὦ τύτων σσοιὶς ἐν ̓αἰϑεδύοιτο, οὐ οὐχ αἰμδρτωλὸρ, ου δίκιο ὁ ου 
βασιλάς, Οοἕχ ἰδιώτης, δρλὰ πότε αἰπουκεί θα τῇ τῆς φύσεως αἰαΐγκῃ. ὕτω χαὶ τὸ 

φαῦλα τολῆωι, Εἰτῇ Φύσει τὴς ζωῆς ἐμ συγκεκρνηρωρδύον, σχοϊὶς δ αὑτὰ διέφυ- 

ἣν, ὡἰ ὥασερ ουνὶ ἐχῶνα. μηῆγὰῤ μοι τῦτο Εἴποις, ὅτι απείνιοι (ὦ χατο )οιώτερ, νὰ Ἢ 

φισικδὼ λὐαγκδν σγυΐνα ἀυρησεὶς αὐξιγελυνμδίοι ποτὶ, ὧς: ἕως ἐν δ᾽ είσκηται ἐ εἷς 

τουτωρθωκχῶς Ὡὐροτίω), δυυὶν ὀλῴηϑς ωὐολολαθήσετωι, αἰ Φης, ἀολιον Ὁ ταλαίπωρειπο- 

γηδκ ἡ ὐροῦσα ζωὴ ον’ ἡ Θεὸν ἱπσωμϑδι!οὴ ἡ αἰδὶ δΨ ἀϑυόντων Φιλοσοφούδυδυ;οὺ ἡ 

.- Ἄἕ 

γοχϑιαμδρν ἐξ δ ϑεΐποων ἀήλοι, ἃ ὶ τα ὀύω συγ ῥευομϑρ διυυάμεσι ; ἢ ποίου ἑπέραν 13 
ζητήσο δ τῇ τὴς πονηρός ὑμδα] γνώμης Ὁ ὁ διεφραμ μένης ἀσθδιειξῃ ; τίνος δείυ ϑέκω ὁ Παῦ- 

ὃς Εἶπέ, Φησιν, α)αΐνα ποηρ» "(Ὁ εὐγεφῶτα ἐπῇ ΧΦ Ἁ κεχοηνδίος (μωνϑεία. Ὄ ὁ γὸ καὶ 

ἡμεῖς ΕΣ ἰωθα δ λέγάν, κακίω ἔρον μέρ, ὀυ ῷ υσιενν, δλλαὶ τίω ποράξη, ἢ τίωυ πε- 
εἰςασιν "Αἰ φθάλλοτες. ὑτωὶ ὃ Παῦλος ζς πονηδϑὶς διαβάλλων πσεϑαιρέσεις, τῇ ἀν 

θείᾳ κέγφητω 'Κ δείκψεσῃ, ὃ ὅτι ὁ ΤΨΜ' φϑτίρων ἡμας ; ἀπήλλαξεν ὁΧειτὸς αμϑρτημῶδ, 4 
αὶ πσούς τὸ μένον ἡ ἡσφαλίσειτο., τῷ ἃ ὡ ̓ γρΕἰπεῖν, τῷ δόντος ἐ εκύτον ναῷ « «(δ- 
πῶν ἡμδν ὀκήνο ἐνλώσι" τῶ 3 σελαϑεῖναι, ὅπως ὀξέληται κα ἡμας ὠκτῦ οὐγεφῶτος αἰεῖς- 

γος πενυροῦ, τίω τοὶ τ μένοι ἀσφώλειδυ γέφζωυεν. ὁ Ἂ δον γομὸς Ἐ. ποῦς τὸ ᾧ 

ἡεϑέιει, ἡ "ὃ Χο Υὶς (σοϑς ἰμφότερα διωυᾳτὴ “4299. Καπὸπ ϑέλημᾳ τὸ ᾧ Θεοῦ, Ν 

παΐρος 
Ν 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠΙῚΣΤ. Ἐρωδυεία: γι, τὸν α, 
παΐδϑς ἡμδ. Ἐπειδὲ γὰ} ὠὐόμιζον ὠκῶνοι τῷ Θεοῦ" ερϑακούειν, ὡς διδωκότος (ὃ 
«ὁμον, ὃ ἐδεδοίκεσαν, Εἰ τίωὐ παλφιαν αἰφέντερ πσοϑσέλϑειεν τῇ καρνη" ὁ Ζρυτίω αὐ Ψ 
δίορθουται τίωὐ οἱ ασθνοιὰν λέγων, ὅτι ἡ τῷ πατοὶ ζῶτα δικῷ αὶ ἐχ «'πλώς Εἦπε, πα- 
λα, παίξος ἡμδ, ἡ (μμεχῶς αὑτὸ τίϑησιν οὐ τρέπων αὐοἂν τῶ δεικψεωύαι, ὅτι πα-- 
5 τέροι ἡ μδῇυ (ὃ αὐτῷ πατέρ. πεποίηκεν ὁ Χοιςύς, 

4 Ω ἡδῦξα Εἰς (ἦν αἰώνας, ἰμώω. Καὶ τίη» καιρὸν ᾧ χρηλλαγμένον. το 
ἐὺ, αἰμάιυύ, οὐδαμοῦ ον “δἰοχὴ αὶ «αὐϑϑοιμίοις ᾿Ῥχιφολὴς ἐυοίσχονϑν κείμϑνον, δλλὰ κα 

γείω πολλα΄. εν ζιύϑα 5 δεικυς τι ᾧ τὰ Εἰρηρδμα ἱκανίω Εἶχε" κατηοροίον Γαλοιὴμ, καὶ 
» ὁτ| ὁ λόνος αἰπηρτισμένος ΥΝ τὸ πυϑϑοίμιον τῷ πεθήκε, (γὰρ φλνερᾳ' ἿἍ ἐγχλημά- 

10 τῶν οὐ πολλῆς δεῖται χατασκένῆς. αἰαμψήσας γὸ τῷ φαυρ96, ᾧ τῆς ὀθαςασεως, τῆς ϑὼ" 

αἰ μδοτη μῶν λυτφώσιως, τῆς ἀσϑϑς τὸ μέλλον ἀσφαλείας, τῆς τῷ παΐδος γνώμως, τὴς τοῦ 
ἑοῦ βουλῆς, τῆς ,ϑριτος, τὴς Εἐρίρης, πάσης ἀὐτύ τῆς δωρεας, Εἰς δοξολογίαν (2) λόγον 
κατέκλεισεν; οὐ ὄρ τοῦτο ὃ μέλον τοῦ:» πεποίηκεν, δλλα ὸ δχρὲ τὸ (ἴθ᾽ αἰ πυρξολῆς ἐκ- 

“πλήπεοϑαι τῆς δωρεᾶς τὸ μέγεθος, τῆς Ὑϑριτος τί χἰχϑβοολίω,, ἡ εὐνοᾷν τίνας ὑγίᾳς τί 
15 Εἰργαίσωτο ὁ Θεὸς αἰ ϑ69ον κὶ οὖν ακαθλαια καιο9ὺ ῥοπῇ" ἅπερ τῷ λόγον χρῦοοιφῆσοι μὴ 

διωάίνδμος, εἰς δοξολογίαν κατέλυσει, οὐ τίω αἰξίδν,αἰλλα' τίω αὐτῷ διυνατέωυ ἐνφημίδν 

οἷ τῆς οἰκυρϑβῥης ὀμασέμίπτων ἰπάσης. δζρὶ τοῦτο ᾧ σφοδρότερον τῷ ΑἹ τω κέ- 
! ! ἣ τι πν ᾿ Ν “᾿ν»,ὔ 

265) λϑγώ, καϑούπερ πυρωγφις στφοδρεύς αἰ παστὰς οὐνοίας δὴν ἐνεργεσιων τῷ Θεοῦ, ἐἰ- 
πῶν 2) ᾧ ἡ δόξα εἰς «ὃν' αἰώγας, αἰμιιν), ὐπὸ σφοθροτέροις αὐχεῦ) ἔχιπλήξεως, οὗ- 

29 γὼ λέγων ̓ 

ό Θαυμάζω, ὅτι ὅτω ζαχίως μετατίϑεοϑε πὸ τὸ κα λέσκιντος ὑμας οὖ χάρατι Χρι- 

φοῦ, εἰς ἕτερον ἐναγίέλιον. Ἐπειδὲ "ὃ ἤχα τῆς τϑ νόμυ φυλακῆς αἶσα ὠτήθυου Φρέ- 

σκειν τῳ πατοὶ, καϑαΐπερ ἡ [ουδολοι () Χοιφὸν διώκοντες, τῶτο πσόϑτον οὐ δείκγυται, ὅτι 
οὐ (ὃ ΧΧοιφὸν μόνον, δλλα αὶ τὸν πατέρρι γϑροξιωοισι τῦτο “πη αἰῆοντες. οὐ )Ὰ Ὡσπὸ τῷ 

25 Χριφοί, φησιν, αἰλλὰ καὶ Στὸ τῷ παΐδϑς μεθίςα δε τῦτο ποιοιώῦτες, ὥασερ γὰ  κἡὶ παλφια 

᾿ς οὐτῷ παΐξϑς μόνον, ἀλλα! καὶ τῇ ἐοδ, οὕτω καὶ κἡ Ὕϑρις οὐ τῷ υοι μόνον, αἰλλαὶ αὶ τὸ πα- 
(ὸς, ὶ πόρτα κοινά, Πλύτωγὸ ᾧ τῇ παίξϑεμὺν, ἐμαί ὅθν. Εἰπὼν τοίνιω, ὅτι χα) τῷ 

παίξος ἀφίςανται, δυο ἐγκλήματι ἢ, ϑησι, ἡ τίω μετάθεσιν, ἡὶ τίω ζαχίς“ἴω μεταίϑᾳσιν. 
ὁ μέιυ Ὁ ἐναντίον καιτηγϑοίας ὠξιον, ὃ «(Τ᾽ πουλιώ ἀἰπος αι χόδον "ἀλλ᾿ ὠζωῦϑα, 

89 ἰδὲ αἰπάτης ὁ λόχϑς. ἀξιος  γδ ἐγκλημῶν ἃ ὁ κζ' πολιωὼ γφῶνον" ὁ αὶ ἐκ προϑτος 
πυολσδολῆς, καὶ ὦ «ὐοῖς τοῖς ἀκροβολισμοῖς καταπεσών, ἐοαύτης ἀοϑενείας ἐἶξίρύεγκον ὑ.. .] 
πόδειγμα, ὃ ᾧ τύτοις ἐγκαλᾷ λέγων᾽ τί τοῦνο, ὅτι συτῖν γθύιου δέον) (Ὁ «πατῶντες ὑ- 

ἰοπ μας. αλλ "ὧν πορῴτης συϑϑσαιγωγής τὴρκεῖ πὐϑᾷς ὑμας καταφρέψαοϑαι ᾧ ἑλεῖν; ἡ 
᾿μγὺ ποίαν ἐν ορίητε συϊνωμέων; Εἰ νὰ» Ὠχὶ φίλων τῶτο γουομϑμον, ἐγκλομα,ὸ ὁ (ἦν αρο- 

39 τίρϑες κα χρησίμως δ (χιτηδείων ἀφεὶς χκταγνώστως ἀξιος, ὁ Θεοδχαᾳλοιῶτος υἰποπη- ͵ | 
δῶν, οὐνόησον ὅσης αὐ Εἴη ιφοίας ὑπυϑύϑιωος. ὅτὸμ ἢ Εἰπῃν, ϑαυμάζω, οὐ μένον ἐγ- 

πρέπων ἀὐθις λέγη, ὅτι «(Τ᾽ τοσαύτίω δωρελ, μ(δ' τοσαυτίω αμδοτημῖν συγχώρησιν ᾧ 
ἰανπμί. φιλαν,ϑοφπίας κἰχύβῥολίω, Εἰς ζυγϑν δουλείας " ἠυτομόλησοιν " ὁμοί ὃ) ἡ δεικψυς, οἵαν 
νι ἐχά κὐϑα αὖ δ») ες ἀσόνοιαν, ὅτι μαγάλζω τἰναὶ, καὶ ἐπσουδωυσμένζων. συεῖὲ ῬΨ ὀδμ Εἰ τυ- | 

40 γντων ογόμεζεν δες 4 ἡ θ)εξαπατήτων, ἐθαύμασεν ἀρ Τχὴ τῷ γοομϑύῳ, δολ᾿ Τὴ Ν᾽ 
Υ γνησίων, Φησὶ, ἡ πολλὰ πεπονηκότων ὑμῴς, ΥΡῚ τῇ ϑαυμάξω ̓ ὅπερ ἰκθρμὸν ζω αὐ»: 

Ισ, Ὁ. “ἢ. 

ποι ὁμακ)ήσαοϑαι, ἡ πσοϑς τὸ πσοότερᾳ. ἐπλυώγανγεῖν. δὼ ἐν μέσῃ τὴ ϑππφολῇ δυλων 
ἐλεγε᾿ Τοσαῦτοω ἐπάθετε Εἰκῇ, Εἴγε Εἰκῆ. μετατίϑηαϑε. Οέκ Εἶπε, μετέλοοϑε, Γαλατ. γ ὃς 

δλλα, μετουτίϑεοϑς, τυτέςιν, Ογδπω πιφεύω, υὐνὲ' ἡχούαι οἰπηρτισμένξυ Τὴ τίω ἐπά- 
πίω, 



χοῷ α. 716 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

τίωυ, ὃ ὼ εὐ πάλι δὴν ὀμακ]ωνϑμου. στο δέῶυ σαι φέφερϑν προϑεπῶν, λέγ᾽ ἐγὼ πέ- 

σοϑα Εἷς ὑμας, ὁτι συ οὶὲν ἀλλο φρϑνήσντη, ᾿“Δτὸ πτῷ χα λέσαντος ὑμας ὧ χάριτι Χρ,.- 

φού. καὶ ζ κλῆσις 81 τῷ παΐξός᾽ τὴς ἢ κροίσεως ἡ αἰτίω,τῷ ἡοῦ, «ὠτὸς ) ὅδηγὸ καὶ] άν- 

ο΄ λρίξας αὶ δωρεδὼ δοιᾷ, οὐ γὰρ δξ ἔργων ὟΨὌὋ ὦ διχαιοσιούῃ ἐσώϑημϑμ. μᾶλλον ὃ ἡ ζωτα 
ἸφανιζαΣ κείνου, ᾧ ἐχῶνα τοῖτε. Τα γὸ ἐμαὶ σοί, φησι, καὶ ζὶ σὰ ἐμαὶ, καὶ οὐκ Εἶπον, ὑπὸ τῦ 4). ς 

αγίελίου μετα τίϑεοῦς, Δλλ᾿ ἰπο τῷ χαλέσαντος ὑμας Θεοῦ. ὃ,» ὦ φεικωδίςερον, ἃ 

μᾶλλον ἱχθμὸν ἀὐζις καταπλῆξαι, τῦτο τίθέκεν. (ὦ ἡὸ ἀπαταν ἀὐθυς βουλόνϑμοι, οέκ 
αἰ, ϑρϑως τῷ ἐποίοιωυ, αἰλλ᾽ ἡρέμᾳ ἐὺς ἿΜ ποραγμαάτων μεϑιςώντες, “ ὁγομώτων οὐ 
μεθίςων. τοιαύτη γὸ ἡτῦ αἰ σΟύλυ “πὰ αίη, μὴ γυμνὰ πυϑϑτιϑέναι ς ϑήφριφα, εἰ 

δ Εἶπον, υπότητο Σπὸ τὸ Χρατοῦ, ὡς πλόμους ἐμ ἡ λυμεάδας ἐφυλφξόντο. γιῶ ὃ 
ἀφέντες αὐζους ἐν τῇ πίςῳ τέως, ἡ τῇ πλόύῃ θυαήελίου ζχτϑέντες διομα, μ τ πολλῆς ὃ 
αἰγείας διώρυβον τίω' οἰκοδὸ μέζων, τ Εἰρηνϑέων, καϑούπερ τνών αἰ δαπετασματων, 
ὙΥΡῚ Ὑ ὀνομάτων τούτων κρυτηοντων ζυς τοιχωρύχους . ἐπεὶ δξώ ἐυαγίέλιον ἐχά- 

λοιὼ τίω ἑαυ" αἰπαίτξυ, χαλαῖς αὐτὸς ἡ ασοϑς Ὁ διομα μαχετεῃ ν ὃ εξρησιάζε- 
ταὶ λέγων" Εἰς ὅτερον βυαήέλιον, 12 

7 Ο οὐκ ἐςν ἀδλο. Αλλ᾽ ὀκ(φς ὅπερ παϊορῦστ (Ὁ νοσούντες ἐκ Ὁ ὑ- 
“εεναΐν β λοιπή όμενοι σιτίων, τοῦτο καὶ Μμωρκίωνος '᾿ονζωῦϑοι ἔπαϑον. ἐπελοφεν γὰρ 

ΥὟ Εἰρηνδέων Εἰπὼν, ὅτι ἰδοὺ ἢ Παῦλος εἶπεν, οὐκ ἐξιν ἕτερον θυαηέλιοι. Οὐδ γὺ 
“ὐοαδέχονται τοὺς θυαγίελιςας' ὡπόνζᾳ, ἀλλ᾽ ὦ μόγον, ἡ αὖτ᾽ παὐθέκύψδυτες ἢ συγ- 

χέαντες, ὡς ἐξούλοντο, τί δἶζυ ὅτὸμ αὐτὸς λέγη ,κτ' Ὁ βϑαγίξλιόν μιν, ἢ τὸ κήρυγμα ἴησϑ 9 
Χριτοῦ, ἐς! (ὦ δϊζυ πολλοῦ γέλωτος ζῷὶ εἰρηνθμα δῇ αὐνδμ᾽ " πλίω καὶ κατα γέλοιςα ἡ, 
ὀϑαγκαῆον διελέγιχήν αὐτὰ ΕΥ̓ΡῪ τους βύκόλως ἀπατωμδίους. τἰ δέζυ ἐφφυνϑμ ; δ, καν 

μυθλοὶ γράφωσι ὑυαγΐίλια, (ἃ αὐταὶ γράφωσι οἷν (8) ζῷ πολλα, ἡ συ δὲν αὐτὸ τοῦ τῦυ" 
γραφόντων πλήθους εἰς τὸ ἐν δὴ ωἰ Ῥαθλᾳρήσι) ᾿ὥασερ δὲ καὶ εἷς ἡ παλιὸ γράφων, ὺ 
εὐλυπία λέγῃ, Οὐοι ἐςν ὃν (ὰ »ραφόρδμα. Ν. ἕν, ἃ ὀυχ ἕν, ἐν τῷ Ὗ Ὑ᾽ γραφόντων Ὅρι- ἐς 

μῶ, αἰλλα' τὴ ζω τότητι ἑτερότητι “ΜᾺ λεγρνϑβων κρίνεται. ὅϑεν δῆλον, ὅτι ᾧ τὰ τιοσεί- 
ρωνἐυαγέλια, ἐν ὅ8ν ἐναγίέλιον. ὁτὸμ γὺ (ὦ τέοσαρες τὰ αὑτὰ λέγωσιν, δέκ ἔςν ἀλλο χαὶ 
ἄλλο ὀζρ τίωυ “ὟΜ) πποοσώπων Ὧ; φθοραὶ, ἀν, ἕν ὅζρ τίω ΔΜ εἰρηρϑῥων συμφωνίαν, σον 
ΜΝ ὁ Παῦλος «δὶ τριθμοῦ λέγφνιῶ, ἀλλὰ «ὐϑὲ αἰ οφωνίας τῶν εἰρηνϑέων. εἰ δ 

ἀλλο Ματϑαίου, ᾧ  Λουκὰ ἕτερον κῷ τίω δουύα μιν τῶν ἐπεγφαμμένων ἢ τίω  δὸν- 109 

μαύτων ἀχρίξειαν, καλοῖς Ὡπλαμθλρον.) τϑ λόλϑυ "εἰ ὃ ἐν ὦ τὸ αὑτὸ, παυσαίοϑωσαν 
αἰοκταίνοντες, ἡ ζξωτα ασολαποιούμϑρμοι αἰγγοᾷν, ὦ τὸ τοῖς ἀγαν πεισῖν 521 χατάδηλά. 

Εἰ μη νές εἰσιν (ὦ ζῳ οοέοσοντες ὑμας, ὦ ϑέλοντες λϑατρέναι τὸ ἐνατίέλιον ὦ Χρλςου" 

Τουτέςιν, ἕως ἐμ ὑγιαίνητε δ νοιώ, οὐκ" Ὠαγνώσεοε ἕτερον ἐναήξλιον, ἐως αδ' ὀρθὰ χιόπγει 
βλέπητε, κὶ μὴ διεφραμμένα, σὰ μη ὄντ φωνταζόμϑμοι , ὥασερ Ν᾽) ὁ ὀφθαλμὸς “{4-3 

παρροϑεὶς ἕτεροι ὀμθ᾽ ἑτέρων ὁρά ̓ οὑτωὺ νοῦς τῇ ΤΨ πονηραν συγχύσει ϑυλούυμδιυὸς λογισ- 
κῶν ὃ ἀρ τῦπ πίον Εἴωϑα. [σ᾽ 9 τῆ καὶ (Ὁ μανόνϑμοι ἕτεροι λυθ᾽ ἐτέρων φόν- 
τάζονται. αὐ) αὕτη χαλεπωτέρρ ἐκείνης ἡὶ μναψία, Οέκ εἰν τοῖς αἰοϑητοῖς, αἰλλ᾽ εἰν τοῖς 
νοητοῖς τίωυ β λοαίδίω ἐργαξορϑμη, οὔκ ἐν τῇ κόρη Μ᾽ τῷ σώματος ἐμ μῖν, ἀλλ᾽ ὡν τοῖς ὁ- 
φϑωλμοῖς τῆς αἱ φνοΐας τίω χαταςροφίω καζασχθυάζουσα. καὶ γέλοντες ὀβατφύψαι Ὁ 40 
Δ)αγίέλιον τῷ Κοιφοί, καὶ μέζω μίδν μένω, ἢ δ τέρριν ἐπτεισὶγϑν οὐτολίω, τίω “ὃ αἴδε- 

τορι ορὸ “ἢ ἡμερῶν "μόνων χαρνοτομοιεῦτες " ἀλλα δεικψυὶ ὅτι μικρὸν πο ὐδαποινϑὲν ὃ ὅλον ἵδιμῖνη 

λυμανέν, εἶπε ὃ εὐανίέλιον αἰαιτοέπέοϑαι. χαϑαπερ γὸ οὖν τοῖς βασιλικοῖς νομίσμα- 

σι αὶ μικρὴ τῇ χορ ανζρνς οἴβοκῤογαις, ὅλον ὃ νόμίσμα: κίφδηδον Εἰργάσωυ ᾿ οὕτω 
ὼ 
Ὁ 
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ἡ ὁ τὴ 9 ὑγιοῦς πί πιίττως Ω βεφιχύτατον λϑαπφέψας, το πόμτὶ λυμαμεῖ), ἰζῳ τὰ λίονα 

πολίων Ὅατῦ τῆς ΩΣ Ὃς. πού ζίνω Ε Ω ἰσὶν ῷ Φιλϑιξικίας ἡμας κράνον τες ἐγέχεν τῆς πσσὶς 

πῖς αἰρε τικοὺς κα σεως; ποϊ γιῶ Εἶσιν ( λέλρντες δὼ μέ τον ἐῃ νεδ καϊχείνων, αλλ. 

τὸ φιλαρχίας τίου δῥαφοροὶν γένεαϑαν : ; ἀχϑυὲ τώζαιν τί Φησιν ὁ Παῦλος, ὅ ὅτι ὃ δϑαγίέλιον 

» νδαν 34 ἀυῤτφε αν ὁ μικρὸν ὦ »σινοτομρια τες, “οὐτοι οὐ τί μικρόν, πὼς γὰ, ὦ τὸ καὶ ὯΝ “ 

Ρ' Θεοῦ κ᾽ ίσμα, λόχθντερ; ̓Οζκ ἤχϑυσοις ὅτι κὴ ον τῇ τα, λαιμά ῳ σειξζώτῳ ξύλα τίς συλλέ- 

ξας, καὶ αἰαν οὐτολζω ο΄ὐκθὼς, αὶ δύσὲ ζω τίω μεχίς ἑω, ἐχατίωυ διδώχκε δίκζω χὰ 

ει " "Οζά τίω χιξωτὸν μέλλύσαιν αὐἰδατοέπεσϑτι σηείξας ρα χθῖμα ἀπίλεινεν, ὑπ μὴ 

πυφόσηκούσας αὐτῷ δ δ κονίας ἥψατο: ; εἴζωσαςς ἀτοὰ ἡ, αζασις ; χα τὸ πῆς κι- 

19 ζωτῷ χαταπιαδούσης ἀψαοϑαι Εἰς πσαύτίου ἤγαγε ᾧ Θεὸν ἀγόμάκτησι, ὦξε μη- 

δὲ βρᾳχείας τυχῷν συπνωμης τὸς ζωτα Ὅλμμησανζαρ" ὁ οὅ δόγματα φεικτὰ ο Ὑὐπύῤῥη- 

τα λυμάιναίμδμος, οὔτ ἀὐπολογίας τϑίξεται ὁ συήνωμης: Οὔ ἐφ τα, οὐκέςν. ἀλ- 
λῴν αὐτὸ ὦ δζω τϑτοῖςι ὃ ποτῶν εἤτιοι ΤῊ κακδῖν, ὃ μὴ καὶ ὑοῦ ἣὌ μικρν τύ- 

τῶν ἀγόμακΊψν. τὸν τὰ [ μείζονα ΜΨ αμδρτημῆν ἐπεισηλϑεν, ὃ 671 σὰ ἰλῆοι τὴφ 
12 «τε σηχουσης ου ̓ τυγχόψει δίορθωσεως. καὶ ὁ ταϑεΐπερ οὑ τοῖς σώμασι (ὦ “ῇῥΨ πφαυ μέ κατα.- 

φοϑνήσειντεσ, πυρετὸς ὄτεκον κα ὁ σηπτεδῦνας ᾧ 9είνατον " οὕτω καὶ σχὶ τ ψυχὸν ὦ ὮῬΨ. μι- 
κρῶν Δ, “αὐροροξντες, τὶ μείζονα ἐ ἐπεισείγϑεσιν. ο ὁ δειναί, φησι,αἷθὶ τίωυ' "ηςείδν σφάλλεται, 

καὶ συνὲν μέγα ὅθ γν᾽ ὑτερος τῇ πίςὴ δὴ ὀῤῥώται τηκόρϑῇ, αὑπσυκενομδνος ὃ ὅ χὰ ὥ.- 

οϑν,τίω αϑρισίλν παρέδωκεν" ΠΝ αὔτο {μέγα δεινόν. ἄλλος αϑδοξωωλεὶς, ἠπείλησε 

20 ᾿ὐποφήσεοϑαι τὸς ἐγ πίσεως "αἰλλ᾿ Οὐεὰ τϑτο ἀξιον ϑμφείας. ΘΡΎΝ ἢ γοργεϑρτί, Φινι, 

χὰ ̓ϑυμῷ, χα μνεία, ὡς αὐ ον τοιαῦτα καθ᾿ ἐκίς ζω ἡμᾶραν αἰμδοτόματα ἐ ἐπτισοι ό.-- 

ἐδια, ταὶς ; ὀκκλησίαις, ὅδ τῦτὸ χαὶ ̓ καυτοιγέλαιφοι γεηδγαμϑμ καὶ Ἰουδαίοις, ἡ ἕλλησιν, Εἰς 

μυξία, τῆς ἐκκλησίας φαζορδύηρ, εἰγυ»» ὦ ἶδα' τίω ϑρχίω πόση διαν “Μ είων 

ϑεσμιων Ἰπειχφοριῶτες κϑ) (μικρϑν νι αὐ δακινῷ, τὴ τὴς ποξλσηχούσηρ ἐτὺγ χόμον Ἰπτιμήσε- 
21 ὡς, οὐκ αἴ ο δρῶν , ἐτώϑη λοιμὸς, χρὴ τοσυύτος χέμων (αὶ ὠκκλιησίας τατέλαθεν. ὄρϑω 

»ϑιῶ ὁ Παῦλος πῶς τίω «ἰβετομέω, λϑαξηπεν τῇ εὐαγξελίου χαλά, νοῦ δὲ Εἰσι πολ- 
λοὶ δῇ ἡ ἡμῖν χαὶ τίωω αὐτίω Ιουδαίοις γηφευογτες ἡμέραν, σ᾿, σαζξατα τηρϑεώτερ ὁμοίως᾽ 

καὶ Φέρνρδν ἐπλυναίως, μώλλονἢ ̓ αλαιπώρωε, ταὶ τὶ Ι λέγω τὰ Ἰουδαίων: Ὁ! Ὁ» ἐλλίωων 

ἐϑν πολλὰ τραὶ ἧκσι ὃ ἡ ἡμωπέρων φυλφίηεται, »λοιδονισμεὶ, σι οἰωνσμοὶ, χαὶ ' σύμβολα, 

40 χαὶ ἡμερανν φἷϑατηρήσεις, χα) ἡ καθὸ τίω “Ἄμεσιν ασυυδ, Ὁ, ποὶ πάσης. εἰσετξείας γέμοντα, 
)θαμμαπήα, ἁ ὡ Φκτορδύων Υὔυ' “παιδίων ῥλέως Ἐχὶ κακῷ τὴς ἑαυ (μωντῆασι κι- 
φαλῆς, ὧν «οροιμίωι παιδούοντες καταλύει τὸς πῇ ϑρέτης πόνοις, αἱ ,ἰασὸ τίω 

πιπλόνηρμδμίω τυραννίδα, τῆς Εἰὐοδδυϑνης το τονε αὐ ἿΜὲ άλϑντες μέφρο. Εἰ ὃ τὸς αἴξετε- 

μϑονδβοις συνιὸν ὁ Χ λεὺς ὠφελᾷ, τς τοσοτῶτα δχισυρφυδμοὺς καιχα  τἰ τοσῦτοι ἡ πίς!ς Εἰς 

45 σωτηράθν ὠφελήσει. λοιπὸν; καίτοι ἡ αὐἰξετομὴ «ρα Θεοῦ δεδουϑύη 2, ἀλλ᾽ ὁμῶς Ὁ 

ἐλυμα νει» ᾧ εὐαγίελι λίῳ οσὔχ χϑηρῷ ᾧ τολουμϑρη, πλύτα ἐπεκῆω ὁ ὃ Παῦλος ὥς αὐτί 

᾿πεεικόναι. ἐταὸ ἅ ̓ Παῦλος πιῇ ἐϑαίν ̓ἰσδαϊδι τοστευτέωυ ὑποιείην απουδέω, Ὡΐ' 
ἀχαίρως ἐφυλσῆη, ἡ πμεεῖς ἢ συτῖδ' πίω ὑλλωνικίω οἴξοωψοιδν (μων υ: ποῖδν 

οϑίηνδῳ πολογίαν! δζᾳ ζωζᾳ ον ζᾳρᾳχαὺς χα ̓ορύξοις νι τοὶ ἡμότερα, τᾺ 'Θ κϑ- 

4ο ϑντευόμϑμοι φοϑνήμμαιτος ἐμπληρϑύντερ πολλοῦ τίω (ξν λὐέτρενψαν, χα] 'ὦ ἄγω κύτῳ 

γἘγρηται. κἀν μικρϑν »διρὲ ἐγκαλέσῃ, Α( στήύοισι τὰς αῤγνίᾳ, ὯΝ κοικῶς ἡμεῖς, αὐτὰς 

ἐπαιδυτειθήσαμϑυ. κα τοῖν εἰ ιὰ μρηϑηρότεροι, ἡ μυρίων ἦσειν κακϑν γέμοντες (ὦ α᾽ο-- 

ἐζώτες, Οδοὲ ἕπτ τω] μαϑητῇ ἢ ἡ μς εὖ αἴθακούων. Εἰγὰ αἷδὲ ἍΜ Ἰουδωίων διδωσ-- 

κοίλων φησίν Οτι Ὧ ἐχί της Μωύσέως χαϑέδρας ὠκαϑισαν, αἰκούεοϑαι δίχφηοι χορδαὶ Μ47θ.κγ.0. 

.}}} 
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ὉΝΦ μφιϑητάνομδμων δ Θἶεν, καίτοι ἔργα Εἶχον ὅτω πονηροὶ, ὡς (ὧν μαϑνίζς κελεύ- 
σαι μιῇ  ζηλνιῶ, μηδὲ μιμεΐαϑαι ὠκένα, σίνος αὖ Εἶν συήβώμωης ἀξιοι (Ὁ (δὰ τῆς ς ἐκ- 

κλυσίας πρρλέδρους τὸς τῇ χά εατι τῷ Θεοῦ μετ᾽ Ἐχιεικείας ζώνζι δ 9. τῆνοντις καὶ 

χατιπατοιώτες ἃ ; Εἐγὰρ ἀλλήλους κρίνειν ἐυ ϑέμις, πολλῷ μᾶλλον τοὺς δϑιδασκαίλυς. 

8 Αλλακανε ἐγώ, ἡ " ἀήελος ἐξ οὐφανού βαγελίζος ὑμὴν τἷν ἃ δ ελαίξετι, ἀα)ε- 

( ἔσω. Ορᾳ (ὑμυεσιν ξἰποολικέω. ἥᾳ ὙὉ μι ᾿ τις λέγῃ, ὅτι κεγοδὸξίας ἐνέκεν 
πα ἴδια" συγιροτῷ δυγιατα,ὺ ὁ ἑαυ τ' αὐεϑεμάτισεν. ὯΠ ἣ ᾧ Εἰς ἀξιώματα κατέφϑ.- 

29), Ἰαίκωζοι καὶ Ἰωλωνίω, δὶ τοῦ ᾧ ἀὐγξέλων ἐμνήσθη. μὴ γὰ μοι Ἰφίκωζον Εἰπῃς, Φη- 
σί, ὑωλύνίω. κα γὸ ΤΠ φόϑτων αήξ λων ἡ Ἧι ἿὮἋΜ ἐξ ὐρανοῦ Αἰ σφϑείρων Ω κήρυϊς 

μα, λθα)εμαξ ἔζω. ὀχ ἁπλώς Εἶπεν, δξοὐρκνοῦ, ν᾽ ὅ),5, ἀΚὦ ἱερᾷς ἀγίελοι ἐκα.- 

Μαλαχ. ἐζ. λριών (Χείλη δ ρὶ ἱερέως φυλάξε,) Ἵ) γνῶσι ̓  μον ὀκζητήσοισιν ὧκ φόματος στ, ὃ ὅπ 

Δικ. “ς, λ. 

᾿ Η ἀγα (βα, ἀλλ᾽ αἰφορμύρυς διδόντες ὑμῖν καυχήματος. ὲ πάλιν, Ἐμοὶ δ Εἰς ἐλοϊχιτὸν ὅθιν, πα 

ἀπρλος Κυρίου πὸρτοκράτορϑ6 δβιν)} ἥᾷᾳ μη τούτω νομίσῃς «γί λυς λέγεοϑαι νι τῇ Ὁ 
ἐἰρλυου πολϑήκῃ ζωώ λύω ϑουυαίμεις ἡνίξαν. ὼ Οὐκ Εἶπεν, ἐα; «ὁγαντία καιταίε ἐλλώσιν, 

Ὰ αἰατέπωσι τὸ ὁ πῦρ, Ἂ αἰλλα;, κὠ μικρόν γ ἐναγίελίξωνται π  ἐνηήελισοί ῖθα κἀν τὸ τυ-- 

Δ αὐ ϑαχινήσωσιν, αἰα Ἅμα! ἐσώσειν., 
3 Ως πϑϑείρηχα, ὁ αὐ πάλιν λέγω. Τα 5) , Ἰγομΐσρς ϑυμεὺ ῷ; ῥήματα 

4ἢ, ἢ ̓αὐπβουλιχῶς Οὐρλοϑαι,ηκτ ̓(μυωυρπαγάν τινα, δούτερον ζα' αὑτὰ παλὺν τίϑησιν. 
δὴ ν) ϑυμῷ τ πρεραρϑεὶς Εἰπεῖν, κῷ μιατοιγνοίη ζαχέωρ" ὁ ἢ δυύτερον (ὶ αὐτὰ λέγων, 

»ίοισιν ὅτι κρίνας οὕτως Εἶπε, αὶ [ παϑϑτερθν Φ τῇ γγώμιῃ κυρωσας, τως ὀξωύεγκε ὃ λε- 

αϑύν. ὁ δὼ Αὐρκάμ ἀξιούμϑρος πέμψαι (Ὁ Λαξωρον ἐλενν, Ἔχοισι Μωύσέα, και 
εν ποφυζ' ἐδυ μη κείνων αἰχουσωσιν, οὶ ἱγεκραν αὐιςαινϑύων αἰκϑούσονται " ζξῶτα 

ἢ) αὐτὸν Εἰσαγή λέχϑντοι ὁ ὁ Χοιτφὸς, δεικγες ὅτι καὶ ὑνεχροδν ἐγειφρυδβων εἰξιοπιτοτέρας τὴ βυ,- 

λέται ζᾳῴ γραφάς. ὁ ) Παύδλος ( ὁτὸν ἢ ΤΙαῦλον Εὔπω, (ὃ Χοιφονπάλν λέγω᾽ αὑτὸς 

Ν᾽ ζω ὁ κινῶν ἀντν τίω ψυχὼ γὺ ἀγγέλων ἐξ οὐρανοῦ καταβξαμνώτων αὐζὶ που τίδησι 
ὼ μαλᾳ Εἰκίτως. ὦ γδβάήιλοι, κν μεγαίλοι, δλλὰ δοῦλοι ἢ “λερτιρμρὶ τυγγόῤε- 
σιν δγτες᾽ αἱ ὃ γβάφαὶ πᾶσαι, δὶ ἰαἶϑα σίϑλων, ὥλώ οὖδα τῷ Μ' ὅλων Θ εοὐ διιασότου 

γραφήσει ἐπέμεφιϑησαν, “ἰδ τῶτο Φησιν, Ἐλὺ ὡς ὑμας ς δ) αήελίσηται πῇ ὃ ὁβυγγ-- 
πιλισεί θα ὑμίν. Καὶ οὐ Εἶπεν, ὁδῴα, ὶ ὁ δεῖνα, (ἰμωετὼς σφόδρα ἃ αϑεπα.- 
ἐϑῶς,τί ἀω ἐδ λοιπὸν ὀνομ" μγηοϑία τοσαύτῃ χισαιϑμον αὐαρθολῃ, ὡς ὦ ὡ- 
πϑρτας ὃ τὸς αἱ αἴωγὺ τὸς καίτω ὠϑελαξῷ,; κ δ τ τὰς δϑαήελιαᾷ κα ὦ «ἤΐλουρά α- 

14εματίσαι, πὸ ἀξίωμα «πιίγραψι" δζ. ὃ τῷ ἑαυτὸν, πάσαν οἰκειότητα ᾧὶ γνησιότη.-- 

τα. μὰ ,γδν μοι Εἴπῃ-,ὃ ὅτι ὡ (ἰωαπέτολοί συ ἡ ὁπώεοι ὥωτα λέφρυσιν᾽' Ουοῖδ Ὁ» 

ἐμισαυτοὺ ὑ φείδομαι τοιαῦτα κηρύῆοντος. ζτα: ὃ οὐχ ὡς καταγινώσκων Ῥ Ὡἀποσόλων Φησὶν, 

Οὐ ὦ ως φὐβαθαμόντων ὃ κήρυγμα, ἀπαγε ( Εἴτε γὰρ ἡμεῖς, Εἰτε ἐκ ϑνοί, φησιν, 

ὅτω κηρυοσορδν ) λα δύξαι βουλόνϑμος, ὅτι ἀξίωμα ασδόσώπων ἐυ κρϑλσίεται,ὅ-- 
τὸμ αἷδὶ ἀληθείας ὁ λόγον ἡ. 

1ο Αρτιγὰῤ δ, ϑούπυς πείθω, ἡ. Θεὼ ἡ ᾿ ζητῶ αἱ, ϑιοϑΐποις ̓ ϑιρέσκειν: : Εἰγοὶ ἐπὶ 

δύ,ϑούποις ἢ ἡρέσχϑν, Χριρὺ δουλοῦ Οὐκ ἐν ἡμέω. Ἑὶ δὶ ὺ ὑμαξ, ἡπάτων, Φησὶ, 
ζῦᾳ λέγων, μη τὸν Θεὸν διωύαμαι τ Ῥαλογίσαοϑαι τονΐᾳ υὐπέῤρηται τῆς αἰ σηίας 6 Εεἰ- 

μ 

20" αγυμὴ 

το 

τ 

Ὡς κι νερὰ 

33 

δότα, ᾧ ᾧ ᾧ πᾶσαί μοι ααουδὰ 1. ποθρτὸς ϑὴρέσκειν; Εἴδες Φρϑιημα Ὑὐποσολικόν ; Εἶδες 40 

ὕψος β᾽αγίς λικδι; τὸ αὐτὰ ἢ Φύσα καὶ Χ) Κορωνϑιοις χικίλλον ἐλεῖν, Οὐχ ὑμῶν ὑἰπυλομού- 

ὑφ᾽ υμϑὼ λϑακριϑώ, ἡ οἰ συὸ δῤ,ϑ 69 πίνης ε ἡμέρα. ζ) , γὃ μια ϑηταῖς διδασκαλος ὧν ἀ.- 
ταγκοίζεται υἰπολθγείαϑτι, αἰ σπσονϑμω ἃ « ̓ ἀρ »ϑυσαναιετ ἢ ἢ οὐ δὲ ἰποιοιλο( μὴ διυοπὼὴ 

αλλὰ 
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δαὶ δζρμ Ὁ οὐχολίαν ὁ Ἢ ἀπατωμδμων γνώμης, κὶ ὃ μὴ σφόδρα ηἷ ἀὐζῖς πιφευροῖ,, 58 
ὁ τα Εἴρηκε μονονουχὶ λέγων" μὴ γὺ ὡρὸς ὑμας μοι ὁ λόγος ὅθ, μὴ γὰβ δὺ, δοφποί 
μι δικοίζειν μέλλοισι; απϑϑς (ὃ Θεὸν ἡμῖν ὁ λόγος ὅ6], καὶ αὐτῷ τῦν᾽ θβὐϑωωυών ΨΜ' ςκᾷ ἁ- 

πότ πυραήορδυ, ἡ οέκ αὐ Εἰς τοσούτον ἤλθονϑρ αἀἰϑλιότητος, ὡς μέλλοντες ὡσολθγεῖ- 

5 οδῳ τῷ πόμτων διασύτη ἰῷ ὧν κηρύῆομδυ, {9 Φϑείρειν τοὶ δύγμιατω " ὦςε ὁμοῦ 
ἰπολθχϑύμϑμος, ὁμοῦ ἢ αὖ δβχατεξανιςαίνϑμος, ωῦτα τόϑεικε. ὥν ᾺΡ μαιϑητθυομϑῥῶς 

οὐ δικάξειν" τοῖς διδεισκαίλοις, δλλαὶ πιξεύειν γόϑσῆκαν. Ὁ ὃ αὐτεςράφη ἡ τάξις, χαὶ 
κριταϊ χα ἰδ εαϑέ, φησι, μαΐϑετε ὅτι τῆς (ὦ πὐσϑϑεύμας ὡπολογίας οὐ πολιξ μοὶ λόνος. Ὁ 
ὃ πὸ αἱ φ (ὃ Θεὸ ποραἤομϑν, ἢ ὡζε "ὠκᾷῴον «ἰθὲ δογμν ὠπολογήσαοσαι τύτων. ὁ 

0 (ζ γὸ αγιϑεύποις θέλων πεῖσοι, πολλαὶ ὕπουλφι ποιζ, ἢ διεξραιμνϑβα, ὶ αἰ παίτη κάρη.) 
ὦ ψεύδει, ὦςε πεῖσαι ἡ ἐλᾷ τέων γ᾽ αἰκονόντων γνωμέυυ. ὁ 3. Θεὸν σοίθων, ἡ Ὡἰρέσκειν 
ὠκείνῳ απουδουζων, αἰ πλῆς δεῖται ὀχρνοίας ἡ καϑορόις  αγεξαπάτητον γὸ Ὁ ϑεῖον, ὅν 
δῆλον, ὁτ| καὶ ἡμίᾷς, φησιν, οὐ φιλαρχίας ἔέχαν, Οὐ ον ὧξε μαϑηζ ' ἐχάν, οὐδε τὴς χἷν΄ ἡ- 

δ ἐφιένϑροι δόξης ζωῦτα γραφορνϑμ. οὐ γὸῦ αγ,ϑούποις δρέσω ἐασουδοίκα νϑρ,νλὰ 
15 Θεῴ.εἰ ")» ἤϑῳλοι αν, ϑέφποις ρέσχεν, ἔτι (Ὁ Ἰσδοαίων ἡμέων, ἔτι Ὁ ὠὀκκλησίαν ἐδίωκον. 

δ ) ἔογους ὁλοκλήρου, καὶ οἰκείων, ὸ φίλων, καὶ συγενωίν, ὶ δόξης τοσωωύτης καζοιφρϑνήσακ,ὼ 
αὐταλλοξαίμϑρμος τύτων διωγμμουξ, (ρας, αὶ πολέμοις, ἢ ϑαναίτους καιϑημεξανοιᾷ, δὺ-- 

δηλον ὅτι ἡ ζοιῦτα, ὦ λέγω γιῶ, οὐ τὴς ἦΨ αν,ϑοῦπων δόξης ἐφιένϑμος λέγω. «τῦτο ὃ 

Εἴρηκεν, ΩὉ μέλλει νὴ τὸν πότερον αὐτο διηγείοϑει (δίον, κὶ πίω αἱ ϑρ09λν μεταζολέω, 
20 ὸ δεικγιωίᾳι δὲ ὠωργών ὐποδείξεων, ὅτι κἴθ᾽ αἰ ληϑείας μετέφη, ἵνα, μὴ νοωμίσωσιν, ὅτι ἀύζις 

 πολοχρύμϑμος ζᾳ ὅτου ποιᾷ, αὶ ἐχόρϑωίσι. δχρ' ττο αρολφπεν᾽ αὐτι γδραν,ϑούποις πεί- 
ϑώ ; οἷδη γὰῦ Εἰς κα! 69. 1: ἀσολσήκοντα (σοβς τίω Τὴν" μοιϑητϑυομϑβων δίόρθωσιν καὶ ὑψη- 

λὸν ὁ μέγα τι φϑείεαϑνρ᾽ καίτοιγε ζωῦ ἐτέρωϑῳν (αὶ υἱποδείξᾳς ποιήσκιοϑιυ τῷ μ᾿ ἀἰλνϑείας 

χηρύῆεν, πὸ ΝΜ σημείων, πὸ ϑαυμῖν, πὸ ἮΝ κιδυυύων, δπὸ δεσμιωτηθίων, 

25 Ὡἰσπὸ ἴῥ καιϑη μερλναίν θοιναύτων, Στὸ Ὁ λιμοῦ τῷ δίψους ἢ τῆς γυμνότητος, ϑτὸ Ψ ὠλ.- 
λων Μ' Οιούτων. δυλ, ΤΡΤΝ οὐ ασδϑς ὥν ψϑδαποςύλυς, δυλα ασοϑς ἔν ἰποφύλνς ἢ 

λόγϑο ζιῶ αὐτωϊνιῶῦ, ἰκ φνοι ὃ αὶ τώτων ἦσοιν κεκοινωνηκότες, 0" κινδευύων λέγον, ὁτέρωϑεν με- 
φοδυῦει τὸν λόγον. ἐπεὶ, ὅτε σὸς «ὄν; ψῴδαποτύλυς ἀπετείνα», οὕτω χοφϑσοΐγά τίων' 
σύγκρισιν, τίου' οὖν τοῖς κινδυώοις τ σπσο μονζωὼ εἰς μέσον φέρων ᾧ λέγων᾽ Διαίκογοι ΧΧολφού εἰ- 

30 σι; κρ,ραφρϑναδ λοιλαΐ, αἰ χὺρ ἐγὼ, ον κόποις αἰθεοσυτέρως, σληγαῖς χ᾽ πρύαλλόφως, 

ὧν φυλαχαὶς οἰθ οσοτέρως, οὖν θανάτοις πολλάκις" γε μϑβ τοι τίωῦ παοϑτέραν αγαςροφίω 
λέγη, χω φησι᾿ 

11 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, αἰδελφοὶ, ὃ βὐαπέλιον ὃ εὐαελιοϑὲν κύ πο’ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔς! 

κτ' ἀγϑοφπον. 

33 1΄1΄1ΆὩ1 Οὐδέ» ἐγὼ οϑὰ αὐ, ϑούπου χὐρέλαζξον ἀὐ', σὐνδ' ἐδιδϑωι θύω, αἰλλα δὲ 

Ὡσοκαλυψεως ἴησου Χριφοῦ, Οδᾳ πῶς ἄγω ὼ κάτω τῶτο διίονείξεται, ὁ τὸ 

Χριςοῦ γέχϑνε μιαισιυτὴς, Οὐκ αν, ϑοϑων μεσιτεύογτος, ἀλλ᾽ ἀυθ᾽ δὶ ἑαυΐν κουταϊιώσανπς 
τπυκαλύναι τέω γνεῖσιν αὑτῷ πᾶσαν. ὶ ποία τοῖς ἀἰπιτοῦσιν ἐπύδειξις δ μοιτ᾽ λυ τῷ τὸν 
Θεὸν ϑἰποκαλύνψαι σοι δὲ ἑαυ, ἡ μεὴὴ ϑχοὶ μέσου τινὸς τὰ “πτύῤῥητα ὠκᾷνα μυςφύρια ; ἡ τσθ9- 

4. πέροι ἀγαφροφή, φησιν. οὐ γὼ αὐ', Εἰ μὴ Θεὸς ἧς ὠκκόηυπήων,οὑτως α,ϑρ9θλν ἔσαν μετα- 

ζολίώ. ὦ ἃ ΝΣ αἰσοῦ ἀν, ϑοθπων διδωσκόψνϑροι, ὅτὸμ στροϑροὶ ἡ ὄζρκοιφς ὦσιν ἐν τοῖς 
οὐνδυτίοις, “ερόγου διέονται (ἢ πολλῆς τῆς μη χόμὴς πσϑϑς ὃ ποιοϑίωψαι " ὁ ἢ οὕτως αἱ ϑ6Άον 

μεταςαῖς, ὃ οὖν αὑτῇ τῇ τὴς μαρίας αἰκ μιῇ καιϑαραΐς νήνψας, εὐϑηνλον ὅτι ϑείας τυχῶν ὄψεως 
ὃ Δδενκαλίζ, ἀἰϑούνασεὴς τὠωλαρδαφὴ ἐπϑμἤλθενυπίων, “μὰ αῦν ἀἰαγκεξιτα 

ξία 

Κορ, αν. ΚΎο 
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«ἰδὲ τῆς χορτέρρις αὐτοὶ διηγήσουοϑαι αναςροφῆς, ἡ μδδτυροις ἰὐοις καλά} ϑρομέ.- 
γῶν. ὅτι μϑ μὲ) κοτηξίωσεν ὁ τῷ Θεοῦ μονολιυὴς ὸς δὲ ἑαυ γ᾽ μα χα λέσαι ἐκ Υ οὐραι-- 
γαν, ὑμᾷς οὐκ ἴξε {πῶς γὸ, (Ὁ μὴ παρόντερ!) ὅτι ὃ διώκτης ἡμιδυν, σφόδρα ἴξε. καὶ γὰ β μέ- 
δῶλς ὑμδμή στφοδρότης ἡ ἐ μὴ διεδὺϑη κατοι πολὺ ὦ δῴίφη μα ΓΙαλαισινών  Γαλοαδν᾽ 

ὧξφῳ οὐκ δῤ τοσούτον διέξη κὶ φήμη, Εἰ μιὴ πολλή [Μ᾿ γυονϑῥων αἰ πιρρολὴ ἑώ, αὶ πᾶσιν α- ς 

φήμπος, δ ίφπον; 
13 Ἡκούσατε "ὃ τίω ἐμοῦ ἀαφροφέωυ ποτε οὖ ῷ Ιουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾽ ,'πῇ- 

(ξολῶυ ἐδίωκον τίωὐ ὠκκρονσίὰν τῷ Θεού, ὸ ἐπύρϑοιωυ αὐτέω, Ομράς πῶς ὄκαφον κα’ 
Ἐχετάσεως τίϑησι, τὸ σξκ αὐογουύεται » γυῥαπλοὺς ἐδίωκεν, δρλὰ θ᾽ αἰ πιρῥολῆς ἀπά- 
σης, ὶ Οὔκ ἐδίωκε μόνον, ἀἰλλαὶ καὶ ἐπύρϑει, τ τές!, σξέσοι ἐπεχείρει τίω ὠκχκλησίλν,κοατα- τὸ 
φρέψαι, χαϑελφν,ἀφλυΐίσαι. πἶη γὰ  πορϑοιώτος ἔργϑν. 

14. Καὶ πσοϑέκοτῆον οὖ» τῷ Ἰουδαϊσμῷ αἰ πολλοις [μνηλιχιώζο, ἐν ῷ δρᾷ μου, 
κὐἰθιοσοτέρως ζηλωτὴς εἰ π’ωῤχων δῥ' πατοικδίν μου αρϑαιδύσεων. 

ἵνα Ὑδ μη νομίσῃς, ὅτι ϑυμοῦ Ω πράγμα ἑωὶ, δείκψεσιν ὅτι ζήλῳ Ὁ πὸ ἐποίει, Εἰὰὲ 

) κατ᾿ Ἰχί οὐκ Ὁιπὸ κριοδοξίας, συνδ ἔγϑρας ὠκδιώκων, αλλ ὦ ζηλωτὴς τς δὴ κατ γνῶσιν, ᾽ ὩΘΡ ὕ . 

αὐπτωρχων δι πατοικϑίν μου χρῬαιδύσιων. ὃ δὲ φησι, τῦτο ἔων" Εἰ τὰ κ᾿ τῆς ἐκκλησίας 
οὐ δὲ δ, ϑο πον ἔπογρατῆον, ἀλλα ζμ ζῆλον ϑεῖον, ἐσφαλρϑμίον μϑμ, ζῆλον ὃ ὅμως, πώς 
πιο εὐχὸ τῆς ἐκκλησίας τρέχων, ἢ τίω ἀλήθειαν Ἐλιγνοις, ὀχρὶ κενοδοξίαν ζωῖτα ὧτδ4:- 

τωγείγὰ» ὦ ῷ σφαΐλλεεϑα, Οὐκ ἐκροίτει μου παῖϑος τοιούγον, αλλ ὁ τῷ Θεοῦ ζῆλος 
Ἰχὶ τῦτο με ἡγαγό, πολλῷ μάλλον, ὅτε τίω αἰλήϑειδν ἐπέγνων, πιίσης ἐἰπηλλαλϑαι τοιαῦ- 20 

τῆς δίχμιος αὐ ΕἸζω τ ασονοίας. ὁμοῦ τε γὺ μετές ἴω πσδὲς τὸ τὺς ἐκκλοισίας δῦγματα, 

ὑ πᾶσαν ὠπεδὺυσοίμέιν παδόληψῳ Ἰουϑαϊκίω", πολλῷ πλείονα ζῆλον ὐνζοῶ Ἐχιδιιξά. 
εϑμος" περ ὅδ, σημεῖον τῷ μ᾿ ἀληθείας μεταφηναι, ὃ ἕνλῳ κοιτυχόρϑρον θείῳ, ἐπεὶ εἰ μι" 

αὔτο ζω τί ἕω τερον, Εἰπέ μοι, ὃ ὐδασκίαξον δ μέοϑαι τοσαὐτίω μεταζολίω καὶ ὕδριν 
ἡ μῆς, ἃ κουδυωυς ἀνέσεως, καὶ ταλαιπωρίαν ἀδείας ἀλλάξαοϑαι ᾿Οὐκ ἔςιν οὐδὲν, ἀλλ᾽ ὁ 15 
γὴς ἀληϑείας βρως μόνος. 

:ς Οἷι καὶ θὐδύκησεν ὁ Θεὸς,ὁ αἀὐφοράσας με ἐκ κοιλίας μῆς ΠΑΝ καλέσοως ὅγᾳ πῆς 

δδέιος τυ, 
1ό Αποκκλύνψαι 42) ἐὸν αὐτο ὧν ἐμοὶ, ὕα, δαπελίσωμαι αὑτὸν ἐν τοῖς 

ἐϑνεσιν, ἐυθέως ὁυ αγοόσανοϑέμέιν ((ρκὶ καὶ ματι. Ομᾳ τί ππουδοζει ον- 39 
ζωῦϑα δύξω, δη ὼ ᾧ “Θόον ον ἐγκατελεί 49», δζα' χιγάν οἰκογομίθν στέρρητον αἰφεί.. 

85. Εἰγὰν ἐκ κοιλίας μωΐδος αφώριτο “νέαϑοιι “ἐἰπύφολος, ᾧ κληνθέωαι πσδὲς πίω 
οἱ φονίαν ζιυτίω, ὠκλήϑὴ ὃ τοτε,ὸ μαι κλινϑεὶς ὑπο ήκυστ, δῆλον ὅτι ὁ Θεὸς δὲ Σἰσβ- 
ῥητὸν ἔνα αὐτίαν ἀὐεξαλλετο τέως, τίς δξζυ αὑτὴ καὶ οἰκονομία νζώχα Ἷ ἐμοδ ασοϑοίμιον 

ἀκούσαι κενγήγατέ, τί δύποτε οὐ μῦν ὅν δώδεκα αὐτὸν ἐκαλεσεν᾽ ὄνλ᾿ ὕα μὴ τῷ χατε- 35 

΄πείχοντος ὠὐσποςοὺς, μακρότερον ποιήσω (δ) λόχϑυ,αρ Ῥακαλαΐ ἡ ἐγὼ τίων ὑμετέραν αἰγαπην 
μὴ πόμτὰ Ὁ ἐμοῦ μόνϑανειν, λα ἡ δξ ἐαονδμ) ζυτῷ, ἡ (ὃ Θεὸν :Ῥακαλῷ ἀἰσο- 

καλυ εἰν ἡμιν ἢ Εἴρηται τις αὐπῷ τύτων λόηϑό, ὅτε οὐδὲ τῆς μετοιϑέσιως εἰντῦ ὃ ὡροσ- 

γηϑθλας “σοὺς ὑμας διελεχόμῖθω, ν νος ἔγοκεν Σιαὐλον αὐ7' χα λούμϑδμον, Παῦλον ὁκά- 

λεσιν, Εἰ Ἐχιλέληοϑε, ὠτυγντες ὠκεύῳ τω βιδλίῳ, πόύτα Εἴσεῶῶε τα, τέως 40 

ἢὶ τῆς αἰκολφυθίας ἐχα θα,ἢ σχϑπτώμϑῳ σταῖς παλιν διείκγεσων συθδν αἱ, ϑούπιον αὐθὶ αὐ 

“ολρηνϑμον, λα πόρτω τὸν Θεὸν τά κατ᾽ αὐἴὸ ΜΖ πολλῆς οἰκθνομοιῶτα, τασϑϑνοίας. ὦ 
χαλέσοις οΓῷ τῆς ἡϑριης τῷ ὁ Θεός φησι, δζα τίω Ὡιρετίω εἰντωκεκλοικέγαι αὖτ’ 

Πρ ρξ. ϑιο. (Σκεῦος ΝῚ ὠκλογῆς μοί 81, ασοὶς ἢ Ανδόηυΐαν ἔλεγ, τῇ βαξάσο ὃ δγοικαὶ μΥ ὀωπω 

' ἐθνῶν, 



"“ χἀι᾿ι» 
ἰὑωλῶι 
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ἐθναδι,ἃ βασιλέων, τουτέςιν, ἱκαψὲς ὀζρεκονῆσαι ὃ ἔρηγϑν ἐχιϑιᾷξαι μέγα) (αὐτίω πίω αἱ- 
ᾧδυ τῆς κλήσεως Π͵ ϑησιν᾽ αὐτὸς ἣ πὸυταχοῦ τῆς ϑήέρος Ωὴ φησι ὧ πὸ ὦ Τῆς Φιλαν- 

»ϑοοπίας «το τῆς ἀφαῖτυ, ὅτω λέγων" ΑΥλ᾽ ἠλεήϑέωυ, οὐχ ὅτι ἰχϑιυὸς ἡμιάυν, οὐσὴ, “Τιμι ες. 
ὅτι ὀχατήδειος, ὍΛλ να οὖν ἐμοὶ ἐ»δείξηται τίωὐ πᾶστιν μακροθυμίαν ασδὶς κἰασοτυπώσιν 

᾿ ὟΝ μελλόντων πιφ’ θύειν ἐπ αὐτῷ Εἰς ζωζωὼ αἰώνιον, Εἶδες ζουπεινοφ οφσιωύης ἰπυβῦο- 
λίω: δε τῶτο ἐγώ, φησιν, ἡλεηϑίω δια μηδεὶς πὐπογνῷ, ὡς τῷ πόμτων ἐύ,ϑοόπον και- 

κίφζου Φιλαν,ϑοφπίας ἀἰπνλελαυκότος. τούτο γὸ δηλ! οὖ τῶ Εἰπεῖν, ἵνα ον ἐμοὶ ἐν 
δείξηται τίω πᾶσαν μακροθυμίαν πσδϑς κ αυοτύπωσιν “Μ᾽ μελλόντων πις΄ θυεν ἐπ᾿ αὐτῳ;, 
εἰ ποχαλύναι Τ ἐὸν ἐυτῷ ὧν ἐμοί δ ἀλλωχοὺ δὲ Φησιν ὁ οτος, Οὐδεὶς πώσκει τὸν εὸν Δυκ.", κῷ, 

το Εἰμὶ ὸ πατὴρ, ἢ φυ εὶς γινώσκει τὸν πατέροι, Εἰ μὴ ὁ ἡὸς ἢ ᾧ ἐν βέλητα ὁ ἐς ζσοχᾳ- 

λύψω. Εἶδες δὴ, ὸ πατὴρ δ, καὶ ὁ ἰὸς πατέρ ἐἰπικαλύφήει; ὕτω καὶ Ἐχὶ τῆς δόξης, ἢ 
ἐψθοδυξαζει πατέρ, ἃ ὁ πατήρ μὸν. Δόξασον μέ, φησιννα δοξάσω σε ᾧ, Καϑως σε ἐ- τοανο αὶ 
»ὦ ἐδοξασα, δζρ τί ὃ μὴ Εἴπω, ὡἰποκαλύψα Ὁ ἐὸν ἰντε ἐμοὶ, δλλ᾽, οὖν ὁμοί; δεικρις ὅτι “ 
νἱ ὅχρ ῥα μδν μόνον ἤκασε (ρὶ αἰδὲ τὴς πίφεως, δυλα' ἡ πολλὺ πνϑύματος ἐπληρώθη, τῆς 

15 δσοκαλυναωςκατάλο μούσης εἰντν τίου {υ γέω, ὶ Δ ΠΧ οισον εἶχον ἐν ἑαυτω λαλϑι.- 
γα. Ῥα θυαγελίδωμαι αὐ εἰν τοῖς ἔθνεσιν. οὐ γὺ Ὁ πις᾿ σαι μόνον, δυλα καὶ ὃ χήρϑτο- 
γηϑέεϑαι αὐ αρίρῳ Θεοῦ γέχϑνεν. οὕτω 2} μοὶ «9 ἀπεκαίλυψιν, ἐχ ἵνα ἴδὼ μόγον ἀυ-. 
ἃ, λα ἡ Εἰς ἄλλους ὠξονέγκω. ἡ οὐκ Εἶπεν ἄλλες ἰπλώς, δυλ᾽ α ϑιαγ[ελίξῳ- 

(δ! ἀὐτ' ἐν τοῖς βϑγεσιν, ὐντῦϑεν ἤδη ασδϑανακρονόμϑμος εἰ μεικρὸν τῆς ὡἰτολογίας κοφα,.. 

20 λαίον, οἰπὸ τῷ ΜΠ μα πνοεσώττν. οὐ ΝᾺ ὁμοίως Ἰουδαίοις, κὶ τοῖς ϑόγεσι χηρύῆειν ἀ.- 
γαΎΚϑ οὐ ζω, ἐυϑεως υὶ πσδϑσονεϑέμωυν (ρκὶ χαὶ ματι. (ἦν ὠἰστοτολους ὠταύϑθο αρίτ--. 

τίτα, ὃπε τῆς φυσιως ἀυζῶῶν' καλών. Εἰ ἡ αϑὸ πόμτων ὀῤ,ϑοϑήτων τῶτέ Φησίῖν, 

Οσυϑὲ ἡμής ὀμτερουιδν. 
17 Οὐδελύηλθον Εἰςεροσόλυμᾳ ἡσοὺς (ἦν ασϑ3 ἐμοῦ οἰποσύλυς. 

22 Ταϊτω Εἰ μθέτις αὐτὰ καθ᾿ εαυζᾳ δξετάσειεζῳ βήματα; δοκᾷ πολλῆς μεγαληγρρίας 
γέμειν, ὁ πόῤῥω τῷ φρονήμωοιτος 4ὴ τῷ ὑποοολιοῦ, Ὁ γὸ ἑαυτῳ ψηφίζοιϑεο, ἡ μιη- 

δίνα λαμθλμειν κοινωνὸν τῆς γγωμιῆξ, λύοίας «ἢ ϑυκεῖ, Εἶδον γ, φησιν, αἴ, ϑφ πον 

φΦοϑνιμον δίξλυτα ἐΠ) 15» ἑαυτῷ, ἐλπίδα, ἢ ἔχά μᾶλλον «τοῖο ἀφρων. ὲ "Οὐωϊ ὦ συγ-. 

ετοὶ πὉ» ἑαυτοῖς, ᾧ εἰγώπιον αὐννὴδἭ" τχιςήμονες. ὸ «αὑτὸς πάλιν, Μὴ γίνεοϑε φρϑνιμοι ἦν Το μυζο. 
30 ἑαυτοῖς. Οὐκ δὺ δώ ὁ Ὧοστωῦ τα γἿν ἑτέρων αἰχούσοις, ᾧ αὑτὸς ζῷ «ὑτὰ τ κιών ἑτέρρις, 

τύτοις αὐθιέπεσιν, οὐχ οτί Παῦλος, ΔΛ Οεῖδ ὁ τυχῶν ἐν,ϑ.69 πος. δλλλ᾽ ὅπερ ἐφζωυ, γυμνὴ 
« τὴ δξεταζομϑβη " ῥῆσις ἢ ὑφορμῷ τ «σϑλσίξαιϑα; δυυύαταὶ ἴισι ἢ αἰκροιΨ, ὁ κ' ἃ 
αἰτίλυ ασοροϑώνϑῳ δὲ εὺ ζχῦτα ἐλέγεηρρἡ κροτήσυσι ἢ ϑαιυμαίσοντωι πόρτες Ὁ (δ Εἰρ»- 
κότα. τῶτο τοίνιωυ ποιωίμϑμ. σϑεῖν ̓ » δὲ σὰ βήματα γυμνα ἐξετάξειν, ἐπεὶ πολλώ ἐψι9 

35 τὰ αιδοτήματα, συλ τίωὐ λέξιν χαθ᾽ ἑαυτίωὐ βασανίζειν, δλλαὶ τῇ ὀζμνοία ποοσέχήν τῷ 
γφαφοντος, ἡ Ὁ ον πῶς ἡμετέραις δζρλέξεσιν, αὐ μὴ τύτῳ ὥνϑρ κεγοηρϑέοι τῳ ζ:. 
σῷ, ᾧ τίωυ γνωμιόου ὄξεταξωμϑμ τῷ λέχϑντος, πολλας αἰ ποοφησύμῖθα ζαᾷ αἰπερϑείας , Ὁ) 
πϑρτὰ ὀματεεπήσεται. ἡ τί δεῖ λεγήν ἡχτ ῥημῶν, ὅπου αὶ ἔχε ραγμδ᾿ δὲ μὴ τιρὃ 
κἀμόνα τῆτον Φυλοίῆη, πόρτα ἄγω αὶ χάτω δμήσεται ; ᾧ γλδυὲ καὶ ἰαϊδ ὶ ἡ τέμνουσι 2[“- 

49 κλαίσι ἦα “Ψ" ἐφέων, ληςαὶ ζω τα ποιούσι“πολλαίκις. πόσης δξχυ αἰϑεύτητος ἀν Εἴη, ὅ. 

τὸν ληςὴν ὼ ἰαίξον μοὶ διηϑαΐνϑμ διολῆν; πάλιν ἀνδροφόνοι ,ᾷ εὔότυρες μα αὐζῳἰποο.- 

υϑέοισιι ὀδεμίας βασανιζόμϑμοι "λα πολὺ ὃ μέσον ἑκατέρων. καὶ μυ) τῶτον δχετηρώμδν 

φχϑυώα, οὐ διωνσοίθα ξ ἐδίνω, ζῳῶτα, δυλὰ καὶ Ὁ Ἡλίαν λύδροφόνον ἐρούνϑρ, ὦ 

Σαμϑήλ, ὶ τὸν Φινεἰς, τὸν ἢ ΑΟὐρφιαΐμε καὶ ται ϑυκτόιον, ΕΞ (ἡ πρϑγματα μέλλοι νϑν ἅξε-. 
Οβεγίοιϊζ. τοι. 3 Ρρρ τάφων 



κὸν «. 

πρεξ. “6. 
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ταζοιν γυμψα, μυὴ «ϑϑφίλέντες ἀδοῖς τίου ἿΜ ποιοιωύτων γνώμέιν. ζξεζάσωμδυ τοίνων ᾧ 
τῇ Παύλυ τίωὐ Αἱ φνοιὰν, ἀφ᾽ ἧς ζωῦτα ἔλφαφεν᾽ ἰδωμϑῳ αἰτῶ τὸν σκοπὸν, ᾧ τἰς ἰώ δ]6- 
λου δὲ ἐδ υποσόλυς, ἡ τότε Εἰσόκθα ζώτω ἐκ ποίας ἐλέγετο γνώμωος. ἐδὲ γὺ ὅξ. 
ϑυτελίζων ὠκείνοις, οὔτε ἑαυτὸν ἐπαυνών, οὔτε ζωῶτα Εἴρηκεν, οὔτε (ἃ “πὐοϑτερκ(πῶς γὰ, 
ὅπου ᾧ ἑαυτὸν ανεϑεμαΐτισεν ") δ)λε πϑμπαηρ τῷ θὐαγίελίου τίωυ ἀσφαίλειαν δῴμτηρών. ς 
β Ἃ .» ! " Ψ “ρ, ͵ ᾿ ἌΝ γ. 
ὯὴΦ γὺ ἔλολον (ὦ τέω ὠκκλησίλν πορϑοιώτες, ὅτι τοῖς δστοφόλοις ἔπεοϑαι δεῖ τοῖς μυὴ Κω-- 

λύοισι ζαῦτα, οὐχὶ τῳ Παύλῳ ᾧ κωλύοντι, οὐτεῦθεν ὃ κ᾿ μικρὸν ἡ Ἰουδοϊκηὴ πλα)η 
Εἰσήγετο, αἀναγκοίζοται φῆναι τσϑϑς ζωυζα φναϊως, οὐ (διὰ οἰ ποφύλοις Εἰπῷ καχῶςβυ- 

λόνϑυος, δυλα γῆν σέκ ὀρϑαΐς ἐπαιοϑντων ἑαυτιὶς τίωὐ ἄγοιδν καταφεῖλᾳι βουλόυδρμος. 
Αἰ φὶ τῶτό φησιν, οὐ τσ σανεϑομόιν (ὀρχὶ ἢ αἵματι. χα γὰρ ζῶ αἰτοπίας ἐοκούτης τὸν τὸ 
τὐρα τῷ Θεοῦ μαϑόντα, αὐν,ϑοϑέποις αγατίθηοϑαι λοιπε, ὁ ὥ γᾺ 9» ωὐθρὶ αὐγιϑο πων 
μανϑαίων, Εἰκότως ανιϑούποις λαβξανει κοπωνους παΐλιν᾽ ὁ ἢ) τῆς ϑυίας ἐκείνης χαὶ μα- 

καθλας ἀξιωθεὶς φωνῆς, ὁ ΠΡ «στ τῶτον ϑηστου οι ἔχοντος τὴς σοφίας πόρτα διδὰ θεὶς, 
Φίνος ἔγεκον λοιπὸν αν,ϑοϑποις αγοτίθοτο ; ὁ γδῇ τοιοῦτος οὐ μόμνθαγειν φρο αν,ϑοϑητων, 

Σλλαὶ διδοίσκειν ἀγ,ϑφϑπους δίχαιος ὁν Εἴη. οὐ τείνιου ᾿ὡστονοίας ἔγεχεν ζώπτα, ἔλελν, ᾿ς. 
Σλλ᾿ ὡςε δεῖξαι τοῦ οἰκείου κηρύγματος ὃ ἀξίωμα, νον αἰγηλϑόν, φησι, ποοὶς τὸς 
“δ ἐμοδ ἀἰποφύλους. ΤΣ γλ} ἀγὼ χαὶ καύτω τοῦτο ἔλεγον, ὅτι γασῶ9 αἰυτν ἦσαν ἐκχ4- 
γοῖ, τσ 3 εἰστύ ὠκλήϑησαν, Οὔκ αγῆλθον τσοϑς ὠκεύοις, φησίν, Εἰ 5 ἐγώ αὐτοῖς κοι- 

νώσαοϑαι, ὁ Ὥἰποκκλύλψας αὐτῷ ὃ κήρυγωα, ὁ τῦτο λμ' αυπῳῖ ὁκέλδυσε. τί δξζυ, Οὐρι ἐἰ- 
νλῆνν ὠκᾷ; χαὶ μέζω ἀνῆλϑε, καὶ ἐχ ἀπλώς, δυλαὶ μοιϑησόμδνός ἦι χ᾽ αὐὐϑὋῶυ). πότε ν το 
ὅτ οὖ τῇ πύλει ἢ' Αντιοχέων, τῇ 1 πολὺν ζηδον ὀῤώϑαν Ἐχισγωιξαμδἕῃ ὀκκλυσίᾳ, ΤῈ γ)ἐ- ἴσι λεῖπον 

90 ἴθ  ἀὐτῦ τύτα τῷ γμῦ πσρϑκειμϑμου, καὶ ἐζήτοιω πότερον “γ᾽ τὐθετέμνειν τοὺς οἷ ἐ. ζόκοοὶ 
γον πις’ θύογζα, ἢ μηδὲν τοιοῦτον ὀραγκοίδειν αὐζους αἰ πσουϑέ ει, τότε λϑῆλϑεν αὐτὸς ὅ- 

τος ὁ Παῦλος ᾧ Σίλας. “πῶς ὀζζν φησιν, Οὔκ ἀύηλϑον, σελ ὀρεϑέμζων; ὅ7| τυθῶτον (ὦ 

οὐκ αὑτὸς ὀμῆλϑεν, δλλ᾽ ἀπεςαίλη Ὁ» ἐτέρων᾿᾿ δυύ τερον ἢ οὐ μαϑησόμϑμος πὐρερμετο, 15 
Σλ᾽ ἑτέρους πείθων. αὐτὸς ὦ γὸ ὀξωρχὰς ζώτης Εἴχετο τῆς γνώμης, ὦ ἃ (ὦ ἐπί- 
φολοι μ' (χῦτα ἐκύρωσαν, ὃ μὴ δῷ τὐδετνμγεοϑαι. Ν᾽ ἢ αὐτοῖς οὐκ ἐδύκει πέως 
ἐἰξιόπιφος {ῃ), ἀἰλλα' τοῖς ον ἱερφσολύμοις ασϑσεῖχον, αὐῆλϑεν, Οὐχ αὐτὸς ἦι Εἰσόνϑινος 
“πλέον, δολα πείσων «ἦν: αἰτιλέγονζε, ὅτ] Ἢ ΟὉ ὧν Τεροσολυμοις τύτοις ψηφίζονται. ου- 

τῷ ἡ ἄξωργο τὰ δίοντα (μμεώρφι, ἡ σεεϊνὸς ἐδιφηο διδαισκάλυ, δλλ᾽ ὦ μ᾽ πολλίω δι- 35 
εἰκρίσιν ἔμϑιηον (ὦ σπύσολϑι κυρϑέω, ζω τὰ αὑτὸς πὸ τῆς α[ σκρίσεως αὐωϑεν ἔδγεν αἰκί-- 

γητα ΟΡ ἑαυτῷ. ὦ ζψῶτα ὁ Λουχας δυλων, ἔλεδμ, ὅτι πολιω ὼ μικρὰν λόονν 

ἀστῶν ἀπέτεινε αὐδὲς ἀὐδις ὁ ΠΙαῦλος καὶ ρὶν Εἰς Ἰεροσυλυμα ἐλϑῷ. ἘΦ) τοῖς ἀδελ- 
φοῖς ἔδοξε αὶ αἷδὲ ἐκείνων μιαϑεῖν, ἀϑῆλϑεν αἰχύρ' ὀκείνων, ἐυχ ἰχὺρ ἑαυ. Εἰ λέγ, 

Οἵκ αἰῆλϑοι, ὅδ] κἀκεῖνο Εἰπῷ, ὅτι ὅτε ἐν πυδλοιμίοις τῷ κηρύγματος αὐῆλϑεν, ἅτε ἡ. 55 
νἰκκ ἀνῆλθον, ζχὶ τω μαϑεῖν αγῆλϑε. ὦ γυρῷ ζῦτα αἰμφότερᾳ Ὠπσημα νοτανλέγων᾽ 
βύϑέως ἐν «σϑ'σανεϑέμώυ (ὐρκὶ ᾧ ματι. οὐκ Εἶπεν αστλιώς, ἐυ πο σανοθέμζωυ, δ, 
δόϑέως. 68 μ᾽ τα ἀνῆλθον, δ αἷαῷ τῷ τι πσοσλαίῳν, Αλλαὶ ἀπηλ- 

ϑυν Εἰς Αρκδίδω, Ορᾳ ζέίνσαν ψυχίω᾽ τοὺς τότες ἑαπούδοιζε χαταλαμίανειν 
τις συνΐπω γεωργηθωζᾷε, αἰλλ᾽ αἰγριώτερον ἔτι ὀζᾳκεινδβους. Εἰ γὺ κ᾽ ὟὧἪἭ ὠσεσόλων 49 
ἀγέμϑμεν, συήσὲν ἔγων μυλμθοίνειν, ὃ κήρυγμα ἀν" εἰὐνοποδίεϑη. ἔδειηγὸ αὑτὺς πϑυπαχοῦ ᾧῷ 
λόγον Δ᾽ αδοιῶαι. ὅζῳᾳ τῶτοὁ μακαίφιος ὅτ, ὁ ζέων τῶ πνϑύματι, τῆς διδασκαλίας 
θύϑφως υτῆετο, αγ,ϑούπων βωρθαβων καὶ ἀγοίων βίον ἐναγώνιον αἰρούμϑμος, ἡ πολιω' ἐ. 

χόντα (Ὁ) πόνον. ᾧ γα μι τίω ζωπεινοφοσιοωύϊωυ, Εἰππῶν γ}, ἀπῆλϑον Εἰς Αφαίίαι, 

' ἐπυγαπι᾿ 



ΓΑΛΑΤ., ΕΠῚΣΤ. Ἑρμάνεα. 713 κῶν ἁ, 
ἐπήγαγε" Κω παλιν ὑπύφρεψα Εἰς Δαμίασχϑι. Οὐ λέγψᾳ καιτορθοια- 

ζᾳ αὐτν ουδὲ τίνας κατήχησε, Ἂ πόσους, καίτοιγε ὡμα τῶ βαηιοϑέωυαι ὥσῶτον ἐπεδεὶξ- 

“Ὁ ζυλον, ὦ ὡς συγλειν᾽ Ἰουδαίες, αὶ Ὁ Εἰς τοσζτον ἤγαγε πϑροξυσμὸν, ὦ ὡς ἐφεδρόνειν ἀ βύ- 

λέοϑαι αὐτ' ̓απλῷ ᾧ αὑτοὺς ᾿ τοῖς ἐλλίωας" ὅπερ Οὐχ α᾿ ̓ἐΐρε», Εἰ ΠῚ πολλίω ἐποί- 

5 ἡσε τοῖς πιτεύοισι τίων πτοϑαϑήκ ἕω. ὯΦ' Ρν γῆν» τὴ " διδοισκαλίᾳ, λϑιπτὸι ἔχη φόνον 

ἐτρέποντο, δτερ Τῆς ΤΙ Ιαύλῃῳ νίκης σημῴοι καϑοιρθν ζω. ΧΩ οἕχ ἴασιν αὐὲ ὀΧεισὸς 

Ἰἰποσοανῳν, τηρῶν αὐτ' ᾧ κηρύγμμαξι. ΧΩ] ὁμῶς σϑῖϊδν φησι τὴν κατορθώμῶν ἐτούτων, ὥ-- “τὴ 

τῶς περ λέγή πόύτα, ὁ φιλονι μίας ἐνεκεν λέγη, Ουὐδ' ὑπῇ τὸ νομίαϑέιζαι ΤΝ ἀὐτυσό- “ 
λὼν μείζων, σοὶ δαικρορϑμος ἔχὶ ῷ ἀξωτελίζε. αϑῶ, ἀγα δεδοικὼς μὴ ὦ λυνται τῷ τῷ χη - ᾿ 

10 ρύγμαΐι βλοίςος οὐντεύὸ γι. -- γὸ ἔκτρωμα ἐ ἑαυτ' καλά, ὁ τσοῶτον τυ" ααξοτωλών, ὯΝ 
ἐλατον τῆν) Ὁὐποσολών, Ἂν τῆς πρξσηγροίας τῆς (ριαύτης ἀνάξιοι τα «λοὴν οπλέ- ' 

ον πϑϑτων κοπιώ σοί, ὅπερ μαλιχα ὅρη (α πεινοφονσύνη. οΚ γὸ (μηδὲν ἑαυτῷ » (μυειδεὺς “ 

«γαλὸν, ζᾳπενα ἢ ἰδ ἐ ἐαμλν λεγαν, βὐγνώμων, ον τοιπτφόφρων ὅρ ν᾽ ὁ 8 «(Τ᾽ πισύτυς φε- Ι 

'φα)οις ζιαυζᾳ φ'ε αδμος, ὀκῴδορ, ὅθ!νὁ ὃ μετριάζειν Είδως. ϑπ πάλιν ὑπ ἐφρεγα, φῃ-. Ν 

νέις, 13. σιν, Εἰς Δαμίᾷσχϑι. υσίτοι "πόσει αὐτ' ̓ὀκ{ Εἰργάοϑω εἰ εἰκὸς ζώ; κὐξὶ γὺ τῇ τῆς πόλεώς φησι Ι ἱ . 

Ουτης, οἷ, Πᾶσαν αὐτίωυ ὁ ἐϑνανῤχο Αρέτα τῷ βασιλέως ἐφύλαῆι, ᾧ μιαιχρίσλον σεις β. Κορ κλ Γ " 
γὠυεύσαι βουλόμϑμος᾽ ἧπερ σημῴον μέγιφον ἰὼ τῷ ὀτρδρα καὶ Κτ' Φ κρύτος ἐλαύνειν αὐ ν τος Ἷ ̓ 

Ἰουδαίοις. ΟἹ σσεὶὴν τούτων ογῦϑα λέγη, οὐση δι ὁκῶ αὐτὰ τότε τύλφκεν, εἰ εἰ μη ὁ τὸς Ἂ 

τ (δ χαιοῦν εἰδὲν ὀκήνον αἰ παμτοιυΐζα, τίω ἱσορίαν, ω. ἐσίγησεν ὀρ" ὥασερ ὅζωυ χε ὡ- , 

20 ζᾳῶϑα, «ἦι ἦλϑε καὶ ᾿ ἀπῆλϑε λέγων, Οὐκέτι πγρλειϑησι ᾳ οντεῦον δ ρόρϑνα. ' ̓ 
᾿ 18 Εσφᾷ (αἱ τρία ἔτη ἀνῆλϑον εἰς Ιεροσόλυμα! ἱρρῆσοι ΓΙέζον. 

τί ζωτης ζωπφοφρονέφερον ὅἔμοιτ' μ᾿ τῆς ψυχις: ἐμῷ πσαῦτα "Ὁ ἡ Οιαυτα κατρσώ- ᾿ 

μίϑταὰ μηδὲν Πέζξω διομϑμος, μηδὲ τῆς ὀκείνου φωνή, ΩΝ ἰσότιμος ὧν αὑτῷ μί πλέον »» Ἷ 

Οὐδὲν ἐραῖ τί “ἕως ) Ὁ Ὅμως αὐγέρ χα) ὡς πυροὺς μείζονα. χα) ᾿ τρεσξυτερον ̓ Ὦ καὶ τῆς Ὀὐποδυμίας ΠΣ 
22 αὐτὴ τῆς οχά γύ αἰτία, ἡ ἱσορία ΠΙέξου μὸ μόνη. ὁρᾷς πῶς τίω ,απελσίκουσαι αὐτοῖς ὥύτο-- 

νέμειπιωδὼ, κα! ὁυ μόνον ὠμείνω, δΔ σσεῖδ ἶσον ἑαυ. ὀκεύων τὴ ἢ νομίζει: τα ̓ τούτο ὧν ᾧ 

᾿ὐποδομίας ζαύτης δῆλον. καϑαπερ ̓  γιοῦ πολλοὶ ἡ τῶν ἀδελφῶν τὰ τῶν ἡμετέρων φρο α:- 

γλοῦς ἀνδραρ: σοδημοῦσιν, ἅτω χαὶ ̓ Παῦλος ἀγὸς Πέζον τότε οἱ ακειοδμ ο ἄπει, μαῖλλον 

ἢ καὶ πρλλῳ ὁ α πειοτερον. ὡξ "ὃ νόν ὠφελείας ἕνεκεν Ὡσοδὴμοισιν᾽ 65 μακάριος τὸ- 

30 ἢ ὀκνορ, ὀχ ὡς μανγησόρϑρός πΡ αὐτο, συοὲ ὡς δἰϑρθωσίν ἦα δυεξομϑμος,᾽ ἀρα, δζρ 

τῦτο μόνον, ὧφε δῷ αὐτὸν, χϑὴ ᾿ ἕμῆσαι τὴ ᾿ αἰαισίᾳ, ἱφορῆσοι γὰρ Φησι Πέζον,αν οὔκ. 
ἐπε δῷ Πέξδ,ν, ἀλλ᾽ ἱσορησοι Πέξ»ν, ὁ ὅπερ Φ ἴΣ μέ γάλας πὶ πύλεις χαὶ λάμιρας χα- 

ταρμιαιϑοίνοντες λέρρεσιν. οὕτω πολλῆς ἀξιονν ἡ(εῖτο ἀπουδὰς δΐ 4) χα ὦ μόνον ἰδ ὦ ἐ- 

δρα. τοῦ ἢ) χαὶ ̓ ἰπϑ τῶν πράξεων δῆλον, ὅτε "2 ἤλϑον εἰς Ιρερσύλυμα, πολλοικὶ Φ 

29 ἐθγων ὑλχιφρένψας, καὶ ἡ) τοσοῦτοι ἐργασεάμδνορ ὃ οὔτι" εἶνε ἑτέρων Ὁ Τρ εξεϊς, τί Παμφυλίᾳν, Ν 

Λυχαονίλυ, Ὁ Κιλίκωνγέϑνος, πὸρίᾳς ὧν χν ̓ ὃ μόρος ὠκᾷιο τὴ τὴς οἰχουρϑῥης δορθωσείμε- ! | 
γος ὸ τῷ Χοιφσῳ πτξ’σαγανγῶν, τσέϑτον ἅ  Οἰσέρχεται πσοῦς Ἰαίκωζον “ὰ πολλῆς ἢ , 

ταπτεποφρϑσίουης, ὡςωρὸς μείζονα ᾧ πιμιώτερϑν. ἔπειτα συμιξουλθυοντος ἀϑέχέται, κα ᾿ 

συμ(ουλθύοντος ὠδυτία ὄμνωῦ, Ορᾷς γοῤφησιν,ἀδῆφέ, πῦσαι μνειάδερ Εἰσὶν ἷν- Πραξ, κικα. ΜΝ 
40 δαΐωιν ἣΨ πεπιφιθυκότων: ἄλλα ξύρησαι, αὶ αγηίϑϑητι. ᾧ δξυρήσωτο, ἢ τὰ : Ιουδαυϊχα 1 παν- 1 

σα ἐπεπλέσεν. ἐνθα υδρ Ὁ» οὐκ ἐςλατήοτοΙ ῶ βυαεελιονπλύτων ζπειότε ςζώ "ε.- 

ᾳ ἢ 3 ἐκ τῆς ζωπφοφροσύνηρε ἐὦξᾳ μας ἀἰδικουυϑῥοις, οὐκέτι ἐκέ γξητο: τύτω ᾧ πλέρνε- 

κτήματι. αὗτο γοῦ Οὐκ ἰώ Ἅριπο ζω πειοφρριᾷ,,δλλὰ λυμαηνθαϑτη κα ΝΣ γβφϑείρειν ὧν 

μια ητόνομϑροις. Καὶ ἐπέμενα ορὸς αὖτ ἡμέροις δικαπώντε. Τονϑρ δξωυ, δὲ 

Θεγίοϊ. τοηλ,3, Ρρρ ϑ αὐτὸν Ε 
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αὐτὸ Ὀἰποδομῆσαι, τιμὰς ζω πολλῆς᾽ Ὁ ὃ καὶ τσαυζᾳς ἔχιβμῴω ἡμέρας, φιλίας ᾧ σφοδγο- 

γατης α γαττής. 
19 Ετιρον ἢ Ψὦ' αἰπεσόλων σῴκ Εἶδον, Εἰ μὴ Ἰακωζον (ὃ) αδᾷφο τῷ Κυοίου. 
Οροι πῶς ποὺς (ὃ Πέΐξον μείζονα τίω φιλίαν ἔχει. ἡ γδ δὲ αὐτὸν ἰποδὴ μησε, 

πσϑὸς αὐ μένε, ἴχωτα ὃ ᾧ λέγω (ἰωεγῶς, καὶ αἰξιωώ φυλοίῆειν, ἵν ὅτὸμ αἰκούσητε͵ ἃ ς 
χτ' Πέζ»υ δὸκεὶ Εἰἰρηκέναι, μηδεὶς αἰ ανυτ]θυσῃ ῷ στύφολον. [9 ἘΦ τούτο ") αὐτὸς 

τούτο τρολδίορθουμϑιος ζαῦτα φησιν, ἵνα, ὁτὸν λιγῆ, ὅτι ὀυπές ἰὼ Γ Ἱέτξῳ, μηδεὶς ἐῶρας ἐ 

φιλονεικίας ζᾳῦτα ὁΠνομέσῃ ζάβήματα. ἢ »ὺ τιμᾳ ( αὐδγα, καὶ φιλέ μᾶλλον πόϑτων. 
δὴ οὐυγα γὸ ἣἥὗὝ δ σποζύλων δυιηλυθέναι Φησιν, δλ᾿ ἢ δὶ αὐντὸν μόνον. ἕτερον ἢ Μ Ὡντοςύ-. 

λων οὔκ ΕἾδὺν, φησιν, Εἰ μὴ Ιαίκωζον. Εἶδὺν,ςέκ ἐδιδαϑίω, φησὶ, “"Σ αἰστι σσυνν δνν ιο 

ρφι ἡὶ τῶτον «ἴθ᾽ «σης τι μιῆς ὠγόμωσιν. οὐ ἊΨ Εἶπεν ἐπλῶς, Ιἀκωζον, δνλαὶ ἃ τὸ σθβμψο-- 

λόγημα “οδοσέϑηχεν. οὕτω βασκὸνίας αἰ πάσης αἰπηλλαγμένος ὦ. εὐ Ν᾽ σημόμαι ὃ 

ἐλελν ἤθελον, ογδωῶ καὶ ἐξ ἐτέρν γγωρίσμαντος τῇ9 ποίησοι ὅλον, ἡ Εἰποῖν (ὃ τὸ Κλο- 
πα, ὅπερ ἐ ὁ δυαγίελιφῆς ὀλέὴν. ΔΛ οὐκ Εἶπεν ὅτως" δλλ᾽ Τὰ ταὶ ΤᾺ οὐποσύλων 

σεμψολογήμωτα ἴδια 4) οθμεεζον, ὡς ἑαυτον" ἐπαίρων, ὅπ σεμιψιούει κακῴνον. οὐ δ ἐπα χιὐπανῶ, 
κοίλεσιν αὐτὸν ὅτως, ὡς Εἶπον, λλα' πτεὗς; 4) αἰδᾳφον τοῦ Κυρίου, κατοιγε Ουὐεῖδ κτὶ 
σείρχᾳ ἀδελφὸς ἑω τοῦ Κυρίου, δλλ᾽ οὕτως οὐομίζετο, δ᾿ ὅμως Ουνὴ" οὕτως «- 

πεςράφητὸ ἀξίωμα ϑῷαι τοῦ δορὸς, ἡ πολλαγθϑεν ἀλλοϑὲν δεικψυ), ὅτ διόκειγ ἀσοῦς 
ὧν ὑσετόλυς πϑρζῳς οὕτω γνησίως, ὡς αὑτῷ ωρέπον ἰώ, 

290 Α5 γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ εἰγώπιον τῷ Θεοῦ, ὅτι εἰ ψευδὸ μαι. 10 
Εἶδες ΓῸΝ πόμτων ὁμοίως ὠκλάμπουσαν τῆς αἰγίας ζαύτης ψυχῆς τί ζ(ᾳπενοφρϑσιώην; 

χαϑείπερ δ οὖν διχκαφηράῳ αἰγωνιζ όνϑμος, ἡ μέλλων ἐυθιεύας αὐσέχεν, ὅτως ἐαπουδουκεν 

Ὡπολογήσαοϑαι. 
χι Ἐπείτα ἦλθον Εἰς τὶ κλίματα τὴς Συρίας ᾧ Κιλικίας" 

Μετὰ ὃ Πιζη ἰδεῖ. πάλιν αῤχεται τῇ λόχου ἡ τῷ αἰγῶνος τῷ πσδοκειμϑίου, τῆς ι: 
ΑΖ Ἰουδαίας ἐχ ατήοιϑρος, δῷ τεῦ πσοϑς τὸ ἔϑνη αἰπεςαῖλϑαι, ᾿ὸὶ ζω Ὁ μυὴ αἰολέοϑαι 

ἐπ᾿ δλλότριον ϑεμόλιον οἰκοδὸμᾷ!. δίόπερ Φυυδὲ χτ' ψιλῳ ἀὐρις (ἀωτυχίαν Οἶδε. καὶ 

ὅτο ἐκ ἢ ἑξῆς δῆλον. 
:ῳ Ἡμῴωυ γριφησυ, αἰγνοούμϑρμος τῶ «αϑϑόσώττῳ ταῖς ὠκκλισίαις Τῆς Ινυδαίας" 

᾽3 Μόον ὃ ἀἰκϑύοντες ἦσοιν, ὅτι ὁ διώκων ἡμας ποτε, γι ἐυαγίελίζεται τίω “πίςιν, 10 

δὼ ποτε ἐπορθ. Τίζαὐτης τῆς ψυχος μυτιοιώτερον ροντ᾽ αὐ, ὅτε (᾿ οὃ ταὶ φέροντα, 
αὐτῷ κατηγϑολαν διελέγετο, δῇ ὅτι ἐδίωκε τω ὠκκλυσίαν, κ) ἐπόρϑ ἡ «αὐτίω, μτ πολλῆς 

αὐτοὶ τεθήέκο τῆς χα ῥοολῆς, ὠκποριητάσζων εἰὐτο (ὺ ϑίον (ὃ πυοὐτερον᾽ ταὶ αὶ μέλλοντα 
αὐτὸν δεικγώωαι λαίίσοϑν, ταῦτα πὐ ϑατρέχαι. αὶ διωαάιδμος, Εἰπερ ἐδύλετο,ζῷ κατορϑώ.- 

ματα ἐυτίλύτα Εἰπείῖν, σον αὐ ν»δῇ τίθησιν, ΔΛ ον ῥήματι πέλφηϑς “ρελϑώ ἄφα- 15 

τον, καὶ Εἰπὼν, ὅτι ὅλϑον Εἰς τα κλίματα τῆς Συρίας ᾧ τὴς Κιλικίας; καὶ ὅτι αἰκούοντες ἡζ, 
ὅτι ὁ διώκων ἡμας πυτε γε ἐναήελίζεται τίω πίςιν, ἰὼ ποτε ἐπορθᾳ, συνιὲν στλέον ασρϑσέ- 
ϑηκι, τί ὃ ἀὐτῳ βέλε) ὃ λέγη, δι αγσοούμϑμος ἡμιέυυ τας ὠκιφουισίαις τὴς Ἰουδαίας; ὕω 
μαΐϑης, ὅτι τοσῦτον αἰπεῖχε τού κηρύξαι ἀὐδοῖς αἰδετομδω ὅτι σϑ εἶδ, οἰπο σψεως γνώσαμες 
ὦ ἀὐζὶς. 49 

24 Καὶ ἐδυξαζοι οὐ ἐμοὶ ὁ Θεόν. Σκόπει ὶ ἐνταῦθα τοῦ χανονάι τ τὴς ἴᾳ.- 
πειοφρϑσιιής, σ'οἷς ὠντὸν τ] 9. τηρᾷ κ᾽ αἰκριξείας. οὐ γὸ Εἶπεν, δι ἐθαύμαξῷ με, ἐ- 
πήνοιω με, δξερσλήῆοντο, δλλα ὃ πϑὸ τὴς ϑριτος ἔδειξεν ὁ. “τὸν )ὺ Θεὸν ἐδοξαζόν,φη- 

ν. 9 ’ὔ 

σιν, ὧν ἐμοί. 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ β. 



ΓΑΛᾺ Τὶ ἘΠῚ Σ Τὶ Ἐρμδοιία; γὰς γεν Ὁ, 

ΚΕΦΑΛΔΑΙ͂ΟΝ β; 

1 ἘΠΕΙ͂ΤΑ ΔῈ ΔΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕἘΤΩΝ ΑΝΕ. Ἑ 
. ὄξω Εἰς Ιεροσόλυμᾳ μα Βαρναΐξα, συμ θλαῦων ἡ Τίτον ζὁ'᾽ Ανέζζωι ΠῚ 

οἷ 
ὃ κὶ Ὡαποχα λυ εν . 

᾿ 

Ξε τὰ Ης ἅ ̓ Ὡοούτης ὁμαξασεως τίω' αἰτίδν ΤΠ ον 60), φησι, ὼὸ ὃ ἱφορη- ᾿ Ι 
ὄρνιν σοι ὠκῴνον᾿ τὴς Ἁ δέτερας, τίω ἰποχάλυιν τίωυ ἣν σνθύματος. ἤ ἰν 

Καὶ δϑεθέίν αὐζις ῶ βὐαγ[ἐλ (Ογ,ὃ χηρίοσω Ο, τοῖς ἔϑνεσι,κ(-- ᾿ το 
11} 

πιδὶϑν δ τοῖς δοκούσι, μήπως Εἰς χενον τρέχω, ̓  ἐδρά μον, Ι' ᾿ 

μηδὲ κ᾿ ἔτη τρία, διχᾳτεοσαίρων πϑρελϑόντων ἐ δῇ, τότε ὀματί ϑης, 
μῆπτως εἰς κενὸν τρέχῃς: Ὁ πύσῳ βέλτιον ζω ἐυϑέως φρξαώ δρον ὅτο ποιῆσαι ,Ἱ μ᾿ ἔτη το-: 

5 σαῦται: 418 καὶ ἔτρεχες, Εἰ μὴ πεπεισμένος ἧς, οὖς σόν, Εἰς κενὸν ἐτρεχές; Φἰς οὕτως ὀῥόη- 
τος, ὡς ὕτη Ὀσαῦτα κηρύῆεν, οὐκ ἰδὼς ὅτι κηρύῆει καλαῖς; ἡ Ὁ πολὺ τύτη πάλιν ψστο.. 
ρώτερϑν, ὅτι κΚῸ ὶἰποκώλυ ιν Φησιῃ αἰέληλυθέγαι. τούτο δ) τἰπορώτερϑν  ,ὠασερτφ ον " 

Εἰπὼν, τοῦ πορϑτέρα, ἱκανὸν ὃ καἰκείνου τέο λυσιν ἡμῖν αθχοάν. Εἰ Αγ ἐφ᾽ ἑαυτὸ ᾿ 
λύηλϑε, μώλιςα (ζ συύσδὲ τούτο δῤ ἔχοι λόγϑν. οὐ γὸ ζω τὴς μαχᾳοίας ἐκείνης υχς Εἰς 

20 τοστω τίωυ ὀῤοιαν ἐνιπεσεῖν, αὑτὸς ὙῈ ὅ81ν ὁ λέγων, Οὕτω τρέχω, ὡς Οὐκ ἀδήλως, ἑτω αἰ Κορ θεν Ι 

πυκτεύω, ὡς οὔκ αέρᾳ δέρων. Εἰ τοίνε σζκ ἀδήλως, “πὼς λέγης, μήπως Εἰς κενὸν γ6έ-. Ἵ 

γὼ, ἢ ἔδρα μον : ὅϑεν δῆλον, τί Ε ἡ γωεὶς Σ΄ποκαλύψεως ὀῥηλϑυν, ἔπαϑεν αὐ (αὶ “ΨΩ αὐοή.. Ι 
τῶν. πλίω δόλ' οὐχ ὁμοίως ἄτοπον ζω ὃ γονόνϑμον. ὁτὸμ ὃ ὁ ἢ τον πγθύματος,αὐον ἕλκῃ ' ̓ 

ι 6ι ) ᾿ Ν ' ιν» ΝΕ ἱ, 
ἀϑρις, τις τολμήσει ι τοιούγογ αἰ πσοτϑηευσαι Ἄρι πον; γὺ τοῦτο πσοϑσάϑυχε καὶ αὐτὸς, 

ες ὃ χν αὐποκώλυνιν, ἡώ μηδὲ δῦ τῆς λύσεως τῷ ἡτήματος κατουγγῷς ἀὐτύ τινα, 

γνοιϑω, Εἶδως ὅτι Οὔκ δβ, ϑοθπινον ως γνόνϑμον, δόλαὶ ϑεία τις οἰκονομία πολλεὶ κγὰ9.. 

ορωμϑρη, καὶ Τὴν! πξτωι, ἢ ΤῊ μελλόντων... τί ποτὶ δῖζυ 691 Ω αὐτίον τῆς δἰιἰποδημίας 

ζυτης; ὥασερ ὅτε ποϑτερον δ Αντιογείας εἰς Ἱεροσόλυμα ἀύηλϑεν, ὶ δὶ ἑαυτὸν Δυθλθαν 

(αὑτὸς )ὃ ἥδει σάφώς, ὴ χοὶ καϑαρας ἔπεοϑαι τοῖς Τὶ Χοιφοδ δογμκώσι) δλλα' (ὗν μα-- 

40 χορϑυοις ( μυαγήν βουλόρϑμος οὕτω καὶ νει Οὔκ, αὐτὸς ἐδιᾷτο μα94ν, ὅτι Οὐκ Εἶρκε- 
γὸν ἔτρεχεν, Δ ἴα ὡ ἐγκαλϑθιῦτες πληροφορυϑώσιν. γ᾽ κοίξονα «πὶ Πέζου χα 

Ἰωαύνου δόξαν Εἶχον, ὶ ϑέςα σιαίξειν αὐ -βν' ὥοντο, φχρὸ Ὁ τῦτον (ἢ αὐ αἰδατομῶς κηρύτ- 
τον, κείνους ὃ ζαυτίω συγχωρῴν, ἡ αὐρανομα ρα ἥειν σύτον ὥοντο, ἡ Εἰς κενὸν τρέ- 

ν, ἀϑηλϑο!, φησι, καὶ ἐκοινῳσα μον ἀὐζ᾽ς το ϑὐαπξλιον,οὐχ ἵνα αὐζος τι μάϑω,δ ᾧ Ὡροὶ- 
44 οὐ σωφέςερϑν λέγει, αλλ ἵνα διδοίξω ὥυ: τα «ἰασοτ εὐονζα, ὁτισόκ Εἰς κενὼ πω: 

Ὁ» πρεῦμα τίω ποιαυτίωυ (πτοϑορωψϑμον φιλονεικίδν, “'κεσκεύασεν αὐζῶ αὐελϑῴν χαὶ 

χκονώσαοϑαι. δζγ' τοῦ Φησι, κῷ σοχάλυψο αἰέζζωυ, ᾧ Βαριαΐξαν ἡ Τίτου ἔλαθε ὔδ- 

τυροῖς ἐσομϑῥοις τοῦ κηρύγματος, ἢ αὐνεϑέμδωυυ «ἀὐδοῖς Ὁ ἐναγίέλιον, δ κορυῆω ον τοῖς ἔϑνέ- 
σι, τουτίς!, Ὁ χωρὶς πὐθ τομῆς. καοιτιδίαν ὃ τοῖς δυκοῦσι. τί βάλεται, κατιδέθιν » χα! 518 

40 ὁ δύίμοτα χϑινα δϑρθοωύ ααουδοζων, οὐ κϑιτιδιαν , ἀχκιὰὼ κϑινῇ ζῦπα πυδοτί ϑησιν.. 

αἰλλ᾽ οὐχ ὁ Παῦλος οὕτως. οὐ γὰρ μαϑῷ τι καὶ δϑρϑαΐσαι ἐξουλεν, ᾿ἄλλα. ν᾽ βυ- 
λορϑἕων ἀπατᾶν τὼν πσοέφασιν αἰελῷ. ΤΣδ᾽ 75} ον οἷς Ἱεροσολύμοις πόρτες ἐν 
σκθυδουλίζοντο, Εἴ τις ὐὔϑαξαίη (ὃ νόμον, Εἴ ἃς κωλύοι “χοίσχροϑυα τῇ αἴξ. 

μῇ (5,9 καὶ ἔλεγε, Θεωρᾷς, αἰδφὲ, πόσαι μωφλάδες Εἰσὶ δ᾽ πεπις' ϑυκότων »»καὶ πμεξικικα: 
ΟὨεγίοι, οτλ. 3. Ρρρ3 ὅν! 

Τί φης, ὦ Παόλε; ὁ ποῦδαὶ τίου ὠρχζω μυὶ ἐλόυϑμος ὀξαϑέαϑαι, ' 



κα β. .γεά ΧΡΥΣΌΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

᾿ οὗτοι πόρτες Εἰσὶ χατογερϑιμίοι αὐξὲ σού, ὅτι ὠποςαισίαν ὐπὸ τοῦ νόμιν διδάσκεις ) ἐπεὶ 
δὼ ἐσκαιδαιλίξοντο, ϑδ νσία, ( πρδελϑῷ αὶ τὸ κήρυγμα δἰποχκλύνψαι τὸ ἑαυ οὐκ ἡ- 
νείχετο᾽ κατιδίαν ὃ) τοῖς δυκούσιν αἰέϑωτο ὨΙ Βωρνάξα κὶ Τίτυ, ἴα ὅτοι μδότυρες ἀξιό. 
πίοι Ἄνω) σοὺς ὧν ἐγκαλοιώζ, ὅτι νὴ τοῖς ὐποφόλοις ἔδοξον ογλωτίοι {ἢ), δρλὰ 

τ΄ βεβαγοῦσι το κήρυγμα τὸ τοιοῦτοι. στὸ ὃ λέγῃ, τοῖς δοκοῦσιν, Οὐκ λμαιροῦν τὸ δῇ ἀὐφις με- 
«Κορ ζ με ,άλυς τοῦτο λέγει, ἐπεὶ ὶ αἴδὲ ἑαυ φησι, Δοχῶ ὃ κα γω πνεῦμα Θεοῦ ἐχῴν, ὅπερ Ωὲ 

μετοιαζονς Οὐκ ὀβαιφϑεῶηος Ὁ ἔχεν, ὅτω κὶ ὐρζουῦϑα τοῖς δυκοὺσί φησι, κ᾽ τὴς ἑαυτοῦ 
ἃ πίως κοινζω αἰτόμτων λέγων ψῆφον. 

3. ΑΝ ουυὴὲ Τίς ὁ(ιω ἐμοὶ, ἕλλίωυ ὠν,ωαγκρίεϑη αἰἴϑοτ μη ϑίωαι. 
Τί ον, ὅλλῶω ὧν! ἐξ ἐλλήνων ζωΐ, φησι, ᾧ αἰχρόδυφος. οὐ μόχον γὰῦ ἐγὸὶ οὕτως ζκή- το 

ρνῆον, δλλαὶ χρὶ Τίτος οὕτως ἐπραῆς, καὶ ἀχρόζυφον ζᾳ οὐκ ἠέγκρσαν αἴδυτμω- 
ϑέώσω (ὦ ἐἰσόςολοι. ὅπερ ὐσόδειξις ὡἷ μεγίφη, τῷ μὴ καιταγιηώσκειν ἘΜ ἱ ασὸ τῷ ΓΙ«(- 

λυ λεφρυϑδων, ἡ πορκῆουνδίων. ταὶ ὃ πολλῷ τῦτν μεῖζον, ὅτι φευδ' ἐχικείρϑμων Ὼ ἰ. 

ναφϑηουρϑμων, χαὶ ζωῦτε 6 ἰδύτων, ἡναγκρίϑησοω (ᾧ ἰσόφολοι τῦτο κελεύσαι. Ἵπορ δίζω 
καὶ «αὑτὸ δηλών λει 1 

4 Διὼὼ ἢ τὺς αὐβεισαίκιοις ψϑυϑαδέλφοις. Τύες ἐἰσὶν οὗτοι ὃ ψθυδαδολφοιι 
κα “Δ οὐ μικρὸν οΠ)αῦϑει ζήτημα. Εἰ» (ὦ ὑπίσυλοι ((ωεγῴφφωυ ἐδ εῦϑα οἷ- 
τέμγεοϑαι, ὀζρὶ τ νιώ ψθδαδίλφοις χαλᾷς τὰς Ὁ τίου χπορύλων γρώμέιν χα εὑ. Ν 
τὐρκελθύονζας τῷτο ποιφιν ὅτι πότον ἃ Οὐκ ἔς! ζαύ τὸν, κελενεν γίνξοϑει, καὶ γοόμδμον 

συγχωρᾷν. ὁ ὕ γὰῤ «σολκαϊῆων, μθ' απουδῆξ, ὡς ἀναγκσ)ον χα ασϑϑηυ ρύμδμον, ποιᾷ ̓ 10 
ὁ ὃ. αὑτὸς (ζ μωὴ κελθύων, τὸν ὃ βουλόμδρμον μωἱ κωλύων, οὐχ ὡς δον ϑμέοϑαι συγχωρή, 
ΔΛ, οἰκογομίον τινα πληρῶν. δή" τι λέγω" Κορανθίοις θγφαφεν ὁ Πώλρν, ὁ πάλῳ ἔχὶ ὃ 
ἀὐὐφ' (μωυέρχειθειι γωνωξὶ καὶ ἀνδράσι Δ, μχαλθυόμϑμος. Εἶπε ἵνα μὴ νομίσῃς, δ νομο- 

αὐταρζι αὶ ϑῳΙ͂Μ ἀὐύζίς τϑν ἔλεγῳ, ἐπήγαγε Τῦτο ἢ λέγω κὸ συήδιώμών, οὐκατ᾽ Ἐχιταγέώ. οὐ 

γὴν τὴς αἷστι αὐϑεντίας κρίσις ἕωΐ πγδϑνγϑυρϑῥη, αἰλλαὶ τῆς ὀκείνων αἰχρῳσίας συείνρίμω. 15 
δῥ φησι" διαὶ τέω αἰχρασίαν ὑμδ, Εἰ γηὸ τίω ἵΠΠαύλυ γνώμέιω ϑέλᾳς μιαϑᾷ;, ἀχουσον 
τ φησι. Θέλω πόρζῳς λῤ, ϑούποις 11), ὡς ὶ ἐμαυτὸν, ὧν ἐγχρωπίᾳ. οὕτω καὶ ἐγζιῦϑα, 
( ὅδ᾽ ὑπέςολοι, οὐχ ὡς νόμον ἐκδικοιυτες, (ἰμωεχώρϑεωυ, διλλα τὴ αἰοϑενείᾳ τῇ Ἰουδαϊκῇ 
συΐϊκᾳταξαμνοντες Εἰ "νόμον ἀξεδίκων, οὐκ μ᾽ Ἰουδαίοις ( οὕτως, δ ϑνέσι αὶ ὁτέρως ἐκόή-. 
ρυξὰν. καὶ γὺ Εἰ ἰαοὸ Ψ' αἰπίςων ὃ αοράγμα δμέοϑαι αἰαγκαῖον ζω, αὶ “ἰπαὲ πϑϑτων 1 
θὔδυλον ὅτι ΝΜ πιςών. Εἰ ὃ τοῖς ἔϑνεσιν ογομοϑέτοιω μὴ φϑροοχλῷ τύτων ἕνεκεν, ἔδειξαν 
δι κὶ Ἰουδαίοις συγκαταξαίνοντες ἐπέτφεπον. (ὦ ἃ ψθυδαδελφοι οὐχ οὕτως, αἰλλ᾽ ὡςε 

τῆς γριρος ἀὐυς ἐκβαλῴν, ἢ πάλιν κἰ ασὲ 4 τῆς ϑυνλείας ζυχὸν ἀγαγεῖν. προρῖτη ὦ 
δῶ αὑτη ἡ δζρεφοροὶ, πολι ὃ μέσον ὑχουσα. δου τέροι ὃ, οἷ, (ὦ υϑρ' αὐπέσολοι οὐ Ἰουδαία 
τῶ ὑποίοιῳ, θα ᾧ ὁ νόμος ἐκρύτει᾽ (ὦ δὲ ψευδοίδελφοι πϑρταρρύ. ᾿ὀγοῤΤαλιῦδβμ 15 

ὑψαντο πότων, ὅϑων δόλον ὅτι οὐχὶ οἰκοδομῆς ὑέκαν ὃ ποσάγμα, ἐγίνετο αἰλλαὶ κατα- 
φροφῖς ὀλοκλήρου᾽ αὶ ἑτέρως μϑὲ τορι δ ὠἰποσόλων (κυεχωρῆτο, ἑτέρως 5 ακϑοὶ ΤᾺ 

υδαιδελφων ἐαυουδώζετο. Οἵπινες αὐρεισηλϑον κα α σκϑπῆ στε! τίω ἐλϑυϑεοίω 
ἡμϑίυ, ἔχονϑν οὖν Χριςᾧ Ἰησοῦ. Ορᾷς ποώςεὶ τὴ Ψ χα σκόπων «σϑῤσην»δ΄ᾳ 
ἐδήλωσε (Ὁ) πόλεμον ἐκείνων (ὦ "ὺ κα ίσχοποι δὲ οὐδὸν Εἰσέργονται, αὐλλ᾿ ἴα, χαταμαι- 49 “ΕΝ 

δόντες ᾳ Ὗ οὐνλυπίων, ἀγὺς ὃ ποριϑῆσαι ἡ καϑελᾷν πολλζω αὐτοῖς " “τ δασκθυάσωσι χε σπύ' 
τίω δυκολίλυ" χαϑεύπερ ἃ οὗτοι τότο ἐποίονκωυ, ποὺ τίωὐ δουλείδν ἀὐύζις τίν παλαιαὶ εἰσ-- “ 

ἐγαχον βουλόμϑνοι. ὥςι καντοῦϑεν δόλον, δι οὐχ κὶ αὐτὴ αγολώρεσις ΤὟΜ ἀπεσόλων, ὃ 

τόνων δλλὰ καὶ σφόδρα ἐνανία,, ἐκξοιμδ γοῤ ((μωεχῴφρεω, ἵνα κ᾿ μικοϑν ὀξαγάγωσι 
τῆΚ 
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τῆς δουλεία" οὔζοι δὲ κα τεσκθύαξοι, ἡ μωζάως αὑποβέλοσι τῇ τῇ δουλείᾳ. δἰ αϑβετέ. 
ὁϑιὼ «ὅδε ποιώτῃς αἰκριοαΐς ἡ «Ξωργαζέμϑμοι τ πἰνες ἀκρόδυφοι" καϑῶς κα ὁ Παῦλος γῶ- 
τὸ “λοι λέ), παρειφίλλο καζασχοπῆσοι τί ἐλθυϑειίαν ἡδίω, οὐ ) τῷ ὙΜ καζασκέ- 

“τῶν ̓ ὀνόμιατι μόνον, αλλά αὶ ῷ ὥῴγτῳ τὴς λριϑρα ας ἰσύδου ὑππἰδεισϑυσεως τίω ἔχεζου.. 

5 λζιὼ αὐνὖὍ οὐνδεικφύμϑμος. 
ς Οἷς ΟΥ̓ νὰ τοϑς ὦ, ὥρον δἼξαμδι τῇ τῇ «ὑποταγή. 

9 77. λέξεως ἰυϑμωὰ καὶ Ἰὼ ἐμιφασιν. ὧν Εἶπε, ῷ Ἄόγῳ; ἀλλὰ, τῇ ἰσοντάγη. 

ἐυ γὸϊ ἵνα φι νδιδξωσι γευσιμευαῦτα ὑποίονωυ, να ἥαά αἰσαυταίξωσι ὑδουλώσωνται. δα 
τῦτο τοῖς ὥ ̓ὐποφύλοις Εἰξαρϑν, τῦτοις ἢ Οἐκέτι. ἵνα ἡ ̓ἀληήλεια. τὰ  ἀὐφοϊελίου ὅζε- 

19 μαίνῃ πτϑϑς ὺ ἡμας. ν᾿, Ὶ ὑπερ ὑφϑιοϑρ, φησιν, Εἰπόντες, αὔτ δ έργον βεζαιώ- 

σώμϑμ, ὁπ τὰ ὥὔρχώα αἴρῆλϑε, καὶ Ὥ γόγρνε χανα τὰ πολύτο, Ὁ ὅτι τις Χοις-ᾧ, καρή 

κτίσις, ναὸ ὅτι (ἂν αἰριτεμνομδύνς Χειφος συυὲν ὠφελήσει, ζιυτίω τίω αἰλήδηιαν βεθαι- 

ομωῦτερ, συν σσοϑς ὥραν Εἰξαιϑν. εἶπα ἴλη ἐυϑέως ἀὐτέπιτῆων αὐτῇ ὁ τὸ οῬ Νὰ α- 
ποτύλων, ἡ Εἰκὸς ζμυ τίνας λέγήν, πῶ πῶρ δὼ ζωωτα ὀκᾷοι πφοςαίηοισιν ὅρα πῶς λύε σι- 

12 φοΐς τἰι λὐπίδασιν. ν ἐὺ λίγ τίω οὐ οὐσαεν «ἰτία;, “ὁ ὁγί συϊκατοιξ ἀσεωρῖ ἐγχν Ν᾿ οἰκονομίας 

τῦτο ἐποίρυ (ὦ Ὡσύφολοι ̓  Ἰλλνὶ αὐ ἐφλφίξισαν (ὦ ἀ αἰκούεντερ. δηλὰ τῆς οἰκριομίας 
αἰγνγοφη τω δια τὸν ἅν μένιογζᾳ τί καρπούαθει, ΠΝ αὐτὴς χεύσιμον. Οἱ Ψ φόνέη Ἢ 

γπορϑβων ἡ ὁ πσόφασις, ζ πὴ οἰχισεπῃ. Δ[ 9: πῶ» ᾧῷ εδὺ ἐργαζόμϑυον αὑτέωὶ, Θέδναι 

γ5' ᾿ πίω αἰτίδρ Μ γαορδβων" ὧν: δι ) μῴλλονζώ τι κερδαίνειν αν αὑτὰς, αγνοᾷν. ἡ ἕω σα- 
λο φέφερον ὃ λέγω ποιήσω, ἐπ’ αὠμπῆς τὴς ΤΟ τὴς κἐπουθέσιως χεῖσοαφι τῷ “ἐποδείγμα. 

δέ εὐτὸφο μαχβίειος Παῦλος ὁαξετομῴωυ' ἀὐαιρᾷ μέλλων, ποτὲ ΧᾺ Τ μόδιον ἰουϑαζοις 

πήμιπων διδοισκόμον, «ὐξετεαϑὶ αὑτὸ πῶπον ὕτως ἔπεμψεν, ἐποίησε ὃ τπ, ὕγᾳ, ἐυο: 

κτὐδκδυιτος ϑρέηται τοῖς αἰκρραταις, ὃ ΕἸσολϑε μζ᾽ τῆς «ἴξετομῆς, ἵγα, καταλύσῃ τίω 
«Ειτομέωυ. ὡλά πίω αἰτίαν αὑτὸς ὑϑν ἡπίςατο ἃ Τιμόθϑεος, τος ὃ μαιϑητῶς οὐκ Εἶπεν. 

5 εἰ “δ ἔγνωσαν, ὅτι δχοὶ τῆτο αἰξιένεμδν, ἥα, λύσῃ πίω «Ἑεομέω, δ᾿ οὐ τίω πρχίω 
ἤχϑυστιν εἰ δμηχϑορείῶτος, αὶ τὸ πὸῤ αὐ διεῤῥίη κέρδρρ᾽ γι δὲ ἡ ἀγφομα ταὶ μέγιςα αἱ ὡ- 
΄ὥὧν ὠφέλυσε. νομί οντερ γὸ αὑτο, ὡς νομοφύλᾳχο, Ἴὔπο ποίᾷι, καὶ . ἐνιδμεῖς ἐδίξὸμτ χα) 

σπεοσηγῶς αὶ αὑτὸν ἡ τίν ὀκεύου διδιισκαλίαρ " δεϊξαι δροι δὲ ΚΨ' μικρὸν, ᾧ παιδυζ- 

θέντες, απέφησαγ δ᾽ παλφιαδ ὑπερσύκ δ ἐζμοτο, Εἰ ἰδ τίω ῬΡ ; τίω ̓αἰπίλν ἢ- 
20 δησαν. Αμαϑϑοντες Ὁ δῦ αὐτὸν ἀπιφραφησαιν, ὑποφραφώτες δὲ οὐκ ἂν ἢχϑύσεων, μή Ι ἐκ. 

σαντες δὲ ἔμεινθν δὺ Ὠλὶ τὴς πλόμης τὴς κυξοτέρας᾽ ὑπερ ὕω μη ᾿ ὅδβητα,, οἷκ ἐξεκίλν.- 

ψ τίωω αἰτίον. ἀρ τὗτο καὶ .ν ζῶϑα υ ̓ λέγ τὴς οἰκϑνγομίας τίωὐ πυδόφασι, δ)λ ̓ὁτέρωρ 

δοδυῦει ᾧῷ λόγον, οὕτω λέγων" 

ό Απὸ δὲ Ἷ δοκοιώτων 4) τί (ὑπρίοί ποτε ὗσειν, δυυΐν μοι αἰαφῴει" κατύσωπον “- 

22 νϑούπα ο Θεὸς . ἐλαμέξανει ) Βνζμυλεν υ μένον δέκ ὐπολολεῖπω ψαρ Μ σσῦ- 

λων, λλά ἢ σφίδγα βαρᾷ «(ἦθ ἀγίοις, να ὠφελήσῃ (ἦν τι εϑενοιζις. ὁ λέγ Ομούταν 

ὅν" Οἰὲ Ὁ ̓δχιτξέποισιν κοι αξετήμνοι νι ὐϊοὶ τῷ Θεῷ δώσουσιν. οὐ ολβ, 
ὯΝ μεγάλοι Εἰσὶ ὺ ὁ ἔξανρλοι, ὁ Θεὸς πρεήσῳπον «τὴν ! λήψεται. ἀλλ᾿ εὐτ ν μδὲ σφ 
ςἕκ Εἶπε, πεφεισμένως δε, κ ΩΣ Εἶπε, Εἰδὲ ὀκήνοι λολῦσι ̓  κήρυγμα, α ὺ «Ὄν σαὶ 

“Ὁ πσε»φεταγμένα κηρύήρισι, δώσυσι ἢ ἐσχα τίω δλίκίω ἢ “μωείαν αὐτου τήσονται. τύτοων κϑὲ 
ον ΕἾπε᾿ σεμψοτέρως δὲ αἰνδμ διχῇ καϑα ηλειῇ, οὗ ουτὼ λέγων᾽ υ͵πὸ δὲ δικύντων. 

7) τ, ὁποῖοί ποτε ἧσαν. ὸ οὐχ θἴαν, ὁποῖοί πντὲ [ Οέσιν, δλ ᾿νἦσαιν, δεικψιᾷ ὁ τ ἡὶ ἐδὶ 

λοιπὸν ἦσοιν: πουσει λϑμοι τούτω κηρύοσεμ, ἄπο τῷ κηρύγματος πϑωταχοῦ ἀαλομηαν- 
τος. τὸ δὲ͵, ὁποῖοί ποτὸ ἤσαν, ( ὶ οὕνω, φησὶν, ὠκμρυῆω ἐδ), (ιλέννδωσννιν. ἰὴ 4 ὥν- 

«δούποις, 
[] 
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᾽ν ϑφϑέποις, ἀλλα Θεῷ μέλλουσιν οἰ πολογείαϑαι. ζωῦτα δὲ ἕλεν, ὀυχ ὡς αἰμφιζαίλλων, 

ἐυσὴ᾽ ὡς ἀγροοδν τὰ ὠκείγων, ἀλλ᾽, ὅπερ ἐφιϑών Εἰπὼν, ουτῶ συμφέρειν νομιίξων (ἴδε. 
διύσαωι (ὃ λόρν. ΕἾ ἵνα μιὴ δύξη ὡς τίω εἰρόμτίαν ἔχων πῖξιν κοιτηγϑρῷν αὐνγδἕΖ᾽, καὶ 
πὸ τὖτν καζασκϑυαἷσῃ μάχης κ᾿ πσθγοιδν ἐπτήγαδμ εὐϑέως τίωυ' δίθρθωσιν, Εἰ πών᾽ 

Οτι ἐμοὶ (ᾧ δοκϑιῶτες συϊδδν το  σοινέθεν»». ΤΙ5 τῶτο ἔςιν; ὦ ζ ὑμᾷς λέγετέ, 
φησιν, σέκ οἷδω" ἐκ ῴνο μδμτοι οἶδα σωφεΐς, ὅτι ἐμοὶ οὐκ ἑωὠδυτιωϑησαιν, δλλὰ καὶ (ἰωέ.- 
πγθυῷ ἡ (ἀωεφωνῷ.ὃ Ν᾽ ϑείξιας ἔδωχῥμ,τϑτοις! δοιλϑιώῶτος᾽ λα πέως οὐ λέγή τῶτο, 
λλ᾿ δὰ Οὔο ἐδίδαξαν, οὐ διωρϑωῷ, οὐ πλέον τι πυϑ»σάϑηχϑῳ ὧν ἠδιπιἐμοὶ δ οἱ δοκοιωυτές, 
φησιν, ἐδὲν ποϑσανέθεν»», τυτές!, μαθόντες ζι ἐμαὶ, θδὲν ωροσέϑηκαιν, δδὲν διωρϑωῷ, ἡ ζωυ- 

τα Εἰδύτες, ὅτι αἱ σ᾽ τῦτο χλελμόμδω, ὡςε ὐζῖς χοινώσαιϑαι "καὶ κατ᾽ ὡἰποκάλυψι τὸ 
πνϑὺ μιιτος χϑρεβμόμην, ὥςε ὠδὶς κρινώσει θαι, καὶ Τ τον αἰκιοϑθυςον Εἦνχον κἶϑ᾽ ἑαυφνάτε 
ἐμοΐ τί πλέον Εἶπον ὧν ἤδοοιγ, οὔτε ὐκῴνον αὐθιότεμον᾽ 

7 Αλλὰ πιωῤυτίον. ΤΩΙ, τοιωδντίον ; τινὲς μδὲ Φασι πῶτο αὖ τὸν λέν , 9Ἡ 

οὐ μόνον αὐτον οὐκ ἐδίδιαϊξὸν, λὰ αὶ ἐδιδυξηθησαν. ΔΕΡ αἰστο, ἐγὼ καὶ σῴκ ἐὺ Εἴποιμι 

τῶτο. τί γὰρ ὄμϑηον τϑῇ αὑτυῖ μλνθανεν πλέον; αὶ γδμ ἕκαφος αὐ δὴ} ἀἰπηρτισμένος ἑώ, τ5 
καὶ τοίνιω τῶτο βούλεται Εὐπᾷν, τέμναντίον λέγων, δλλ᾽ ὅτί μένον Οὔκ ἐπετίμησε, δολὰ ἢ 
τοσῖτον ἀπίέορν τῇ μέμιψαοϑαι, ὅτι ἡ ἐπηνεσοιν. Ὁ γᾺ } νδωτίον τῷ μέμψαοϑαι, ὃ ἐ- 
πποινέσοαι. Εἶτω Ὁ) Εἰκὸς τω αὐτυπεῖν ἄνας, Εἰ ἐστήνεσον, πτὼς δῶν πίω αἴδιτο- 
μὴν οὐρο ὀῤφλον; Εἰ γλ»} ἐπήνεσαν, ἐγοίω ανελῷν ̓ Εἰπεῖν ὦ ὅτι αἰφλον, λίθων αἱαϊ-- 
Ἄμιωτον 66) ἐνόμιζε, ὁ ασϑϑς Οἱ ὠμολογηνϑῥα φλνερον μᾳίχζω Ε ἰσαϊγήν᾽ παλιν ὁμολο- ἐο 
“ϑιῶτα σίω “τὴς «αἰξιτομὴς συγχώρησιν, Εἰς ὀτέρὰν αἰγτίϑεσιν ὀμίπεστίν αγαγκζω οὖσαν ἐ- 

ρα. Εἰ γὸ ἐπήνεσοιν ὃ κήρυγμα Ὁ σύν, φησι, ᾧ ἐὐδοὶ παλιν ἐπέτρεπον αἰθετομὴν, ἑαυτοῖς 
ἐμαί γν»», Τἰς ζω καὶ τ ύεν λύσις, ζῶ Εἰπιῷ, ὅτι συγκαταξαίσεως Ἰουδαϊκῆς ἕνεκεν ζωῦτα 
ὁποίοιωυ᾽ δλλαὶ τῷ» Εἰπὼν, ὅλον τῆς οἰκονομίας (Ὁ ϑυμέλιον διεσαίλξυσιν ἀν. δ τῦτο 

“οὐ λέγέ, ἀφίησι" ἀὐφ' ὦ πτοία καὶ μετεώρῳ, Εἰπών᾽ πὸ ἢ γὴν" δυκοιώτων 9ὴ ἢ, 

Οὐϊίν μοι“ φφέρει ᾿ ὡσανεὶ ἔλελμ, οὐ χα τηο»ρώ, οὐδὲ Δ] φαλλω (ἦν, ἀγίους ὠκείνοις. 
ἔπεσιν ἐνὶ τί ἔπυραῆον. καὶ γὰ τῳ Θεῷ μέλλουσιν ἰἡποδιδυγαι λόχον. ὦ αὶ ασουδαζ᾽- 
αϑρον ἐμοὶ δέξαι, ὅτι ζῷ ἐμὰ οὐ χᾳϑεῖλον, σονὶὰ διώρθωσαιν, Οὐ οὺ ποφόσέϑηχαν ὡς οὐδιώς 
ν » κι ᾿ 4! Ν Ι ! ! 2 Ν ! ἀχουσιν αὐτοῖς, δλλα καὶ ἐπήνεσαιν  (μωήνεσαν, ᾧ τώτωι εὔτοςκο δα ὁ Τίτου Βωρ- 
νώδλν. δἰόπερ ἐπάγει λέγων᾽" δῦντις ὅτι πεπίφευμαι ὃ ϑὐαξλιον τῆς ἀκροῦυείας, 10 
καϑως Πέζος τῆς πὐθιτομλο᾽ Περατομὴν ὁ ἀκρφζυείλυ,οὐ (ἡ ποραγμμώτα λέγων 
αὑτὰ, νλὰ (α ἰσὸ τύτων γνωσλζόμνϑνα ἔϑγη. ἐπήγαγε χϑιῶ" 

8 Ογὰβ οὐγεργήσοας Πέτρῳ Εἰς αἰποσολίου τῆς αἰθετομῆς, ὠρήργησι ἡ ἐμοὶ Εἰς 
ἐϑγη. Ὥασερ δὼ τίω ἀκρφξυειὸν Οἱ ἔϑνη καλῷ, οὕτω καὶ πἴθατομην Ἰουδαίοις. καὶ 

δείκφυσιν αὑτοῖς ὁμότιμον ὅγτα λοιπὸν, ἢ οὐ τοῖς ὠλλοις ἑαυτὸν, διαὶ τω χϑρυφαίῳ συγκεί- κς 
νει, δεικρυᾷ ὅτι τὴς αὐτὴς ἔχαφος ἀπέλαυσιν ἀξίας. Ὥ τίω αἰδὲ τῆς ὁμονοίας 

αὐτοῖν κατισκθύασιν οἰπύδοιξιν, Θαυβῥαῖν λοιπὸν μετα πϑϑῥισίας αἰ ϑλόγοετω, καὶ 
Οὐκέτι ἴςαται μάχθα τῶν ὐἰποσύλων μόνων, δλλ᾽ ὕχὶ (Ὁ) ΧΧολτὸν ἀνάγει τὸν λό)ϑν» καὶ 
τίω᾽ αἰχυ’ ἐκείνου χϑβιν δοϑείσαν ποῖ “ χαὶ εδδτυρρις στύτων ὧδ υποφύλοις κοιλᾷ, 

Ὁ 

᾿- 3 

καὶ Φπσι" 40 

9. Οτ γνόντες τίω γδβν αἰ Κυρίου τέο δυϑεῖσείν μοὶ, Ἰαίκωΐος χα) Κηφάς ὁ Ἰω- 
ἀγνης,οἱ δοκϑεώτες ςύλοι ὁ ἢ, δυϊξιαις ἐδωχαν ἐμοὶ καὶ Βαρναξαᾳ κοινωνίας. Και οὐκ 

Εἶπεν, ὅτι ἀκούσαντες, δλλα, γνόντες, τυτές!, χαταμοϑόντες δὶ αὦνδνμτὴμδ προυμῆ, 
δυξιὼς ἐδωχὸν ἐμοὶ ῷ Βωρναΐξα, κνηωγίας. Εἶδες πῶς μεκρϑν ἔδειξε χα τῷ Χριςῳ 

τῦτὸ 
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το δυχϑέώ, κὶ τ τοῖς ἀὐπούλρις; συν »δ δ᾽ ἐδόϑν, σοὶ «ὐήργησεν ἡ λοῤις, Εἰ μι " δὺ-- 

κοι ν ἀπῇ δῖ Ὁ ΤΟΥ κήρυγμα (ὦ. ὁ ὅπου ᾽ συγκεῖναι ἑαυτὸν ἔδει, ΠΕ ζ 9. μάμψη- 

Ταὶ μόνου ̓ σου ἢ  αϑρτυοίαν κριλέσει, ΡΨ ποιων ὁμοῦ, μετ᾽ ἐ ἐγκωμίου, Κυφάς, λέ- 

“γυν, κῷ ; Ἰαίκωξος, χα ̓ Ἰωαήνης (ὦ δυκδιώῦτες φύλϑι ἐῃ). τα! πάλιν οὐ ὃ ΗΝ ἀναιρῶν, τὰς 

4 δοκοιυζμ Φη πν, ἀλλα χαὶ τέωυ ὝΨω λων “υοφιλαμιξαίνων γγωμέω, καὶ λέγων, ὅτι (ὦ. 

μεγαιδϑι, χϑω ᾽ ὀϊξαίρετοι, καὶ ὃ ὃς πτῆρτες πϑρταχοΐ «ἰβιφέρρεσιν, οὖ οὗτοί ϑρτορὶᾳ Εἶσι τὴν 

λέγϑμῦβων, ὃ ὁτι και 'ῷ Χοιςᾧ ζωτα δόκεῖ , καὶ δίῳ } “ξαγμάτων ὥστε ὀμαϑοι, 

ζαὶ δ αὑτῆς τῆς πείροις Ῥχιφώϑυσαιν. «δ9 καὶ δυξιαὶς ἐδωχα ἐ ἐμοὶ, και Οὐκ ἐμοὶ μόνον, 

αἰλλα σ᾽ ᾧ " Βωρνκζξα. ἵνα, ἡμεῖς ὦ Εἰς ζᾷ ἔϑυν, αὐτοὶ ἢ. εἰς τίου παἰδετομὴν. 

ιο Ω ζιωίσεως κπὐρξολὴ, καὶ συμφωνίας “δι πθδείξις ἀγαντίῤῥητος. δείκνεσι γὰρ καὶ ζῷ 
ὠκείνων αὖ τῷ, καὶ ἴᾳ αὐτῷ ὠκεύων. ζωῶτα γὰῤ ἑκατέρφις ἐδῦκει, χα ἐκείνους Ἰουδαιοις 
κηρυήῆεν οὕτω, . τῦτον τοῖς ἔσγεσι, 88 καὶ ἐπήγα ν᾿ ἴα ἡμεῖς εἰς τοὶ ἐϑνη, αὐτοὶ ἢ εἰς 

τίω αἴδετομιν. ὁ ὁρᾷς, πῶς «ὔξετομν γί υ9α, οὐχὶ ὧ πράγμα καλῴ, αλλὰ τοις Ιου-- 

δαιοις; ὅτὸμ (ζ  γ5 αὐτὸ ὦ ὈρΆγμα λύγῃ χϑη ̓ἀνπιὀμφέλλῃ αὐτίω,, τίωυ αἰκροξυςῖὸν 

ι ἔζϑησιν, ὦ ὡς στὸν λέγῃ, Περατομιὴ ἅ ὡ ̓ὠφελῴ, ἐδ γόμον ποξάοσῃς, ἐδι' ὃ ᾿ οἴϑαξάτην Ῥομ βικα. 

γόμῦ ἧς, ἡ αὐδατομιή στ αἀκρφζυςῖα γέρε. (4 'πᾶλιν, Οὐτε αὐδετομή τι ἰοχύει, οὔτε ἀκε9- ΜΝ 

(υρία. ὁτὸμ δὲ Ιουδαΐνς υτω καλῇ, ὺ Μὴ τὸ τργμα, ἀγλαϊῷ λαὸν δολαῖσαι βού- 

ληται, ὃ πίων ἀκροΟυςίλν, αἰλλὼ τα ἔϑγη αγτιτί ϑησιν. αγτιδιαςέλλονται νϑν γ)Ὲ} ἔϑνεσιν 
Ἰουδοαίοι, αξίμῇ δὲ αἰκορξυρία" ὡς ὁτὸν λέγῃ ἡ ἀνωτέρω, Ο 2» οὐεργήσεις Πέπῳ 

10 εἰς »“ποτολίω τῆς «ξιομῶς, ὁ ογήργησι κὠμοὶ ε εἰς τὰ ἔθνη. ἡ ογωθα πάλιν, ὅτι ἡμᾷς Εἷς 

᾿ϑ», ἀνδρὶ δὲ εἰς τίου αἰδετομιδω ὁ ὃ αηραγμα αὐτὸ φησιν, δλλαὶ ( Ψ Ἰουδαίων λᾳ- 
ὁν οὕτω καλῷ, λῤτιδζκςέλλων αὖ τὸι τοῖς ἐϑγέσι. 

10. Μώον Μ αὐωσχῶν ἵνα μψημονθύωκϑρ, ὃ ἡ ἐασούδασα ἐδ, τῦηο ποίησε. 

Τί πυτε τῷ ἐςιν, ὃ φησιν; οὖ ὦ τῷ »ηρύγματί, φησι, διᾳλόκζθα. τίω οἰκουμδύζω, καγώ 

24 Ζ ὧν δ ἐθνων, ὠκῴνοι ἢ ὥν Ἰουδαίοις ἐλαθονκν κο τ τῷ Θεῷ δυκοιω" Εἰς5 τίου σῆω.. 

λϑι Ὀχιμδέμον τῶ θὰ ἰουδαοις ἃ ἐγὼ (αὶ πϑρε ἐμάντα ᾧ (ξμυυισήνεγκα ὀκείνοις. Εἰ 

πόλεμος ῃ" μαῖλρ, οέκ δ τοῦτο κατεδίξαν» ὁ ὀκῶοι. ἄρνες δὲ Εἰσιν οὗτοι (ὦ, πωχοί; ; 

στλλοι ἱτὴ Ιουδοΐων  πιχεύσαντες ῳ Πάμαικηη ζα ὃ ογται αἰφηρόγησαν πόρτα, ἡ ὺ πϑμταη- 

9.ν ἠλφίουοντο, ἡ τῶτο διλοῖ ὦ Δ ὦ τῇ ζω Ἑδρᾳίοες Ἐχιςτολῆ λέγων" Καὶ δ τίω ὡρ- Βζρμ.λδι. 

30 παγάυ τὔν' αὑσσωρχοόντων ὑμδ' κᾧ χρϑάς “ποϑσεδέξα,ϑε. δηλοῖ ἢ Θεοστυλρηκεύοι 
γφαφων, ὦ αὐακηρυήων τέου ὀρδρείαν ἐκείνων, Ὑμεῖς »» Φυσι, μι μυηται , ὑλύεοϑε ἫὝ  ««Θεον. (δ. 

ἐκκλησιῶν τῷ Θεού τσ" οὐσῶν εἰν τῇ Ιουδαία, ὃ ὁπ ὺ ὑμεῖς ζῷ αὑτὰ ι ἐπαῖλετε αἰανο τ ἐ- 

δίων συμφυλοῦ, χα εύπερ κακεῖνοι ἴσον “ἡ Ιουδαίων. ὰ Αἰ σ' πόύτων δείκγεσιν, δτί 

ὕχ οὕτως ὦ δξ ἐλλίωων πιςζεύσαντες, τοῦ ἍΜ) μϑυύντων ἐλλίωων ἐπολεμοιῶτο, ὡς Φ 

43 ἀπ Ἰουδαίων πιφεύσαντερ ν ποὺ ὖμο ὁμοφύλων͵ ἡλαιώοντο, παχύτερον ν τῦτο πόϑτων 

δ έϑνο ος. Ὁ ὥστ πολλίωω "ποιοιεῦται απουδέω, ὥςε πάσης ἐδίρες Ἰἰπολσύυειν Ἰπημδειί- 

ας, ὁ Ρωμαίοις ἐχταέλλων ἢ Κοουϑέοις. ο οὐ μόνον (μωα γέ γρήματα,αλλα " αὑτὸς «ὑ-- 
γα ὶ αἰ αχομίζει, καὶ ὁ λέγει᾿ Νιωωὶ: ὃ πορύύομαι εἰς Ἰερασειλὴμ Αἱ ακονον τοῖς αἰ γίοις, ὦ γ»» 
ὀραγχίας ἡπόρϑίω ξοφης. τῶτο δξζυ Ὁ ὁ οὐζοῶδ δυολών ἔλφυ, ὁ ὅτι ἐν τϑτω μοὶ βοηϑεῖν 

40 ἀὐζος ἐδοξε, χατεδέξα μην, ᾧ Οὔκ οὐόλιπον. ὺ αἰϑ σϑτων δείξας πίω πσϑῆς αὐςᾶν' 

ὁμόνοιὰν ὼ συμιφωνίδν, λύαγχαζεται λϑιπὸν ᾧ τῆς προθς Πέζν αἰντα γνομδῥης οὖν Αὐτίο. 

“είᾳ αἰ ϑλέξεως μνηοϑέωω,, καὶ Φησιν᾽ 

, : Οτεῦ λῆς Πέζος Εἰς Ανπιόχήλν, κῷ πὶ πσϑόσωπον " ἐντὶ λύτές ἕω, ὅτι κατέγνω. 

σμένος ζω. 

15» Προ’ 
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1» Τρ τὰ γὸ ἐλϑῷ νας Σἰπο [Ιακώζου, μ τῶν ἐθνων (ωυήοϑιεν΄ ὅτε ὶ ἤλϑον, ὑ.. 
πέφελλε,ὸ αφωειξει ἑαυπῖν, φοζουνᾶμος ὧν οὐκ πὐδετομῆς. 

ν᾿ ς ρ , ! ΛΗ ι " ““, “ ] "ἅ" ͵ 

ΠΟρλοὶ τῶν ἀστλως ἀναγιιωσχϑντῶν τῦτι Ὁ ρητὸν τὴς δ χηφολης, νομίζοσι τῷ Πέτρου 

(ὦ Γλαῦλον χα τνχϑρῴν αὐ πυύκρισιν᾽ δλλ᾽ σύν ἐσι ζοιύτα, τόκ ἔςιν, ἄπαγε. πολλίω γὰρ 
Ἵ. ΙΧ 

ἐυρυσομὸμ ὦ τὸ ΠΠέβου (ὦ τὸ ΠῺαύλυ τίωυ (ωεσιν ἐγχεκρυμμένζωυ οὐταῦϑα “δὸς τίω τ ς 

αἰχυόγτων ὠφέλειλν. πσλτεθ9ν 3 δα Ύχαιον αὐξὰ πῆς τῷ ΠΠεΐξου πρησίας Εἰπεῖν, καὶ 

πῶς αἱ εἰ πότων αὐ τὸς "ατεπήδα, τῶν μαϑατῶν. χαὶ γὰρ τίω “πὐδοσηγϑολὰν οὐντεύθον ἐ- 

λαζε ϑζκ ὦ αἰκλινὲς χα ἱὐθποετον τὴς πίκφεως᾽ καὶ ὅτε κινῇ πόρτες ἠρωτῶντο, Ὦ ἀλ.- 

Ματη, “δὶ οὶ (τ γηιδῆσοις, Φησὶ Σὺ Εἰ ὁ ΣΧ ρλσὺς ὁ τῷ Θεοῦ τοῦ ζώντος ὅτ᾽ καὶ ζᾳἐ κλ᾿ φᾷς τῶν 

Ν' 
ἐφ. φοιηλκ 

᾿δυννκγον ονεπιςεῦ δὴ, χα! οὐ ᾧῷ ορει μόνος φαΐ") φϑεηόμδνος, χαὶ ὅτε αὖθι ςαυρϑ ὁ διελέγ4.- νὸ 
Ματθ, ἐγικῷ, σο, τσ" ἀλλὼν σιγώντων͵ αὐτὸς φησιν, λέως σι. (πα τὰ βήμμιου του Εἰ μὴ διεσκεμ.- 

ἐϑύης γεώμης ἕω, Δλλ᾿ ὁμῶς ζεούσης αἰ γαίπτης. ᾧ πὸμταχοῦ 5.10 ἄλλων ὁραΐμϑυ αὐτὸν 

ϑερμό πττον ὄντα, ᾧὶ χροϑαλλόμϑμον οὖν τοῖς χινδγωύοις, κἡ ὅτε ὠφ, ϑὴ ον τῷ αἰμαλῷ, ἀλ- 

Ἅων ὦ πλοιονέλκοντων, αὐτὸς ΟΥ̓Χ ἐώξογετο πο πλοίῳ τ΄ δου δρέοϑει. Ἂ μ᾽ τίω α)α΄.-. 

φασιν ἡ Φονωντων Ἰουδοκίων, ὁ μαινογδμων, ὁ ζητοιύτων ἀύζις “Δ. 4. αὐστύσαη, πσδότος πὰ- κ5 

ρελων θτόλμῆσε ρηξαι Φωνζωὺ αὶ Εἰπεῷν, ὅτι ὁ ςαυρωϑεὶς αὐελήφϑη, ἡ οὐ τοῖς ὑρανοῖς 
ὅξην. οὐκ ἐς! ὃ ἶσον κοκλϑισχκένην ὀμοῖ ξαι ϑύρφιν ὶ ὴργάω δοιώῦωι πορϑίγματι,ὶ κα Φῶ- 
γα “πΠερησιασυοαϑα!. ὁ τοίνεω τέωυ ἑαυζ, ψυγίω ἐκδὺες δόμω τοσύτηυ, πῶς λυ αἰ εκρίϑη 
ἡϑτει ὁ μας; ἡϑεὶς, ἡ διϑεῖς, ὁ μηδὲν τῆς “ελρισίας ἐλθιϑυος καϑυφῴω ᾧ ζαύτα οἰ αβ- 

χἢ τὸ κηρυγμαΐος, οὖν μέσῃ τῇ μη 69πύλει, ἔνθα, Ὧοσῶτος κίνδυνος ζῶ, πῶς ἀν᾽ μι τοσῦτον το 
χόριον .ῳΨ Αντιοχείᾳ, ἐγθα ὅτε χίνδεωυος ἑω, ἢ πολὺ λαμιασοϑτερος αὐτὸς ἐγεσόνει, ὡσὸ 

“ὔν πσδαγμάτων υδοτυοίαν ἔχων, ὧν δξ Ἰουδωίων πιςεύσανζοας ἔδιάσεν ὁμ', ὁ »ὺ αὐ τᾶν; 

Ἰουδευίοις μὴ φο(ηϑεὶς ἡ οὖν Φιοχῆ, ἡ οὖν τῇ μείξοπόλει, πὼς ἐν μα “οῦνον τοσῦτον ον ̓ δγ- 

᾿λοήδια ὧν, εἶν δ ὠκείνων μετα ςτίγτοις ἐφοζηϑη; οὐ τοίνιεν χτ' Πέζου ζαύγά Φησιν ὁ ΠΙαυ- 

λροῦλλ δα τῆς γγώμοις ἧς ΕἾπεν, Δ πο ὃ ΔΨ δοχούτων 41), ὁποῖοί ποτε ἥσοιν, σεν μοι 15 

“9. Φέρει, ὐπὸ τὴς αὐτῆς ὦ ζαύτα φϑεήε.). δλλ ἵνα μὴ Ἐχὶ πλέον Αἰ αποραϊωδν τ 

τντων, αὐαχα ον τ ὧν λεγϑνῦῥων αϑατῆύξαι τίω αἰτίν. (ὦ Ψ Ὡσύφολοι, καϑὼς ἔ- 

φϑίω Εἰπὼν, ον Ἱεροσολύμοις ἢ (μμεχώρον αἰδετέμνεοϑαι. οὐ γὰρ ζῶ αἱ, ϑρϑως Ὥστ. 

ατάσοι τῷ νόμια. ον Αὐδιοχείᾳ ὃ ἐλϑόντες, Οὐ εὲν τοιούγον πϑροτήραν λοιπῦ, ὄνλα ΠΟ 

δξ ἐογεΐν πις΄ θυόντων αδζαφόρως ἔζων, δ δὲ ἡ Πέζξος ἐποίει τότε. ΖΝ 5. ἤλϑον οἰτὸ Ιερο- 39 
σολύμων (ὦ) ἰδόντες αὐν ἐκᾷ ὅτω κυρύῆονζα, Οὐκέϊι ἐποίει τη», φοξουμδμος σλύξαι ἐ- 
χείνοις, δ "»λά ἐπέθετο, δύο ζᾳύτα οἰκονομδν, ὦ ΩΝ μῆ σκω δα λίσαι πῖς Ἰουδαίων, χα 

ὴ θα εῖν φ Παύλῳ ἔυλογϑν τῆς ὄχετι μιήσεως ωρόφασιν, εἰ δ αὑτὸς ὁ οὖ» τοῖς Ἱεροσό- 
λύμοις κηρύξας μ᾿ αἰθατομὴς, μετά» τ Ανὐδιοχεία, ἐδοξεν αὐ τοῖς “5 Ἰουδαίων δζᾳ (ὁ 

τὸ Παύλε φόζον τῦτο ποιᾷν, ὶ χα τέγγωσοιν δὺ αὐτὰ πολλέω τέων θυκολίαν (Ὦ) μιαιϑηται. 
ὁ μικρὸν ἡ πϑιο σκόυδουλον  υϑηε γένεαϑαι. τῶ υϑύτοι Παύλῳ πόμτα σα φώς Εἴδοτι 

ματαςος Οὐκ ἂν τοιαύτίωυ πϑρέσχεν ἰπσθνοιὸν. ἡ γὁ ἤδει τίω γνώμην (ὔ᾽ ἧς ἐγίνετο ζῦ- 

χα. δ[9κὶ Παῦλος ἔλιπληῆει, καὶ Πέΐος αγέχεται, ἵνα, ἐγκαλυμϑίου τῷ διϑασκαλὺ 

συγώντος, θὐκολωτορον (ὦ μαιϑηταὶ μεταϑώνται. Εἰ γ, μυηδενὸς ϑιμονϑῥου ζιούτυ, ανη- 
γεσέν ὁ Παῦλος, Οὐδὲν ὧν Εἰργάσευτο μέγα" νιῶ 3 αἰφορμῆν λαζων Ἐχιτιμησεως στ ο- 49 

δ)οτέρρις, πλείονα ζοῖς μιαϑηταὶς [Πεΐζϑυ τὸν φοζον ἐνέθηκε. ᾧ γὸ Εἰ Α ἀκούων ζω 

Πέζος ἀντέλεγε, καλαῖς ἀγίις ἐμέμψατο, ὡς τὴς οἰκονομίας αγατεεπενϑμης ᾿ νιωὶ ὃ, 
ἐκείνου  ἐχιτιιϑτος, τούτου δὲ σιγῶντος, πολὺς τοῖς δξ ἸΙουδοψων Φόζος ἐγίγνετο. δ 9 ἢ 

σφοδρούς κέγοηται τῷ Πέπξῳ. αὶ σκόπει κἴθ᾽ ὁσης αἰκριξείας κέχρηται τῷ λόγῳ, διδοις 
τοῖς 

-. μἽ 
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τοῖς (ἀωετοῖς ἰσγᾷν, ὁ γ, ὅτι οὐ ̓ μάγις ὦ ῷ ῥήματα, ̓ Υ οἰκονομείαι. Οτε "Σ ἤλϑυ 

Πέξος, φ φησίν, Εἰς Ανηοήλν, χν τὶ ππξύσωπον αὐτὶ δυτέφτζω, ὁ7| κατεγρωσμένορ ω. 

Οὐκ ἐἶπο, αἶαν ἐμϑ, ὥλλ,, “ναὸν άλλων. Εἰ δὶ αὐῶςς κατεγίνωσχεν,. οὐκ μ᾽ πα- 

ρυτήσαυτο Νὴ ὁ τούτο Εἰπῷ. ὁδι,κ «ρόσωπον ἢ δῥτίς ἴω, αἕῖμα ὦ. εἰ γὸ ὄγτως ἐμέ. 
φ αϑντο, οἕκ “ν᾽ Ἰηπὶ τῶν μαϑητών. δλλήλοις ἐπετίμμησειν. σφόδρα γὰΡ δὴ ἀὐζις ἐσκωνδώ- 

λιίσειν, γιουὶ ὃ ) λισιτελρύσοι ἰὠή ὧν τῷ φανερῷ: μα. ὼ ὥασερ ὁ Παῦλος ἰξζο ἰὐοῖς ὦ 

Ἱεφφσολύμεις, ὅτω καὶ αὑτοὶ οὖ Ανποχείω. ὡς δξζυ ἡ χατάγγωσις ; απ τῷ γὰὺ ἐλ- 
94: νας Ἰἰσὺ Ιαχωώξου (αὐτὸς γοῤ εὖ ὁ ὁ διϑιίσκαλος εἰν Περοσολύμοις) εἴν τ' τῶϊἐθναν συν- 

"οϑιεν' ὁτε δ ἦλθον, "ὑπυέφελε, ἡ ἀφώξζω βαρ, οιζανμδμος ὧδ ρα , αὐξετομὴς᾽ 

10 οὐ τὸν Φοζούμϑμος, μὴ κιυδυινευση (ο γὺ ο, Ξρχῇ μή φοξυϑεὶς, πολλῷ μάλλον τὸ- 

-π}α ἀλλ να μὴ Ὡποζώσιν. ἐπεὶ καὶ αὑτὸς λέ Γαλέταις, Φοξούι υ ὑμας, μήπως εἰκὴὶ ΓΝ. δια. 

χακοπίαχα ̓ ὦ πα 'λι, Φοθούμιαι, μῆπις, ὡς ὄφις Εὔαν ὀϊξυπάτησιν, οὗ ουτὼω  φϑευρῇ ᾳ γοήμα.- δ κορ ια.γ. 

΄ὰ ὑμδίν.ο  «ϑὺ Ἂ τὸ Ὁ ϑαινάντα φόζος, συ δὲν ζω αὐτοῖρ᾽ ὁ δὲ τῆς αἰπωλείας τῶν μαϑητῶν, 

σφίδρα αὐ κατέσει τ Ὁ ψυχζώ. 

“᾿ 13 Ωζε ὁ Βαυρνεῖζας (ἰωαπήρϑν «αὑτῶν τῇ αὐποκρίσει. Μη ϑαυμάσῃς, εἰ τὸ 

ζάγμα ἰαυύκρισι καλέ, Ν᾽ βούλεται, ὃ ὁΠῈρ ἐφϑίω ἐπῶν, ὧκ ὀκκαλύψαι τίω γὼ- 

μόωυ, ἵ ἵγα ὠκ {νοι κατορϑουϑοῦσιν, ὯΝ δ σφοϑραΐς δὐτείχονν γϑνόμου, [9 τοῦτο καὶ 

«ἰσπυύκρισιν χαλᾷ τὸ  γενόνϑμον, σφόδρα ὕλιπληῆε, ὡςε φρόῤῥζον. αὐτῶν δὐελφ Ἐ κι αρό. 

ληνυ" ἡ ἀκούων τα ΜᾺ συγυποκρίνεται, ὡς ἀρδοτόμων, ἥα, εἰν τῇ Ὡρὸς αὑτὸν 

20 Ἰθπϑιμήσιι δίϑρθαυθ σιν. Εἰ μδὺ ̓ ν» τοῖς ἐξ Ιουδαίων ὁ Πα ύλος ἐπέλαξεν, ἡ ἡγανα- 

κτῆσιν δὴ χα! διέ τ]υσαν (οὐ "»» πολλ ζω τἶθς ἐντὶ δξαν εἶμ) μιουὶ δι τὸν διδώσκα.- 

λον ν ὁρούντες ὑλιύμσνϑμον καὶ συγώντα, οὔτε κριτοα φρονῆσοι, οὔτε θυ τειπεῖν τοῖς λεγόμϑροις 

ἀν Αλλ᾽ ὅτε Εἶδον, οτί οὐκ ὀρϑοποδὸύζσι. πσοϑς τίω ἀἰλήθηλν τῷ θ)αηξλίν, 

2. Μηδὲ αὐ τὴ ὑμας ΓΙ λρυδείτων ἥ λέξις. ου ᾽ γὺ Πεέΐζου καζαγινώσκων ζωτα λέγη, Ἀλλ, 

οὕτω λαφακτηείξει τίω λέξιν, ὡς συμιφέρον ζω αἰκούσοι ζἦν" δζρι τὰς ὑχτϊμιήσεως ΠῈ- 
(τ υ μέλλονζος βελτίοις γένεαϑαι. Εἶπον τῳ Πέτρῳ ἔμισοϑόϑεν πόμτων. 

Εἶδες πῶς ὧν λλοις δϑρθούται; ; δζρῥ γῈ τῦτο ἐμεασολοϑεν, να κα ἡ αἰκϑόουιντες φοζ»9ώ- 
σι. τί [Εἴἶπεο, Εἶπι. Εἰ συ, Ἰουδαῖος αν αρχων, ἐϑνικῶς ζῇς, καὶ καὶ οὐχ Ἰουδοωυιϊκώς, τί 

30 ζῳ ἔϑνη αὐαγκοίξοις Ἰουδαΐζενν; ; Καΐπι οὐ τὰ ἔϑγη (ἀωμαπήρϑη, ἀλλ᾽ Ιουδαῖοι. σί 

δζχυ ἐγκαωλῴς, ὃ ἣ μὴ γέγϑιε: 5 ὃ μή τφρέπεις ῷ λόλϑν Ἐχὶ ὧν γυανιριομδμας ᾧ (δ. Φ2 [ου.- 

δαίων, δλλ᾽ ἘχῚ τῷ ἔθνη; δζρᾳ τί ἢ καὶ Πέπῳ μόνον ἐγκαιλήῇς, Εἰ αὶ (Ὁ λοιποὶ αὐτῷ (μωυπε- 

κρίϑησαν: ; ἰϑωμϑιν ὃ ᾧ τί ἐγκαλᾷ, Εἰ συ Ἰουδαῖος. λὑασαῤχων, ἐθνικώς ζῆ, ἡ οὐχ Ἰου-- 
δαϊκῶς, τί τὰ (ϑγηὴ λϑαγχάζεις Ἰουϑαιϊζῳ; ῷ μέω αὑτὸς αὐτο ετύλλον μόνος. ἡ δζυ Θ εὺ 

43 ἰατασχέυα σαι βούλεται; δυὐπογῆον ποιήσοι τέωυ ὕλιτίμησι. εἰὰ ὥ ἡ Εἰπε κακῶς ποὶ- 

4. (δνὸ τόμον τηραῖν, ἐπετίμιησειν αὐ (Ὁ 9 Ἰουδαίων ἀυτῳ; ὡς εϑρασυνομϑέῳ δῇ διδϑασκώ.-- 
λυ, νι 8 αἰπὺ τῶν οἰκείων ἐγκαλαδν αὐταῖ μοϑι, .}} ἐξ ἐθγων λέγω, δα ὰ - 

τοῦ ποι ᾷ φωτη λόγϑν᾽ ἡ οὐ ζωύτη μόνον, ἀγλὰ ̓  τῷ! πόρτων τὐτοφήσεες τέου ἔχιτ- 

μμησιν, ᾧ ὐποφύλῳ «ϑ,οἴναντῶ πᾶστον αὐτίωώ. κε ἰ γὃ στ, φησιν, ουδειῖος ὧν, ἐϑνικώς ζῆ, 

40 οὔκ Ἰουδαϊκώς, μονονουχέ Ως λέγων, ὅτι μιιμυήσαιοϑε ῷ διδασκαλον, ὅτι αὐτὸς 

Ἰουδαῖος ὦ ὦ, ἐθνικοῖς ζῃ. ἀλλ᾽ οὕτω Ζ υ ἐ λὲγά (οὐ γὃ αἢ ἐδέξαντο τίω ̓υὐϑανεσιν) φσῷ- 

αὔματ: ὃ ) ὑχττιμήσεως τῆς ὮΝ.  ἐθνών ἐκχαλύηῆᾳ τῷ ὃ Πέξου τίω γγωμώευ. πά- 

λιηε Εἶπε, χα τὶ (ὧν δέ Ἰουδουιίων λϑὰγκοίζεις ἰουδαΐζει, σφοδρύτερρε ὁ λθχθς ω ἐ- 
μεθ" νιῶ ἢ ουχ ὡς το Ἰουδαίων μαϑηῦμ αὐτεηγόμϑιος, οὐλλα τ ἐξ ἐθναίν, οὗ αὐτὸ 

δίορϑούται 
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δἰ ορϑούται ὠκείνους, ἢ Δ αἱ ἐχιπλήξεις, ὁτὸρ με σφούδρα Φορτικαὶ σι, τότε μάλιξα 

δυωόυται δ᾽ ,οὐράϑικτοι ϑμέοϑαι. Οὐδ» ρ δν" δὲ ἐϑναΐν τίς ἡἠδουύατο ἐγκαλέσαι τῷ 

Παύλῳ, ἰπρ ΔῬΜ Ἰουδαίων ποιουμϑύῳ (Ὁ λόφον. τῶτο λον κατώρθωσε σιγήσας χα κα- 

Φδέξαϑρμος αἰασυκρίσνως δύξὰν ὁ Πέζος, ἵνα ἀἰλυϑοιξ χἰ ασικοίσεως ἀπαλλάξῃ (ὅν 

Ιουδαίοις. ὃ Δ δῶ πσοῦτον, Εἰς Ὁ Τέζου πσοήσωπον αἷῷείςησε (Ὁ λέγϑν, Εἰπὼν, Εἰ ς 

σύ Ἰουδαῖος ὑπο ὐῤχων᾽ “ποθ ων δὲ κοινοποιφ ὃ λεγϑρϑμον, ᾧ ἑαὺτὸν προϑασαρριλοίδων, 
ἡ ὅτω λέγων" 

15. Ἡμῴς Φυσειϊουδαῖοι, ἡ σόκ δξ ἐϑνοδν ἀρϑοτωλοί, Καὶ τὸ (ὦ λεσόνϑνα, 
ποβαίνεσις ἰωὶ, οὐκ δὲ ἐχιπλήξεως αὑτὴ αἰδίκειται ὅζρᾳ (δ ΟἿ Ἰουδαίων. ποιᾷ δὲ τῶτο 
αὶ αλλαχού, δυκϑὴν γὰ β ὕτερον λέγφν ἀλλο χαταισκθυαξει" ὡς στὸν Ῥωμιαοις Ὀχιφένλων το 

Ῥωμ. μἶ κεν λέγη, Νιωὶ δὲ πορόνομφῃ Εἰρ]εροσόλυμα δχικονον τοῖς αἰ γίοις. ἀγὸρ τῶτο ἐδούλειο Εἰ- 

χρικζ. σῷ, ἡ διδάξαι ὠΐζις α'πὰ αἷς, τίνος ἔγοκεν Εἰς Ιεροσύλυμια ἐπορδυετο,αλλ᾽ Εἰς ζῆλον ἁ- 
γαγεῖν ἐλεημοσύνης, Εἰ ὧ γὰρ τίω τίν ἠθέλησεν Εἰπῷν, ἤρκει τῶτο Εἰπεῖν, ὁτί πο- 
ρόδομαι δχρκονωῖν τοῖς αἰγίοις . νιωὶ δὲ δροι πόσοι (ιωκ πᾳ. Εὐδύχησοιν γδγ) Μακεδονία ἢ 

Αχαΐα κονωνίλν “ναὶ ποιήσααϑαι Εἰς ὧν τῆωγις ΥΜἀγίων δ)ῥὶ εν ἱερυσωλήμ. ἐυδύκη- τἷἵ΄ς 

σανγ , ἃ ὀφειλέται αὐ ἿΨ εἰσι. ἡ πάλιν, Εἰ γὰν τοῖς πγϑυμια ικοῖς αὐ νά ὠκοινώνησαιν ζὰ 

ἔονη, ὀφείλρεσι χαὶ οὖν τοῖς (θρκικοῖς λειτουργῆσαι ἀϑζῖς, ὁρᾳι ζοίνειν ἢ ὐγζώϑα πὼς ῳ Ψ' 
[ουδωιίων καιταςέλλει φρονήματα, ἀϊλλοδὲ ἀἶλλυ κκζασκϑυάζων. ὸ μι6] ἀἰξοισίας κόγ ον") 

φ λέγῳ, ἡμῆς φύσει συ δαῖοι, λέγων, κὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν αἱ μδοτωλοὶ , τ δέ 91, φύσει Ἰυδοίοι; 

Ὁ πσολσήλυτοι, ἀλλ᾽ ἐκ ρϑτης ἡλικίας οεὐτφαφέντες ζ νόμῳ, τίωυ (ωτφοᾷον αἰφέντες το 
πολιτείαν, κατεφύσορδν εἰς πίςιν τίω εἰς ΧΚοιφόν. 

16 Εἰδότες (ζι νὶ διχαιω ϑήσεται αὐ, ϑ6ς» πος ἐξ ἔργων νόμν, εἰ μεὴ δζρ πίφεως [ησοῦ Χρι- 
φοῦ καὶ ἡμεῖς εἰς Χριφὸν ὑχιςεύσα ϑν. Οδαᾳ αὶ ονζωϑα πῶς μ᾽ ἀσφαλείας πλυτα 
φϑέγίεται. οὐ)» ὡς πογηθ9ν, αἰλλ᾽ ὡς αἰαϑενὴ, φησιν, αὐτὸν Εἰασαιρϑν. Εἰ τοίνωυ οὐ πα- 

ρέχει διχαιοσεούΐευ ὀγόμος, αὐα ἰθεῆν ὃ τῆς αὐϑετομῆς. δυλαὶ νμῦ ὧ οὕτω" πσδεϊων ἐς 
καὶ δείκνεσιν, ὅτι οὐ μόνον πἴδοῆον, Συλιαὶ αὶ Ὠχικίνδυωνον. ὑπερ ὁ μώλιςα κγ)οατορητίον, 
πῶς ον ὦ τίω' Ὡργίώ φησιν, αὶ 'διχαούται ἀν, δ 29» πος δξ ἔργων νόμαν,, πσοϑ αίγων ὃ ὁ 

φορτικώτερον φϑεγίεὉ.. 

17 Ἐἰ 3. ζητοιῶτες διχαιωνϑέωοναι οἷν Χοιςτῷ, βύρέϑηκϑρ καὶ ἀὐοὶ αἰ μδτωλοὶ, αρα Χρι- 
σὸς αἰδοτίας οἱ οἴκοις. ἘΪγαῤούα ἰοφ, φησὶν, ἡ Εἰς αὖντὸν πίστις διχαιαΐσοιι, αἰλλ᾽ 10 
αὐαϊγκη τϑνόμου πάλιν ἐχεαῖς, οἰ ὅτι ἄδνόμον ἀφέντες (κα ὃ Χριφον, ἡ οὐ διχφιούνϑμοι ὧκ οὶ 

τὰς αὐφίστως, αἰλλαὶ κατακρινόυϑμοι, τῆς χατακρίστως θύρήσονϑμ αὐτὸν τιον ϑβμόνϑρον, δὲ ὃν 

ῷ γόμεν ἀφέντες, αὐτῷ ἠυτομολήσεμϑρ. εἶδες εἰς ὁσίων ὀναΐγκίω αἰθεέςφησεν αἰτοπίας τὸν 

λόχον, ὶ ταἷς ἰουρώς ἠγωνίσατο ; εἰ γ»δ} οὐ δεῖ τὸν νόμον αἰφῴναὶ, φησιν, ἀφήχανϑυ ὃ Δ[4' 
τὸν ΧΧρισὸν, μέλλομϑν κοάνεοϑαι ; 4 δῶ Πέτρῳ ζεῦτα λέγης καὶ αν δοαινξο, τῳ πόμτων ἀχρι- 359 
(έςερον" ζωῦτα εἰδότι; Οὐκ αὑτῷ ἔδειξεν ὁ Θεὸς, ὅτι οὐ δεῖ κοίνειν δ, ϑιο9.πὸν αἰκοϑθυφον ἐν χιήμη 
πϑιτομη ; οὐχί Ιουδοοις δζρελόλριϑμος αἰδὶ τότων “λμναίως πὸ τῆς ὄψεως ζώτης αὐτε-- ᾿ 

φη} οὐχὶ δόγματα τετρανωμδῥα «ἰδὲ τύτων δ Ιεροσολύμων πείλιν ἔπε μιστεν ; οὐ τοίνωυ Πέ- 
(τ γ διορϑούμϑιος ζωῦτα λέγφ᾽ ἀν᾽ ἔδει ὦ πσϑϑς ὠκᾷον ὁ λόχος ἰσποτείνεαϑαι, παϑὲς ὃ 

(ἔν καϑηζ ἔλεγε. ζωτα ὃ οὐ πσϑϑς Γαλαΐζαι, αλλά ἢ πσϑὸς ὧδ πὸὶ αὐτὰ τοσοιως 40 

ὠκχείνοις εἰ γο ἡ μὴ αἰθετεμνονἶ) πολλοὶ νευνηζεύουσι δὲ αὶ ὃ σώξξατον τηρούσι μέ] ὠκεί- 
γων, "ζαύταω προ οισιν, ξωθομῶτες ἑαυςᾶν' τῆς έτος. εἰ γονὴ (ὧν αὐἰθιπομὴ μόνον ἢ, τωπ' 

κεχθηρϑώοις ὁ Χριςος σγοδν ὠφελᾷ, ὁτὸρ ἃ γηκεία ὶ σασζατον ππδϑσίλνηται, ἡ λυτὶ μιᾶς 
δυο τηρφιώτω «γτολαὶ, ὅρφι τὸν κίνδυνον ἡ πὸ τὸ χρθνν “λνόυϑμον γαλεπώτερον, ἐκέ- 

΄ γοί 
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το (ζ γῈ ὧν ϑοχη ώτα ὁποίοιωυ, ἔτι τῆς πόλεως ὅσης, ἡ τῇ ναοῦ, καὶ ΜᾺ ἀἴγλων ἀπόὸμ- 
των᾽ οὗτοι ὃ. τέων τικθ...δῳ ὁρώντες, ζὼ ἔδοσαν [σδοῦοι, ἡ (ὃ) τῆς πόλεως αἰφλυιημὸν, ᾧ 
“πλείονα το Ρατηρϑιῶτες , ποὶὸν ἔχοιεν δὺ πολογίαν, στε Ἷ γόμιον φυλοήογτες ὅτε αὖ- 

τοὶ (Ὁ Ἰουδοῦοι ἐγτες, ὃ σφόδρα βουλόμϑροι,οὐ δουύλυ ζωῶτα Αἱ φτορᾷν: (4) Χ ραφὸν ονο- 
4 δύσω, ὃ μϑήος ἐγμου τῷ δεαυύτου, ἢ Εἰς τέωὐ ἀϑω πολιν ἐγεγράφης, ἡ ἔτι αὐδὲ (ὃ νόμον 
ἕρπεις ; Ἢ πως ἔνι σε τῆς βασιλείας Ὀχιτυγεῖν: κουσον τῷ ΠΠαύλυ λέχϑυγος, ὅτι [ ϑυαγ-- 

γόλιον ὀϑατξέπετω “1 αἱ τῆς πο Ματηρήσεως τϑ νόμου, χα!, Εἰ βούλει, καὶ τὸν ξ9πον μά- 
ὃᾳ, ᾧ φείξον, χαὶ φθῦγε ὃ βωρα͵ 363ν. 49 τί γοῤ τηρᾷς Ὁ σοίξατον, καὶ νηφεύεις μετ᾽ 
ὠκείνων ; ὡς δεδοικὼς δὴ λονότι τὸν νόμον, χαὶ ὦ ὠφῴφιαι ἴὰ »ράμματα ὄκφῴια, οὐκ αἹ ὃ ἐ- 

1ο Φοξηϑης αἰφᾷιαι τὸν νόμον, Εἰ μὴ τὴς πίζεως κατέγνως, ὡς αἱ αϑενούς καὶ Οὔκ ἰανέσης 
καϑ' ἑαυτέω σῶσαι. εἰ γ)) 6 ὦ μυὴ τηρῆστι! Ὁ σαΐδξατον φο(ῇ, ἔυδνρλον ὅτι δέδοικας “' νόμον 

»δυΐπ.͵. ὡς ἔτι κύρλον ὄντα εἰ ἢ γϑεία γὐμιν πάλιν, οὐ μέρας, σσεῖδ' μιαξ ογιολῆς, ὅλαι παντὸς "ΣΆ λον 

υἷι “Θεία τῷ νόμο" Εἰ  πϑρτὸς, δξεθλήϑη κτὶ μικρὸν ἡ δζρε τῆς πίςεως διχαμοσιωύα., Εἰ 

γὸ σοί αἼα τηρᾷ, ὀζρὸ τί μη ᾧ αἰδετέμψη ν εἰ ἢ πὐξατέμψῃ, 9. τί μὴ καὶ αἰδϑυες, Εἰ "» 
᾿ς Φυλαῆειν γον, ὅλον ᾧῷ νομονγρὴ φυλφῆςμν" Εἰ 8 ὅλον αἰ χρη, σοὶ μέρος. Εἰ. ἰῷ τῷ 

μέρυς φοίῆεις, μὴ ποὐοαξασεως κολϑῆς, ἄλλως καὶ αὐτὸ πϑωτὸς αἸαΐκη φοξ {«Ἷ, " εἰ ὃ δλὸς 
ὐ ῬκΟαγνόνϑρος ν λέξει, δῆλον ὅδ, σὐοὶὲ μέρος" εἰ 3 μέρϑς, πολλῷ μᾶλλον ὅλος" Εἰ ἢ ὅθ 

ὀμαϊγκη φυλοίξαι,αγαΐκη «ὐρακούσαι Ὁ Χρισού ἡ αἰκουοας ᾧ Χολτοῦ τραζαζας με. 

«αι Ὁ γιμεν. εἰ γὰρ διᾷφυλοφῆειν αὑτὸν (Ὁ μή φυλοήοντες αὑτὸν, κο οριαἰται, ὃ Ῥω α- 

το (σεως ζιώτης θὺρεϑησε) αἴτιος ἡμῖν ὁ ΧΧελσός. αὑτὸς γὰρ (Ὁ νόμον ἔλυσε (ὃ «ἶξὲ αὖ- 
καὶ λύειν ὠκέλθυσεν. ὁρᾶς Φιχᾳτασκίαξοισιν ὧ Ιουδοιΐζξοντες ᾿ Χολτὸν (ὃ) τὸς δι- 

χαιοσιώύης ἡμῖν αἰτίον, τούτον καὶ α᾽ δ τίας Ὡἰστοφαύνοισιν αὐτου, κοι ϑὼς ἢ Παύλός φησιν" ἀεᾳ 
Χοιςὺς α μδοτίας δέδέχονος. Εἶζῳ εἰς ἄτοπον (ὃ ̓λόλον ἀὐαγανγῶν, φοῖὲ' ἐδιή,ϑη λοιπὸν 

χυπαῦῆε " λύασκθυὴς “απὸ ἐς τω ὀυαϊξοπίω", ΕΝ ἡρκέαϑν τῇ οἰ παρρρθύσει, μόνον Εἰπων, 

2 Μέϑνοι», Πρϑςγορτὰ λίδν αὐα!ογευυῖα ἡ ἀγωδὴ, οὐδὲ χαζασκθυαςρῶδυ δ 

λϑγων, ἀλλ᾿ ξρκᾷ αὶ ἀπαχϑρεύσοι μόνον. 
18 ἘΠ ΡΨ ὰ κατέλυσοι, ζμώ τα πάλιν οἰκοδος, αὐ ΡαΘα τίω ἐμαυτὸν (ἀωΐτεμι, 

Οκ τού Παύλου (ώεσιν, οὐκ ῴνοι διίξαι ἐδύλονη», διὸ μὴ τηρῶν τὸν γύμον, Ὡὐρλία- 

της" (ὗν ὃ Εἰς τόμ ανπίον αἰθαίτοενψε δ λέρϑν, δεικφευς ὅτι ὁ τηροῦν Τ᾽ νόμον, πο Ῥφιξ της, 
80 τῆς γείςεως, αἰλλα κὶ αὐτο τοῦ νόμνψ. ὦ γὰρ κατέλυσα, ζμῦτα πάλιν οἰκοδυμῶ, τὸν νόμον 

φησίν. ὃ ὃ λέγᾳ τοιουτέν 691" πέστεστω νόμος, ὁ τοῦτο ὡμολθγησαμϑι,δὲ ὧν ἀφέντες αὖ.- 

, κωτεφύχϑεϑν δλὶ τίου ἐκ πίςεως σωτηράάμ, ἀν᾽ τοίνμυ φιλονουκήσωνδν φῆσοῳ αὐτὸν, 

τω τώτῳ οὐρκύατω γοοθα, τὸ οἶδα, τοῦ Θεοῦ λυθέντα φιδλονεικϑεοῦτες τηρᾷ, Εἶτα ἡ 
“πώς χατελύβη, δείκψεσιν. 

49 19 Ἐγώ γὰρ δ νόμν νόμῳ αἰπάθανον. Διηλδῦ ἔχει τῦτο τίωὐ ϑεωρίλν. ἢ)» 

γόμι τῷ τῆς χαριτὸς φηση{οῖδε γδ ᾧὶ τύτοννόμον κα ἀφ, ὡς στὸμ λίγη" Ο ὃ νοίμος τῷ πνϑύ.- Ῥωμιη.ς; 
ματος τὴς ζωῆς ἠλδθυγερωσέ μ) ἢ“: νόμον ον θα Τ᾿ παλαιὸν λέγη, δεικψες ὅτι δὲ αὐτο ἢ 
! ΕΝ » . ͵ ᾽ “, “ἡ ἊΝ ͵ ! ᾿ 

νόμε τωδνομῳ αἰπτεθοινε᾽ τουτέςν, αὐτός μι ὁ νόμος ογήγαδν Εἰς Ὁ μηκέτι “«ϑόσεγειν αὖ-- 

τῳῷΐ Εἰ τοίνωων μέλλοιμι αὐτῷ τσοϑσέχειν, ἢ αὐτὶ πο αθανω τ οἷς καὶ τίνι ξξόστῳ ἹΜωύσὴς 
49 φησι, ΠΠροφήτίου ὑμιῖν ααςφήσει ΚΚύρλος ὁ Θεὸς ἐκ ἦν" ἀδελφών ὑμδζ ὡς ἐμέ, αὐτοῦ ακν.- Δώτειην ἐφ 

σιαῖδέ, «ἰδὲ τοῦ Κοαφοῦ λέγων, ὧφε (ὦ μη τῴτω πειϑόνϑροι, τ΄ Ῥαξαβοισι νόμον, χαὶ 
ἑτέρως ὃ πάλιν τοῦτο νοητέον ἡμῖν, Ὁ, ῥζρῳ νόμε νόμῳ ἰπτέθλρμον. ὁ γδρνόμος αϑέτα χελβᾳ 

ποιῷ, τα ἐγϊέγραμμένα δ “Τ᾿ μὴ ποιοιῶτα κολοίζει. σφχοιοῦ ἀπτλυτες αὐτῳ τετελευτήχαᾳ-- 
“ϑυ. σοοδὶς “ὸ αὐτ' ἐπλήρωσε. αὶ δι πῶς ἡ ζϑα μεμετρηνϑῥως ποι{ται το πσοὶς 

᾿ Οεγίοια, τΟ[,, 3. Ω44 Γ΄ αὐτὸν 
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αἰυτὸν μαχίω.  γ ΕἾπεν, νόμος μοι ἀπέθανεν, αλλ, ἐγὼ τῶ νόμῳ αἰπέϑϑδρον. ὁ ἢ λέν 

τῶτο ἐςίν᾽ ὥασερ τὸν γεκροὶ καὶ τεϑνεωώοι Οὐδι ὃ τίν ὑπ ἀκούειν τοὺς οὐντολιαῖς τοῦ νόμυ,, ὅτως εἰ. 
δὲ ἐμὲ τὸν ἐκ τῆς ρας τῆς ὀκείνου τελόυτήσανται" τῶϑ' Ω ὀκείνε λόγω εἰπέϑόνον. με 
τοίγεωυ λχιτουῆΐίτω τῳ τεϑνεαίτι, ὃν καὶ αὐτὸς αγξλο, ᾧ ϑαγατον, οὐ τὸν σωματικὸν μένον, ὁγ- 

λοὶ καὶ τὸν Μυχεκὸν, δι ὃ ἣ τὸν σωμκειτί κὸν, ἐπήγανν. ὁ τί ἘΨ' Ἔπο λέγ, ΠΟ τ Τὴ ἑξῆς ς 

ἐδέλωσιν, ἵνα, »υ»Θεῷ ξήστω φησὶ, 

20 Χριςῷ (μωεφαύρω μαι. Ἐπειδὴ ))} Εἰπεν,άπέθῥυον, γα μήτις Εἴπῃ, 

σταῖς δέω ζῆς ; ἐπήγαγε ἢ τίω: αἰτίλν τὴς ζωῆς, ἡ ἔδνιξεν, δι ὁ ὧ γόμος ζώντα «'- 
πέκτεινεν, ὁ ὁ Χδαφὸς νεκρὸν λριδων,δχζρι ϑανώτυ ἐζωοποίησε᾽ καὶ διοτδχοιοῦ ὃ ϑωῦ μα δείκφυ- 

σιν, δε ἡ τοῦ γέκρὸν ἐξωογριησε, αὶ Αἰ σ᾽ θπιγαΐτο τίω ζω ἐχδρίσα. ζω ἢ λέγφνιώ, 

τὸν ϑζνατον. τοῦ» ὙῈ ὅθν, ἴα Θεῷ ζησω, Χοις' ᾧ ((μυεςαύρωμφι. ἡ “σωἧς ὁ δών καὶ 
ἐμιπγέων ( μωυεφτιυρω,ϑη, Φησίν ἐδ γα β  Κοιςος ἐςαυρώϑη, δήλον᾽ συ ἢ πῶς ἐφαύρω- 

σαι, ὰ ζῆς ν ὅξν. πτὡς ἡ εἰδδ' ἐρμιάνευει, λέγων" 
Ζωΐ᾽ οὐκέτι ἐγώ δη 5 οὐ ἐμοὶ Χολφίς. Τῷ ὦ νὰν Εἰπεν, Χοις ᾧ συνεςαύρω- 

μ(ϑη. ὃ βαὔισμα ἡνίξατο᾽ τῷ ὃ Εἰπεῖν, ζὼ ὃ οὐκεῆς ἐγώ, τίω κ΄’ ζώτα πολιτείδν, ιξ 

δὶ ἧς νέκρουτω ἡ μων μέλη δὲ ὅ81, 92 οὖν ἐμοὶ Χ ολφὸς; συ οδὲν γίνεται, Φησιν,ἰπτ ἐμῦ, 
ὧν ὁ Χριοὸς ὶβέέλοται. ὡασερ γαὶρ ϑοίνατον λέγη, αὶ τῶτον τὸν κοινὸγ,αλλαὶ ὧν ὡκ ΔῈ) αἱ μῦν... 
δι ὧν, οὕτω ᾧ ζωζω", τίω ὀκείνων ἰπαλλαγώώ. Θεῴ γαρ οὐκ ἔςιν ἄλλως ζῆν, αλλ ὶ νε- 
κρωϑέντο τῇ αἰμϑοίία,, ὦατερ δξζω ὁ Χ φιφὸς Ὧν σωριδ)ικὸν οὐ πὸ ἔφη ϑιίγώτον, ὕὅτως ἐγὼ ὁ κτὶ 
τῆς ἀμδδήίας ἸΝεαρώσατι γὰρ τὰ μέλη δ (ᾳ ἔχι τῆς γὴς, ὠζινα 91 πορνεία, αἰκαϑοαιρ- 20 
σία, μοιχεία, ἢ πάλην λέγη, Ο παλαιὸς ἡμδῇ! ἀν,ϑοσπος ἐςφαωυρωϑη᾽ ὅπερ οὐ τῳ λουτρῷ 
γέλϑνε. μ(Τ ὃ ταῦτα ἐδ ψϑῥῃς νεκρὸς τῇ αἰ μδοίία,, ζῇς τῳ Θεᾷ᾿ λιν ὃ πάλιν αὐτέων αἶγα ςή.- 
σης, ἐλυμάνω τῇ τοιαύτη ζωῇ. αὐλ' οὐγ ὁ Παῦλος τοιους, ἀλλ᾽ ἔμϑμε διθλουνεκρός. εἰ 

τοίνμυ ζω τῳ Θεῷ, φησιν, ἑτέραν τῦραὶ τίοὐ ὧν τωνόμῳ ζωίω), καὶ νεκρὸς ἐξμνόμδιυ πτῳΐγό. 

μὼ, συν τῷ νόμυν φυλρίῆειν δια μαι. αὶ ὅρῥς τίω ἀκοίδειαν τῆς πολιτείας, καὶ ϑαύμα.-. ἐ5 
σον κ᾽ αὐπϑθολὴς τίω μακκοίοῳ ὀκενζω υχέίω, οὐγὸ Εἶπε, ξώ ἐγὼ", δλλαὶ, ζῃ ω 

ἐμοὶ Χολοῦς. τίς Τοωύτίωυ τολμήσει ῥῆξαι τίου φωνζώ ν ὅν Ν᾽ εὐζωύϊον ἑαυ ᾧ Χοιςτῷ 
κατεσκθύασι, ὃ ἀἄπόυτα ἐξέξαλεᾳ βιωτικοὶ ὶ ανοἧς ὃ ϑόλημᾳ ὃ ὀκείγου ἄϑύτα ἔωραῖ- 
τον, οὐκ Εἶπε, ζω τῳ Χοὶς ᾧ, δλλ᾽ ὃ πολλῷ πλέον ζω, ζη ὧν ἐμοὶ Χολτός. ὥασερ Ν᾿ 

ἡαρξὸ τία, ὅτὸμ χρφτήσγ, αὕτη νὴ ζαΐσα, παϑὸς ὦ βλοτω τίωυ' ψυχίω ἄφρυσαι " οὔ-. 26 

τὼς Εἰ ἐκείνης νεερωϑείσης ζᾳ ῷ Χριφῷ δοκοιῶτα οὐ οὐ δν,ϑοϑπίνη λοιπὸν ὅ21εὴ Ὅι-- 

αὐτὴ ζω», εἰυτύ τῷ ζώνης ὧν ἡμῖν, τυτέςιν, «ϑερηϑεώτος, κράὶ ἕγτος. φῷ δ ἔλο)ε, (μωε- 

φαυρωμα νὼ Οὐκέτι ξαΐ ἀλλ᾿ ἀἰπεθανον ἡ ἐδῦκοι πολλοῖς ἀπίϑόνοι λέγην,ἐπήγαϑμ᾽ 
Ο ἢ νωὺῦ ζώ ὦν (ἀκ, ὦν πίς ζώ τῇ τὸν τὸ Θεῦ. Τὰ Δ εἰρημϑῥα μοί, 

φησι, αἰθὲὶ τὰς νουρας ζωῆς Εἰ δὲ τις “ξετάζοι αὶ ζοωτίω πίω αἰοϑητίω, ἢ αὕτη ὀχρὶ τίω 54 
Εἰς ΧΧριφον μοι πίςν γέλρνον. ὅσον γὰ Εἰς τίω παλαιδρ πολιτείαν ᾧ (δ νόμον, ἐχαύτος 
κολθίστως ἀξιος ἠμιδυυ,ὺ πάλαι ἐὺ ἀπωλώλεινιπθ τες γδν ἡρδοτονγὸ ὑφορϑιοῦη ΩΝ 'φ 
ποῦ Θεοῦ, αὶ “ὐπὸ τίου δἰσύφασιν ἡμας χειυϑρους ἠλθυϑερωσεν ὁ Χοιουκ(ὶ ἡ) ὦ πϑλύτες 

ἐπέθόλνον, Εἰ ὦ μυὴ τῇ πείρᾳ, αἰλλα' τῇ υἰποφασει) ᾧ τίωυ' πληγώὼ ὠκδυχουδέοις ὠπόλ- 
λαξον. ὯΔ᾽ αὶ ὁνέμος χατηλῤρησε, αὶ ὁ Θεὸς αἰπεφίωεατο, ἐλθὼν ὁ ΧΧράφος αὶ Εἰς ϑοίνατον 4ο 

ἑαυ ἐκδοὺς, πώζα ἡμαξ δξύρπασε τὸ ϑαναΐτου. ὧςε ὀνωῦ ζώ ἐν (Ορκὶ, εἰν πίςᾳ ζω .ἐ- 
πεὶ Εἰ μη τούτο ἰώ, συσὴν ὠκώλυσεπάγζῳς α' φανιοαϑίωναι, καὶ Ἰγχὶ τοῦ κατακλυσμοῦ, γέ- 
λϑνο!, αλλ ἡ τοῦ Χοιφοῦ ϑρουσία φήσωσοι τοῦ Θεβ τίου ὀργάω, 19 τὴς πίξεως ζηνἡμας 
ἐποίησιν, ὅι γοῤ τῦτέ φησιν, ἀδκουσον δ ἐξης. Εἰπῶν γορ, ὁτι ὃ ὃ νωῦ ζω ον σορ- 

κ, 

φο 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠῚΣ Τ᾿ Πρμάυ να, 735. γφὸ Ὑ. 
κί, ὦ πίςᾳ ζω, ἐπήγαγε" Τῇ τοῦ ἐοὐτῷ Θεοῦ τῷ αἰγαπήσοιντός με, χαὶ δὸν- ᾿ 
τὸς ἑαυτον αἰ ὩΡ ἐμού,. 

Τί ποιζ;, ὦ Παύλε, τὰ κριναὶ σφετεριζ ἀνδμοτ ἡ τὰ αἰ χὺ᾽ Ὁ οἰκυρδύης ϑμόνϑμα ἰδίοποι-- 
ων αὶ Ὑ5Ρ εἶπο, τῷ αἰ; απήσοντος ἡμας αλλα, τοῦ ἀγαπήσαντος με. ᾧ μώυ ὁ υαγελιςής 

ζ ᾧισιν, Οὕτως ἠγαπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον" καὶ σύ ἃ αὑτὸς λέγήο, Οςγε τῷ ἰδίου ἐοο σύ τωαν. γ. 
ἐφείτατο, αἰλλ᾽ ἔδωκεν αὐτὸν, οὐχ αὐ σού, αἰλλ᾿ κὺρ πότων; πάλιν, ἵνα αἰϑεποιήση.- ῬΘΜ-5. λέ, 

τῶι ἑαυτῷ λαὸν αὐϑιούσιον. τί δξώυ ὅθν ογίφώϑα ὁ λέγει ; οὐνοήσας τίου φἰπόγνωσιν τὴς τσθ ιν 

αὐ ,ϑοσπίνης Φύστως, ὶὶ τίω ἀφατον τῷ Χεολςοχηδεμονίαν, καὶ τίνων ἀπήλλαξε, ἡ τίνα ἐ- 
; Ν νει κπ ἘΠ ΞΞΕΕ “ ͵ ἜΝ “ 

ἀϑάάσατο, κ) πυρωγεῖς απο τὰ αἰξὰ αὐτὸν ποῦου, οὕτω φϑέηεται (ἐπεὶ Ὁ Ἃ) κυδϑφηται 

1ὸ τὸν κοινὸν Θεὸν ἰδιοπποιοιώτοι πολλαχίς, οὕτω λέγοντες, Ο Θεὸς Θεός μῃ, “σοὶς σὲ ὀρϑρί- ἕλμ. ἔξ. «. 

ζω) ΝΥ οἷς ἢ πότων δεικγιξ, ὅτι ἔκαφον ἡ δ τοστωύτίωυ δίχαιον ὀφείλειν Χριςτ-ῷ ἦρθ, 

ὅσην ἐν Εἰ ἡ δὲ αὐτὼ μόνον ἦλϑεν. οὐ Ν᾿ αϑ' ϑρητήσωτο ᾧ χα ἑνὸς Ὠσαύτίωυ οἰκονο--: 

μίδυ Ὠχιδείξαοϑω ᾿ οὕτως ἔκαφον δ, ϑοΐ πον Τσύτω αἰγάπης μέτρῳ φιλᾷ, ὅσῳ τίω οἱ- 
κουνϑμίου ὥπασαν. κἡὶ ὦ δὼ ϑυσία, Ἧ παϊσης παδόσενήγεκ)ο τῆς φυστως, καὶ ἱχφμὴ παίγ-- 

1:5 ἴᾷς ζω σῶσαι ̓ Φ 3 τῇ δυεργεσία γονσείρϑροι, Φ πιςευοντές Εἰσι μόνοι . ὥλλ ὄκίφς Οὔκ 

αἰ πέφησον αὑτὸν τῆς ζοιαύτης οἰκϑνομιίας Ὁ μὴ πϑρίᾷς πυϑόσελϑεῖν, αἰλλ᾿ ὅμως ὦ ιφον 

ἃ οὖ τῷ δ αγίελίῳ πᾶσι (δ ἠυτέπιςο, Ἰὴῆν ὃ σέκ ἠλελησαν ἐλϑεῖν (Ὁ κληθέντες, καὶ (γμωᾷ. Δα δον 
λεζαὰ πσφοκείωϑμα, αἰλλ᾽ ἑτέρφις ἐκαλεσεν᾽ οὕτω καὶ εν ζιῦϑα πεποίηκε. χαὶ δ καὶ Ὁ γματϑοιν.,8, 

πσόϑθατον τὸ Τἶν" οὐνενηκονταοννέα οἰ ποασοι οϑέν, ἕν ζω, αλλ ὅμίος σελ ἀυτῦ κατεφρόνη- 

20 σε. τῶτο ὃ ὐζ' οὕτω πὼς ἢ αὐδὲ Ἰουδαίων 2. αλερόνϑμος ὁ Παῦλος αἰγίεται λέγων᾽ 
τί γ5),Εἰ ἠπίσωσοω ἵνες: μὴ ἡ ἀπιεία, αὖ δῇ τίωὐ πίσιν τῷ Θεοῦ χαταυργήσει » μυὴ γέ-- Ῥωμ. γ.γ: 
νοι, “ἀνέαϑω ὃ ὁ Θεὲς αἰληϑὴς, στεῖς δὲ ἀν ϑ2»πος ψ δύτης. Εἶτα αὑτὸς (τ οὕπω σς ἡ-. 

γαΐπησεν, ὡς αὶ ἑαυτὸν χὐραϑοεῦαι, ᾧ Οζον ἔχοντω σωτηρίας ἐλπίδω Εἰς Ὁσειύτίω χαὶ 

τοιαύτίωυ ζωϊω ἀγαγεῖν, σύ δὲ κζ' ποστῶτα α΄ γαϑὰὼ ποῦς ζὰ παλαιαὶ παλ δρομᾷς" 

45 ἘΦ τίν ζὰ ἐπὸ λογισμαὖν οἰγέϑϑηκχεν ἀκχριξωςς, λοιπὸν οὖ αἰπσφασιι σφοϑραῖς αἶγα. 

χηρυῆεὶ λέγων" 

τι Οὐκαϑετῶ τίω ΡΝ τῷ Θεοῦ, Αχϑυέτωσαν (ὦ) ἔτι ἡ νιῶ Ιουδωΐζοντες, ὃ 

τῷ νόμῳ ασϑϑσέχοντες᾽ αὶ γδ  ατοὺς ὀκείγους ζα τω λέγεται. Εἰ γὰρ δὶ νόμὰ 
δϑιχφηοσιούη, οὐβα Χοιφὸς δώρεαν ἀπέϑόνε. ΤΙ ταύτης τῆς αρϑοτίας χαλεπώτε- 

30 οϑν; ζ(Ὑἦν" ρημῶδ τότων ογτρο)ικώτερον; Εἰ γὺ απέθδμεν ὁ Χοιφὸς, εὔδοιλον ὅτι ΕῪ 
ΟΥ̓́) ἰαύειν τὸν γόμον ἡ μιαξς διχαηοιυ (Εἰ δὲ ὀγόμος διχαιοῖ, πὐθοῆὸς ὁ τῷ ΧΧοιτούθολα.- 
πο. ἢ πσς αὐ ἔχοι λόλϑυ πο γμμά τοσούτον, τοστέυτης γέμον φρίκης, ὦ Ῥογισμον αἷγ-- 

«ϑοθίπινον ἰΖύβθαμον, Ἂν μιυφήφλον οὕτως ὩΣ ΠΟρῤΡΗτον, ἢ σδόφλται ὥ ὠδινον ̓  πατόκορχαὴ 

δὲ σφϑύλεγϑν, ἀπελοι δὲ δέεπλήῆον» βλέποντες, χεφαίλαιον δὲ τῆς τῷ Θεοῦ χηδὲμονί- 

45 ας τα πᾶσιν ὁμολογητέον, τῦτο εἰκῇ αὶ μάίτέωυ γοϑμποϑα) λέτεν ; νοήσας τίω ,ἰπ- 
(ολίω τῆς ἀτοπίας, εἰ Ὅσοδτον αηράγμμα ἡ τηλικοῦτον αἴδοῆ ως λέγριεν τεΐμλοϑηι {ττ᾽ 
ὃ ἀφ᾽ ὧν ἐποίοιω (ἀωίςατο) ἢ ϑδρει κατ᾿ αὐνἷἕὦν χέγρηταμ λέγων οὕτως" 

ΚΕΦΑΛΑΙ͂ΟΝ γ. 
40 
ΙΩΑΝΟΗΤΟΙ ΓΑΛΑΤΑΙ, ΤΙΣ ΎΥΜΑΣ ΕἘΒΑΣΚΑΝΕΝ, 

οἷς χατ' ὀφϑαλμοις ἴησούς ΣΧ ριφὸς ποσϑεχράφη ἐν ὑμὴν ἐξαψρῳμϑβος: 

ΟΠ γίοί, τοπι. 3. Ω44 : Ἐγζῦϑα 

ΌΨ, 

δ ὦ πον - ππΝΝ τς --- ᾿ - 

πεααασδι δδυδαδανς ϑϑθεν. αυτ θεῖα, ρήθμα - τ -᾿ - 



πσϑϑτερϑις ἐδείξεν, τί Οὐκ αγιϑοψ πων ζῶ υἰσπόφολος, Οεοδὲ δὲ αἰν-. 

,ϑοσίπων, Φεοῖδ, ἐδεϑη τῆς Τυ᾽ Ὀἰποςύλων διδασκαλίας εὐνταύ- 

ογς δὲ λοιπὸν αξιόπιςον κα φήσας ἑαυτοῦ διδαίσκαλον, κ( πλείο.. ς 

γος τῆς αὐλαντίας εὀζμλόγεται, πίφεως νὰ νόμιν σύγκρισιν ποιούνϑρος. 

ἶ ἢ φρχομϑμος ἃ ὀΐω φησι, αιμαίζω ὃ 91 οὕτω Ὀχίως μεζᾳ ἰϑοοῶς᾽ 

ταῦϑα δὲ, ὦ αἰγόντοι Γόγάται. ὕτεμδὲ γὸ ὠδινῚ "ἰὼν α᾿ γανακΊησιν᾽ Ὡΐ δὲ αἱ Ψμ 

καϑ ̓ἑαυτὸν αἰπελογήσειτο, εἰ εἰς μάτον αὐ ἰὼ τἰποῤῥήξας ἐϊξηνεγκε᾽ μωτα πίω ὑὐσιδεξη. εἰ 

Μίατθικβο δὲ ἀνοήτως καλή, μὴ ϑαωμάσῃς. οὐ γὸ οἷ ϑαίαωι ἢ Χο ςού τοὺ νόμον τὸν λέλϑντα,, μι το 
λέγψν μω μώρϑν τὸν αδελᾷφον ἀντ λα ὑσφ! 'δρα αὑτὸν τηραΐν,τῦτο ποι. οὐγοβἀπλώῖς 
Εἴρηται, ο καλῶν ὦ ἀδιλφὺ αὐτῇ μώρϑι, ἀλλ, ὁ Εἰκῃ ἡκαλαῦ, πες ϑτώτων δισιότερον 

ἀν ἔτυλον ζωτις τῆς πζσνγϑείας, ὼ μζ' πσταῦται κὺ) ὁ τηλίιχα τα, ὦ ως οὐρνὸς “λνοιϑέν, 

- ν' τξτίρων ἐχόαδυοι; Εἰ δὰ ὃ» ὑξριφ΄ἑω καλῴς τὸ τὸν Πα λον, χα Υ ̓ Σάσφειραν 

Ὁ Ανδυΐδῳ αἰδροφένον ἐφτ Πέζξον εἰ 5 ̓ὀκῴά μόμίας εἰπτῷν, πολλῷ μάλλον ὁ ζωῦτα. ἡ 
σὺ δὲ μι σχόπει, πῶς Οὐχ ὐπὸ πρϑριαίων ζωυτῃ κέγφυται τῇ ἢ στροδρότητι, λα κᾧ ̓ ὥν 

ἐλέγγρες, ἐ δὶ ̓ὐποδείξᾳς, ὁ ὅτε Ἄοιπον οὐ ̓ δὲ ὠκείνου, δλλὰ “αὖ αὐὐμη ἐ ἐλέγχων πω 

Ἰππτίμησιν ἐδ χΟνΉ, ὅτε ΚΙ ἐδειξε τίω πίςιν Φξωθουμδροις, καὶ ᾿ ῷ θεύνώτον τῷ Χριφού πε- 

ο.ἢὰ Ὀποφαμνονζαε, τὸτε ἐπαΐγά τίω ἔλτίμησιν, καὶ ώ σΣοδ τῦτι κατ ̓ αξίδυ. ἢ γὰΡ πολλῷ 

χαλεπωτέρων ἦσαν ἄξιοι ῥημζ, για δὲ με πώς ἀλιωςἐ χαϑυφίησι πλήξας. ν ἔχὴ εἷ-- 10 

πε, τίς ὑμας ἡπατησε, τίς ὑωἷν ἐπε ἥσατο, τίς ὑμας ; αελογίσατο, δ αὶ, τίς ὑμας 

ἐθασκάνεν, δύο ἀμοιρον ἐγκωμίων τίω Ἐλίπληξιν ϑηίς. σῦτο »" δεικριμΐτος θ᾿, ὑπ ᾽ 

φθόνου ἀξια ὑπρκῆο πεύτερνν, ἡ ὁ δογμονος ἐ ἐπήρεια ὃ γυόᾳϑμον ζω, σφοδρὸν κτ' τῆς θ)η- 

Ματῇ ς.χγ. μεξίας ωΝ πγϑίσαντος. Ὑτὸμ ) φκνον ἀἰκούσῃᾳ ὠὐζωϑα, καὶ Χὴ ὦν τῶ! μἰκήολίς ὀφϑιιλ.- 

μὸν πονηρϑὺ Ὁ αὐο' δυιλοιώτα, μη! τῶτο τοριίσῃς, Ὁ7| ἡ ΤᾺ ὀφϑαιλμδ βολή ὧν ὁρωνζαε 

βλαίαῆεν πέφυχεν (ἐφλαλμὸςρ "Ὁ οὐκ δὼ εἰν πρνηρϑφ, ἀδο' ὃ μέλος) αλλ οὐτοι λει ὁ ἢ 

Χοισο οἱ οὕτω (ὃ φϑίνον λέγη. ἐφϑαλμδ ἅ μ Κα ἐδ  ἀπλώςο ὁρᾷν μόνον,τὸ δὲ ποννροςὸ ὁρᾶν 

τῆς ἐγδὸν διεφραμιμένης οὗ γνώμης. ΚΝ γὰῦ ζω τῆς αἰαϑήσεως ζαὐτος Εἰς τίω ἡν- 
χέων ἡρδ Εἰσρ δωμϑίονν λεωεία, ᾧω ως ἘΧῚ πολὺ οὖ πλούτῳ μάλιςα ὁ Φϑονος τί- 

,9 δὲ πλοῦτος τἶτο ὀφλαιλμδο ὁρώται, Ὁ ἡ αἱ δια φείαι, αι Ι δορυφοαίαι, 2.61 τῦτ 3 
πονηοϑν ὀφθουλμὸν ὠκαλεσεν,ου 'ῷ ὁραῖντα, α ἄλλα ᾧῷ συ ̓βασκλμίας ὁρωνγζῳᾳ οἰπὸ τὴς χῷ 
ψυχίω “πονηρίας. Εἰπὼν δὲ, ἀρὺ ὑμας 5 ἐξαίσκλμε, δείκνεσιν ὅτι οὐχ ὡς χκηδεμώνες, ΠΥ δὶ ὡς 

κι λέ πο λϑαπληρριῶτες ἀλλα, ὺ τὸ ὃν ν ἀκρωτηφλαίζοντες, τῦτο ποιοῦσι. φλένου ΨΨ ὅφιν, 

οὐ τὸ ) λᾷπον ποϑϑοϑενω,, ἀλλα χαὶ τὴν πεπληρωρδύων υφελέοϑαι τί, μὰ ᾿ λυμίναοϑει τῷ 

“ϑμτί.. ταῦτα δὲ λέγει, οὐ οὐχ ὡς τὸ Ὁ φλόνου καθ᾿ ἐ ἑαυτὸν ν ἰχωὼ ὥρντος, αλλ ὡς ῬἩταῦνα 15 

διδασκόντων ὧν βασκανίαν Ὠπ τῦτο ἐλλόντων. οἷς κατ᾽ ὀφϑαιλμοες Ἰησοὺς Χοιφῦς 

πξρεγφαφν ῳ ὑμὴν ἡ ἐσαυρωμδίέ. Γ μὴν οἷα ΧΡ ἀμ χο θρῷ, αλλ᾽ -} Ἰρρσνλύ- 
μος ἐφαυυρώ,θ». πῶς δζχυ Φησινν οὐ υμῶν; τῆς πίζεως δεικψις τίω ἱ ἰχώυυ χρὶ ταὶ πορῥωϑῳ 

διιναμϑῴης ὁ ὁρᾶν. χαὶ οὐκ Εἶπε, ἐσαυρώϑν, ἀλλα, πσολεγφάφη ἐφαυρωρδὴ ος, δηλαῖν ὅτι 

τοῦς τὴς πίςεως ὑφῦτολμοῖς ἀἰκριξέφερον ἐθεώρησοιν Ῥ όντων εἰρίων καὶ σοὶ γνόνϑνα, γκω- 49 

ῥϑνων. ἐκείνων δὲ γδ πολλοὶ ϑεασαίνϑμοι, Οὐ υν αἰγτώναντο ᾿ οὗτοι δὲ ὀφϑαλμοφλνώς 
»ϑὲὶ οὐκ Εἶδον, δ 5 τῆς πίφεως αἰκριξέφορον εἶδον. τα ύτα ἢ) λέει ὁμού καὶ καϑατῆόυϑμος 

«ὐ΄ὴν͵ (σι ἐπευγοῦν ἐπα μϑῥδτι μ᾽ Ὁ σαύτης πληροφοελας ἐδέξαντο τὸ γελνημϑδβον᾽ 

καϑου τό] όνϑμος δὲ, ὅτι ὃν Εἦδὸν ὑσόρ «ὦ ἿΨ γυμνωθόντα, ὀμεσκφϑιγχισμένον, ππεέσλω- 
μϑρον, 

Σλλά ς- 

4 

.-»} ο 

4. 



»πλΐτα 

ΓΑΛΑΤ, ἘΠῚΣ Τὶ πρμάυνείαι 737 
αϑῥον, ἐμιυ]υόνϑμον, κωμωδούμδμον, ποτιζὀμϑμο, ὀξος, κρτηρρρϑύμϑμον χὡ σοὸ λῃσῶν, λό- 

ὙΧῚ ινῆομδυοζ χὰ δ 4 σῷ, ππεϑεγφάφη οὐ ὑμῖν ἐφαιυρωμῆμος, παύτὰ πόρτα ἐδήλω- 

σε) τῦτοι ἀφέντες ἔχὶ (ὸνό νομὸν ἐδραμν, Οὐ εδν ωἰδεοϑέντες δὝν παιϑημῖν. ( ὠκείνων. σύ δὲ 

μμο! σχόπει στοὗς πϑρταχοῦτε τον οὐρανὸν, τίω γάυ, τίω ϑαλαοσθμ, τὰ ἄλλα “πόρτα ἀφεὶς, 

φ τίω διώαμω ὠκήρυῆε τὸ Ὁ Χειφοῦ, τὸ Τὸν φαρϑν αἰδιφέρων. τοΐτο δ᾽ μώλιςα κεφαΐλδιοι 

τὴς τ ἡρδυ χηδεμονίας ἰώ. 

52 Το» μόιον λέλω μιφιϑεῖν ἀφ᾽ ὑμδῇι, δξ ἔργων γόμῃ ὦ πνεῦμα ἐλοΐξετε, ἢ δξ αἰκοὴς 

πίφεως; Ἐπειδὴ Ὁ» τοῖς μακροῖς ου αὐ δακολυϑεῖτε λόλϑις, φησὺ, Οὐνὰ τῆς οἶκο- 

"ομίας ζ μέγεθος καιτοσβεύσαι βούλεοϑε, Ὁ (ωπμα λόγϑυ ἢ ταχίφης ποδείξεωρυ ὑμᾶς 

1ο πεῖσου βούλομαι, Ὁ ω ἐούτέων ὁρῶν ἀγνωμοσύνην. ἀὐϑωτέρω Αγ ἐκ ἡΜασοὸς ᾧ Πέζον 

αὐτο λεϑύτων ἔπειϑεν,γζωϑα ἢ λοιπὸν τσοϑς ἀδζις ̓ ὐποδύεται, οέκ ἐκ ἣ δλαχοῦ 

συμόλέτ ὧν, δὰ ἐκ ΤῊ οὖν ἀὐξὶς γνονϑμων κατασκόυάζων ἄπϑυτα, ὁ οὐκέτι μόνον ἰσπτὸ 
ΤῊ κϑην ἡ δεδονϑρων, δυλά καὶ θ ἐκ τυ" «δὶς ἰδία διδωρημδύων πεί)ων ζ ποιούμϑμος τίω 

Ὑπέδεξιν. δ Φηπ᾽ τῦτο μένον φλω μιφϑεν ἀφ᾽ ύμ, ἐξ ἐργωνγόμα τὸ πνεῦμα ἐλαξε- 
ες τί, ἢ "δ ἃ αἰχϑὴς πίςεως ; ἐλοΐζοτν πνεῦμα ἀν: ἀγεὸν, φησιν, Εἰργάσοαοϑε διωαΐμεις πολλαῖς, ἐπε- 

πλίσατε σηριήα Μχροις ἐπίροντερ, λέτσθϑθις οϑαίφνντι, αξοφητόλοπτις γλώοστιμ λό.- 
λοιῶτες. ζαυτίω ἔἶω τίω ποσοεύτέωυ νἰλμω ̓ἔδωχεγ᾿ ὑμῷ ὁ νόμος; ἀ μάν Θχεῖὸν σσοϑν: 

69) ἐποιᾷτε τοιούμν. δλλ᾽ ἡ πίςις, πῶς δέώ Οὐδ ἐρείτες͵ μϑμίας τοσαῦτα «δὶ τῇ τῆς “πί- 
ζεὼς ἐυεργετηλενζα, ζω τίωυ μϑὲ ὠφᾷαι, πσοης ἢ ΤΣ ογυϊὲν ζοιούτον τὐϑκοόντα νέ νόμον ἀύ.- 

20 μολῆσαι πάλιν; 

4 Οὕτως λόόιτοι ἐςε, ᾿ ὀναρξα μϑροι πνεύματι, νει " (κὶ ἔλιτελῴῶϑε; ; 
Πάλι ἐ ἐυκαϑρωρ τίω ὕξρον ἐ ἐπήγαγε. δέον δή, Φην, «εραϑηκίων ποίησε, τϑ γούνου 

παϑλϊοντος, οὐ μόνον Οὔκ ἐπεδώκατο, λα καὶ Εἰς τύπίσω κατίσζθητε πάλιν, Σ 
σοτλυ μικρεν ρχονδροι, «φϑλιντες Ἰχὶ ῷ μείδογα. αὐαιί(ξ αἰνοισιν᾽ ὑμᾷς δὲ ιπο Τὴ) 

ἐς μεγάλων δἰρξαμϑμοι, πολοᾳ οὐανηία χατέώυφθητε. Εἰ γοῥὺ ΕΣ ) (ὑκικδ ἤξωϑι 

(δ4 Εἰς πὰ πνευματιχᾷ ἰ ασδόκόψα " γι ἢ Ὃσὸ πνϑυμα χϑ Ὄπ ξάμδιοι, εἰς (κι 

κατνλύσουτε. τὸ μὰ γὸ σημᾷα ποιῷ, πνυματιχέν" τὸ δὲ «ἰβετέμνεοϑαι, (ὀρκικών. ὑμᾷν 
δὲ Γὰ χά ἐ σημια Ἐχὶ τίω αἰδιυτομάωυ ἤλϑετε, μ᾿ τὸ ; ϑραξαιϑα τῆς ἀλυϑείας ἘχῚ τοις 

τύποις χατοπέσετε, μα Ὁ κρτοηηεῦσαι, ᾧ ἡλιν(ῷ λύχνον ἐχιζητῴτε, μ(' τίω φερεὸρ 
40 Ὄφών Χ: γαϊλοιπρέχατι. ὁ Οὐκ Εἶπε, Ορε τελῴθϑι, ὥλλα (σρχὶ ϑλιπλᾷϑε δει- 

κι ὅτι δίκζωυ ρέμμα Γὰ αἰ λόγων, λαξόντες αὐτοις' ὀκόύοι κατώωτῆον, τὐύτωι ἑαΐζις ὀκ- 

διδόντων Εἰς ὃ πάρ ἁ περ ἐξούλον»» ὠκῴοι, ὦ ὥασερ αἢ Εἴὰς ϑἶπὸ φρατηγῶν ὼ ϑιρισίων 

καὶ μιυολαίξόπαια καὶ ὼ νἶκας Εἰς τίω ΟΜ λωποτακϊων δοις ἑαυ τὶ ἀτιμίδν, καταρίξεν πα- 
ρέχ τοῖς βουλονϑίοις ὃ σῶμα. 

44 4 Τοσαῦτα ἐπαάϑετε Εἰκῇ; Εἰπὲ εἰ εἰκῇ. Τοὐν» τῷ «ποτέρου πολυ ̓πληκιχώ- 
τερον. οὐδ ὅτως ἐδρυθατο δ σημείων αϑάϊμνησις, ὡς ἡ ἿὟΨ αἱ αἰγώνων Ἰχίλειξις καὶ ἡ ἢ 

παϑων “ἰσσομωνὴ τυ" Ἀ[9. Χοιρὸν, πόρτα γὸ ὀκῷα, φησιν, περ αὐαδεμείνατε, ζημμ- 
αἷσα ὑμας οὕτω βουλον )ὶ Ὁ ῷ φέφανονύμδι! αὐπάσοι. Εἶπι,, ἥα μὴ κατασνίσῃ αὖ-- 
ἣὋ τίω ψχίώω, ἡ κλύσῃ τὰ νεῦρα , Οὐκ ἔμεινεν ἕως τῆς ἀποφάσεως, δ ἐπήλ αν, 

4ο Εἰγε ὦ εἰ εἰκῇ. Εἰ "Ὁ βουληλείητε, Φησίιν, λὐλμῆνγαι καὶ Ὁ λὐακ)ήσαοϑα ἑ ἑαυτοὺς, ΟΥ̓Χ Εἰ- 
κῇ- ποϑδγωώ Εἰσιν Φ πω μετδμοιὸν ὀκκόαήοντες : εἰδοὺ γὸ ὅτοι καὶ Ὁ πνεδμαᾳ ἔλαθον, καὶ. 

σημια Εἰργάσαν», " ὁμολογηται ἡ ἐλρονοο, μινοίυς δ ῶ Χο δον αὑταυμμείναντες χιν- 

διε αὶ διωγμούς, ὁ μ᾽ τοστιῦτα κατορθώματα τὴς θέίτος ὀϊξέπεσον. δλ᾿ ὅμως, φη. 
σὶν ἐδὼ βούλποϑε, δευύαοὃς ἑαυτοις αὐαν)ησοιο δι. 

Οιγίο, τοπ], 3. 4.44 3 40 

ζ γ 



χὰ γ. 738 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
4 Οὐ Ἐχτρρηγῶν ὑμῖν ὃ πγϑ μα,ὺ οὐεργῶν δυιψαίμαις οὖν ὑμῖν, ἐξ ἔργων γέμου, νὶ δ 

ἀἰκοὴς πίφεως: Τοσαύτης, φησὶν, ἠξιώϑητο δωρεώς, ἡ θαύματα ἐπετελέσατε Ὁ. 
στοῦτα, ὅτι νόμον ἐφυλοίξατε, ἡ ὅτι πίςῖν ἐτηρίσατε , δῆλον δὰ “9 τίωυ πίςιν, Ὧγ" ,δ 

3 κι ἢ) ΕΣ) ἢ ! ᾿ ! 7) » ᾿ ε; ἢ ι οἵ 
αἴω κὶ κάτω τῷ» ἔφξρεφον καὶ αἰδεέφερον ὑκῴνοι λέοντες, δτί Οὔκ εχ ἡ πίςις ἰαόυυ τά νομα 
μὴ ττσρϑσκειμίου, σχείκνεσι ὃ εἰὐγα» πίον, ὅτι “δὴ ννολών ασοοειϑήσων σνοδνν' πίσις ὠφελή-ς 

ταν, 9. δὲ σει λοιπόν. ἡ γὺ πίστις τότε ἰορϑᾳ, ὃτθμ "μὴ ἀγϑϑοιϑὴ Ὅσο τῷ νόμου. Οὐσοι γὸ ογνόμῳ 
διχαιούεδε,, φησι, τῆς Ὑ ρίτος ὀξοπέσετε, ὥνλα αὗὖτο ὦ πσϑοϊων φησιν, ὅτο ἡ μείϑονι χέ- 
χ651) περρισία, ὐπὸ Μηδὲ κατεσκθυασμέγων τίων ἀφορμζωυ λαρμιαανων᾽ τέως Ὁ Ἔσιο Τ 

ϑρελϑόντων τίωὐ αἰφορμζω κατασκίυάζει. ὅτε γδ)γ, φησιν, οὐ «οϑϑσεΐχετε τῷδ νόμῳ, 
͵ ΠῚ) ͵ ᾿ "“ ᾿. ΠΡ σιν ᾿ !  ),οὐ οἱ 

ἄλλα τῇ πίςη, τότε τὸ πγευ μιφι ἐλθοέτο, χρ ζῳ σημᾷα ὁπετελέσουτε. Εἰζᾳ ὅν “ἰδὲ τὸ 
! “..] “, κνῳ) .., ! ᾽ .} ῃ ἢ ᾿ ᾿ ν" ἢ ͵ 

νόμου ο λθγϑς ζω, ὸ ἐτερον ἐκίνει τόπον αἰ γωγιςνκωτοιον, Τ᾿ Αὐρκαμ εἰς μέσον ἄγων, ἡὶ σφό- 

δρα θύχαίρως, αὶ κ᾽ πολλῆς Ὁ «ὐξωισίας, ὅτω λέγων 

6 Καϑὼς Αξζρᾳαμι Ὠχίς ὡσιῷ Θεῷ, ὦ ἐλογίοϑη αὐτῷ εἰς διχαιοσύνίωυ.Ὁ 
Δηλοῖ ἐγ», φησι, τὴς πίφεως τίωὐ διώαμο ᾧ (αὶ ὑφ᾽ "ημδῷ “νέμνϑμα γλαύματα᾽ εἰ 

᾽ « »“" ’’ , Ἁ - . 

ἣ βούλεωϑε, ἃ ἐκ παλαιοδν υμας πιιισο με διηγη μῶν. ἔζη "ὃ πολις τῷ πατριαβχου 14 

λόχϑς ζῶ Ὁ» αὑτοῖς, ἀγαι κὶ αὐτὶ εἰς μέσον, καὶ διύψεσι ὼ αὐτο ϑτω ϑικαιωϑόντα. εἰ ἢ ὁ πσθ9 

τῆς χάριγος πο πίφεως ἐδικαιώθη, καθ Ὁ !γ4 καὶ ὧν ἔρχϑις κϑαδὰ πολλῷ μᾶλλον ὑμιῴς, τί γὸ 
ὠκφιος ἐδλοίδη μι! δμόμϑμος κ( ασὲ νόμον » συ τδεν, δ᾽ ἤρκεσεν ἡ πείς!ς εἰς διχαιοσύγίω αὐτῳ,, 
Οὐδ." ζω νόμος τότε, φησίν. σὰ γορ νι δβ1γόμος, ὡασερ στο τῦτε. δζᾳ γὸ τοῦτο 
αἰθλὼν τῇ νόμο τίω χρείαν, τότε (δ πσο3 τῷ νόμιν διχαιωθέντα εἰσήγα μρ, να, μὴ ζιὐτίω το 
δίξηται τίω λδΐϑεσιν. ὥασερ ὙᾺΡ τότο συυδπω δοϑεὶς ἑώ, ὕτω κα νωῦ δο)οὶς πέπτωυται, 
εἶτα Ὁ) μέγα ἐφρϑνοιω Ὡῃ ῷ δξ Αὐρκαμ γελμποϑα, καὶ ἐδιδὸίκεισον, μοὶ (() νόμον «.. 
φέντες, αἰλλοτοιωθώδσι τὴς κείνου συτίενείας, ὁ Ἔτοπάλιν εἰς τὸ ογαντίον αἰδετοέπᾳ, ὃ λυά 
Τ' Φόζον ὁ Γαῦρος, δεικρις' ὅτι τίω πσοὸς ἐκάνον αὐγχιφείαν μαίλιςα ἡ πίσις ἐργάζεται. Ὁ 

“ Ι! ν κ" ᾿ ΄ ! 2. 7 Δν 1 ᾽ “ . ! 
τοῦ σαφίξερϑν μδυ οὖ τὴ πσϑς Ῥωμαίους χατεσκθυασεν οὐχ γον ἢ αὐτὸ ἀ ὐὐζῦϑα, ἐργά- 25 

ζεπα, λέγον ὅτω" 

7 Γινώσκετε ὠρα, ἦι (ὦ ἐκ πίφεως, ὅτι (οί εἰσιν Α(ρᾳαΐμ, Εἶχα καὶ αὐτὸ ἦτο Σπὸ 

εδότυοίας (μωΐξησι παλαιάς. 

8 Προϊδούσοι ΣΡ, Φητν, ἡ γραφὴ, οι ἐκ πίφεως δικαι)οῖ ταὶ ἔϑνη ὁ Θεός, «σοοϑυνίελί- 

Τεννιδγ, σα τῷ Αὐρκαὶμ, δὰ, ὧν σοὶ ἐυλογηϑησον.) πόρτα ζὰ ἔϑγη, Εἰ τοίωυ οὐχ ᾧ Ἔ 10 
Ω 

φισικίυ ἔχοντε ς χαϑϑ αὖ τ" συι{ νειδω,βηοί εἰσιν ἐοὶ ἀλλ᾽ ὦ τίω πίεν ὠκείνου μιεμησει- 

μϑμοι ( τϑνο γὰρ ἔφν, εἰν σοὶ ἴᾳ ἔθνη) δόλον δι εἷς ζῳυτίω εἰσαγε ἢ) τίω συγίξνειθν. «αἰοὶ 
δὰ τώτων αὶ ἕτερον δείκψυτωι μέγα. Τὴ Ν᾽ γορωωτὸς ἐϑορύξει το Ὁ νόμον ϑηαιχα ὁτέρον Τῇ, τω 
ἢ) πίων μτν (δ νόμον, ἡ ζωντίω αὑτῶν αἰωρᾷ τίω αἰ ασοήίλυ, δεικψιᾷ ὅτι τῷ νόμου τρο- 
σόυτέρᾳ ἡ πίως, ᾧ ὅτο δῆλοι Ὄστο τῷ Αζρκαμι. Ὡρὶν ὝΝ Φϑυζωαι νόμων, ὠκᾷιος ἐ- 15 

διχαίώϑη, δείκψυσι ὃ ὅτι καὶ ταν μόνϑμα, κ παρ) φητείλν ἔϑρετο. πσρριδούσα γὉ 7, 
Φησιν, ἡ γραφη, ὅτι ἐκ πίςεως δὲχαιοῖ τὰ ἔϑγη ὁ Θεὺς, οὐκ ἐκ τὸ νόμν, ποδοϑυηγίολίσοω»» 

ᾧ Αὐρκαμ. τ δὲ τῦτο ἔσιν; αὑτὸς ὁ Δ“ γόμον διδοὺς, Φησι, καὶ ωρὶν ἡ ζγνόμον τῶτον δοῦ- 

γα, τῦτο Ἰώ ὁοίσας, ὧκ “πίζεως διχαημϑίωαι ᾷ ΠΣ ἡ οὐκ Εἶπεν, ὐπεκολυψων, ν᾽, 

εὐηγελί σατο ἵνα μαΐϑης, ὁτι ἡ ὁ πατϑίωρχος τότῳ ὧ ὥϑπῳ ὃ διχαηοσύνης ἔχαμρθ, χαὶ σφό- 40 

δὠτ, χὐ χειδρα ἐπῦϑει Ὁ)» ἐκόμῦαι, Φ) δὲ εἶχε Φόζος ἡ ἀὐουξ ἕτερος (γέγρω το γ», Ἐπικριπαί- 

δατος στεῖς ὃς Οὐκ ἐμμένει εἰν πᾶσι τοῖς γεγφαμμϑμοις οὐ τὠρβιδλίῳ τϑνόμα τότυ,τῷ ποι- 
ἤσαι αὐταὶ) καὶ τῦτο ὀζμλύει ὃ δέος, σοφοἷς καὶ (ἱωετώς πάλιν Εἰς ὃ ἐνδυτίον αὐο' αἴϑετρε- 
“πῶν, καὶ δεικρυξ, ὅτί οὐ μόγον οὐκ Εἰσὶν Ὠχιχατάρριτοι (Ὁ) τοννόμον ἀφέντες, δλλα ἡ εὐλογη-- 

υϑύοι ̓ 

ν ῃ ΙΓ χὰ 

ἵσι ἐμὰ! 

νι ἡμέ , 

γι ὄλινα 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠῚΣ Τ. Ἐρμόιυεία: 739 νγ. 
αϑῴοι" ὦ ἣ καπέλοντερ, ὦ οὐ μόνον οἵέκ εὐλογημδύοι, ,αὐλώ ὶ Ἰηχικατάρᾳτοι. ὄχφοι ἅ ᾿ “) 

ὀλέρν, ὅτι ὁ μὴ τηρῶν τὸ τον νόμον ὕλικατοίρα»" ὧν! 5 ̓ ϑείκψεσιν, ὦ ὅτ ὁ ὁ τηροΐν ἔχικαταρα- 

Ὄς,ὁ ὃ μ᾿" 'τηραΐν ἐυλογηυδῴος. ὠκῴϑοι πάλιν ἔλελϑν, ὁπό τῇ ἢ πίφῃ μόνη αξϑσέγων, ὄχι- 
καταβατος ζτ ὃ  δείκρεσιν, ὅτί ὁ τῇ ἡ πίςᾳ “αο)σέχων μόνῃ, ὠλεγημδέες. “πῶς δέ (ό- 

5 τὰ ετλυτα δείκρεσιν ἐου γὉ ὃ τυχὸν ἐπυγί ἰλβί ὅλα. δ χ6" ὼὸ ὦ Τ᾿ ἀκριθείας προσέχειν 
τοῖς ἐξηρ. ἐδειξε Μ ολῥὰ ι ἐμιαόϑιϑει σϑτο Εἰ πῶ, δΤ] Ἀ γϑαφὴ ναῖε τῷ πατέιαρχῃ, 

ὅ7| οὖ; σοὶ εὖ ̓ λογη ϑήσον") Ὦ πόρτα ζῳ ἔϑνν. τέτε ἢ νόμος οὐκ ζω, αἰλλαὶ πίςις. 89 καὶ ὁ σωλλο- 

γιζόνϑρμος, ἐπήγα ν᾽ 
9 Ὧφ ὧς ὡκ πίφεως εὐλοηριοῦται ((ιυὺ τῳ πις ᾧ ᾽ Αὐρκάμ. 

10 Ϊνα ὃ ἣ μὴ τῶτο εἰς λυ τίϑᾳσιν λοίξωσι,ὺ Οἴπωσι, Εἰωτως “αὐτὸ πίςεως ἐδισιωϑηζϑπω 

ὃ ζῶ νόμος) σὺ δ μοι δεῖξον μῷ ̓Ἐ τϑνόμν ιν τί πίιν δισιούσαν" ἰδ γὔτο ἔρχεται, ὁ 

στλέον ὧν ὧν ζῶσιν Ἐχιδείκνεσιν, οὐχὶ ὁ διχσιοῦσαιν μόνον Ὁ πίσιν, αλλά Ρ τὸν νόμον ἙὩγικαταροί- 

τας ἦν γοωρδροις ἀυτῳΐ ποιοιῶῦτα. ἡ ἥα ζαᾳ ὅτα μάϑης, αὐνὴΝμ ἄκουσον “ἣν ὡποςτολικδΐν 

ῥῶ. 
14 10 Οὐσοι Ἂ δ ἐργωννόμν Εἰ σὺ, αἰ ασὸ καταρὰρ Εἰσί. Αλλά τϑτο Ὡσύφα- 

σις, (γξεἴδητω τίω ὑπίδειξιν ἐχουσει. τίς δώ ἡ 1 Ὡἰπύδειξιρ: δξ ὠντν τῦ νὴμν. 
Επικαταβατορ γῤπτῶς ὃς οὔκ ἐμμένει οἷν πᾶσι τοῖς γεγραμμένοις οὖ ῷ βιθλίῳ τῷ 

νὐμῈ τύτυ, τῷ ποίησαι αὐᾷᾳ. 

1: Οτι ἢ ων νόμῳ σχεδὶς δικαιοῦται, πὸρτί που δῆλον, Πότε γὸῦ ὑαδρτον, κα Ὁ 

19 αὐσσὸ χατώραν Εἰσίν. αλλ οὕτω ὥ οὐ λέρφ να μὴ ̓ δύξῃ αὑτὸς ἡὐποφαίνεοϑαι, πάλιν ἂὲ 
Ὡἰτὸ μδοτυοίας ὐδ' ̓Οΐρισιν ἰμιφότερα ἐχούσης -ῳ βεκχή, ᾧ ὁπινόμον ορεῖὶς οὀπλήρω- ν 

στ(}9 αὶ ἵλι καταβάτοι ἡσαν)ᾷ ὅτι ἡ πί τις δικαμί. αἰς δὰ δῶν ̓εὗρτυεία. ἐσ τῷ αρλφή- 
τὸ Α(ζακούμ οὕτω λέγοντος " Ο δὲ δίκαμε ὧν πίπεως ζήσει). 

Τούτο Ὁ» οὐ ͵ πίων ὧκ πίφεως διύψεσι δκαμοσιωύζωυ μόνον, ἀλλ᾽ ὅτι ὸ δΐρ νόμιν σωϑέεται 
25 Οὐχ. ὯΦ ΣΡ νόμων, φησὶν, στὶς ἐ ἐτήρησεν, ἀλλὰ πρῤτες ἡ Ἰσαῦ “οὐζσυ τέων Ὥρα αὐ ὄρ 

τίωὶ αἴθαζασι, ἐπενοήϑη ῥαϑδία τίς ὁδὺρ,κἡ ἡ ὀυτὸ τὴς πίφεως" ὅπερ ὺ σημῴο μιέγεσον ὅει τῷ Ἧ 
μηδένα, διυυηϑίωαι δικαιώνηναι ὦ ὧκ τὸ νόμιν οὐ γὰ Εἶπεν ὁ πυροφήτης,9 δὲ δίκαιος ἐκ νό. ' 

μδ ζήσεται, ἀλλ᾽ »ὧΧ πίφεως. 

1» ΟΚ νόμος Οὖκχ ἔτη ὧκ πίφεως, Δλλ᾽ ὁ ποιήσεις ὐΐῷ ζέσεται ὧ ἀδζις, 

88. Οὐ» πίον ὑειζυτᾷ μὴ μόνονο νόμος, Φησί, δ ιλαΐ καὶ Ὁ ἔργα καὶ ὃ τς “ὐπὸ πίσεως σώ. 

ζειὺ δικαιοῖ, Εἶδι πὸὺς ἐδειξέν, ὅτι ὡς νόμῳ προσ γτῆς, δῷ ὃ ἀδιυώατον 1) πλη- Ἢ 

ρώωνθέωδαι, αἰχὺϑ ῥχαταρὰρ ἐγμον; ; "ας: ἣ  ἀη πίστις ζωτίω ἐχή τίου ᾿ ἰχωωὺ τίω τὸ δικα!- ᾿ Ι 

"πρό. οι ; ζωυτα ὙΣΡ ὑμιασέϑεϑεν ὑπηγξίλατο, κα ὕ πὰ πολλῆς αὐζᾳ' ̓ αὔρέτισο τὰ τῆς ἰχϑίος. ΩΦ ἢ 

ω ὌΨ ἡοϑένει ποδός δικαμοσύγξω ὃ γόμος ῷ οὐδρα ἀγαγεῖν, ἐυρέ ὃν 'Φαῤμακο οὐ μικρὸ δ ἡ πί- 

33 τς, ζ ἀδειύαγεν τϑ νὐμῦ ποιοίσα διιυατὸ δὶ αὐτῆς. αἰ τοίνιου ὼ γραφὴ ̓ λέγ, ὅ7|  ὅ. 

καιος ὧκ πίφξεως ζ, 'σ.}, ̓ἰπογινώσχθυσα, τω χὰ τῷ νόμιν σωτηείαν ἡ ὃ ̓ Αὐραἐμὸ ὧκ πί- 
σιὼς ἐδικαμωῦνν, δόλον ὅτι ὃ πί “τιζοὼς πολλὴ ἡἱ )οιαὐλλν᾽ ὅτι ὁ μὴ ἐμμένων φ»γὲ νόμῳ ἔλικα- 

ἴεατο, κ καὶ ὅτι ὁ τῇ  πίφῇ στρ σέγω ᾿ δίκαιο, δυλϑν᾽ ὅ7| ἢ οὐχ ἔφηκεν ἔτι ὀκείνη ἡ ἱ καζαςα, 
πϑϑον τ ἔχε τ ποδεῖξαι κα ἡμῶν, Φησιν:; ὁ μ“ Ζ ὦ Αὐρκαμ «ϑϑ' τὸ γέμιν ζω" ἡμὴ 2 ἅπαξ 

4ο “πο το ᾧῦ ζυγὸν ̓λνόρϑροι τὴς δουλείας, ὑσθυϑωύοις ἑαυδν᾽ χατεςήσοινδμ τῇ χαταῤᾷ, 

τίς δξζω ὁ ὁ τέωυ καΐζαραν λύσας ὠκείνζω; πσοὸς τῦτο ὅσᾳ σαῖς αἰπλυτά ζαχίως. ἱκαναὶ ᾿ 

 ππππτπ-π πο - . .. “ΞΞ- “-. - Ξ -;. Ξ᾿ ΓΙ - -π--- Ξ 

τες ΦΊτεσξς -- τ τ - τα ΞΞΞ -ΞΞ - ΞΞ Ξ Ξ ΞΞ ΞΕ ΞΞΞΞΕΕΞΣ 

τ στα. ΠΤΤΣ Ξ τ τασπτ ΕΣ  σΞΤΕΙΣΤ 

Αὔόδακ, 6, δι 

«ἐπε ἐρηρδρα, ὁγὸ ϑυκαιωδεὶς ἁσαΐξ, ὑπἰποϑανωὺ ὅν νόμῳ ὃ ζωῖν Ῥπιλαξύμδνορ " 

ΠΑ παΐς ῤ αἰ χυ'θύϑιωος Εἴ τῇ τῇ φρά: ̓πλίω δλλ᾽ ον “διρκείται τύτοις, δλα καὶ Ὁ ἐτί- ᾿ 

[Π ρώς ἀγωήξεἷ), »φαφων' ; Ἢ 
13 Χοιοὺ; 
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13 Χοιζύφημας ὄξηγϑρασεν ἐκ τὴς κατωρας τῦνήμυ, δμόγδνος εἰ ἡρϑμ και. 

δώτικαικγ. οι γέγρανδ]ωι γὸ, ὑχικοταύβατος στῆς ὁ τρεμώμϑρος τ) ζύλυ) 
Δώτιχζικρδ Καὶ μέω ἑτέρᾳ χατωρα ὁ λαὸς ἱποϑύϑιωος ζω πῇ λεχϑύση, Ἐπιχαταῤατος γγᾶς, ὃς 

΄ οἷν ἐμμένει ὦν Οἷς γεγραμμένοις ον ᾧ βιθλίῳ τϑιόμισ. ἡ τἰ τῶτο; ὁ ἢ δ λαὸς αἰκυ θ,- 

ϑιουος ζω (οὐ) ἐνέμεινεν, ΘΟ είς δι τις ὁ πεπληρωχῶς (ᾧ νόμον πόρτα) ὁ Χοιφὸς ἐ- ς 

πέραν κοιτείροιν ζτης ἠλλάξατο πίω λέγϑυσαν, ζχικαταρριος πᾶς ὁ κρεμεψϑμος Τὶ 
ξύλν, ἐπεὶ δέω ᾧ ὀκρεμάνϑμος (χὶ ξύλου Ἐχιχᾳτοίρριος, ὁ ὁ ἠδδνέμον ὐὐρα(αίνων ἔχι- 
χαταρώνς, μέλλοντο ὃ ὠκείνίω λύειν τίω κατουβαν εὐχυ᾿ δύϑιουον Οὐκ ἔδει )»νέοϑαι ωὑ- 

τῆς, δεῖ ἢ δέξαοϑαι κατώρων αὐτ᾿ ὀκείνης, τοιαύ τίου ἐδέξατο, ἢ δὲ αὐτῆς ἐκείνω ἐλυσε. 
ἢ καϑούστερ τινὸς χαταιϑικοιοϑέντος “Στοϑονῷ, ἕτερος ἀν θύϑιωος ἐλόρϑνος " θανῷ αὐ το χινηδωῖ 
ὀκείνου, ἄξωυρ παίζει τῆς τιμωοίας αὑτόν" οὕτω καὶ ὁ Χολτὸς ἐποίησεν. ζ) Ὁ, γὸ ὑχαι ἕ. 
χϑῖτο χατάρᾳ τῇ τῆς οὐ οκθάσιως, ὀμεδύξατο ὁ Χολφὸς αὐτ᾽ κείνης ζτίω, ἵνα λύσῃ τίω 

σῦν. κείνων, Αμδαοτίδν ))5} Οὐκ ἐποίησεν, Οὐυϊὲ δύλος βὑρέϑη ῳ ῷ φόματι ἀστν. ὥασερ δῶν 

σποθανὼν οὖν Οἰποϑνήσκεν μέλλονζας ὄξείλεν» ϑαγώτυ, οὕτω ᾧ καζάφιν δυξαίϑμος, τὴς 
χατῶρας ἀπήλλαξεν. 1 

14. να Εἰς α ἔθνη θ)λογία τῷ Α(ρφαν μετα. 
Τινιδογο Πώς Εἰς ᾿ ἔϑγη; ἐν ῷ ἀπέρικοιτί σού, φησιν, εὐλογη δήσογται πλῴτα ἴα ἔϑνη, τυτέ- 

τη, ον Ὁ Χριςᾧ. Εἰ αἰδὲὶουδαίων τὔτο ἐλέγοτο, τος δ ἔχοι λόγϑν δ αὐ σοθυϑιώος 
ὀζας τῇ κῴταρα, αἰ“. τίωω αὐθαζασιν, τὐτοῖς ἐτέρφις εὐλογίας αἰτίοις δ μέαϑει ; συτϊιὶς 

ΟΡ βχατηραυϑῥων ἑτέρῳ μεζᾳ δίδωσιν εὐλογίας, ἧς αὐζὸς ἰπεφέρη). ὅ9εν δῆλον ὅτι «ἰδὲ εο 
᾿ Ὁ Χριτοδ ὃ πὸρ εἰρη.) αὐτὸς γὰ} ζω απέρμο. τῇ Αὐρραὶμ, κὶ δὲ ἀὐτι τα ἐϑνη εὐλόγάο),ὺ ὅ- 

τῷ προ όσεισιν ἡ τῷ πνεύματος ἐπαήδλία. ὀπερὺ αὐτὸς διλωνέλενυ" 

ἵνα τίου ἐπαελίλυ τ πνεύματος λοίδωσι ὀχηὸ τὴς πίφεως, 
Ἐπήδη γὰρ οὐκ  τίωὐ δέν τῷ πνεύματος Εἰς αἰγόδύιτον ᾧὶ πσϑϑσκεκρυκότα ἐλϑῷ, 

εὐλθηρεοῦται ασοόρτον τῆς χώταβας αἰφαιρεϑείσης᾽ ΕἾζῳ ὀζρμ τὴς πίξεως δικαιωϑθέντες, κ:-- ἐ5 
ασῶνται τῷ πνεύματος τίωὐ γαῤν. ὡςε ὁ (α' φαυρὸς τίω' κωταβαν ἔλυσιν ᾿ κὶ ὃ πί- 
εἰς τίω δικωιοσύγίω Ε ἰσύγα δ μ᾿ κἡὶ ἢ δικαιοσιωώη, τοῦ πνεύματος τίωὐ χαῤν ἐπεασώ- 
σατο. 

τ ΣΆ Αδελφοὶ (κατα ὀνίϑορπον λέγω) ὁμῶς λύϑϑοθπου πσολκακυρωμδήζω .“4- 

ϑύκῶυ Οενὴς αϑυτῷ, ἡ ἐχιϑιαταίοσεται. Τί ὯΙ, κατοὶ ὀν,ϑφθπὸν λέγω ἐξ 19 
δ, ϑορπίνων χροοιδειγμιάτων. ΘΔ, Ὑ καὶ ἐσὲ γραφών, καὶ στὸ ν τ ἀὐζις 
γοουϑύωνϑαυ μάτων, χαὶ ἐφ᾽ ὧν ὁ Χριφος ἔπαϑε (2) λόγον ((μωέφησε, καὶ δἰσὸ τοῦ πα- 
τόιαῤηου, καὶ Εἷς τίωὠ κοιννζωὶ λοιπὸν ἐκθαίνει (ουήθφαν. ἔθος γ αὑτῷ αἰεὶ τῦτο ποιῷ, ὧς 
καὶ καταγλυχανεν (ὃ λόγον, χα εὐὐοκδικτόν τε κρι εὐμιαϑόφερϑν τοῖς παιχυτέφρις 

«ἰΚορθιζ. ποιᾷι. οὕτω καὶ Κορινθίοις “αἱ φλεχόμνϑμός φησίν" Τίς ποιμαίνει ποίμμγώω, κῃ ἐκ τοῦ 35 
γάλακης αὐτῆς Οἶκ ἐοϑιει; Ὡς φυτεύει ἀμπελῶνα, χαὶ ὠκ τῷ καρ ποῦ «τῷ Οὐδ ἐοϑιᾳ 

βέρδιζ. ἢ ἙΘραίοις πάλιν Διαιϑήκη γδῦ θ)πὶ νεκροῖς βεξαήα᾽ ἐπεὶ μοίποτε ἰοιύει, ὅτε ζῃ ὁ α[ 9.9 6- 
μϑμος, ἡ πολλαχοῦ ἢ α τις θῦρϑι τρις αὑτὸν ἐμιφιλοχωρφιώῶτοι τοῖς λογισμοῖς, ᾧ γὰρ ὁ 

Ἡσαδιιρ,, Θεὸς ἐν τῇ παλαιῷ (μευοχῶς ἀὐ' ποιῷ, ὥτω λέγων᾽ Μη ἸὩπιλήσηται γυνὴ τοῦ παιδίου 
Ὧσι «4. αὐτὰς; ἢ πόλι, Μὴ ἐρᾷ ὃ πλάσμα τῳ κεραρι4, τί ποιᾷε; ἡ ἐν τῳ Ὡ σιὲ ὀύδρα μιμεῖ- ,ο 
Τερεπν ται χαταφρϑνούμϑιον «ὑπο τῆς γωνωκός. ὦ οὖ, τοῖς τύποις ἢ πολὺ ΟΜ δ, ϑοο πίνων 

τὐδαδειγ μέν ἴδοι τις δι, ὡς στὸμ ὃ αἰϑίωμα ὁ αγοϑφήτης λφιμδλμη, ὶ Εἰς (ὃ οἰκί- 

σχϑι τοῦ. χεραμέως κρυτῇει, τἱ δῶ αἰτοῦ ὡ αὐπούδειγμια βουλέἢ ᾿ ὅτι ἥ υϑὺ πίςις Φρχαο- 

τόρ ἐῶ, ὁ δ νήμος νεώτερῥε τοχχὴ πσοήσκαιορε, χαὶ Δ[ 4 τοῦτο δεδορμδύος, ἥα φε,»- 
᾿ς ἢ δοποιησῃ 
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μιν 
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δυποιῆση τῇ πί τα. δ [9 φυσι ἀδελφοὶ, κ' δ. ϑοφποὸν λέγω, α!ωτέρω λύοήτας Εἰπων, 

ὠτῶδ ἀδελφοις καλᾷ͵ ἔχιτύφων τεόμωυ, ἃ «οὐ αμυϑουνϑμος. ομῷς δ, ϑφῴ που χε. 

κυρωμϑμέωυ “Δ᾽ 4. ϑηκίω. ἐλὺ αὐ ϑιρῳ πὸς, Φησι, Δ 6. ϑηται, μη τολμά τῖς ὀϑατζένψαι 

μ᾿ ωτα ἐλϑῶν," ὡρουϑεῖναι τι{τῶτο Ὁ» δῶν, ἡ (χιδιαταοσεῖ) )οζκοιώ πολλῷ μαλ- 

ς λον Ἐχὶ τῷ Θεοῦ, αὶ τσϑϑς τίνα διέθετο οΘεύς; 
ιό Τῷ Αρραν, Φησιν, ἐῤῥήγησαιν αἱ ἱπαγζελίαι, ὺ τῷ ασέρ ματι ἐστ, οὐ λέγη, 

χαὶ τοῖς απέριμασιν ἀντν, ὡς ἔχετ πολλων, δυλ' ὡς ἐφ᾽ ἐνὸς, χα! τῷ ασερκίατί συ, 

"ἔγ41 Χολεύς. 

17 Τούτο ὃ λέγω, ὀζμύκίω προλκεκυρωνδέξιυ αἰσοῦ τῷ Θεοῦ Εἰς ΧΧοιφὸν ὁ κα 

1ο τετρακόσια χα τοιαίκϑητα ἑτὴ γελρνὼς νόμος Οὐκ ἀκυροῖ, Εἰς ὃ κατωργῆσαι πίω" ἐ- 
παγίελίαν . 

18 Εἰ »ὺ ἐκ νόμν ἡ κληρϑνομία, ὅξ ἐπαγζελίας οἐκέτι" ῷ ὃ Αἴραᾳαμ δὶ ἐπαήελίας 

κεγαάραφ'αι ὁ Θεός. δου τοίνωω καὶ ὁ Θεὸς διέθυτο τω Αὐρααμ, οἰαλεηγϑιϑνος Εἰς 
χα ἐϑγη ὦν τῶ απόρ ματι «ὐτύΐξειν μ᾿ θὐλογίας. πῶς δέζυ ὁ νόμος ἀνατρέψαι διώαται 

15 χω; ὯΝ’ 3 Ω ποθβάδεγμα ἀπὸμν Οἕκ ἰοσεν ἑλκύσαι “(δὸς ὼ εἰ “συκοίνϑμον, δ) δ 

τῶτο πσρῦφπε, Χὺ ἀν, ϑοσπον λέγω, μηδὲν Σ'πὸ τὸ πε Ῥαδείγματος Εἰς γίω τοῦ Θεϑ με- 
γαλοωρέπειλν λάζης. σχϑπει ἢ ἀνωθεν ὦ «ἰασυδεγμα, ἐπηγείλαν ζ Αζρμανα ὅζ 

ἀνέρματος εἰντι δυ λογείοϑιαι ζᾳ ἔϑνη. απέρμα ἢ αὐ κ σοΐρκα ὅργγν ὁ Χοιούς. ἦλϑε κμζ' 

πατρακύσια καὶ τοιαχϑντοι ἔτη ὁ νόμος. Εἰ τοίνω ὁ νόμος λϑοίζεται ζᾳ θ)λογίας, Ν᾽ τίει" 

10 ζωίω͵ ὶὸ τίω δικαιοσιώζω, ἡ ἐπαγγελία ἐκείνη ἀκυρϑς ὅδην, Εἶτα αὐ ϑιεύπον μδὺ σεπδὶς 

ἀἴκυρϑι Δ. 4. ϑηχίωυ, τῷ ὃ Θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τοκαΐκοντα ἔτη αἰκυρφύται ἡ γήκη ; 

Εἰγὰ» ἃ ἐπηγείλατο (κείνη, Οὐκ οὐκ εἰνη ὃ δίδωσιν, δλλ᾿ ἕτερος αὐτ᾽ ὠκοίνης, ὠχ Οἐδλη- 
ται ἐκείνη, ἡ πῶς δμέχοι ζιῶτα λόχεν! 

19 Τίνος δίυ ἑνέκεν (Ὁ) νόμων ἐδωχέ, φησι; τὐραξασεων ϑέν. 

:2 Οὐδὲ γὰ οὖν 691 αἰδεῆός, ὁρῶς πῶς πόὐτα [μωορᾷ γπῶς μυέίοις χκόγφητωι ὀφθμλ- 
μοῖς; Τὴ γὸ τίω" πίςιν ἐπῆρε, ὶ ροσθυτέρὰν ἔδειξεν, ἥα ρεή τίς νομίσῃ «ῥῶῆον (δ νό- 
μόν, αὶ τῶτο δίορσούται τὸ μέρος, δεικνεξ τι Ούρα Εἰκῇ, δνλεὶ πϑμρὺ χρυσίμως ἐδδιϑη ἿὮὩ 
τ αζαάσεων ϑριν, τατεςιν, γα μὴ ἐἶξῃ Ἰουδαίοις ἀδιώς ζῇν, ἡ Εἰς ἐκχατον ὁξολιαϑαιγᾷν 
κακίας, δλλ᾽ ὀρ τι χαλμο ὁνόμος ἀύζις Ὀχικείμϑμος ἥ, πευδύύων, ῥυϑμίζων, κωλύων πα.- 

0 Φαθαννειν, Εἰ αὶ μή πάσαε, δλλ᾽ ὁμὼς κᾷν ὧκχ (μας τυ τολών. ὡς: ΠῚ μικρὸν ὡ κέρδος 

Τ γομν δον ἄγοι τίνος ; Αλρὰς ὃ ἐλϑη ὦ ασέρμαι, "ὼς ἐπήελταω 

Πεεολοιφού λέγων. Εἰ τοίνων μέχθα τῆς τὰ Χοιςού χεδοισίας δέδοται, πὶ σπτεφοιτέ- 

ρὼ αὶ ποῦβ οι χα! ϑϑν αὖ τὸν ἕλχεις Διαταγεὶς δ᾽ αἠξλων ὧν χειρὶ μεσύτν, 
Η ὧν ἱερέας αἰἥέλοις καλέ, ἢ ὦ αὐςᾶν: (ὧν αἰύλυς αὐπρτροτήσοεϑαι, φησι τῇ 

33 νομοϑησία,. μεσίτίωυ ἢ οσζαυθα 4 Χοικὺν φησι, δεικνις ὅτι πσοϑίω,μὸ (ἕδὸὄἮδνόμον «ὑτὸς 

ἔδωχεν. 
20 Ο καὶ μεσέτης, ἑνὸς οὐχ ἐςιν" ὁ Θεὸς, Εἷς ὯΙ, 
Τί δὺ ὠζαῦθα, Εἴ ποιὸν ἀἰρότικοῖ, Εἰ »ὺ δ᾽, μόνος ἀληϑινές, Οὐκ αἰφίησι (δ υἱὸν τὴ 

Θεὸν αἰληϑινὸν, οὐκ ἐφᾳ συσὲ Θεὸν, δα ὃ λέγε ϊ,62) Θεὸν Εἧς ὅβην. Εἰ "ὶ ἐνὸς λευρμϑῥε 
49 Θεοῦ τοῦ παΐϑος, 64) Θεὸς καὶ ὁ ἐς, ϑῦδυλον σὰς ᾧ αἰληϑηοῦ λεοριϑέου τοῦ παίξϑς, α' ληθινὸς 

αὶ ὁ υἱὸς, ὁ5) μεσίτης, Φησὶ, δύο προν Δα μεσίτης, τίγος δίζω μεσίτης ζω ὁ Χ φλτῦς τ δυλον͵ ὅτι 
Θεοῦ καὶ ἀν, ϑεούπων. ὁρᾷς π᾿οὗς δείωεσιν, ὅτι τὴ τὸν νόμων κὑντὸς ἔδωχεν » Εἰ τοίνιω αὐτὸς ἐ- 
δωκε κύρλος δ, ἘΞ αὶ λῦσαι πάᾶλν. 

21 Ο ὅζωυνόμος κτ' τὔῦν" ἐπαγίελιών τοῦ Θεῶ, Εἰ γὼ ταύ Ἐ Α- 
ἐπα 

χον γ, 
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Ῥωμ.! γ- 

ζρᾳαμε αἱ δ λογίαι δέδονται,ὁ 3 νόμος χατοραν Εἰσείγει, ἀρ α κῸ ζν}} ἐπαγελιοῖ ζυ Θε- 

ὃ, πῶς ὄχ λύει τίω ὀὠτίθᾳσιν, προῦπτον ἅ αἀπαγϑρόνει, Εἰπων" 

Μὴ μοι». Ἐπειταά "ἡ ὃ κατασκέυαζει, οὕτω λέγων" 

Εἰ ̓  ἐδὸ 3η "μος 0 ὁ διιυα μος ζωοποίη σοι, δὶ δυτὼς αὐ ἐκ νὴμν ὃ ζῶ καὶ διχαιοσι᾿η, 

Ο: ὃ λέγ τοῦτο ἔσιν᾽ Εἰ Ὥ Φῳ αὐτῳ, Φησί, τίω ἐλπίδει πῆς ζωης Εἴρεϑυ, ᾧ αὐ. ς 

τὸς ζω ὁ Ὁ κῦρος ἐχὼν γῆς ἡμετέρας σωτηρίας, ἴσως ζχωτα καλῶς ἔλεγες 'Εἰ: ἢ στ πίζεως 

σωζει, καὺ ̓ὑλικαταρατυς ποιή, συυὲν ἐς λαζης ἐρχοιδύης ἐ ἐχθίνης καὶ πόυτα λυούσης εἰ ἰμϑιν 

οι δὲ ἐκείνου ἡ  ἐπειήελία, Εἰκότως ἐδεδοίκεις μη τὴς δικαιοσιούης ἐκπέσῃς, ἐκπίηων Ὦ 

νύμσ.Εἰ5 19 τοῦτο ἐδὸ.ϑη, να συγκλεῖσῃ πλρζᾳς, τουτές!ν ἵνα ἐλέγξη,ῃ δείξι ζᾳ οἰκεῖα, 

αὐὐὖμ πλημμεληματοι, ᾿ μένον υἱ κωλύει σε τῷ τυχεῖν τῆς ἐπαήελίας, δλλαὶ κ Χ συμωραἢς 10 

“ποὶς ὦ τυχῷν. τοῦτο “ρέων " δηλῶν λον 

25 Αλλὰ (ἰμυέκλειδεν κἡ ἥ γφαφὴ τα παντὼ ὑπὸ αἰμδοτίον, (γα, Ἡ ̓ἐπαήελία ὧκ πίςεως 

ἴησου Χοιςοὺ δοϑη τοῖς πιφθύοισι. Ἐπειδὴ ̓  Ἰουδαῖοι συν" “Ὁ αἰεδρτημᾷν ἡ η- 

οϑονον)» ἣΝ ὀἰκείων (Ὁ ὃ ἡ ΜΗ ̓ αἰοϑαινόυδροι, σε εν ἀφέσεως ἐπεϑύμοιω, ἔδωκε ζογνό γΟ ΜΟΥ ἐλέν. 

χοντὰ τὰ παύματα, ὅα ποϑυσωσι, Ων ἰαΐξνν. ζ Ὁ, συνέκλεισεν, ἤλεγ ξέν 651, τ ἐλέει ς 

ξας χατάχεν ὦ» Φόξῳ. Εἶδες ὅτι οὐ ὁ μόνον χα]α: “ ἐπαελιων τοῦ Θεοῦ σέκ ἐςιν, δλλα' 

ὦ αἰ ἦν ἐπαγίελιαῖν ἐδὺ.8η ; εἱ ἅ "ὃ ἑαυτο δ τράίμα ἔζεδίκοι ᾧ τίω αὐϑθεντίθῳ ὁ 

νόμος, καλώς αὐ ἐλύγετο᾽ εἰ 3 ἑτέρῳ πρέχᾳ, ὶ δὲ ἐκᾷνον παντα ἐπυραῆε, πώς τοῖα ων 

ἐπατ[ελιών τοῦ Θεοὺ  εἱ ὙᾺΡ με γόμος ἐδὺ,ϑ», παντερ εἰς κριχίαν εἰξωκειλαν, ἢ συν)ὶς 

λον ἰουδούίων ἔσπογαι ὁ  ἀκεσόμϑμορ Ὁ Χραφου" νωσὶ ὃ  δυλεὶς δυὸ ζαυτα ἐατήϑωσοπέρε. 20 

τίωυ συμμέξον παιδεύσας (ὗν «ὗν αὐερσερονζαε, ἡ ὺ πείσεις ἔχη ταὶ οἰκεῖα. αἰεδρτύμαιτοι, ὃ 
μάλιςα αὐζν' ἐποίει προλλυμοτύροις ποὲς ὃ ζητᾷ ᾧ ὑόν, (Ὁ »»ιῷὦ μη πιφεύσειντες 

αὐτώ, ἐκ τῷ μυὴ καταγνῶναι “ἢῥ οἰκείων αἰμϑρτημιατων οὔκ Ἑχίς σαν. ἡ τῶτο δολων 
ἐλολν" ̓Αγνοοιεῦπας »ὰ τίω τῷ Θεοῦ δικαιοσιούζευ, ἡ τίω ἰδίλν διχαιοσιωίω ζητῶντες 

φῆσαι, τῇ διχαιοσεωῃ πῷ Θεοῦ οὐχ ὑσαετείγησαιν, 25 
23 Πρ’ τῷ ὃ ἐλϑεῖν τίω πίςιν, τ "μον ἐφερυρεμεϑο, συκικὰ εἰσμεένοι Εἰς τω 

μάλλουσαιν πίαιν ποκα λυφϑίωαι Εἰς ὑμαξ. Εἶδες πὼς σωφώς ἃ ἀπρ Εἰρηκκεδν 

πόρέρισε ; ὃ οὗ, ,ἐφενυρεκῶϑα, κ ἡ συγκεκὴ εισμένοι, Οὐδὲν ε ἐτορον ϑιλοοῦτος ὅδ, ἡ τίω ὧκ 
ΓΝ οτολών τᾷνομα λνομδῥέω ἀσφάλειδν. ὥασερ Νὴ ῳ τειχίῳ τιν! ὶ τῳ φόξζῳ κρυτεχών 

«ὑ(ὧν Φρίφῷ καῖ αὐτὸν ὁνόμος ἐτήρει τῇ “πίςί. 30 

24. Ὠκεόνόμος παιδαγωγϑς ἡμδ" γώγϑνεν Εἰς Χολςον, ἵνα ὡκ πίςεως διχαιωϑοίιϑι. 
ο: ἢ πωιδουγωγὸς Οὐκ οὐγαντιούται τῶ διδασκάλῳ, ὥυλα καὶ συμιαηραῆαει, πάσης 

καιχίας ἀπαλλαΐήων () νέον, κῷ πάσης φθλὴς ῷῳῷ μαϑήμιαται «να τὸ διδασκα'λου 

δέχροϑαι αὐ ρδασκθυαϑων᾽ Σλλ᾽ στὸμ οὖν ἕξει ἥρηται, αἀφίςα ται λϑιπτὸν ὁ » ποιδουγώηός. δζγ: 

τὗτο Φησιν" 25 

25 Ελϑούσης ἢ πῆς πίςεως τῆς Εἷς (Ὁ τέλειον αὐδρα αἰγϑύσης, Οὐχέτι χ᾽ ασὸ παι- 
διυγωγϑν ἐσμεν. 

46 Πλύτς ΩΣ υοἱ ἸΘεοὺ ὁ ἐαε δζρρ τὴς πίζεως οὖ Χοιςῷ μυσῦ, Εἰ τοίνωυ ὸ γό- 

μιας πταιδοιγωγϑς, καὶ ω αἰ χυ’ αὐτὸν ἐφρυρου ὅϑα συγκεκλεεισμόνοι, οὐκ οὐνλυτίος τῆς ςχάει- 

τος, λα κὶ . συνεργός Εἰ: 9 ᾿ ἐλθούσης τῆς ἴς χαειζος Ὥπρδϑοι κατέχων, τότε εὐλυτίος. δ 40 

Ὁ ὀφείλονζας ἀξελϑεῖν “δὸς «ὑτίω συϊκλείει, τότε τίω ἡμετέραν λυμαίνεται σωτηράθῳ. 

ὥασερ »ὰ δ λύχνος ο» τῆνυκῖὶ Φωτίσοις ἐδ δνομδρης ἡ ἡμερας ϑαγκαζη μη ᾿ κοϑοράν ῷ 

ἡλίων, Ἢ μον Οὔκ ἐξροίσατο,δνλαὶ αὶ Ὁ ἐλυμάυατο" ὅτω υ ὃ γυμιος, δ «δός τὰ ι μείζονα, 
χώλυ μαι γίνηται . (Ὁ τοίνιωυ αὑτὸν τη ρϑεῶτες γιοῦ, ὅτοι μούλιςαι αὑτὸν 2. αιΟαλλοισι, κα 
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ΣΡ ἢ ὁ πτιι δουγωγός τῦτε καταγέλαφον ποιᾷ (δ νέ γέον, ὅτὸμ χαιονδ καλϑιῶτος αὐτοὶ ϑὐποφῆ- 

γι, “» ἑαυῷ κατεχῃ. ἡ ὁ Παῦλος Φησι, ἐλθείσης ὃ τὴς πίστεως, οὐκέτι αὑτοῦ πται- 

δευγωχϑνὲ ἐφι. ὥςε Οὐκέτι «ἰασὸ παιδαιγωγϑνὲ ἐσμέν, πόῤτες γοῤ κα υοὶ Θεοῦ ἐξε, βα(αὶ, 
πῦση τῆς πίςεως ἤ ' διιύαμις,ὺ πῶς αὐτί ὠκκολυπήει κυδοΐων ; σπόύτιρνν ὦ “ γδ: 

ς δειξεν, ὃ οτί ἤρις ὀποίει τν πατριαβχου ( γινωτκθτε »»Ψ, φησι, δι ὦ ὧν πίφεως, ϑτοί ΕΣ ἰσιν 

ἡ ᾿ Αὐρκαε ) νι ἢ ΠΟ Φαει, ὅτι ἡ Φ Θεοῦ, πότερ γὸ οὶ Θεοῦ, φυοΐ, ἄν χν ἰ πήξεως 
τῆς ὧ Χειτῷ [ησῦ. ὀχ γῆς πίζεως, οὐ “χὰ τῷ τόμου. Εἶτα Τὴ μέγα Εἶπε ὁ ϑαυμα- 
σιν, λέγη ᾧ ὅσπον τῆς υἱοϑησίας. 

17 Οσοι γε εἰς Χριφοὶ ἐθαπῆιϑητο, Χζρισο οὐεδύσαοϑεςἩ Καὶ νὸς ἕνεκεν ἐκ ἐπε, 
10 ὅσοι γὸ εἰς Χριοῦν ἐξα Ἴ ϑητε, ἐκ Φ Θεοῦ ἐλυνήϑητε (Ὁ γον αἰκόλυϑον ἢ δξαια ἡϑὶς Ἄγ 
ἕν ))όπ. πολυ φρικωδέφερον ἀὐύζ' τί ϑησιν.εἰ γαρὸ ὁ Χριρὺρ ἡ 4 Ἐ Θεοῦ, συ δ αὑτὸν οὐδίδυστε, 

τὸ {ον ἔχων ω ἑαυτῷ καὶ ὶ “σοὺς αὑτὸν αἰ φομοιωϑεὶς, εἰς μίαν συτενειὴν γα μἰδν ἰδέαν 

ἤγθης. 

Ἧ δ Οὐκὲ ἐγ! Ἰουδαίας Οὐδὲ ἕλλίωυ, Οὐκ ἔνι δοῦλος σστῖι ἐλθύϑερορ οὐκ ἔ ἔν! αὐσιν ἢ ἐϑσλυ, 
ι:: πόβτες γάρ ὑμές' ΕἾ; ἐφξε ἐν Χεισῷ ἰνσῷ.- Εἶδες ψυχώω α αἰκέρεξον; δἰ πὸ γάρ, δ 

ἐοὶ τῷ Θεοῦ γεγϑναμὸν δ τὴς πίςεως, οὐχ ἵσωωταὶ ἀξοι τὐτυ, Ω Ὡπιζντᾷ Ἢ πλέον 

δρᾷ, 1 ὡ διυυαίιϑον σαι Φέξερον τἴθυτῖσαι τὸ ἐγίντέρδιν παϑὸς τὸν ΣΡ φον ἐγωσιν, χαὶ 

Εἰπων, ὅτι «νον ἐνεϑύσειεϑε, ον ζιύτη κεῖται τῇ Γ λέξει, ΕΥ ἐρμδινεύων αἰνέω, ὡ- 

δυτέρω πὐϑϑεισι τῆς τοιαύτης (μαφέία,, Ὁ! Φησιν ̓  ὅτι πόρτες Εἴς ἐξὲ ὧν Χριφ' ᾧ Ἰησῦ, 

290 τυτέα, αἱδω μορφίω, ἐγνα τύπον ἔχετ πόρτες τὸν τῇ Χριροῦ, ἃ τύτων Ἄμοιτ᾽ α᾽ 'φρικω. 

δέσορυν ὟὝΨ Ἕ ρημῶν, ὁ ξλλίω καὶ ὁ Ἰουδαῖος κα Ὁ ὁ δουλος πεϑέίω, οέκ ἀήΐλου, ουδὲ Ὄργαγ- 

γέλυ, δλ᾿ μν τῷ πόρμτων δεασότυ τίω μωρφίω ἔχων αὐδείρχεται, χαὶ ὦ αὐτῷ δὲ!. 

κρυς' τὸν ΧΟλφον. 
29 Εἰ 5 ὑμᾷς τὸ ̓ Χειτοῦ, λα τὰ 5 Αὔρκαιε απέρικα ἐ ἐςὶ, ὲ κατ ̓ἐπαγελίον λλῶ- 

ΣΣ νόμωι. Εἶδε πῶς, ὁπερ ἔμισε; εδει ἔλονν, ἀπεδεῖξε "ὦ ὦ αἰδὶ τὸ αὐίρμοτος, 97] 

αὑτῷ, ὁ ῷ ασέρματι ἀυτϑ αὶ ἐυλογίαι Εἰσὶ δεδονϑμαι: 

ΚΕΦ ΑΛΑΙ͂ΟΝ δ. 

39. ΛΕΓΩ ΔῈ ΕΦ ΟΣΟΝ ΧΡΟΝΟΝ Ο ΚΛΗΡΟΝΟ ΜΟΣ 

νήγειος ὅν, συ σὴν αἰαφέρ σιέλν, κύριος πομτωνὦ ὧν » Αλλ νιν Ὦπ 

(ποις ἢ οἰκϑνόμοες ἔθ: ἀρ τὴς «ολλεσμίας Ἰαπαρ,. 4 Οὕτω ῤήμῳ;, 
ὁτὸμ ἦνϑρ νήπιοι, ζσσὸ ) τὰ φοιχεῖα τῷ κόσμου ἤμϑυ διδαλωμϑῥοι. 

- Ηπιον εὐζῦϑα οὐ τίω ἡλικίδν φησὶν, δλλ οἱ νἱω γνώμων, δενιρυὰ ὅτι 
δ ὺ ἅ Θεὸς ὄξαργις ἐζούλετο ζώυτα ἀϑοίδαρθει" Ὧ,Ὁ. ̓ ὶ ἔῃ πρπὼΣ 

δέφερθν διεκείῖθα, αἰφηχεν, ἰ»9ὸ ἴα ιχία χὐομοὺ [ἢ »Υοτέφι, γ- 
ν᾿ μιέευίας κα ὶὶ σάξζατω. αὗται γδὴ ἡμῖν αἱ ἡμέραι ΚΟ δρύμν σελζωδης καὶ 
δ ἡλίου γένονται. δὲ τοήμω καὶ ὦ ὑμας τῶν "όμιον ἀγρέσν, Οὐθὲν ὑτε- 

φαθλ ον ΒΩ ρον ποιούσιν, δλλ᾽ ἢ πὴ ὡν τὰ χεὺῳ τὴς τελείας ἡλικίας Εἰς τὠπείσω 

παλιν ὑμαξ αἰπα»ϑέσιν. ὁρᾷς ὅσοι ὅ6] αἰ δατήβεσις ἡραρών: ; ΝΣ κώρκον, ἐ οἰκοδειασδτίωυ, 
τὸν πόρτων χρατοιωώζα, ὧ αὐαυηρέτε χαϑλίτισι τάξει. 

4 Οπ ἠλϑεῦ πλήρωμα αὖ χθόνου, ὀξαπέφάλο ὁΘεος τὸν ψὰν αὐ ϑνόνϑμον ὁκ 

κῦφ, “δι ὀμδρον αἰ ασϑ νόμον, 
ΨῃΝ 4 ἷνγα 

'κοῷ δ 
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4 ἴνα (ὦν «ἰανὸ νόμον δξαγροάσιται ̓ γα τίωὶ ̓ψολεσίὰν ὑὐπολαίξωρϑρ, 
Δὼ τήϑησιν ὠὐύλι αἰτίας κα) κατρϑώριατα τῆς (ὥρκωσεως, καὶ ὦ κακδὺ ἀπωλαλδὺ 

ἀγαϑων χρρηγιδμ᾽ περ ς οὐὶεὶ διωυατὸν ζω, ἡ αὐτῳ καιτορϑαΐσει μὸ μόνῳ. αἰνὰ ὃ ζῶα (ώ; 

ἐπαλλαγάζαι τὺς τάς τῷ νομῶ, ᾧ Εἰς ηοϑεσίαν αηϑίώαι. ἵγα, Νὴ ὧδ «ἰαὺὸ νόμον ὅξ. 

αλϑοϑισμ φησὶ, ἡ γα τίω οϑασί δ πἰπολαζωμδν. καλῶς Εἶπο, Ὀἰπολαθωιδυ, ϑεικρο ς 

ὀφειλορϑμίωυ. λθωλεν γὰρ ἐπηήείλατο, χαϑὼς «ἰα πολλῶν ὲ αὑτὸς ἐσγειξε δὸς τὸν 

Αὐρκαὶμε νὰ τύτων ἐπαήελίας Ἄνομδίας. ᾿ ποῦον δόλον ὅτι γερῤναμϑῳ εἰ ψοί, Φησι ; 

Εἶπε (πον ἕνα, ὅτι τὸν Χραφὸν ογεδυσοί ἔθα τὸν ογζο, ἡόν. λέγ ὶ δυύτερον,τι ὃ πγεύμα 
τῆς ηρϑεσίαρ ἐλοΐξομϑι. 

6 Οπὸδν ἐςε οὶ, ὀξαπεςφλῳ Θεὸς ὃ πρεύμα τῷ ηο αὐτῷ Εἰς καρδίας ὑμῖν, τὸ 

χραζον, αφ( ὁ πατήρ, 
7 Ὡς, οὐκέτι Εἶ σγϑλος, δλὰ ὑὸς ̓Εἰδὲ ἐδ, ὃ κλμιεϑνόμος Θεοῦ δ  Χ οιτοῦ. 

Ου γὸ ἐν ὴ ἠδυυυλγημδν καλέσαι πατέρα, Εἰ ἰ μὴ πυϑϑτερον ὑο ἰκατέσημϑμ. Εἰ τοίνμω 

ὀδυτὶ δούλων ἐλβυϑόρρις, ὀμτὶ νηπίων τελείους, αἰσὶ  δλλοτρίων κλοιφϑνόμως ἐποίμσε ὸ ἐοις 

: ἐγοήιρ, στοΐφοὐν ἄτοπον ᾧ ἐ ἐσατης αἰγγωμοσιης ἀφιόω (υτίω, αὑπουςρέω ὃ ι4 

Εἰς τὐπίσω; 
8 ̓ Αλλὰ τότε (ἢ οὐκ Εἰδύτες Θοὺν, ἐδιυλδύσρτε τοῖς μὴ φύσει σι ϑοοῖφ᾽ 

.39 Νιώ ὁ γνόντες Θεὸν, μάλλον ὃ γνωοϑέντερ ἐσαν ᾿ Θεοί, πῶς Ἐχιςρέφετε πόλι ὑκὶ 

πὸ αἰοϑενὴ ὃ αὔωγχα ; φοῖγ φα, οἷς οἷς πα λιν ὀΐωϑεν δουλεύειν θέλετε; Ἐν ζυγὰ στο»: τὸς 

ἐξ ἐϑνών πις΄ ϑὐσανζμς Ὡἰπο τεινόϑμος Φησιν, ὅτι υ Εἰδωλολατρεία ὃ ποιου τὸν 661ν, ἡ τῆς ἕ 10 

ἡμεραν πἶδατορήσνως φυλακὴ, ὁ οτί μείζονα Φέρει πίω κόλόσιν γιο.. δ[θ Χ) ϑεους οὐ φυ- 

στ, ποὶ φοι γεῖα, ὁκάλεσε, ζωτα αὑτὰ ἐ κριτασχθυάσαι βυλόμϑμορ, ὲ Εἰς μείζονα αἱ ἀγων- 

αὐ ὐζους ἐμραλῷ. 5 λέγ τοιοῦτον ἔφην" ὅτι τοτε μδιὲ ἐσχϑτισμεύνοι ὼ ὧν τῇ πλανῃ δι- 
αἴγρντες 2 Θ1 ᾿ ἐσύρεονν" γι δὲ,στε ἔγνωτε τὸν Θεω, μάλλον δὲ ἐγνώοϑητε ΜΟῚ τε "πῶς { 

μείζονα καὶ Ἑ χαλεπωτέραν Ἰππιασαίσοιεϑι κόλασιν, «Ὁ ποσαὐτίω Ἰηπμέλειδ ἴα αὑτὰ γ0- 25 

σοιώτες πάλιν; χὰ γοῤύμᾷ; κρύμψοντες δύρετε τὸ Θεὼ, δλλ᾿ ὑμεῖς υϑρ εἰν τῇ πλϑον 
διετοίδετε, αὑτὸς δὲ ὑμας ἐπιασάσατο. αἰοϑονὴ δὲ φοιχεῖα χαλφῃὺ τῆωχα, τῷ μηδεμίαν 
διώα μιν ἔχῳ Οἰρ(αὶ πυροκείωνα ἀγαϑῳ. 

1ο Ἡμέρας αὐἰρατηρᾷϑε, ᾧ μέωώας, ὁ καιοϑιξ, ἡ οὐναύζις. 
οὖς Ἐκ τταν δῆλον, ὅτί οὐ μόνον αὐθετομζω ἀὐΐρϊς: ἰοὀκηρυῆοις ὀκόνοι, διλαὶ αὶ ζαὶ ἑορζζμῳ ὁ 395 
ζω γουμιέμυίᾳς. 
ἊΜ Φοβοῦμαι ὑμας, μη πως Εἰχῇ κεκοτίαχᾳ Εἰφύμαξ. Εἶδες αὐλαΐγα 

Ὡὐπθρολιχο. ; ὥκᾷϑοι ἐσειλευῦνῃ, αὶ ὧν πρίμαὶ ᾧ ϑέδεικε, δίθ καὶ . σφόδρα εὐτρεσήἠικώς. αὦ- 

τὸ τίλέκεν Εἰ πων, κεκοπίαχᾳ Εἰφὺ ὑμαξ ̓ὡεωεὶ ἔλεγεν μὴ κενωσηπὲ μὲ ὧν ποσύτοις 

ἱδραῖ ζς. Εἰπινν, φοίύμιι, ὃ δ᾽ δ᾽, μήπως, ασολεϑεὶς, ὦ Εἰς αἰγώνα «κῶν; ὠέφαλε, 35 

Ἢ Εἰς ἐλπίδαις ἢ ἤγαγε γρηράρ.. οὐ γ»» Εἶπεν,Εἰχῇ ὀκοπίασοι, Δλλ οὶ, μ ποις. οὐϑΐπω, 

φησὶ, τῶν ὀξεφη ὃ πναραΐγεον, Δὰν ἐπι χρῶμα. “ὗτο ὠδίνοντα βλέπω. ἰδ, τῷ» δι- 
δοικο, οὐ μέω ἀπίγνωχα, χύρλοι ἔχ ὑμεῖς ὃ ποῦ δορϑεύσαι, δ᾽ Εἰς τίω πρτ- 
τόραν ἐπὸμελϑεῖ γαλίωίω, οἐταιώασι χέμαζομδίοι, χριεσ ὀρέγων, ἑαυτὸν Εἰς μέσον 

ἀνγή, λέγων" 40 
᾿ ἂν Γίνοονε ὡς ἐγώ ὅτ κἀγὼ ὡς ἐωῴω. Ταῦτα ποῦς ὧν ἐξ Ἰουδαίων. δ9 

ἑαυτὸν Εἷς ὦ (σοι ἀγή, πείδων καντιύλη ΡΝ ᾿ὐποςίωαι Ψ πειλφιοδν. Εἰ »β Ὁ μι: 

δίνα ἕτερον Εἴχετε Εἰς κι αυύδειγμα, ἤρκει Εἰρὲ ἐμὴ μένον ἰδῷ της ὑγεκεν τῆς μεταιθο- 
λῆς, ἢ θαῤῥῆσαι ῥαδίως. α]φΟλέψατε τοίνμν, ὦ γὰρ τῶῦτω κάγω ἐπαοϑν πάλαι, χαὶ 

σφόδρα 



ΤΩΣ 

πια πι 

με 

ΓΑΛΑΤ, ἘΠῚΣΤ, Ἐρμάυίία, γᾷ 
σφόφρα «ϑιοσιόμάυ τῷ γόμ, ΡΥ ὅμως ὑφερον Οὐκ ἐφο(ηϑίω αἰῳ ᾧναι τὸννόμωον, σ τὶ 
μεταφζώαι τὴς πολιτείας ὠκείνης. κὶ ταῦτω υὑμκῴς ἴξε σαφῶς, αἷς θ᾽ αὐπβοῦλης πυλλὴς 
αὐτειηθμάω τῷ Ἰουδοιϊσμοῦ, Ὁ ὺ πῶς κῷ ̓μοίξονος αὐ σφοδρότητος Εἴασα μα (οῦτα. ἐ 

καλῶς ἀὐφ' τίθέκεν ὑ, ὑφέρογ, Φ ἊΨ πολλοὶ μ᾽ δύ δ οοΐπων, κἂν μυφίοις εὕρωσι λογεσμοιξ, 

2 ὑδισίους, ὐπὸ ῷ Τ ὁμολμδς μᾶλλον ἐφέλκ»), ὁ ὁ ὅτὸρ ἴδωσι οὶ αὐ ποραήοντα, μάδλον 
ἔχονται ΥὝἜἝαὐτί,. Αδελφοὶ, δέομαι ὑρϑί, ΟΥ̓ ον μι ἠδικήσουτε. 

ΦΧ “ὡς παλη τῷ τῦς τιμῆς ὀνόματι ασϑλσαορρευει, δ᾽ ὠὰ τὴς ἀρύνρς “ἰαυὸ- 

βνησις ζω. Κ, γδΡ σφόδρα κα ϑήψατο αὐ δἶν πϑωταχόεν (ἰωέκρινε τὰ ποράγμλατα, 
ὑέδειξε «ἰ δκιομοιώζαο ἃ πολλά ζω ἀὐφυς ἐξαλε, πάλιν αϑίησι χαὶ ̓ λεερητάν,, σπξϑση- 

1ο γεζέρφις καγφηνδμος λθηρις, μαρας ῶ ὀχαπϑωτὸς ϑεραστόσεν ὀκλύει, οὕτω ὃ (ὐν 
φραμμόως «εἰ διελέ ἐγ χιὸζ, τραχύτερον ποιᾷ. δζοε το πϑυτοηοδ ἢ ΤῊ συμμιετθίᾳ χε 
γᾷ χαιλόν. δρφι τοίγιω πώς ἀὐύζις ΝᾺ ́ ἰρευδύων υὐπολογεῖται μμε ὦ ὡς ὐχ, ΚΑΧΩΣ «- 

πρβανόμϑμος ἀΐοις, δλλαὶ κηδύμϑρμος εἰ ΕἰΡΉΚΕΥ ἀπερ ὄρηκεν. ΤΠ, ὙΣ βαϑυτέραν ἔδωκε ἢ 

τομόωὺ, ὥαπερ ἔλαδιον λοιπὸν τίωω πὐθάχλησιν (ὐτίω οὐίησι. Ὁ ἢ δηλῶν ὅτι οὐ μίσους, σὐεῖδ' 

ις ὅϑραι ὦ ὦ" Θἰρννϑία, ἀὐαμιμνίσκει τὴς ἀγάπης ἀδοις, ἰώ ἐὐεδείξατο αἷδὶ" ἀδφις, 

χαὶ μετ᾽ ἐγκωμίων τω οἰ πολογίδω τίϑησι. ὁ 9 Φησι" Δέομαι ὑωδν, Οὐ ον με 

ἠδηκήσειτε. 

13 Οἰϑατεῦ τι δὶ ἀἰαδονήλν τὴς (ὑρκός μΥ εὐηγελισαίμιζωυ ὑμῖν, 
14 Καὶ ᾧ πειξασμὸν ΜῈ ῷ ὧν τῇ γ (σρχί μα οἕκ ἐἰξου)ενήσουτε. 

2. Αλλ᾿ οὐπωτθτ μέγα ὃ μὴ ἀδικῆσει. τύτοιγς ΟΣ οὲ ὁ τυλχῶν ὀὐίϑερπος ῷ χ 

αἰδυωήσειντοι βάψαι ἤλέλησει ων Εἰκῇ λυπῆσαι ὶ ματίω. ὑμᾷ4ςὃ μόνον Οὔκ ηδι-- 

χσοιτε, ὥλλα ὁ πολλέων ἡ ἀφάτν ἐπεδείξαϊϑε δυνοιὰν ᾿' οὐγ δὲ ἥ το (() τοιαύτης “χήτο-: 

λαύσαντοι ϑεραπείας, ἐκ ἐκ χακονοίας " ζαῦτα λέφ. οὐ τοίγιωυ δὲ ἀπιϑεὸμ ζωτα λέγω" 

λείπεται αἰθ, φιλοτοργίαν ᾧ κηδεμονίδμ. δέομαι ὑμδ, σε υἷν μα ἡδικήσευτι. οἶδουτν ὃ στ 
25 δὲ αἰοϑένειαν τὴς (ὑρκρ μὰ ϑύηγίς λισίμέιυυ ὑμῖν. ον ππεσννέφερην τῆς «γίας ἐκείνης 

υχηε, συν γλυκύτερον φιλοσορλότερον. οὐ τοίνωω σοθὲ τὰ πποϑτεροι αἰλϑορυ ϑυμοῦ, 

συν παϑοις ψυχ ζω), δλλα κηδεμονίας πολλῆσ. ὼ τί λέγω, Οὔκ ἀδικήσοιτε ; πονϊω 

Ἃ δίυ (ᾧὶ γνησίαν ασουδέω καἶ ἡ ἡμας  ἐπεδείξατε. οἶδουτε γ ὁ, Φησιν, ὅτι δὲ αἰαϑήνειαφ. 

τῆς (ἀρκὸς θη ίε λισαμιάω ὑμῖν, ̓  ᾧ πειρασμὸν ΜΒ τὸν ὧν τῇ ἢ κι μϑ Οὔκ ἀξουλονήσατι 

30 συτῖὶ διεγηύσειτε. αἰ πυτὸ ὙΤΥΝ λέγ: ; ἡλαυνόμκῆν, Φησίν, ἐμᾳριονύμων, μυθίους )ευνά-- 

τὺς αὑσέιδυον κηρύῆωι ὑμῖν, κ σὰ οὕτω κα τεφρϑνήστοτέ μϑ. 1820 Ὁ 5.4 Ὁ, τὸν 

πειρασμὸὶ μῈ τὸν οὖν τῇ (αγκί μια Οὔκ ὀξουθενέσοιτε σοὶ διετήυσειτι. Εἦδες (ἀωεσιν. πρό 

ματικέωυ ς Ὑϑ ονίαξει ἀπολογίας πάλιν αὐτὸς οὑγτρέπει, δεικψὰς ὅσαι ἔπαθε δὶ αὐτὰς, 

δλλ΄ ὅμως φυσέντῦτο ὑμαῖ ᾿ ἐσκάυδοίλισέ, φησιν, οὐονὶ διετῆυσα τε με" ὅζο' τα παϑη,ὼὺ ὸ ὦ 

44 διωχμοις, ἀαϑένειλν γϑ ὺ πειφφισμον ζωώτα καλᾷ. Αλλ ὡς ἀνελον Θεοῦ ἐδιζαοϑέ 

μέ. Πώς δῶ σέγ, ἀτοπον διωκόνϑμον θ ὁ ἐλαωυνόνϑμον, ὡς ἀήέλον Θεοῦ δὲ» ΩΣ 
αὐ θανοιῶτοι ὃ ἢ διονζᾳ μὴ δέχεοϑαι 

15. Τίς δέζωυ ζω ὁ μακφιξισμος ὑμδι; εδιοτυρώ γὺ ὑμῖν ὅτι, ΕἾ δυυυάτὸν, τς ἐφθλ- 
μοις υμδὼ ἀξορύξαντις δ ἐδώκατε ἐ ἐμοί, 

45. 16 Ωφέϑρο ὑμδὺ γέγρναι αἰληϑεύων ὑμῶν: Ενζαῦδει δζαπορᾷ, ὃ ὀκπλύηε- 
ται καὶ αἰ αὑτὴν ζητᾷ ζω αἰτίαν τὴς μετοιθολὴς μαϑεῖν, τίς 5) ὑμας ; ἐξξηιπείτησέ, 
Φησι, χα ἔπεισεν ἑτέρως δζροτειϑίωαι πεήελμας Η οὐχ ὑμιφρ ἐφε (ὦ «ὑβείποντες, χα) Ἀξα- 

πάνοντες, Ὁ, ̓Ψ ὀφϑαιλιδῇ ἡιμίωώπρον ἃ ἀγντες; τἱ τοίνωου γέγονε; ; πόθεν ἡ ἔϑρα; ; πολενὴ 
αἰπνοήία: ὃ ὅτι Κα, ληδὴ (σός ὑμας ; Εἶπον; “9 τῷ» ἃ δὼ μειζόγως ἐ ἐγοίω ὡμάν “) 

Οἰιγίοιοτομι. 3 Ἀττι ϑηρφισχάλειν" 

.ἦὦ :. 



γα ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
δερπίσεν' γιουὶ ἢ υϑρὸς υμδν γέγρνα αἰληϑεύων ὑμῖν. ἐγὼ 2), φησιν, Οὔκ οἶδα ἀλλίω 
αὐτίαν, ἡ ὦ ἀληϑὴ λέγφνυ ὑμῖν. χρὶ ̓ δόφι (θ᾽ οι ὅσης Ὡπολογεῖται ζω πεινοφρρσιωίης οὐ Ν᾽) αφ᾽ 

ων ὧν «ἘΣ ἀὐδοιᾷ' ἐπεδείξατο, ΩΝ ἀφ᾽ ὧν ὠζι «ἶι αὐτὸν, δείκψεσιν ἀδουύατον “ἢ ὁ ἐκ κακο. ᾿χιάπρλ, 

νοίαρ ᾧτε λέγει. οὐ δὰ εἶπεν ὅτω, χα! πῶς ἐγχωρᾷ τὸν ματιζόρδμον,ῦ ἐλφιυόμϑρμον, 

τὸν ωυεία παϑύντα δὲ ὑμας γώυ ὁ ὕχτουλθλενὺ ὑμῶν; δλλ᾿ αἷφ᾽ ὧν Εἶχον οὐαιριωύφο, ὀκᾷνοι, ΕῚ 

σὺ τύτων συλλογίξ ἰ )ελέγων᾽" πὼς ἐγχωρᾷ τ τ' τιμηϑότα ϑυ ὑμδώ, τ ὡς ἀπελον δκϑιν. 

τοῖς ογόμτίοις αἰμείψαοῖ, 

1 Ζηλούσινὺ ὑμαξ οὔκ αἰληϑθοῖς, δλλ᾿ ὀκκλήσαι ὑμας ϑόλψσιν, ἥ ὕα αὐτες ζυλϑτι. 

Ἐς! "» κρὶ  ζαλος ἀγαϑος, στὸρ ἡ ςοὕτω ζυλο, ὦ ὡςᾷ μιμήσει, τί Ὡῤρετέω "ἰ ἐς! χαὶ 

ζῆλος πορηρϑρ, ὧφε ὀκράϑλοιν τὴς ϑροτῆς, Τὸν κατορθοιώτα. ὁ δὴ χαὶ αὐὶ νιώ ὕλυχή- 1ο 
ορύσι, τὴ τὴς Ζ τελείας γνώσεως ὀκραλλεν ϑόλογτες, Εἰς ὃ τίω Ἰκρωτηξιασμένμευ κῇ τὸν 

αὐγαγεῖν, δὲ συ ϑὸν ετρον, Δ ἴα ἀδὶ ὦ ῳ ζχξει καϑωνται λδασχαλων, ὑμας ὃ τοις μωῶ 
ὑψκλοτέρρις αὐἶμι ὀζεο ὦ τάξει χατάςήσωσι μαϑητν . πϑρ ὃ ἐδήλωσιν Εἰπὼ, ἴα 
ἀὐδζις ζηλΐἕτι. ἐγὼ δὲ Τϑιμωδυτίον βούλομαί, Φησν, ὑμας τ΄ αὐ: κοιλλίονας, ταὶ αἰ “υὺς 

δεγμα γίνεοϑωι Τὴν" τελειοτέρων. ὃ δὰ καὶ ἐλήῥετο, ὁτε ασϑϑςυμας ἡμην. δ[κὶ χαὶ ἐπαίγκι τς 

λόγων ̓ 

18 Κορ δὲ ζυλϑοῖ, ὧν κα, πήρτοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν ῷ αἶψα μ4 τεὴν ὑμαξ. 

Ενζαύϑαι γὃ αἰ.) ὅτι ἡ στοισίώ εὐντν Ὁ ζκώτα Εἰργάσωτο, κ) ὁπ ὃ ἃ ̓ μαχαφμον, 

τοτὸ ὅ41, μὴ πρῶτος τὸ ϑιδωσκαλῃ μόνον ὧν μαδηζαᾷ τίω δίουσαν ἐχῳ γγωμδιυ, δυλάὰ 

ὃ ὁ πίπτει 9,25 ἢ ἐκᾷοι δδύπω ἤσαν ποῦϑς αὐτο τελειότητος ἀφιγμένοι, πόρτα ποιᾷται, 10 

ὧφε Εἰς τῶ αὐςῶν ἐμθιοασου. ' 
19 Τομία μιν, ὃς παλιν ὠδίνω, ἀπρὰς οὐ΄ ὅ μορφωϑῇ Χειφῦς εἰν ὑμῶν. 

"Ὁ ρᾳ (αενηόμδμοι, ὃ ὅρφι ϑορυξούρμϑρον, ἀδελφοί μϑ δέοι υμδίν" τεκγία μυ, ἴςπα- 

λιν ὠδένω. μγτέρα, μιμεῖται «ὐξετέμουσαι τοῖς παιδίοις, ἀχρις οὐ ὑ μορφωϑῇ Χοιςὺς ὦ 

. Εἶδες πλαγχρα πατρικά; Εἶδες ἀθυμίδν ὡὐἰποφύλῳ πρέπουσαν: Εἷς οἷδν ὡ- 15 

φῆων ὀλολυγάο “πολυ Ψ' τικ]ουσωρστυκροτερὸ ἢ διεφϑείροιτα Φησι, τίω Εἰκόα, ἀπω- 

λέσατε τέων συγΐ ἐνειόιν, τίω μορφέω ἠλλοιωσουτε ἀϑα λυνήσεως ἡ ἑτέρας ὑμῖν δεῖ, Ν αἱα.- 

πλάσιως, ἄλλ᾽ ὃ ὅμως ἐτι τεκψία καλῶ ῷῳῷ αἰμολωρριόζᾳ, ζᾳ ἃ ἐκτφρώματα. λλ᾿ οὑτῳ κ' 

οὐ λέγ, ἐ ἑτέρως δι. Φείδεται γὼ, ἡὶ οὐ )βουλεται πλῆξαι σ οῖλ' χραυματα λιλεῖναι τραύ- 

μασιν. ὧδ ἃ ὥασερ (Ω σοφοὶ ΔΨ ἰατρῶν τ τὸς Εἰς μακρανατωπεσυνζῷς νόσοι, οὐχ ὑφ᾽ ΕΙ 

ϑεραπτάοισυν,: δολα" δζμλιηκπόμοντες, ὧςε μ᾿ ̓ ὀλιγοψυχοιοζα ἸἈπολέωοϑαι, οὕτως κα- 5 “σαένιι, 

χάξιορ ἐζέ. ῶ ὸ γὸ αἱ αἱ ὠδἕἔνες αὐτὰ ων} σωματικδίν δριμώτερᾳι, ὅσῳ αὶ ἡ Φιλρευργία ὑεῖ 

ἡ Ὁ αἰρῦντηϑεν ὁ νὶ ὃ τυγϑ) ἐώ. ὑπερ γα αεἰ λέγωρὴ λέγων αὶ ποιύσομα, ὦ μικρὸν 

(αϑὲν ὁ ὀλόκλοηρον τίω ἘΝ ἡφανιον, ὸ τίω μορῷζω ἐλυμέισα». 

29 Ἡϑελον αρφιαι «υοβςύμας ὡρα, ᾧ δλάξαι τίω" φωνίω μιν. 35 

Σκυπέ μοι ᾧ ἀκαρτέρητον, θερμῶν, (ὺ οὐ διωανϑνον φέγψι τὰ ζιαύτα. σοιούτον 

ἡ ἀγάπη. οὐκ ϑὴρκᾷται Τοῖς ῥήμασιν, ΩΥ ὑλιξζντᾷὺ τίω  ϑιοισίαν, ὥςε δλά- 
ξαι τίωυ φωνζω μιϑ, φησι, τυτέςιν, ἀλλάξαι ᾧ ὀλοφυρμὸν, ποιῆσαι ὦ δάκρυα, πόρτα 

Θἠρ ϑρίωον Ἐειασοίσοιοϑαι. δ γὰρ θηπφολῆς Οὐκ ογϊῶ δαχρυα δέξαι, οὐδὲ ὀλολυ- 
[μῳ. 89 χα!ε΄) τίω πἥροισίὰν ὑχιζιὴδ, Οὐ ἀὐπορρόμαι ὁ ω υμιῖ. 49 
Ὅν ἔχω γΣ», φησι, τὶ ιΕὔπω, οι ἔγω τἰ Ἀϑγίσω μαι πόλενι (ὦ -σοϑς αὑτίω λὐαξλύτερ 

ὯΜ οὐραναῦν, τίω κορυφέωυ, .Ν ὑ οἱ 9 χ κινδιωύων, οἱ αἰ πεμείατε Νὰ τῆς πίξεως, Ὁ, 

δίῳ ΥὟΜ' σημείων, ὧν ἐποδείξαοϑε ὅζρ' τῆς πίτεως, τεῦ ῦ αἰ ϑεόον οὕτως Εἰς τοστωτίω β0τέ. 

λον κατίωνξϑητε, ὡς Εἷς φἰδετομέω ὶ σάζζατα σύρέίοϑαι, ὃ δ" ̓Ἰουδοϊζοντων Χ “᾿ τυδδων 

κρέμα 

ΝΟΣ 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠΙΣΤ. Ἐρμάδεα. 747 χος δ, 
μφέμσιοϑαι. ΠΟ ζω. τοὺ ἔων, μϑυορ “λέπ, Θαυμάζω 91] οὕτω ταχέως μεζα τῶν ΤῊ. 4.Ὁ. 

ὦ ονίφωοϑα, ᾿ὐπορλύμαι ων ὑμίν,ως αὐ Εἰέλετι" τί οἶτω, γ λαλήσω τι οὐνοησώ, Ὡλπορώ. 
819 ἀ ὁλολύζεν ἀϑαγκη, ὅπερ ὦ τοῖς πόροις ποιοίσι - ὦ φρέϑφηται. ΕἾἶδὸς ἣ ᾿ ὦ τὔῦτο 

ϑερᾳπτείας οὐ μικρὸν, ζ (μὴ μόνον συμιξουλβυφν, ἀλλὰ καὶ «ϑρίωυψι. τ γ»ρὺ Μιλησίφις 

4 ἀζκλεγϑεϑμορῖ ἐλέγε᾿ Τριετίὰν σου ̓δαχρύων νουϑεῦμυ ῥύμας ου "διέλωπον. τότ ᾧ ογζῳω- Πεαξικ, λα. 

9. Φυσι λέγων, ἀλλάξαι τί φωνίω μύ. καὶ γ᾽ ἣν ταῖς δἰποράως, ἡ ταῖς ἀμηχὸνίαις ταῖς 
“δ ἐλπίδω συμιξωνούσαις νικώνϑροι, λοιπὸν δ τὰ ἐ ϑοίκρυα καζαφερῤίδα. ὯΝ τοίνυν 

εἰὠηπλήν ἐπέπληξε,ὺ. σνέτξεψε,κὶ ἐλεοαπτάυσι πάλι, ται ὠλοφύςα». δ ὃ ὀλοφυρμός, τῶν σιν ἧς 

μέν, ἔέως μβδυηφ, ἀ Ολακείας θιν. οὔτε νὴ τφαχιμύει, ὥασερ ὑείπληξις οὐ οὐτῇ χαλᾷ, καλει τν0 ἡ 
ὺ [ο Ἀρρπεία, αλλ ἐξ μεμμιγμαύνον ᾷ Φαιβμακϑν,ν) πολλζω ἔχει Ῥ ἰχώω αδὸς κἴδαίνεσι. ὅγ 4, 

ὁ ὠλοφύραν» ι ἡ ἐμωώλαξεν αὖτ Υ̓ διροιαν γέ ἐπεασαίσει μειζ ως, πάλι εἰ εἰς ὧν ἁ γὦνας 

ἐμθαΐμει κεφάλαιον τιϑεὶς μέζον, δλφκρις ὅτι αὐτὸς ὁνόμος ὃ ̓ βέλε ἐ ἑαυτὸν Φυλαἥεοϑτιι, 

τότε ὦ ὅδ ἐκ τὸ Αὐρκὰ μα ὦ τἰρόδγμα Εἰσιγαγε, γώ ὃ αὑτὸν Θἰσειγή (Ὁ νόμον 

τ ραινοιῶτα μη ) φυλοίῆειν αὑτὸ, ἀλλὰ αἠανχωρᾷν, ὃ ὅπερ ζὠϊ ἰανοότερν. ὧφε Ε: ἐβυλεαϑὲ 

1 πείλιαϑαι τῶ“ νόμῳ, φησίν, Ὄσίφητε ἀντ, τῶτο ̓ ὼ αὐτὸς βούλεται. ανὸν οὕτω ω ὁ λέγψ. 

ἑτέρως ἢ αὐτὸ ̓ κατάσκβιαξει, καὶ αὶ ἱφορλλυ ὐαμεγνεῤ, 

21 Λοτπ 9 μοί, φησιν, (ὦ) «ἰαοὸ γὐμν θέλοντες ἐν ἢ τ γόμιον οὐκ ἀκϑοτε; 

Καοίς Εἶπεν, ὦ δέλοντες. ου ἌΣ τὸς ἡὴῬΨ" πραγμ Τχ ἀἰκολυθίαρ, ἀλλα τὰς ὀκεί- 
γνῶ! ἀκαίρου φιλονέκίας ὃ πρᾶγμα ἡγο νόμον ὃ ᾿ ὠταῖϑα, ἃ βιθλίον τῆς κτίσεως κόλ4,Ὁ πιρ 

20 πολλάκις ποιῷ, τίωυ παλαιὰ! ὧπασαν ὅπως ὀγομοί ὧν. 
22 Γέρφαῦαι γὺ,9 οὅτι Αὐρκαμ δύου μοι ἐλών, ἐνα ἐκ τῆς παιάΐσκης, κα ὶὶ ἑνα ἐκ τῆς 

ὀλθυϑερα. Παλυ Ἐλὶ τὸν Αὐρᾳαμ αὐήσι, οὐ ζαυτολογῶν, ἀλλ᾿ ἔῃ, πολλὴ τῷ πα- 
τοιού ου φῇ τυῖς Ἰουδαίοις ἡ δυξα ζι,ὃ εἰκρεσικ ὅτι. ὠκῆλαν ᾧ τύποι τίω τῤρχέωυ ἔλα. 

(ον, καὶ ὰ παρϑντα ὧν αὐτῳ ̓πεηξωγραφῴη. ὸ «υεϑδτον δ εἴξας. ύοες ὀγῆβε τὸ ̓ Αὐρφαμε, 
25 ἤν τῆς αὐτῆς ἀξίας ἦσαν Φ ἀεὶ τὸ πατριάρχου, ἄν ὁ Κ᾿ ὧκ τὸς δούλης, ο2 ὡκ 

τῆς ἐλάλέρᾳ, δείκρεσι λοιπὸν, ὅτι ον μόνον ἡοὶ, ἀλλὰ ᾿ οὑτὼς συρὶ,ὡς 0 ὁ ἐλεὔϑεῤος. χ εὐνῆς, 

τοσαύτη τὴς πίσεως Ἶ ' διωαμεις. ν 

23 Αλλ οἷ ἐκ τῆς παιδήσκης, Κν σάρκα γελύντω "ὁ ὁ Ἐκ τῆς ἐλδλέρᾳς, καὶ! ἐ-᾿ 

παιπελίαν. Τ᾽ ὅ.1,χτ Κτ σαιβχα; ποτ ἐλολν ὁ ὁτι ἡ πτίσις ὑμας ; (ἀμυάήει τῷ » Αὐρα- 

30 ἀμ, ὃ ἐδυκᾷ τοῖς ἀχϑυοῖσιν αἰγείϑτανον ἐδ), Εἰ ὧν μὴ ̓δνοιδέοις εἶ ἐ ἐκείνου τύτας Φησίν ἡοις 

δῇ ἐ ἐκείνου, δεἰκψεσινὺ ὅτι ὦ «Ἰκδξο τὸν λύωϑον γέχϑνεν; ὁ γ Ἰσμιακ οὐχ φύσεως ἀ- 

χολύθιὸν, ΡῚ κτ' γαϊμωννόμων, συτὲ χτ' (ὠκὸς διωαμι δμόμϑμος, κα ι υἱὸς ἡϑήσιος εὖ, ἰ- 

πὸ ῥνεκραΐν σωμν φις, ἢ ἐπὲ πῆς μήτρας ἐκείνης. ὃν γ᾽ ἢ σαρξ τίωυ 'χύησιν, σὲ δ αστρμα 
τὸν τῦχϑν Εἰργασαντο(νεκρ αὶ δὴ ἡ μήτρα ὁ δζᾳ τίων ἡλικίδυ,κὶ ὄρ, τίωυ' πήρωσιν) αἰλλ' ὁ τῷ ' 

35 Θεοῦ λθγθς αὐτὸν ἐπλάσεν.. θχ15 τὸ δούλυ οὐχ οὑτως, ὦν ὀκῴος: τοῖς τῆς φύσεως 
δισμοῖς, ᾧ τῇ τῇ τὸ γάμου (ἐνδείᾳ τίκτε). δλ ὑβιφῷ ὁ μὴ μΑκΌ, συΐρκᾳ τῷ κτ' στώρκϑι ̓ »"- 

νυϑέντος πιμμιώτερη ώ. μὲ , ϑορυθείτω τοίνεου ὑμας "Ὁ μυλκτ' σάρκα γερνοϑαι. δζᾳ γ 
τὗτο μάλλιςει αὐτο συγίενφ ὑμε,ῃ ΟΤΙ οὐ κι σάρκα ἐσμυνήϑητε. οὐ γὰρ τιμιωτέροες τῦτο 

χ κτ' σείρχᾳ, ἀλλα αἰτιμοτέρεις ἐργαΐζεται. λυ μαφύτερος .)Ὁ» ὁ τόκος χω ἰκτ' σείρχᾳ, 

40 ὦ πγϑυματικωτερο. ἊΣ δόλον ἐκ του ύωϑων τήϑηντων. ἐτέθη Ὁ» χτ σάρκα ὁϊσμανλ, 

λα δούλος “ὦ, ἡ οὐ τῶν μόνον," δλλά καὶ ὀξεθάλλετ τῇ τῆς. πατρῴας οἰκίας᾽ ὁ ὃ χαῖ ἐπαήξε-. 

λίδν τιθεὶς ̓ Ἰσαάκ, ἁ ὧτε ὃς ὧν Χὴ ὁ ἐλδύγερος κύσλος ζω πότων. 

24 ᾿Απνώ ὅθην ν δλληγϑορύρϑμα. Καταγενσικῶς (ὦ τύπον ἀλλιγϑείαι ὀκα". 

λέσε- ὃ ὃ , λέγ τϑτο ἐς!" ἡ ὥ ἷςορία, αὕτη δ τντο μᾶόγον πο δαδηλοῖ, ὅπερ φαίνεται ,ωλλὰὶ ᾿ 

Οβεγίοί. τομ.3. τε Ψ ὶ ἡ 

Ιῃ ἡὲ 



κὸν δι 

Ἡφσ. γ, ΓΤ 

»48 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
αὶ ἀλλα τινα ὀναγϑρθυει ᾿ 819 ἐ αἰλληγϑόία χκέκλ 1). “ὴ ὀμη,ϑρθυσεν: συυὶν ἕτερον, ἢ ζῳ 

πῆλόντα πόρτα. Αὐται γὰρ Εἰσιν αἱ δύο Δ 9.,ϑῆχσι, φησι, μία ὦ πὸ ὑρυς Σινα 

Εἰς δουλείαν ϑρνώσα, ὅτις ζδν Αγ». ᾿Αὐται᾿ τίνες ; γὔμ᾽ στα δίων ὠκείγων αἱ μι-- 

τέρες, Ἵ Σαρρα, ἐπ Αγαρ. αἰ Εἰσι, δύο Δ[9.9ηχαι, δύονομοι. ἀλλ᾽ ἐγ γευναηκϑν ονο-. 

τλάκατου ζω ον τὴ ἱσορία, πἰνέμαινεν τὖν τῇ πυδόσηγϑθίᾳ τῷ ὅμυς, ᾧ ̓ σὸ δα ὀομῦ πολλίω ς 

δεικγυὰ τέ ἀκόλυϑίαν. πῶς ὃ οἰπὸ ὀγομῶν, . ᾿ 

2:5 Τοῦ Αγαρ, Σὰ ὅρος ὅ51, φησιν, εὖ» τῇ Αρκξία, ον, Αγαρῥλέγενο ἡ. δούλη 

ὃ ἢ Σινὰ ὁρος οὕτω μεδερμάυευξ:) τῇ Ὡχιχωρίῳ αὐτὴν γλώῆῃ. ὥςε (ἄν ἐκ τῆς παλφι- 

ἄς τικτουϑμοις πύνζε α᾽ώγκη δυύλες τῇ. δ )ὺ ρος ὠκφο, ἐγθοι ἡ παλφιαὶ δζχ,ϑήκη ἐδὺ-- 

3», ὀκϑύιυμῶν ὃν τῇ δούλη χῦρα λᾳμίθόμει ᾧ τίω Ἰερυσαλήμὶ, τϑτο γὰρ 641, ιο 

Συτοιχ {ἢ τῇ νιώ ἱερυσελήμε" Τοτες γήτναζῳ, ὡἹ]εδ). ς, Δυλεύω καὶ κζ' 
»ῺῸΝΦ Φ τέκψων αὐπῆς. Τί δζχυ Σποτυτυ! δ ΤΙ οὐ μόνον ἐκϑίνη δούλη ἰώ, ῶ δεύλῳς ὀτίκτεν, ἀλ.- 

λϑὶ ἡ αὕτη, τατές!ν, ἡ Αἰ 8. Ὅνκη, ἧς τύπος κἡὶ δουλη. δ) ἡ [ἐρυσαλήμ ἐκ γήτόνων κέται ᾧ 

δρᾷ το ὁμονύμῳ τὴ δούλῃ" ὧν τοτῳ ὃ τῷ ρει αὶ ἡ δζρι γηκή δεδὺ.). πού ὅξῶω καὶ τῆς Σιαῤῥας 
ὁ τύποςι 14 

26 Ἡ ὃ αἰωἸερυσοιλήμ ἐλϑυϑόρρ δε ν᾽ Οὐκοωρ ᾧ (ὦ δξ αὐτῆς τικτόμϑμοι, κυ 

δούλοι. τῆς ἃ Ἱερυσαιλὴμ τῆς κρίτω τύπος ἰὼ" Αγαρ, ὦ δῆλον ἐκ τῷ δρας τῷ οὕτω κα- 

λνρϑύου, τὴς ἢ ὀψὼ καὶ ἐκκρυνία. αἰλλ᾽ ὅμως Οὔκ Οὐρκήται τοῖς τύποις, αλλα κὶ ὃ Ἡσαΐλν 
ποϑϑείϑησι οὗ τυρῶντα τοῖς Εἰρηχθμοις. Εἰπων γὼ," αἴω Ἰερνσαλήμ μδτηρ ἡμϑῷ ὅ91, 
τίω ἐκκλησίον οὕτω καλέσας, ϑλίφησι τὸν “δοφήτίω τὰ αὑτὰ αὐτῶ ψηφιζόνδμον. 20 

27 Εὐφρανϑητι νὰ, φησι, φεῖρρι ἡ αὶ τίκτυσα,, ῥδξον ὸ (ῥησον ἡ Οὐκ. ὠδίγασες, ὅτι 
πολλα ἴα τέκνα τῆς ἐρήριν μώδλον, ἢ τὺς ἐχούσης τὸν ὀύδρᾳ. 

Τίς δὼ καὶ ξεῖφοι, ἡ τίς ἡ ἔρημος ἀαχ49 τύτυ , Οὐκ εὐδελον ὅτι ἡ δξ ἐϑγων ἐκκλησία, τῆς τῷ 
Θεοδ γνώσεως ἀπεςερημϑῥη ; Ἧς ὃ ἡ τὸν ὀύδρα ἔχουσοι ; Οὐκ εὔϑοιλον ὅτι ἡ (μωωαγω γή; ἀλλ᾽ 
ε , ᾿ ,» "4 » . ἰ «ἡ δ η " Θ ΘῸΌ ΦΊΛΑ πὶ ν ὅμως οὐγίκησεν αὖ τίου τῇ πολυσταιδίᾳ ἡ φεῖφαι. χ εἴν (ζ γὸ ὧν ἐῶνος ἔχει᾽ ζᾳ ὃ τῆς ὀκκλη- 15 
σίας τέκνα τίω Ἑλλάδα, τίω βαρξωρον, τί »ἀώ τίω ϑαλαῆῤν, τίω οἰκυνϑέζωυ ἀπα-- 

σαν οὐέπλησιν. Εἶδες πώρα ὥ ποραγμῖλ ἡ Σαρρα, ὅζρβ ὃ ῥημδδ ὁ πορηφήτης ζῳ 
μέγλοντα ἡμῖν ὑπο έγραναν; σχόπε δὲ. φ’ζοαν ὁκάλεσιν ὁ Ἡσαΐας, ᾧ ζωὐτίω ἔδειξε 
πολύπαι δα λμομϑρίω. τῶτο τυπικῶς καὶ (χε τὴς Σ᾿ αβρας (ωέζη. ὸ γδ ἡ αὕτη ς΄ ει 
σα, πλήθους ὀκηόνων ἔλμετο μήτηρ. τῳ Παύλῳ ὃ συον' ζαυᾳ Ὡἰπόγθη, ἀλλα καὶ “ὡς 10 
ἐλυετο μήτηρ ἡ ς΄ ζοκ αἰδιεργαζεῖ), ἕνα ἃ οἰντεύϑεν τῇ ἀἰληϑεία, “πϑϑσαιγαάνγη (ὃ τύπον. 

δ[9' καὶ ἐπα γά λέγων᾽ 
28 Ἡμζ.5, αλξφοὶ, Κ᾿ Ἰσαάκ ἐπαήελίας τέκνα ἐσμὺ, , 
Οὐ γὸ μόνον φ΄ σοι ζῶ καὶ ὑκκλυνία, ὕστερ ἡ Σαρρα, δ εἰὰ μόνον πολύποως ἐΐμετο, ὧσ-- 

περ ὀκενη, δλλαὶ καὶ οὕτως ἐξρνησεν, ὥασερ ἡ Σαΐῤῥα. καϑαπερ γὺ ὠκείνίωυ μιγτέφᾳι οὐχ, 15 
ἡ φύσις Εἐργάσα»», δυλ᾽ ἡ ἐπαήελία τῷ Θεοῦ ὁ γὸ Εἰρηκώς, Κατὰ (δ) καιοϑν τῶτον ἐ- 
λδύσομαι, ἢ ἔξ’ αι τῇ Σαῤῥα ὑὸς, ἧππ Εἰσελθὼν Εἰς τίω νηδεω", ὃ βρέφος διέπλασιν). 
ὕτω δὲ  ἐχὶ τῆς ὀμαϑμνήσεως τῆς ἡ μετέρρις φύσις ὦ σευ μία, τα ὃ βήματα τῷ Θεῦ ὀζρώ 
τῷ ἱερέως λεγϑιϑμα, περ ἴσασιν (ὦ πιφαὶ, ζωῶτα οὖν τῇ κολυμιξη, ϑρᾳ Τὴν" ὑδαώτων, κα- 
ϑυύπερ οἰννηδυϊ τινὶ, Δ φυπτλαῆει ἡ ὀμα να () βαιζόμϑμον. οἕκοιῶ Εἰ τῆς φείοφις 40 
ἐσμεν παῖδες, ἡ ἐλθυϑᾳροΐ ἐσμέν. τὸ ποία αὕτη ἐλβυϑεοία, Εἴποι τις ὁμ', στὸν (ὦ ( Ἰου- 

δῖοι κατέχωσι καὶ μαείξωσι (ἂν πις΄ ϑύσανζε, (ὦ ὃ δοκοιῶτες ὑλϑύϑερνι ἢ διώκων!) ζυ- 
" »»» τῦτε (ἰωέξαμε, “πιςῶν διωκομϑέων. αἰλλὰ μηδὲ τούτο μας ϑορυζείτω, φησί. 

ὁ γὰρ ᾷ ὅο προρέλαξεν ὧν ᾧ τύσῳ, ὀγοὶ Ἰσοαὶκ ἐλϑύϑερος ὧν, ποῦ τού δυύλε Ἰσμαηλ 
εν ἐδιωχεν. 

χ' Σέ, 



ΓΑΛΑΤ, ἘΠῚΣ Τὶ Πρμάσεϊα. 74) 

ἐδιώκεγο, 89 ὁ ἐπάγει λέγων" 29 Αλλ᾽ ὥασερ τότε ὁ χτ' ὀτέρκα “βρνηϑθεὶς 
ἐδίωκε ῷ κῦ “νῶν μα, ὅτω “ἡ γιοῦ. 

39 Αλλα' τί λέγ ἡ »οαφὴ ;ἐκζαλφ τὸν ον τῆς ποηδίσκης ᾿α "Ὰ» μὴ κληρϑνομΐσει 

οὐδὸς τὸς πο δίτκης (Γ᾽ τῷ οῦ τῆς ἐλθυϑέροις. 
,ς Ττίδω; αὗτη κἡὶ ϑ οβκλησις πᾶσαι Ὁ δειηθύωωι εδν ἐλφϑέρϑυς κ᾿ ασὸτϑν" δούλων διώ. 

χϑοϑα Ὁ ὀχί, φησιν. Οὐσὶὲ γ,)5.} ἐγζαῦϑα ἵξα μαι, ἀλλ᾽ ὠκουσον χα Τὴν ἑξῆς, ἢ τότε λήνῃ 

Ὡραμυϑίον ἱκαψίωυ ἃ μικροψυχῶν «οἷς διωΐμοῖς, “να, ὅζιυ ζὰ ἑξῆς; ἐκίαλε τὸν ψὸν τῆς 

παιδίσκης"  γοῤ μὴ κλοιρϑνο μίσει κ( Ὁ τῷ ψοῦ τὴς ἐλθυϑέρας. Εἶδες πὶ ἐπίχήρρι τῆς 
“ὐδόσκαίρου τυρρινΐ δὸς ὼ τὴς Ὀὐπονοίας τῆς αἰκαίοϑυ } ὠκπίωλει ἣν πατρῴωνὸ παίφ, καὶ 

μάν. το γΥ φυγαε ὺ 'πλοῖος κῷ εῆο υνξίς. σύ δέ ει σόπειτὰι σνφίην ἦν Εἰρμων. ἡ 
"Ὁ Εἶπεν, )φ ἐδίωχε, “ἰδ τῶτο ἐϊεξαώλλετο μόνον, αλλ να μϑ' κληρϑυὸμσῃ, ἐ )» 

τῇ αυρόσκαοϑυ διωϊμοῦ τιριφοίθν αὐον ἀπήτά ζωτίω( τοῦτο ἡ} μικρόγιὰ συν Ὡρὸς 

ὠκφο)αλλ᾽ οὐκ ἀφῆκε ρέιϑαι χϑηωνγὸν ΝΜ ἧτο (ασμέγων τῶ πω δι, δφωες σι ᾧ τῇ ϑιω- 

εἰυτὴ γμοὺ χωεὶς τοῦτο ὁλῶϑεν" αὐ' 2 αι τυτυπώμϑμον ζω, Οὐκ ὑπὸ τού διωγμοῦ τίω φργίω 

ι5 λϑθθν, αἰλλ᾽ απο τῆς τῷ Θεῦ γνώμης. ᾧ οὐκ Εἶπεν, ὶ μιγ κλιηρϑνομυήσει αὶ ἡὸς τῷ Αὐρα- 
ἀμ, λλ᾽,ὁ τος τὴς πεαδίσκης, Ἔσο τῷ φαυλοτίρε μους αὐζον καλών, ὡλλ ἡ Σαρρα 

φεῖρᾳ ζω). ἀγορὴ ὡς ἐϑγων ἐκκλιησία, Τοιαύτη. ὁραῖς ὙΥΡῚ πόμτων Ὧν τύπον τηρρύνϑμον; 
ὧασε ρ » εὖν ὅλοις τοῖς ὅμι τσοϑοϑεν ἔτεσιν ἐκείνη μυὴ τικτΈσοι, τσρὸς ἐσώτῳ γήρα τ (ώ- 

τηρ᾽ ὅτω ᾿) αὐτη, ὅτε ἤλϑς ῶ “λήρωμα, ηἰκ!4. τοῦτο "Ὁ νὼ πσϑοφῆήται ποδοανεφώναν 

20 λέγντες, Εὐφ ροἱνϑητι φεῖρᾳ ἡ δὶ τίκτεσει, βῆξον ἃ ( όησον ἡὶ σζγ. ὠδύγουσου, ὃτι πολλα τὰ τέ- 
κρα τῆς ἐρήκιν μᾶλλον, ἢ τῆς ἐγούσυς (Ὁ) αἴϑρα᾿ τίωυ' ὠκκλοισίλν ὅτῳ κα λοιώτες, αὶ γὰρ ἣν 
ἐπεγγωκᾶα (4) Θεόν" δλλ᾽ ὅμως ζπχιγνούσαι, τίω πολύπουδω ονίκησε ( μυαγωγέω. 

841 Αρᾳ, ἀδελφοὶ, οὔκ ἐσμὲν “ταφδίσκης τέκνα, λα τὴς ἐλϑυϑέρφις. 

Ταῦτα ποώτα κυᾷ ἢ ςρέφει,διᾷξαι (ϑουλόμϑνος, δτι ὦ δνόμϑμον καὶ ἀσοόσφοατον ἐῶ, θην 
λς αὐῶϑην χαὶ ἀσ πολλαΐν διοτυποῦτο χρίων , πῶς δέω οέκ ἀτοπον χσθϑ' τοσούτων 

χθθνὼν αἰφοριαϑέγζας χα! ἐλδυϑεσζας τυχόνζῷς , ἐκόγζος ἑαυςἦν Εἰς ᾧ τῆς δουλείας 

«ἰσσαγν ζυγον ; Εἶτα χαὶ ἀδλίω αὐδδω τίϑησι τίυῦ πείθουσαν ἀδφιφ' Ἰ)η δὰ δὺγ-- 

μέ νϑρων. 

30 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ε 

: ΤῊ ΓΑΡ ἘΛΕΥΘΕῈΡΙΑ, ΦΗΣΙΝ, Η ΧΡΙΣΤΟΣ ὙΜΑ͂Σ 

γὐνώϑέρω- "ἄξηλόρϑισε, φήκοτε, 
η 

ο ΜΙ 
ἐξ πυοτείαν! αἰλλ᾽ αὑτὸς ἔδν οὐμας ἐξηχορρικως, ὠλλος ὁ τέω τιμὴν 
ἢ δοι ἰῷ ὑμδν. ὁρᾷς δὲ ὅσων αὐςἂν ἀπάγει τὴς Ἰουδαϊκῆς πλά- 
ΕΚ νης» οόϑτον, δεικψεᾷ, ὅτί ἐσχάτης λϑοίας ἐλθυϑέρους δυσὶ δούλων γε- 
Ὧν γουϑϑως, δούλυς τ᾽ ἐλαυϑερὼν Ἐχιθυμῷν 1). δυύτορϑν, ὅτι ἰδ 

49 (ἢ ἐν, δ (ὃ δεργέτίω αἰγνώμονες ἢ ἀγδύιοοι δειηθήσονται, τῷ Α ἐλϑλερώ-: 

σαντος χα το Φ ρϑιοιιτέφ, Τ᾽ ὃ δουλωσούνϑμον φέρηροντες. “τρίτον, δι οὐ δυωυάτόν τούτο. οὐ 

» ἔχει τίω διαποτείαν ὁνόμος, το αἷξ ἐτέρρυ Ὁ αὐτῷ πϑύζῳς ἡμας τριαμϑβου, ςή- 

χοτε ἢ, Εὐπῶὼν, δ σαίλον ἔδιφξο, Καὶ μυὶ πάλιν ζυγώ δουλείας εἰγέχεοϑε.. 
Τῷ τὸ ζυρδοόματι, ὃ βαρὺ τοῦ πρράγμάτος ἀδοῖς ἐγδείκγυται " τῳ, πάλι, 

“Ἂ 

Οἰεγίοἴϊ,τοπλ. 3. Ἀτε 3 Εἰπεῖν, 

ξ 

Ηγ7.»γ,.«. 

ΜῊ γ),)}» ἑαυζῶν" ἡλϑυϑερώσατε, ὅτι πάλιν ἔχιν πσοϑτέραν πέχετε δε. 



χοῦ ε: “40 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Εἰπεῖν, πολλίω αὐ δείκψεσι τίω ὀϑαιεϑησίν. Εἰ 2» ὠπειρϑι τε τῷ βαῤους ὠκεί.- 
νου, θ ζοσώτων ἦτε ἐγκλημξν ἀξιοι᾿ (Ὁ ὃ τῇ πείρα μαϑέντες ὃ φορτικὸν τῷ ζυγϑδ, ΕἾ- 
τα αἰ πανοτιϑέντες ἑαυζξν ἐκείνῳ παλιν, ποίας ὁμ' Εἴτε δίκαιοι τυχῷν συγγνώμης; 

5 1δὲ ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν, ὅτι ὀδρ' αἰθότέμψηοϑς, Χοκεὸς ὑμας δγυὶν ὠφελήσει. 
Οδρκᾳ ποσὴ ἀπειλή, Εἰκότως ἀραιὰ αγίέλες λύεϑεμάτιζε, πῶς αὶ ολτὸς αὐςδὸ 

δυσὶν ὠφελήσει; αὐτὸς ὥ Ὁ» τῦτουῦ χατισκθθάσεν, αλλ αἰπεφζωώκα», ὡς τῆς τν (ῶ65- 

σώπου αἰξιοπισίας ϑρχούσης ὀρ τὶ πάσης ̓ δἰποδείξεως λοιπὸν. δζρὶ τῦτο γδ πσολλαξων ΕἾ. 
πεν ἰδὲ ἐγὼ Παύλος λέγω ὑμῖν, ὕστερ ἕω ϑαῤῥοιοῶτος οἷς λέν ̓ ἡμᾷς ἣ ὡς ἐν δ τι ᾳ' 

Δ ἑαυ Ὁ αγοϑοϑήσουϑῳ. τσ ὡς σύν ὠφελήσει τὸν καὐδετεμιγόμϑμον ὁ Χρφασές ; ὁ παἴβετε- 

μγόμϑμος, ὡς νόμον διδοικως,αἰδετέμψες) "68 δεδοικώς, αἴπις΄{ τῇ δυυυ εἰμι τὴς ριτος "1ο 

ὁ αὶ ἀπιςῶν, οὐοιὴν κερδαίνει τῇ οἱ τῆς αἰπιτουμϑρης, παλιν ἐτέρως,ὁ αἰθετεμνόνϑμος Δ᾽ νόμον 
κύφλονποιᾷ "κύριον 510 νομίδων, κα ἐκ Ὁ μείζονος αὑτὸν τρδϑκξαίνων μάρυςγὲκ ἢ τοῦ ὀλοίῆονος 
τηροῦν, πάλιν κἰαασο τίωυ “δἰραὴ ἑαυτὸν τί ϑησιν᾽ αἰπσοθα λλὼν ὃ ἑαυτὸν τῇ Ὅρα, ἡ ὀζρκρον.- 
σαίυϑιος τίου οἰποὶ τὴς πίζεως ἐλύυϑηρλαν, τοἷς δυωαται σωϑίωαι; ΕἾ γῈ “γ᾽ τὶ χϑαὶ 
αὐδαϑυξον Εἰπεῖν, ὥη: οὔτε Χωοις ᾧ,, οὔτε τὰ νόμῳ πις΄ϑίει, ἀλλ ὦ μέσῳ ἕςη-- τ 
κα, κακϑεν καὶ ἔνθεν βουλόμϑρμος κερδοήνειν, δίόπερ ἐδαμόθεν συυνὲν καρπώσεται, ΕἾ- 
τὰ Εἰ πων, δι σγεδν ὠφελήσει, αἰνιγματωδῶς δχρὸ βερυχέων τίωυ' ἀἰπόδειξιν τί ϑησιν, οὗ. 
τω λέγων ' 

3 Μαρτύρομαι ὃ πὸυτὶ δῤ ϑοόπῳ οἰβετεμνουνϑῥύῳ, ὅτι ὀφειλέτης 8]ν ὅλον τὸν νόμον 
πληραίσω. ἹναγΣ μὴ νομίσῃς χατ' ἔφϑρλν ζω λέγεοϑαι, ἐχ ὑμῖν λέγω μόνον, το 
φησὶ, ἰλλα' αὶ πϑμτὶ ὀὐθρώτῳ αὐδετεμνονόῥῳ, ὅτι ὀφειλέτης ἐθὴν ὅλον τὸννό μον τ᾽ ληραΐσαι. 
αἰλλήλωνγοῤβἔχοῦ) ζὰ νόμιμᾳ.ἠ κα ϑούπερ δ υἰὐπογραψαρ ϑμος 4) δοῦλος ἀξ "έλθυύϑέρου, ΜΞ 

Οὐκέτι ποιεῖ, ὁ βϑλοται, αλλα' πᾶσι τοῖς τῆς δουλείας χατέγοτα νόμοις οὕτω καὶ φὰτ' τοῦ χὐιόνμ 
νόμυ, ὅτὸμ αὐα δέξῃ μικρὸν ἦι τοῦ νόμια, καὶ ἰπσ αγῃς σέαυτοι τῷ ζυγώ, ὁλίω ἐφωλκύσω 
τίω" δεασοτεῖδν. οὕτω χα ἔχι τὴς ἐξωϑεν κληρονομίας, ὁ δὴ μηδινὸς αὐ αμϑνος, πϑρτων 243 

αἰπήλλακ)αι τυ" “ αἰπαλϑυδϑὼν τῶ κλήρῳ τῷ πετελθυτη κῦτος πραγμάτων ᾿ ὁ ἃ μικρὸν 16ωὲ "μ; 

τί χειοίσν, ὁ μὴ πλύτα, ρίξη, πᾶσιν ἑαυτὸν αὐ θύϑωυον κα τέφησε “15 τὸ μέρϑυς ἂρ 
ὁ ὁχὶ τῇ νόμιν συμίθαίνει. νὶ ϑζρρ τᾶτον δὲ μόνον ὃν Εἴρηνᾳ ὅ πον, δυλά καὶ δὲ ἔτερϑν. ἐλ- 

λήλωνγαῤ ζὰ νόμιμα ἔχεται. δῇ ὃ, λέγω ' κὶ «ἴθδετομὴ ϑισίδν ἔχει ((ωυεζθυγμένω ᾧ ἡ- 
μερῶν  Ῥα τήρησιν, ἡ ϑισία πάλιν αὶ ἡμέφφις χαὶ τόπου φυλαικζωυ, ὁ τόπος μινοίων χαϑαιρ- 39 

εδν ὅθ πους, (Ὁ κα αρμοὶ ἐσμόν ἄνα αὐθουτηρήσεων 6 ἰσαάγϑεσι ποικίλων. (ἢ) γὺ ἀχαϑαρ- 
τον νὶ θύειν, ἐχ ἱερών ὕχτραίνειν ἀδύτων, σέκ ἄΐλλο ὧι Μ᾽ τοιούτων ποιῷ ϑέμις. δ ἡ πολ- 
λᾷ ἐφέλκ) ὦ δ τῆς μιὰς οὐτολὴς ὀνόμοφς. δι τοίνωω αὐδετμυϑῆς ᾽ μὴ ῳ τῇ ὀγδὸὺν 
“ΔΙ (τ ον ;Ι «Δ !Ι» ΜΙ ς (ἡ. ν᾿ 9 « Π(Ζ 
ὃ ἡμέρα ἢ οὐ Τῇ Ογδὸν (ζ ν» μιὴ οὐσης ὃ ϑυσίας ϑισίας ἢ ὅσης, μὴ ὧν τῷ ὠφλσμένῳ ὃ ζ- "" 

᾽ ἡ » 3 » ᾿ ἵ 
. πφ᾿ μὴ τὸ νονομισμένα δέ ἢ ζῷ νενομισμένα ἅς, μὴ καϑαρθς ὃ ὠν᾽ ϑκαϑαοὺς ὦ ὧν, οὐ 24." 

τοῖς πσϑϑσήχουσι δὲ ϑεσμοῖς καϑειρϑεὶς, πόύτα οἴχεται ὀκέμα. σ᾽ τῆ τὸ φησι, ὅτι ὀφει- | 
λέτης δφὴν ὁλον Φῷ τόμον πληρώσαι. ἘΡ μα μέρος πληρώσῃς, λα ὃ πλρ" Εἰ δὲ οέκ ΜῊ 

ἐξ κύθλος, μηδὲ ὦ μάρφς. Π΄ μρν 

4 Κατηργήγητε ἀπο τὸ Χολφοῦ, οἵτινες ὦ νόμῳ διχᾳιούαϑε" τὴς Ὑθιτος δέςπέσετε, .-" 

Ἐπειδὴ γοῤκατεσκθθάσεν, απο αϑνεται λθιπὸν, ἡ (Ὁ αἷθὲ ΝΜ] ἐσαύτων" κρημφοδ κίν-- 49 τῷ ὦ 
διό. ὁτὸμγὰῦ ὁτῶ γνόμω πσοϑςρέχων, μή ὠκᾷϑον δυυύηττι σώξεαϑαι, ὦ Τῆς χάεκος 

ὀκπίηῆη, τί λοιπὸν, δδλ ἡ κόλασις ἀὐρκίτητος, τῷ νϑὺ αὐτονοιωῶνος, τῆς δὲ οὐ ασϑόσιε- 

μϑτς αὑτοῦ » αὐ ξήσοις τοίνιω αὐν δὴ} τω τὸν φόζον, ἡ κατα σοίστες αὐ νὴ τίωυ δχρφνοιλμ, χαὶ 
δείξας ὃ γαυαἴγιον, ὃ μέλλουσιν πσομϑμοιν,πτθιν, ἐύϑεν ἀϑοίγή ἀΐζῖς Ὁ χα ριτος δ λιρδμα" 

πόμταλου 

ΦῪλ'ιᾳ..-. 

2 



ΓΑΛΆΑΤ. ἘΠῚΣΤ. Ἐρμάδυείαω: γ4τ χε ες 
πϑμτωχοῦ ποιῷ, θὐκολωτάτίωυ τε ἢ ἀσφαλεςαϊτίω ἐντεῦθεν ἰποφαζιων πέω σωτηοίον. 
δ 9 ὁ ἐπαγή λέγων" 

ς ΗἩμῴς)' δύνα πίφεως οὖν πρϑύματι ἐλπίϑω δεκριοσιωώης αἰπεκδεη θα, 
Οὐδενὸ; ἐκείνων γ᾽ νομέμων δεόκῖθα;, Φησιν. Ὡοκ Φ Ὑδ ἡ σσίσις ἡμῖν πγεύμα αφῖδα- 

4φ ““ἷν, ὦ δ᾽ ἐυτν δϑεχαιοσιιΐζωυ, καὶ χὰ πολλα ἡ μεγάλα ἀγαϑα, 

6 Ἐν) Χοις-ᾧ Ἰησῷ ὅτε αἰξιτομὴ ὅθι, ὅτε αἰχροξυςία͵ δλλαὶ σίρε δὲ αἰγάπης ἐν- 
ἐρχϑυνϑμη . Ορας πῶς λοιπὸν μ᾽ πλείονος ᾿Σρτοδύοται πενρησίας ; ὁ γὰγ' τ Χρισεν 

ὠδυσαίνϑμος, μηκέτι ζμῦτα αὐξιεργαξέοϑω, φνυσί ᾧ μι ἐλελν, οὐ βλαξερϑνν ϑε- 
τορι "πος δίζυ αἰδζρίφορον ἐδ τίϑησιν ; αἰϑιαίφορον ἘχῚ Ὑῦν" ἤδη, “ατο9 τὴς στίζεως ἐαγη- 

1ο κότων, οὐκ Ἐλὶ ὝὟΨ'᾽ μ᾽ τίω “πίσιν αὐδετεμνονϑῥων. ὅρᾳ δὲ ποῦ αὐτίω ἤξέξαλε, (τὶ 

ἀἰκροξυείας φήσει αὐτίω, Ὁ Ν᾽ προιοιοῦ τω “λ] φιφορον, ἡ πίρις ὅθ. ὥασερ ὅξω ἐὺ ἀ- 
θληΐζᾷς τις καταλ ἐγηναὺ τε »φυποις, αἴ τε σιμοις ἀν τέ μέλανας, ὁ» πε λδυκϑες συ πὲν δι- 

αφέρει πσϑὸς τίω δυκιμασίλν τα, δλλ᾽ ὕαὰ ἰοωφρὶ αὶ Ἐχιςζήμονες ὦσι μόνον ττο δ4ζ;.- 

τῷ ὕτω καὶ Ἐ μύλλοντα ισογράφεοϑα, Εἰς τίω καίω αἰ ϑϑηκζω, συν βλοίαηει τὰ 
15 σωματικαὶ ζιζᾳ ὠπόρτοι, ὥασερ δξώυ {ἴτε ὀνίνησιν, αὐ πσϑόσῃ, τί δέ 681, δὲ αἰγαΐπης εὐγερ-- 

,ϑυμδῥη; μεγαλίω εἐνζιῦϑα, πληγά αὐςᾷν' ἐπληξεν, ἐμεφέωας ὅτι ἐκ τῷ τέω ασοὺς 

Χοιτὸν ἀγώπίω μὲ μζωϑιῶαι αὕτη ἡ πϑρείσϑυσις γέχονεν. οὐ γ. ὃ πιφεῦσο {81 τὸ ζη.- 
τόνϑμον μόνον, δ)λ αἱ ὁ το μιῴιαι αἰγαπώνζᾳς. ὡς ὁμ' Εἰ ἔλελμ, Εἰ ἠγα πᾶτε τὸν Χριφῦν 
ὡς ἐγρίω, οέκ αἱ ἠυτομολήσωτε ασθϑς τίωὐ δυλεῖλν, σέ ὀμ" “ ἐξαγθεσσαντα ὑμαξ 

29 ἀφήχατε, Οὐχ αὐ υθρίσα τε 1 ἐλθυϑερώσαντα.. αἰνηεὉ δὲ ἐγφωθα ᾧ ὅδ Ὠχιζουλϑιογ- 
ᾧςς αὐτοῖς, δεικρυς ὅτι ᾧ ἐκ ὦνοι, Εἰ ἀγαπτίω Εἶν πσοὸς αὐτῶν, ἐκ ἐμ ἐλ μκησοιν ζωῦ-- 

τα ποιῆν. βούλε δὲ καὶ τ βίον αὑτοῖς δορθοιώ ισπὸ τὸ ῥήματος τότυ. 
7 Ἐπέχοτε καλαί" τίς ὑμας ονέκσψων; Οὐκ ἐρωτώνζος ὅ61 τῷτο,δλλ᾽ Θἰπορφιώτος 

χαὶ ὀλοφυρομϑβου, πτῶς ὁ τοσῶτος ὐνεκόπῃ δρόμος, ᾧςς ὁ τοσῦτον ἰούσας. (ὦ πότων αἰώπο 

ἐς φ9ιὶ οὖν τάξει διδασκάλων ὄγτες, ΟΥοδ' ἐν ζάξει μα ϑν»Μ ἐμαίνατο. «ἰ γέλϑνε τίς το-- 
νὐερλῦν» σουτον ἴογυσε ; ζυῦτα' Σπορφιῶζος 601 καὶ εϑρζωοομῶτος μάλλον, ὥασῳ καὶ ἐμαζοϑεϑεν ἔ- 

᾿ λέγε, τίς ὑμας ἐδασκίωεν; 
8 Ἡ πεισμονὴ οὔκ ἐκ τῷ καλοιῶτος ὑμας. Οὐκ ἔχὴτώπτις κα ἰλεσεύμας 

ὁ καλῶν, ὥςε ὕτω σαλθύεοϑει᾿ οὐ ζωῶτα «ἠομοϑότησιν, ὧχε Ιουδαΐζειν . Εἶτα ῥα μὰ 
0 ἃς λέγῃ, τί ὅτω ὃ πράγμα ἐπ᾿αίρεις ᾧ δεινοῖς τῳ λόγω ; μίαν ὡτολίω γῶνόμν ἐφυ- 

λάξαυϑδν μόνον, κὶ Τσαῦτα ϑορυξς» ἀἴχφυσον ὡς φοξᾧ Οὐκ ὡὑπὲ γὴν! πϑρόντων, δλλ᾿ ὑπὸ 
ἣΨ μϑιηόντων, λέγων ὅτω" 

,»Φ,; “ ....᾿ - ἰὼ ὃ »νρ,,! . 1 
9 Μικρῳ ζύμη ὅλον τὸ φύρφιμῳ ζυμοῖ. Ουτω καὶ ὑμας ἰσχύει, φησί, τὸ μμ- 

κρὸν τούτο σφάλμα, μὴ δίορθωϑον, ὁ Εἰς τέλειονϊουδοαϊσμον αὐγαγῷν, ὥασερ καὶ ζύμη τὸ 

395 φύραμα. 
190 Ἐγώ πέποιϑα Εἰς ὑμαξ ἐν Χοις ᾧ, ὅτι Οὐδη ἀλλο Φ ρονήσυτε. 
Οὐκ Εἶπεν, ὅτι οὐ φρονᾷτε, ΔΛ, ν Φρονήσετε, τοτέςν, ὅτι δορθώσειϑι. πῦϑν! οἷ- 

'δους τοῦτο; σόν ΕἾπει, ἴδω, δλλὰ, πις΄ θίω τῷ Θεῴ,, φησι, ὦ πίω κείνου καλοΐσυμ. 

ἡμαχίον σσϑϑς τίωὐ ὑμετόρφιν δίϑρθωσιν ϑαῤῥαΐ. ὁ ἐχ ἀπλώς Εἶπε, πέποϑα Εἰς ὑμαξ, 

4. δυλ᾽, ὦ Κυρίῳ. πὸυταχοῦ γὸ μετ᾽ ὀγκωμκίων πλόκει τὸς χατνονρίας, ὡς αὐ Εἰ λον". 
οἷδω εἶν ἐμοιᾷ μαϑηζας, οἶδα, τὸ ὑμδῇ ἐυδιῴϑωτον" ϑειῤῥαΐ τοῦτο Φ  ρ( Κύριον 
Οὐκ ἐώΐντα οἰπολέοϑαι Οὐ τὸ τυχόν᾽ τοῦ» ὃ, δὲ ὑμεῖς «ἦν δέωναμϑβοις ταχέως ἑαυ 
᾿λακ)ήσοιαϑω. αἰ μα ἢ καὶ πσοϑτοέπει ἡ τω ΤΩ ἑαυ μ᾽ ασουδέν Ε ἰσενεγκεῖν, ὡς Οὔκ 
ἐνὸν δὴν θα τὸ Θεοῦ τυχν, ὀμ' μυὴ ἢ πὸ ΩΡ ἡμδὶν, Εἰσφέρηται. 

ϊ Ο 



γ)4ν ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ΟΚ ζῳρκοσων ὑμας, βαςασιι [ κρίμα, σις ὁ ἢ. Ἐκατίρωθεν ἀδις ἀλείφει, 

κα ἀξ ὧν παρεϑοίῤῥιουε, αὶ δ ὧν ὠκείγοις ἐστηροίσοωυτο, ἡ πσρϑεφήτθυσε. σὺ δὲ μοι σχόστει πτῶς 

οὐδεν ὄνομα πἰ ϑησι 3." Ὀχιξουλθυτων, ἵνα μηὶ λύαιο,ομυτότερϑι ϑυων.). δ. 8 λέ- 
ἡ τοιοῦτον ὅθι," οὔκ Τὴ, ὑμιᾷς σεν ἀλλο φρονήσετε, .5' τούτο (Ὁ τῆς ἀπάτης ὦ)-. 
τοι ἀπηλλαγμένοι τῆς κολοίσεως Εἰσιν᾽ αἰλλα' δωσοισι δίκζωυ. φυσι") πρδϑσῆκον τίου « 
ἑτέρωι ἀσουδωυ' τὴς ἄλλων κακοηθείας “ἡνέοϑαι χρραμυθίθν. ἈΚ ὃ τῦτο, ἵνα μωὴ αὶ ἐ-- 

τέρρις πάλιν Ὡχίθωνται. καὶ οὐχ ἑπλως Εἶπεν, (Ὁ ζω οκοσοντες, αἰλλα' αὶ ἐπῆρε ὃ 2ο- 
ο» Εἰπὼν, ὅς δὺ ἢ. 

ι1 Ἐγὼ ἢ, ἀδελφοὶ, Εἰ αἰδετομέω ἐὰ κηρύηω, τί ἔτι διωκομ: 
Ἐπειδὴ γὰρ διέξαλλον αὑτὸν ὡς πολλαχού ουδαΐζοντα,, χαὶ αἰ ασοκρινόνϑμον ὦ κήρυγ- το 

μα, ὅρῳ “ὡς ̓ χαϑωροις ὡγεδύσατο, αὔίντυροις αὐτῶν καλών. οἴδωτε Ὑ, φησι, ἢ ὑ-ὀ ἴσ γρϑεμὸ 

μας, ὅτι Μ διωγμών μιν ασοόφασις τῦτο ἔς, ὅτι κελθύω ἀπέχεοϑαι τοῦ γόνυ. Εἰ 3 
πἰδετομζω κηρύοσω,ῃ ἔτι διώκοι Φυνὸν.}ὉΡ ἕτερον ἐΐκᾳλᾷν ἐχοισί μοι (ὦ) ἐἶξ Ἰουδοιίίων,ἢ 
Ἧτο μόνον γὰρ εἰ (Πμυεχώρον ὠδὶς μῶν Ὦ πατρῴων ἐθοὖν πις΄ ὅυειν, ἕο αὐ ὅτε οἱ πιφεύσαν.- 
τες, ὅτε οἱ αἰπιςήσαιντες ἐπεζουύλδυσοων, τῷ μηδὲν οἰκείων ὐδασαλθιεϑζ,. ηἱ δῶν, (σία ἐ.- 15 

χήρυξε αὐθοτομω ; νὶ αἰθάτεμε (ὃ Τιμόθεον; αἰθϑιέτεμε »ϑβ. πῶς δξζυ φησιν,οὐ κηρύοσω; 
ᾧ ογζωῦϑα αὐτνὶ μοῖθᾳ τίου ἀκρίζειθυ. οὐ γὰρ Εἶπεν, ὅτι πὐἰθετομέων οὐκ ἐργάζομαι, ᾿Δ)- 
λὲ, κ᾿ κηρύοσω, τατέςιν, ἐχ ὕτω κελθύω πις΄ θύειν. μι 2} εἰς δυίμὁ λίζης βεζξαίωσιν. 

αἰθκότεμον ἃ γάρ, οἕν ὀκήρυξα, καὶ αἰδετομδωυύ. 
Αφϑικατήργηται ὃ σκόμδαλοι τοῦ φωνρϑὺ᾽ Τετίς, Ὁ ἐμιπόδιον, ὃ κώλυμα αὐή-- 1 

ρ΄), εἰ ὅτούςν ὁ φατε δὲ γαρ ὅτως ὁ ζαυρϑς ἥν σκλύδαλον τοῖς Ινδαίοις, ὡς ὃ, μι δᾷν χιασδι 

πείθηοϑαι τοῖς παατοψοις νόμοις. ἡ γὸ (Ὁ) Σ τέφδυον πυϑϑσενεγκίντες, Οὐκ Εἶπον, ὅτι ὅ: ὧν πῦρ 
(ὦ ἰςαυρωρϑβον αὐοϑσκιιυῷ, δλλ ὅτι κιὶ τῷ τόπου καὶ τὸ νόμιν λέγη τῷ ἀἰγία. ἡ ᾧ Ἰησοῦ 
τῆ οὐνεχοίλοιω, ὅτι (δ νόμον ὐἰραλυύει. δ 19 φησιν ὁ Παύνος, Εἰ συγκεχώρηται αἰϑετί- 

μιδοϑα λέλυ ἡ φιλονήκία ἡ ασοϑς ὑμας "σνοδμία λοιπὸν ἔϑρα μϑμει ποϑϑς (ὃ φαυρφϑὲ ἐς 

ἐὸ κήρυγμλω. Εἰδὲ καϑ' ἑκας ἴω ἡμέραν φονοῦσι καθ᾽ ἡμδίυ, “πῶς τῶν» ἐγκα λούσιν ἡμῖν; ἥρπϑιδν 

ἐμοὶ χϑιωῦ δζοὺ τῶῦτο ἐπέϑον», ὅτι Εἰ ἰσήνεγκα αἰκρόξυςον Εἰς (ὃ ναοῦ. ἂν ὅἶω οὕτως λύίη- 

ὡς Εἰμί, φησιν, ὡς συγκεχωρημϑρης αὐδίτομῆς, Εἰκῇ καὶ μά τέων τοστουτίων λϑαδέξαεϑαι 
βλοίδξυ; τοσούγον σκόύδαλον ϑᾷναι ᾧ ςαυρῷ ὁρῶτε 2» οι δὲ σγτεἴδν ἡμὰν πολεμούσιν ὅτως, 
ὡς δὶ τίωὺ «αἰθετομόν, οὕτως δῶν ὁβόητος ἥμζων, ὡς ἰχὺρ τῷ μηδενὸς ϑλίζεοϑαι, ὁ 39 
σκανδουλίδρν ἐτέρφυς ; φαυρ96 δὲ σκῤδα λον ὀκάλεσιν, Τὴν αὶ ὁ τῦ ςαυρ9ὃ λόγϑς τϑην 
ἐπίπυῆς, ὁ τῦτομάλιςα ἰω ὃ σκλυδαιλίξον ᾿νδαίοις, ἢ κωλύον ἢ φαυρϑν" αἰαδιξαοδ, καρταλξο 
ὃ κελεύρξοϑεῳ ΨΜ πατρῴων ἀφίςαοϑαι ἐϑών. ϑαι 

1: Οφελον ἡ ὑὐποκόψον.) ὦ αἰαςατύντες ὑμας. Ονα ποἰς Τ81 πικρὸς ο- 
Φύϑα χὺ Ὰ ἡπατηκότων, αὐ Ὰ μϑὲ Ὁ» τίω “Φρχίω Ἰλὶ ἂν ἡπατηρϑῥύους τίου καιτη- χ5 
γϑ6ίαν ἔτρεπεν, αἰοήτοις χαλών, ὁ ἀσταἷξ, ὁ δυύτερον᾽ ἘΦ ἃ καλοῖς ἀὐοις ἐπαίδοσσι 
χαὶ διώρθωσν, ποοῖς ἄρήπατηκόζς πέπε,) λοιπόν. δῖ ὃ ἡμας ((μωιδεῖν καὶ εἰντεύθεν 

εἰτῦ τίω συφίδυ, -σοἰς τύτοις υϑ(, ὡς παῖδας οἰκείοις, καὶ διιμαρυϑμοις: λαίῳ δίόρθωσιν, 

τουϑῳτό καὶ σωφρφονίζει" (ἦν" δὲ ἡπατηκόζος, ὡς αἰλλοτοίους καὶ λύίατα νοσοιιυζῳις, ἐκκό-- 
714 τϑζο νϑμ λέγων, βαςαίσει τὸ κρίμα, ὅςίς δ ἢ, ἐδτὸ δὲ ἐχορώμϑρος ἀΐοις, ὦ λέγων, Ὁ. 40 

! Φελονχαι δι ποκόψοιται (ὦ αἰαςατοιῶτες ὑμαξ. χαὶ καλως Εἶπεν, λέαςατοιῶῦτες. τίωὶ 
ΡΝ οἰκείλν πατοίδω, ὶ τίω' ἐλδυϑεοίαν, καὶ τίω συγίφνειαν ἀφέντες τίω ὀῤω, τίω' 

ἀἰλλοτοίον χαὶ ξένων μεζα διώκειν ζωαἰγχασειν,ὐ πὸ μϑὲ τὴς ἄγω Ιερφυσωλὴμ χα τυφέλι- 

γέρας ὀκράλλοντες, βιαξόμϑροι δὲ καϑοίπερ αἰχμαλώτους χαὶ μετόμώςας πλανώοϑαι. 

δίϑπερ 



ΓΑΛΙΑΤ, ἘΠῚΣΤ. Ἐρμδυεία:" 753 χοῦ ε, 
δθ πέρ ἀύθις ἐπρίοαται. ὁ δὲ λέγει Οιούτον φφ]ν' βευῆν μοι μϑήει αὐἰξὲ ἐκάνων. Αἰἱρετικὸν γὸ Τι.. γι. 
ἀὐϑερπον αἰ τον τίρο καὶ Μ᾿ δέυτερὸν γουϑεφίλν πῇθαιτού. εἰ βουλονΐ), μὴ φξετμνέ- 

ὐπιοῆθ. οϑῶσρον μόνον, ἄλλα κὴ 'αἰδικοτήέοθωσαν, “ποῦ τοίνιω Εἰσὶν (  τολιῦωτες υὐποκόφηήειν ἡ ες 

δ, αἰἶζρες, αὶ τίω Ἔρϑρ ἐχιασωλϑμοι, ὩΣ τίων τὸ Θεά ῥημισργίν, δρξαλλοιτρς, χα! τοῖς 
' 4 Μλυιχαύρις συμιπηραῆοντες: ὁ ὀκῴοι ( “ ν Φάσι τὸ σώμα. Ὡχίζοῦλον ἐῃ), ὼ ὕλης. ὃ πο- 

11:09. γῇ. τ οὗτοι δὲ δζρ Τὴ ε ἐργώντοῖς χαλεποῖς. δόγμασι" τϑτοις διδόασιν αἰφορμέω.; ὡς γῈ 

ὑδρθνῷ Ὀχίζούλον Ὡισοκόνώξοισι τὸ μέλος, Οὐκομῶ πολλῷ μάλλον τὸς ὀφότυλμοις γτη-- 
ρωσᾳἐ ἐγφίω, ἢ »ὰ» δ. ὀφϑελ δ) Θἰς τίω' ψχίω' κατεισνη ᾿ Ὡχϑυμία" αλλά 
οὐτε ὀφϑαλμὸς, οὔτε ἡ αἰλλὸ- μέλος αἸτιὸν, αἰλλ᾿ ἡ- πονηροὶ προ αίρεσιρ μόνον. Εἰ δὲ οὐκ 

ιο αἰέχυ, δ ἡ μη ᾿ἀ γλώηων κι ν Ἐβλᾳσφυμίαν, ἡ χᾷοοις δὰ Τ ᾿αῤπαγάμ, ᾧ ποδως ὀχρὸ 
ΠΩ τὰς (πὶ πόνηφίαν δρυμυς,ὺ πὸρ, ὡς εἰσ ῴν,το σῶμαι καζουκότῇεις νὰ χὰ αἱ ΩΝ ̓χαζαυλυμέηι 
ἰδ “πολλάχις κατεμμόλαε χη ᾿φυχζω), ὀβίνες ὀσμιίω γδείᾳν, δξωϑνς κατελθήτθυσαν τίω" 

ὅζϑνοιαν, ἔχων ηϑδονίωὐ ὄξεξακ χϑυσαν.. ̓ Οὐχοιὼ πϑώτα «ἰξικόνωνδν, καὶ ἡ τα, χαὶ χεὶ- 

δφις, ὸ ῥίναρ, ἀλλ. ἐραυτης ζαύτα «οὐθανομείας, καὶ ᾿ Σωτὸμικῆς ἰδαπληξίας, δέοι » 
ι5 δορϑώσαι μὴ μόνον τίωυ' ἀτακΊον τὴ Τὴῤ ἐΝυχϑε ὁ ὀρμηνι, ὡς τῷ, τρίτο ἀζοιεὔρτόμοντος, ,» Τὸ (ργα- 

γον (μντϑίζεν ἀνέπεισεν ὁ πονηρϑὲ δαίμων χαὶ φόνοις χρήρων: ὡικφεχὼς. τσῶς ἥν, τῷ σώ- 
ματος πιαμονϑμου, Φυσὶν, ἐκκάεται ηπϑυμύα εἰδου! κρληῷ  ἀεδότημαι τῇ Τῆς ψυχῆς. τὸ  γὺ 

πιωήνειν τίωυ' σείρκαι,.Ἤ οὐ τῆς (ὐρκός ὅν, λα τῆς ἡνχῖρ τι ΝᾺ βούλριρο κατατήκει, 

αὐτὴ πίω ἐϊξοισίαν ὡπασον ἐχί. σύ. ὃ ̓αἰδπλήσιοι πριζσ, ϑαχερ ἐν Εἰ ἃς ὁρῶν! ἦνα πῦρ 

20 χίοντου, ἡ ἀ ζαεϑὼ τῷ ξύλᾳ, ἡ οἰκίον ἐμπικοέβνται, ἀφ ἐρ(ρ ὄψαιτα τίω πυρὸν ἐγκα.- 
λέστιε τὴ πυρά ὅτι πολλανν Τππλαθομδιη ξύλων Εἰς ὕψο ἤρϑη᾿ ΣᾺ Οὐκ ἐς! τὸ ἔγκλης 

μα τ πυρῥς, ὥδλα τῷ Ὁ ἀψαντος τὸ τὸ πῦρ. στο Ἂ πρφϑε. Φρμε, “δὸς φωτίσμὸ, τοῦς 
ἄλλας Οιαυζῷς ἐδὺ ϑὴ ὄζρνωνίας, οὐχ ἵγα καί! Φς εἰβίαᾳ: ὥασερ δὼ ἀὴ ̓ θηϑυμία αὐ 

γἐπλγείαρ πουδὸποιϊομ κα βίου σύασιν,, ὀυ «σῶς μαϊχαίαμ, ὺ πολιάν, ὁ ἀσόλιιδν" ἵνα, πειτύρ γής 
25 γῇ, οὐχὶ ἥα μοιγϑς" ἵνα ιομίκιος ὁμελήφῃ γκωμαικὰ, εὐχ Ἷ αἰ δαιόμως ρφλίρο. ὑά 

καταλίπῃς απέρμα, οὐχ ἵνα, τὸ  ἐτέρυ λυμάύῃ, το ΧΩ μοιχάνειν, οὐ τῆς Ἰπελυμίαρ, 71] 
μὑηνμ  ὠτῇς Φισικῆς, ὀνλλα τῆς ὑθρεωῤ τῆς ρα φύσιν. ἡ  γὸ ὑπιθυμία μίξιν " ἔλιζητῇ μὰ μέϑνον, 

ου ̓ τοίλυδε μίξιν. ζαῦτα δέ μοι οὐχ απλώ; εἰρὸ νων, »λὰ ππρηλμακρουθμεεϑεὶ. φ- 

γας ἀγώνας , αὶ ̓ αροϑακροθολιζύμια τὸς τοῖς λέγονίαι τῷ Θεοῦ τίωυ δημιυργία 

30 ἐν πογηροίν τῇ, χα τὴς υϑμ {υχὴς τίω" ῥᾳϑυμίου ἐώνζω, 3 τῷ σώματος͵ ((φ,ν0-- 

μδοις, κὶ ἡ τίω σαρχᾳ ἡϑυ ἰαθαλλονζα, κὐϑ ἐῶν ἡ μεβταὶ ῬΦ Ἂν ὁ ὀἰπόφυλος Παῦλος ὅζρ- 

λέγεται, οὐ τῆς (Ορκὸς κστηγϑρῶν, δυλαὰ Μ] ἰφθολικδν λογισμῶν. 
13 Ὑμᾷς5 ἢ, ἀδελφοὶ, ὑλὲἐλθλκείᾳ ἐκοίϑητε μόνον μὴ τω ἐλθυϑεοίόν Εἰς ἀ.. 

Μαξαίγειν Φορμέω τῇ Ἰ(κί. Ενζωλλε λοιπὸν δοκῷ ἃ Εἰς ἡλικον ἐμμξαίνειν λόηϑν, ποία δὲ 

33 Τί καιρὸν, ὼ ὅπερο οὐδὲ ῳ » μίᾳ ἫἫΜἝἄλλων » παν Ἐχιςυλών. πάσας γοῤόχιλαμί(λρων Εἰς 

μέρη δυο, καὶ ὸ τὰ Ζ «ρεῦτα «ὐϑὰ δγμῖν ώ ὃ ἑααΐῳ «οἷδε βίου ἀζμελέρέμϑμος, ὡς ἐ εἰς 
τὸν ἠλικὸν ἐ ἐμπεσῶν λθγϑν, πάλιν αὐαμιγφέσι τ δογματικον ὼ γ} Οὔτ κείνου πάλη ἐχέται 
οὖν τῇ ασο9ς Μδυ!. ἰχαήοις, μώχη. (ἰ δέ 681, μόνον μιῇ τίου ἐλθυθεοίλν τῇ ἡ Οὐχὶ Εἰς ἀφορ- 
μιδιώ; αἰπήλλαϊξεωνυ μας φησι, ὁ Χρισὺς τὸ  ζυγούτη τῆς Δυλάαρ,κυείοις ἀφῆκε δ πορϑτ- 

49 τῷν ογτιβούλεοϑε, οὐχὶ ἵνα τὴ ἢ ἀξοισίῳ «σϑϑς καχίδρ χρισώζϑα, ΩΝ ἥα μείζονορ λοφωρδν 

μιοϑοῦ πεῦφασι πὶ φιλοσοφίδυ μείζονα. λϑιόγτες ΚΝ, "ὃ ὀῤω καὶ κοίτω ζυγὴν δουλείας 

ἱνλέπει, τί καλᾷτ τὸν μον, ἡ ἢ ἘΝ ιααρας ἀπαλλαγών ἡα μις “συ «ὔἸ συ ῦτι Ο τ κελευᾷ 

ἕω τῇ νόμν πος ἔεῦαι, ἵνα ἐζῃ αἰ δανόμο ζῆν, δἰορλεῤται τίω αὑπυνοιὰν Λέχονν: οὐχ ἵνα 
οὐϑάνομος Ἄμηται ἡ ἢ πολιτεία, αλλ ἵνα ταῦ τὸ γόμον ἡ φιλοσοφία. ἐλύθη ΒΥ πῷ νόμος 

ῳῷ 
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“ 
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᾿" ᾷᾳ δισμ αἱ . ὶ ἐγὼ ζῶτα λέγω, οὐχ ψα ταττεότεροι, αλλ ἵαὰ ὑψηλότεροι δωῶβα. ἡὶ γὺ Ν 

πορνεύων, ὸ ὁ πϑρϑενεύων, αἰμιφότεροι τῷ νόμου τοὶ μέτρα ὑξέζησαν, αλλ Θέκ ἔχὶ τοῖς αὐ. 

τοῖς" αὐλλ ὁ ὃν Ὠχὶ ὃ χῴρον κατενελθεὶς, δὴ ἐπὶ ὃ βέλθιν ἐδ εϑείς ὁ μὃν ὩῬλαας, 
δ αἰ αύρθαὶς ' νόμονοτλυτῶτ᾽ δίζυ φησιν ὁ Παῦλος, δι θλυσε τὸν ζυγον ἀφ᾽ ὑμϑὼ,οὐχ ἵνα σχιρ- 
τήσητε, οὐδὴ, ἴα λακτίσιντε, ἀλλ᾽ ὕα χωφὶς ζυλο΄ βαδίξητε εὐρυϑμα. ἶτα καὶ δείκνισι ς 
(ξύπον, δ οὐ ρα δίως ἐν ὃ Οιούν κατορθωϑείη. Ἧἰς δδῶν ὁ ἴθθπος; 

Δια τῆς αγάπης δουλέύετε ἀλλήλοις, φισί, Παλι ἐν ζῦϑα αἰνήῆοται δι φι.- 
ονάκία; ᾧ φαῦσις, φιλαρχία, χαὶ ἀπόνοια ζύτης τὴς πὰ αἴης αγτιαι αὐζυῖς ἐδμοντο. ἢ 

5» ΥὙ᾽ αὠἰρέσεων μήτηρ, καὶ τῆς φιλαρχίας ὅθ)ν Ὡηηϑυμία.,, Εἰπὼν δ, δι δουλεύετε 
ὠλλη λοις, ἔδειξεν ὅτι ἐξ “Ὡτονοίας ἢ τύφου τῦτο ἔλαξεν "ξ,οχέω τὸ κα κον᾽ δ κ κωταίλλης το 
ον ἐπτεισοίγά φαρμάκον. ΚὴΝ, γοραλλήλων χήν βουλόνϑμοι διελάδϑητε, δουλεύσει- 
τε αἰλλήλοις " ὀὕτω Ὁ (ἰμωα ϑήσεοϑε πάλιν. ἄλλω φανερωΐς Φ οὐ λέγᾳ ( αἰεδοτη- 

μα; φϑρεραῖς ἢ τίϑησι τίου δίθρϑωσιν, να δὲ αὐτῆς καίκεδο, μαϑθωσιν᾿ ὡς δῤ ΕἸ ἂς τῷ ἀ.. 
συλιγοι νον ὅτι »ϑμ αἰξὲλιγαίνει, μυῦ λέχϑι, τα νοῖ ὃ ((μεχῶς (᾿Φρονφν. ὁ) } ἀγαπῶν, 
εἰς οὐ τὸν στλυησίον, οὐ ἀρήραντῆται δουλεύειν αὐτῷ πὸμτὸς δούλυ ζω πτενότερον. χαϑεύπερ κς 
γὸ πὺρ ὁμιλῆσειν κηρῷ, μια λϑίοσει ῥαιδίως αὐτὸν ὅτω αὶ ἡ τὴς αἰ γαίπης ϑερμότης πόρτα τύ.. 
φὸν ᾧ χτδνοιὸν πυρὸς σφοδρότερον δζαλύει. ὅχοὺ τῦτο οὐχ Εἶπεν, ἰγαπᾶτε αἰλλύλυς, 
«πλοως ἀλλα δουλώετι, τέω ϑπιτεταρϑῥῶ δυλών φιλίλυ. Τὴ γὸ τῦ νόμν τὸν ζυγϑν 
αὐφλεν, ία μι ἀἰπτοσκιρτήσωσιν, τερον ἀὐζῖς ᾿ζχττίθησι ζυνον τὸν τῆς αἰγόπης, ἰγωρ9- 
τερον μδὲ ἐκεγου, κουφότερον ἢ καὶ ἡδίω πολλῷ. Εἶτα ϑυκγυᾷ «υτῷ ὃ χατόρθωμαί, 20 
φησιν" ᾿ ᾿ 

14 Οὐ} πάκιόμος ὦ δὲ λόγῳ πληρφϑῦται, ον τῷ; ἀγαπήσεις (δ) πλησίον σου, ὡς 
"ἕαυτον. -. Ἐπάν γὸ ὀνω κα! κάτω (δδ νόμον ἔφρεφον, Εἰ βούλει αὑτόν, φησι, πλη- 
δριώ, μὴ «αἰδετέμνου " ἐυ γὰρ ὃν τῇ αἴθετομό εδλλ᾿ οὖ τῇ ἀγάπην) πλιηρρόται. ὅρφι τὴς 
ὁδυυύης πιεἷς οὐκ Ὁχιλανθούε:) τῆς ἑαυ, υλὰ ὃ πονοιωκιγᾷ (μωεχῶς, ᾧ Εἰς (ὃ ἡϑικὸν :4. 
δξελϑὼν λόνϑν, 

τς. ἘΪ5 δλλέλυς δεόκρετε ὼ κατεαϑίοτο, βλέπετε μὴ αἰαν' δλήλαν αὐόγωδητε. 

Οὐκ ὡιποφαινε)), ἥα μὴ βωρήσν, δλλ᾽ οἷδε Α ἀδ' γννόμδρον, λέγ» ἀφ μ᾽ ἄμφι- 

ζρλίας. οὐγὰρ Εἶπον, Ὁ) δλλήλυς δαίκψετε, ἡ ὃ ἑξῆς ὁμοίως, σϑεῖδ γὰρ ὀκέπάλν 
αἰπεφζωα»», ὅτι αἰ ω' ἀλλήλων λθόλωϑητε, περ 8] φοζοιώτος ἢ ἀσφόμζορϑμου, οὐχᾳ-- 30 
πἰεδεκοίξοντος, καὶ ταῖς λέξεσι ὃ ἐμιΦαντικως ἐχρήσον». οὐ γοῤ Εἶπε, δούωοτο, μόνον διαῦν 
ὅδ) ϑυμυμϑῥου, ἀλλα! καὶ χϑιτεοϑίοτο, ὁπορ δὴν ἐμιμένοντος τῇ πονηρία. ὁ ῥα γ)Ὰ} δοίκγων, 
ὀργῆς ἐπλήρωσε πάγος" ὁ 5 κα τεοϑίων, ϑηρωδίας ἐ χαΐτης γϑβέογεν υἰπόδειξιν, δήγματα ὶ ὁ 
βρώσεις,οὐ ζμιὶ σωρμιαίικας φησιν, ἰλλὰ ( πολὺ χαλεπωτέρας" οδρούτως ὁ δι, 65» πίνης 
τἰπογευσαίνϑμος ((ρκὸς ἔΘλφαψον, ὡς ὀδέγματα Εἰς τίω ψυχίω' πηγνυξ, ὅσον Ὑ» ψυχηὶ )ς 

φιμμωτέροι σώμμιαιτος, “τοσοῦτον χαλοπωτέρρι ὴὶ Φύτης βλφίη. βθλέπετ μὴ αν’ ἀλλή- 

λὼν ὀνδρώϑητ. ΤΦ γὰ (ὦ ἀδικοιῶτες, ἡὶ Ἐχιζουλδιοντος, ὡς ἄλλοις ὀμαλίσχϑντες, 
Ἐχὴ τῶν ἔρχον᾿), ὅζρᾳ τῦτό φησι, σχϑπεῖτε μὴ Εἰς ὑμαξ ὃ πράγμα αὐἰθβιτράπῇ. κ ΝῚ 
ϑζφασις ὶ ἡ μαΐχο, φϑορϑπτοιὸν ᾧ λϑαλωτικὸν καὶ 0) δυχομῦῥων αὐτίωὶ, ΔΨ ἰσοιγϑι-- 
τῶν, ᾧ σητὸς μᾶλλον ἀπόμτα δέρτοωγή. 49 

16. Λέγω"), πνϑύματι αἰδεπατοῖτε, ὁ ξχιϑυμίαν (Ορκὸς οὐ μὴ τελέσητο, 
1δου ̓  ἑτέρδν δείκρυσιν ὁδὸν θθκολον πποιοίΐστεν τίω ὡρετίω, ὼ κϑιτορθούσαιν ζς Εἰρημέ- 

γά, ὁδὸν τίκίσυσαν αἰγάπτζωυ, καὶ σφιγζουνδμδι κἰ ποὺ τῆς ἀγάπης. Ουυδὲν ,) 5}, Οὐοὴν οὕτως 
αἰγαπητικϑοὶ ποιᾷ, ὡς τὸ πνϑυματικϑι μὴ . χα συνὴν οὕτω πείρᾳ ὐοαοῦβων ἡμῖν 

το 



ΓΑΛΑΤ. ἘΠῚΣ Τ. Βρμάυια, 755. κἐὺ εἰ 
τὸ πνεῦμα, ὡς ἡ τὴς ἀγάπης ἰοώς, δ φησι, πγϑύματι αἴθεπατάτ, καὶ Ὠχιϑυμίαν Ορκὲς 
οὐ μὴ τελέσητε. , νὰ» πε τὸ “ποιοί τίου γόσον, λέγει χαὶ «τὸ τίω ὑγείαν χα- 

μων οὗ οαζονϑμον Φαῥμιωκον. τοῖον ὃ τϑη ἐς, κὶ τίς ἡ διυύχμις δΥΡ᾽ Εἰρημϑῥων' χαλαίν," τὸ πγϑ). 
“" ματι ζῆν ν δ[5 Φησι᾿ Πυϑύματι αἰδιπατᾷτε, ἡ ὑθειϑυμείαν σαρκὸς οὐ μοὶ πε- 

, 5 λέσητε. 
17 Ἠ ἢ σὼρξ Κλιϑυμάκ τῦ πνθύματος, τὸ δὲ πγεύμα. κτὶ τῆς (πρκός " ζωῦτα δὲ 

λύτίκειται δλλήλοις, ἵνα μἱη) ,ὦ δρ ϑέλητε, ζω τὰ ποιῆτε, Ἐνζαῦϑα ὃ θη τίθονταί ἤγες 
λέγοντες, ὅτι διξλεν Εἰς δυο (δ αὐ, 869» πον ὁ ἰπόσολος, ὥασερ ἐϊξ οὐγλνἭαωις ὀεσίας κουτε- 
σκθυασμένον Ε ἰσούγων, ἡ μώχέω τῳ σώματι πδὸς τίω ψυχίω δεικφις οὔσαν, ἀλλ᾽ οὖκ 

το ἔς! ζωτα, Οὐκ ἔς!. ὥῴρκα δ» οὐζωῦϑα, οὐ ὃ σῶμα καλᾷ, Εἰ Ὑ τϑτόφησι, "πῶς ἔχφ 
δηϑι ῶ ἑξῆς Εὐρημϑρον ; χηθυμᾷ »», φυσι, κτ' τῷ πρθύμάιτος αὶ μὴ ̓ ξ νυ ΤῊ κς- 

νοιούτωι, δνυ αἱ ν᾽ κινουμϑμων δβὴν, οὐ Μ ογερηριώτων, λὰ " οὐερηϑυνϑβων. τὼς 
ὅωυ ἔχιϑυμῷ; ἡ γὰ» Ἐχιϑυμεία οὐ σαρκὸς, δλλα! ψυχῆς. ἡ γὰρ λλωχού φησι, Κατεπί- Ὅν μ.5})..0, 
ϑυμος ὅ61ν ἡ υχῃ ΜΨ. καὶ, ΤΊ ἐχιϑυμῷ ἡ ψυχή συ, ᾧ ποιήσω σοι; ἡ, ἸΜη- πυρθθου κ᾿ το «βασι, Ν 

13 ϑλχηθυμίαν τῆς ψυχὸς συ. ὶ παλιν, Οὕτως ἔχι ποεῖ ἡ ψυγν μα, πῶς ὅξευ Παυλύς φη- Χορμηλ. 
σιν, ἢ στίρξ Ἐχιϑυμξ κτ' τῷ πνϑύματος ; οἶδε σώριᾳρ. και λῷν οὐ τίω τῷ σώμουτος Φύϑιν, αλ- ὙΝμ μα α: 

λοὶ τίου πενηροὶν πσοϑαίρέσιν, ὡς ὁτὸω λέγῃ, Ὑμιᾷς Οὐκ ἐξε οὖν Ορκὶ, αἰλλ᾽ ον πγδύμαπι. κα Ρωμ.".}.κ ἡ. 

πάλιν, Οἱ 8. εἰν (ὑρκὶ ὄντες, Θεῷ “Φρέσαι οὐ δυωύανται. τἰ δζω, ὀμελῷ δεῖ τίω σεύραθε; 
αὑτὸς ὃ ὁ ζωτα λέγων, οὐ σάρκα. πβεόκειγο: οὐ τῆς (ἀρκὸς, αἰλλαὶ τῷ αἰ ϑόολυ ζαύτα ἃ 

10 " διδαύγματα. ὀκζνος ))Ὰ} δν,ϑ69 ποκ)όνος ζῶ αἰγός. τἱ δξζυ φησι; σεύρκα οταύϑα 
λογισμὸὼ καλέ γιωδι, ᾧ ῥαϑυμον κ) ἡμθληρϑμον. τῶτο ὃ. οὐ σώματος κατη λα, . 
ἀἰλλαὶ ῥαϑύμν ψυχῆς ἔγκλημα. ὄργανον γδβ 681 ἡ σεϊρξ,, Ὁ ἢ ὀργόμον φὐσὲὴς ᾿ὠποςρέφε- 
σαὶ καὶ μισεῖ, ἀλλὰ (ὃ ὃ φγόμον καιχῶς μετωχφολζόρϑμον. ᾧ ρου (ὃ σίδηονν, ἀλλ 
ῷ Δὐδδοφόνον αὶ μισοΐνϑμ, ἃ κολφζορϑμ. αλλὰ ᾧ ἐδ' τῶτο, φησι, κουτη)ϑ6λά, τῷ σώ-- 

25 ματος, ὃ ζᾳ α μδοτήματα τῆς ψυχὸς τῳ Ὁ (ὐρκὸς ὀνόματι χαλφοϑαι ἐγὼ καὶ ὁμολογῶ (ὦ 
ἐλοίῆονα {ἢ τῆς ψυχῆς τέρι (φρκα, ἡ αὐ τίων δὲ καλέω, τὸ γλβ ἔλοῆον τοῦ καλοῦ, χα! 
ἀο' καλόν᾽ τὸ δὲ κακὸν, θκ ἔλαῆον τῷ καλού, ἀλλ᾽ ογαντίον. σὺ ἢ, ΕἾ μοι ἐχής δεῖξαι 5ιτὸ 

τῷ σώματος κατασκέυαζορμδμίωυ τἰὼω καικίδν, χατηο ρει τὴς ( ρκός οἱ ἥ Ὁ σὸ Τῆς 2 25- 

ηλϑολας [90 αλλεν Ἐχιχέρὰς, ὥρᾳ σε ἡ τῆς ψυχῆς και τηΡρρέόιν. χαὶ γδ ψυχικὸς Αὐ- “Ἰοροιδι 
30 ,ϑο,πος λέγεται," τὴς ὡληϑείας ἐξερηνϑμος ὁ πγϑύματα πυνηρίας λέγεται, (ῳ ὟΜ δαιμό- 

γῶν πλ ἡ 9η. τῶ ἢ τῆς (ἀρκὸς ὀνόματι πάλιν ᾳ μυφήφλα χαλὸν Εἴωθον κα γραφή, χαὶ 

τίω ἐκκλυσίδν ἅπασαν, σῶμα λέχϑυσοι 1) τῷ Χοιφού. Εἰ δὲ βούλει καὶ κατορθτῦ μετα 
καλέ ζῳ δὶ αντῆς γιιόνϑμα, σξέσον τω λόγῳ ζς αἰοϑήσεις, ἡ ἔρημον 4 γΐωυ' ψυμὼω 
γνώσεως αἰπάσης, κ) συγ Εἰλυὰν ὧν οἶδ. Εἰ )»»» ἡ διώαμις τῷ Θεο ἀπο κηστως 

4.4 κόσμου τοῖς ποιήμασι γοου ϑῥη καϑορῷται, πῶς δ Ἰδειμδν χώεὶς ὀφϑοιλ δῶν, Εἰ δὲ χα καὶ “ . 

“πίςις “5 αἰκοῦς σταῖς ἀκασύμβῖθα χωρὶς ὥτων ; ὦ τὸ κηρύξαι δὲ καὶ τὸ αἰδιελϑεῖ, δὰ γλώτ- 

| 

γῆγματα, 

--- -- τσ πα τσςς 

--- - Ν 

ΡῈ ἀὐσσκισδδσδαιδνδοθιθ αν, ᾿ 

τῷ -ααστο-α- ταῦτα" ᾧ»--’ τσ τνστς: -«Φ- «-αἷ- ταν- ταῦ ----- 

- Η προς ασσσμνσαι, ΠῚ -“- 

πα σπαδονν Ν 

Ὁ τε τ τυ ς,,.. 0Ξ- 

τῆς αὶ ποδῶν, πῶς γὸ κηρύξουσιν, ἰαὐ μή οἰποςαλαὖσι, ὶ τὸ γραῖαι, οἱ χήρών. ᾿ ὁρᾷς 
ὅτι μινόίων ἡμῖν αἰγαιϑαν ὅθην αἰτία τῆς (ρκὸς ἡ ὀζᾳκονία.; Εἰ δὲ λέγᾳ, ἡ σαρξ Ἰθιϑυμεῖ ᾿: 
κ τῷ πγθίματος, αἰδὶ δύο φυσὶ λογισμώδν. οὗτοι γὸ ἀλλήλοις ὀῤτίκαινται, ἡ “διρετὴ, χαὶ ἡ Ι 

40 χακία, οὐχὴ ψυχή, ὼ τὸ σώμα. Εἰ γὺ ζαὗτα λυτίκει") αλλήλων ὑφὴ, αὐαιρέτικιαὶ ̓  ὡς τὸ 

πῦρ τῷ ὕδατος, ὡς τὸ σκότος τῷ φωτός. Εἰ δὲ Ἐχιμελότω σώματος ψυχὴ, ἡ πολλδιὼ 

εἰντϑ᾽ ποιὰ πσϑόνοιὸμ, ὁ μνθία ποία, ὧφε αὖ μὴ καταλιπᾶν, ἢ Ὑαποῤῥηγνυρϑῥη κωλύει, 
ἃ τὸ σῶμα αὖ τὴ δχρκϑνεὶ ται, χρῇ πονλίω Εἰσαγ γραῖσιν αντὴ, ἡ πτολς τίω" ὀκεῖνης ἐἰγέρ-: 
γείαν τῦτο κατεσκθύαςαι, “ποὺς αὐ ογαντία ζαύτα Εἴη ἡ μαρθνϑνα ἀλλήλοις ν ἐγὼ γὸ 

᾽ 
ου 
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οὐ μόνον Οὐκ ονδυτία, αἰλλα' καὶ στρόδρα ὁμονοοιῶτα,, ταὶ αἰλλήλων ἀντεχόμϑμα ὄζοι δ" 

ἔργων ὁρώ. οὐ τοίμω αἰ τύτων, Φησιν, δτί αὐτίκεν) ἀλλήλοις, ἀλλᾳ λογισμοδη πονηρῶν, 

χα αἰγαϑοὖν μαιγζω Εἰσαίγᾳ, τὶ γὸ ϑέλων, καὶ μὴ θέλειν, τῆς ψυχῆς. δζρῥ' τῦτο φησι, ζα. 

πι δὲ αγγίκείἢ), ὅκα μὴ συγχωρῆς τῇ ψυχῇ πορθύεοϑαι οὖν τεῆς Ὀ)ιϑυμιίαις αὑτῆς τὰς πο- 
νηφοιίς. καϑωπερ γὰρ τις παιδουγωγος χα διδάσκαλος φοξώδ, ζώτα ἐφθυγξα»». 

18 Εἰ ὃ πγθύματι ὠγεοῦς, Οὐρο ἐφξὶ ὑσποῦ νόμον. . Ποία αὕτη ἀκολουθία ; μεγί.- 
φῃ σαφής. ὁ γὺ πνεῦμα ἔχων,ὡς κοὐ, σδέγεσι ὀχρὰτύτου ποπιροὶν δχιϑυμίαν ὡπαξ" 
ὁ ἢ τώτων ἀπαλλαπὶς,νἱ ϑάτω τῆς Ὥστ τὰ νόμο βοηϑείας, ὑψηλότερος πολλῷ τῆς οἰκείου 

πὐἰδαήμλίας βμέρϑμος. ὁ γὺ μων ὀργεζόμϑρος, πούς δήται ἰχθύων, οὐ φονϑύσεις ὁ μικ' βλέ- 
“πων ἀἰχολαίςοις ὀφθαλμοῖς, σταῖς χοήζει τῇ πταιδυύοντος μα μοιχθύειν ; Ὥς Ν᾽ «[αλέ- 
οεταὶ οὐδὲ τῷ Κωρποῦ τὰς κακίας τῷ τίω ῥίζαν αὖ τίω αὐαασείσαντι; βίδα γε φὼν 9υ- 
μὲς, ᾧ μοιχείας καὶ ὐδίερο»ς γεωοία, ΤᾺ ὀψιων. δζια τῶτό φησιν, Εἰ πνϑύματι ἀγεοϑε,νκ 
ἐξὶ οἰ αρο νόμον. ον ζῶϑα δὲ μοι δυκᾷ ἡ ἐγκώμιον τῶ νόμιν Εἰρηκέναι μέγα ἡ ϑαωμαςόν. 

Θὲ οὖν πίξει τῷ πγϑδματος ὁ νόμος ζω χα]α' δυωα μιν τίω ἑαυΐν πο τῆς τῷ πγθ ματος 
ἐχιφοντήσεως, ὁ μδυὺ δζρὰ τούτο ονώπορμϑβειν γοὴ τῳ ποιδωγωγῷ, τότε ὦ Εἰκότως ὑ.. 
“πὸ νόμων ἤρϑυ, ἵνα τω δίω κολάξωρδν ζι  ξιϑυμίας, οὔπω τοῦ πγθύματος φλνέντος᾽ νύν 
ἢ) σῆς δριτος δεδορϑῥης τὴς αὶ κελδυούσης μόνον αὐἹδὍμ᾽ ἀπέχε:ϑαι, αἰλλαὶ ᾧ μὗδοαινούσης 

αὐτὶ, ὁ ποῦς μείξονω πολιτείαν ὀμαχϑύσης, τίς χρεία γόμνν ; τῷ ὙΔΥ οἴκκοϑην κριτορϑοιωώ - 

σἱ τὰ μέζω, ποὺ χρεία παιδαιγωγϑὺ ; Οὐδ᾽ γὰρ γραμματιφοῦ τις δίξται φιλόσοφος ὧν. τί 
τείνμυ ἑαυτῶν: Ζξυτελίζοτε, ᾧ πνθύματι ππούτορον ἑαυζδν ἐκδὲέντες,κὶ νι ἀσοϑσκα,ϑή- 
ῥϑροι φ᾽ νόμῳ ; 

19 φανεροὶ δὲ ἴ81 (ῷ ἔργα τὴς σειρκὸς, ἀτινώ ὅ81 πορνεία, μοιχείᾳ, αἰχαϑειρσία, 
ἀσέλγεια, 

20 Φαρμακεία, Εἰδωλολατρεία, ὅϑραι » ἔρεις, ζῆλοι, ϑυμοὶ, ἐράϑειωι, διρςα- 

σίαι, αἱρέσεις, . 
δὶ ᾿ᾧθύγοι, Φόνοι, μέϑαι,κῶμοι, ὦ (ῷ ὅμοια τύτοις, ἃ κοδϑλέγω ὑμῖν, καϑῶς “σοΞ4- 

πον, ὅτι πὸ τοι ύτα πορϑίοσοντες, βασιλείλν Θεού εἰ κληρϑιομμεήσοισιν. 
Ἑνζῦϑα λοιπὸν τῆς (ὐρκός σου κατηγϑρῶν, Εἶπε μι, ἢ νομίζων ὡς δὶ ἐϑρας καὶ 

πολεμίας ζωώτα Εἰρηοϑαι (ἔξω γὸ ἡ μοιχεία ᾧ ἡ πορνεία, τῆς σαρκὸς καϑ' ὑμας ) αἱ ἔ-- 

-ϑρα)νὴ αἱ ἔρεις ἢ (Ὁ ζῆλοι,ἡὶ αἱ ἐοίϑειαι, αὶ αἱ αἱρέσεις, καὶ αἱ φωυρμακείω {πυϑϑαιρέσεως γδῤ 
ζαῦτα διεφϑαρμϑῥης μόνον, ὥασερ διώυ ᾧ τὰ ἀλλα) πῶς δὺ Εἶεν σαρκός; ὁρᾷς οι αὶ φησὶ 1 
σάρχᾳ ὦ ζαῦϑα, δλλαὶ (ὃ γεώδη λογισμὸν, ἢ χαμαὶ συρόνδμον; ὃ]9, καὶ φοξῷ λέγων, ὅτι 
ὡφ πιαύτα ράοτντες, βασιλείαν Θεοῦ οὐ κπληρϑνομήσοισιγ. Εἰ" φύσιως ζαῦτα 

πιήρϑς, ὼ οὐ “σϑϑαιρίσεως μοηϑηρϑις, «ἰϑεηώς Εἶπε, ποράοσοισιν, ἀλλα! πάορισι. σίχος 

5. 

1 

24 

29 

ὃ. δνεκενὰ βασιλείας ὠκπίτήοισιν. σοὶ γοῤ ΔΜ ἐν φύσει, ὐἰλλαὶ ΔΜ ον πσδϑαιρέσει ἢ (Ὁ 35 
φέφανγοι ἡ αἱ κολάσεις. δ[9. ὁ ζωῦζᾳ ἠπείλησεν ὁ Παύλος, 

ῷ Οὐ καρπὸς τῇ πγϑύμαπο, αἰ γοίπη, γϑρα,, Εἰρίωη. Οὐκ Εἶπε, ὃ ἐρ- 
“ο᾿ ͵ , ,,εὲε ͵ 3 “4 Ι ! ! Ὶ "νΝ " 

η9} τῷ πρθυ μας, δλλ᾽, ἑκαρπορ. σέχοιῦ ἡ ψυγχν ὠϑ ῆή; Εἰ)» αἷθέ σαρκὸς αὶ πγεύμα- 
τς ὁ λϑχϑο ποῦ ἡ ψυχή ; ἄρρι αἰϑὶ ἀψύχων αἰφλέπἢ εὗτὸμ ῥῶ ἅ πονηρρ τῆς σουρχός, 

᾿ χείσιμᾳ τῷ πγνεύμαες ἥ, «αἰθζηηη ψυχή . ϑδϑακμῶς. ἡ γαρὴ ἐγκρτεια Ϊμηαϑῶν, 4ο 

της, καὶ αἰἴθὶ αὐτῆς. καὶ ὧν μέσῳ κειμδύης χακίας ἢ Θρετῆς, ἐρ (αὶ εἰς δέον γρήσηται “ὦ 
σώματι, πϑυματικὸν ἐδ," κωτειρίασωτο" δν δὲ υἰποςῇ δ᾿ ηὖ πνούματς, ὀχδῷ δὲαὺ- 

τίωυ' τὰς πονηροιῖς Ἐχιϑυμίωις, γεωδεςέραν αὑτίωυ χοτεσκεύάσεν, ρῶς πόμτοθεν πῶς ἡ πε- 
.». 4 . Ῥ“ "“ς ᾿ ! Ὁ" . εἰ ἀισίας ἀπῇ τῆς σαρκὸς κε ὁ λόγρς, αἰγλαὶ «ὐδὲ πτρλαιρέσγως μορθηρὰὶς, ἡ αὶ τοιαύτης; 

[4 

τ ὯΝ, 
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Ἢ 
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9 πἰ δὲ καυρπὸν χαλφτοῦ. πνεύματος! ὅτι τὰ δὴ πογηρμὶ ἔργα, δ ἡμδῖν γένεται ῥβτιοι, “9 

ὁ ἐβγα καλέ: πὲ δὲ καλέ, καἰ τὴς ἡμετέρᾳ Ἐχιμελοίας διᾷται μόνον, ἀλλαὶ ὁ τὴς τοῦ Θεοδ' 

φιλοιϑενπίας εἐζῳ, μέλλων αὐζὰ δυγείοϑαι, τίω ῥίζαν ζῴϑησι ὑοῷτοι Τὴν ἀγαλῶν, τω 

λέγων" . ἈΠὠπη,γορὰ, ἐἰρζωύη, μακροθυμία, γεφησότης, "ὠγαϑοεργία, πί τ!ογωραό- 
ς τηρέγκραἑτέα, 

23 Κατα δῇ τοιούτων οὔκ ἐδ! νόμος," Τίς ὁ αὐ αὐ Ῥῇηΐζαξωιε ᾧ πόρτα ἔ ἐλόντ παρ 
ἑαυ ΐῷ, ἡ διδοίδκθρον ἐπηρομιένίευ τῆι τῆς Φιλυσοφίας τίω αἰγάπην: ;ὥασερ ὃ ΟὟ ἕγων 
θυῤηῖόι  αἰφ᾽ ἑαυ Μ ὥπόμηα πορλῆοντερ, Οὔ ἐν διηϑάεν μαξίγϑ ὅτων Μυλὴ χύτρα 

λοῦσαι χἱωὼ Φρετίω τ σϑ πνϑυμάπ, " ἰδγὅται . ϑνουθετοιούτος γόμεν, πόμυ ἢ καὶ νζωϑα ὃ 
10 γόμὸν ϑαυμας,κῶφ᾽ εἰξέφληον, ἐχ ὡς φαώλν, 'δη ὡς ὀλφῆονα τῆς δεδυμϑμης οὐρα Ἐ πνϑὺ- 
μας ̓ φιλεσοφίας. 

»4 Οἱ: 5 τ Χοιτού, τίω σεέρχᾳ ἐςαύρωσαν (ων ΟὟ παιϑημασι κα ὑ ταῖς (ηϑυωίαμ.. 

1νά γὰρ μὴ λέγωσι, πφ θα τοιοότος, δείκμυσιν Ὠὶ με ἐγὼν ἐδο τα τοιαῦτα ικήπῃς 

γιῶζα, σείρκϑὶ πείλιν εὐζαῦθα ζκ' πονηραὶ πτραξεις καλαν. οὐ )» δὴ τίω σαϊρχᾷ: ἐ- 
14 γᾷλον" ἐπεὶ πῶς ἔμδινον ζὥν ὦ γ ἐφτυρωρϑῥον, νκρῶ ὅδ ἃ αὐεγέργητον, ἀλλαὶ τίου ἀκ 

κριΟῦ φιλουυφίαν δοιλοί. χϑὶ αὶ αἱ Ἰηειϑυμίαι, καὶ ὠνοχλάδι, κετα λύροσώσιν. ὑπὸ 

δ "τόστωύτη τό “γεύματος ἡ ἰοως, ὠκοίνῳ ξαϊμᾶν, ὀχείνῳ ̓ ρούδα ὃ ὼ αὐτὸς ἐ- 

παγὴ λέγων ᾿ 
24 Ζώϑυ δὰ φαυ ον πνεύμιατι, ἡ χγεύματι φοιχῶνϑι, τ Καί ὥν κείνου νόμδὲρ 

20 πολιτδυέμϑμωι. τῷ τὸ γάρ ὅδ, Ὁ, σοιχῶμϑρ, τυτέξιν Σρκεοιϑώμϑῳ τῇ Υ τοῦ πνεύματος δια. 

Αειρὼ μω ̓ Ὡπζη τῶρϑυ τίω ὡὐστὺ τῷ νόμῳ ποοϑεϑήκζν; Εἶπα δεθωεῤ ὀκείνοες. «ἦν ἐπειρεέ- 

,ϑνζος τίω πὐβετομζω ὅς φιλοτιμίδν τούτο ποιοιοιζοις, φυσι" εὐ 

26 Μή ϑρνω ζἴθα κενόδυξοι (Ὁ πότων 9 αἴτιον δε χηνδι) ᾿ Αὐχάλύς ὅρο- 
χα λόύρϑνοι, ἰλλήλοις Φϑονοιῶτες. Απὸῦ γάρ »ὑοδοξία, 9 ὁ φλένορν: Χ Ὁ φλένου ω 

25 μυρία ζοῦτα κακαί. ᾿ 
τὰς 
1" 

ν᾿ δὰ 

κεφ ΑΔΑΙ ΟΝ τ 3" 

τ ̓ΑΔΕΔῷ ΟΙ᾽, ΕΑΝ Κα ΑἹ ΠΡΟΛΉΦΘΗ ἊΝ: Φρωποξ: 
10. ΟΉΝΟΝ 

“Ὡς Ὁ" ΠΝ Τππιτιριήστως » σοληββιων τα ἰὴ ἡκεδίφιω πίϑη, ἀα᾿ 

ξ Θ᾽» ἐδύκοιω (δ αἰμδοτη δι δνύκεν Ἰοῦτο ποιῷ; τί ὃ ῬΏΣ φιλαρχίδ 
ὙΦ α ᾧ φῆσαι ἐξούλοντό, φησιν αἰδιλφοὶ͵ ἐδρ αὶ αδηληφϑῇ: οἷν Εἶπὴ δὶ 

Ὁ) αὐξόξη, ἀλλ᾽ ἐλ} ασξοληφϑῇ, το τίσιν, ἐδ ̓Ομυβταγῇ.᾿ 
᾿ς ΟὙμᾷς ( πὐδματίκοὶ κἀταρηζετε( τοιοῦτον. “5 λ 9 

ἐπδυΔὐόοε, Οὐχ Εἶπε, κολοίζετε, σοὰ ̓καταδυβέζότο, ἀν "λβηλοθιϑεῖ 
Ν ΤῊΝ ονραϑαῦ ἔσῃ, δλλ α δεικγο, ὅδι ιὀτρόδρα αὐὐηοις ἡμέρριξε τῇ σῇ ζ' τοῖξ λὑοοσκελιξυέ ὃ 
εδϑοις, τως ἱπήγαλν᾽ Ἐν πνδ μα ωραδέῥῃς, " Οὐκ Εἴπω, ὦ ρα δηδῆν 
αλλ, οὖ πγϑ ματὶ ρα ύτητος, δοιλ οὖν ὅτι ὶὶ τῳ πγθύμιαῖι ζωῦτα δυκῴ, ὁ ὃ ϑυω αλδι δ: 

40 (δ ἀκείας διοργοιῶ τοῖς ἰδ οχλμοίζας,» ι»σθίσματές 58: πγϑυματικού, Θἤπε να “ἢ  Σ) 

ὁπ ϑωῖ ξ ἐτερην"ᾧ αὐ ἀἐαδὺ Φ νὴ φύζονὶ ἐϑηκέν, τως Οὐχών" ὁ ν Σώνἐδυὶξ 
αὐτὸ, μι ὃ συ ὁ πειξριοϑοῆς . Ὡασερ χὰ (ᾧ πλουτοιῶτες ἔρλνοις τοῖς διορϑέοις ΡΟΝ 

φέφρεσιν, ἡ᾽, Εὔποτε καὶ αὐτὸ αὐντὴὶ ἡ ὑπέσοιον πενίᾳ, Μ᾽ αὐτῷ Ῥπνλίμιυσιν ἀτσ Ὁ ἡβας 

ων δἰ δι ὐήα ὀϑαγκαίλν ἡ ϑήσι; λέγονδ ὁ σκοπῶν σιαυτὸ, μή σὺ πειρλίθῆρι 

3 

χῷν ς᾽; 
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ἋΣ πολογείται τον στ ὦ νεδρτηκότο, πρέθθη ἅ εἰπὼν, ἐδ καὶ φρϑληφϑῇ, διύτερον Φ 
τὰς πολλῆς ααϑενείας ὅνο μι, εἶ πα ἵνα, μι καὶ σὺ ἡ πειρριοϑοῆς,δαλμονος ὀπήρειδμ μῶλον," ̓ υ- 

λᾶς ῥᾳϑυμίδυ αἰπιώρϑμος. 
2 Αλλήλων βωρη βαςα' ὅτ. Ἐπειδὺ οὐκ σιν δὐ,ϑόφπον δ᾽τα 

χρεὶς ἐλριῆώματος “ἢ, αϑανῷ μ μή , ἀκειξ; ἄξεταςως δὲ τ ετόρϑις πεπλημμε- 5 
Ληρϑβων, λα Ἢ φῴειν ται Κα στ ησὶον ὁλαῆώματα, ἢ Ἰγα χρὴ ) πὲ τῷ ̓φέρνπα » ἐ- 

τέρων. χρϑαπτρ αὶ (ων τῆς οἰκοδομῆς, οὐ ᾽ πίω αὐτίω πόρτες ὁ ἔραν ἔλοισιν ὡ 
λίδει, Δ ὁ ὁ τοῖς γονίαν ὕπητήδειορ, οὐκέτι ὃ φοὶ ὀνμολίοις, ὁ ὃ ὃ “σοϑς ἤιμιε- 

λίοις ἅ, οὐκέτι ἢ τῖν- γανίλν" οὕτω χαὶ ᾿ Ὅῆπὶ τοῦ σώ ) σώματας τῆς ὀκχλυσίας. “ἱ Ἰτ 

τῆς (φρκὸρ ἢ ὃ τηρημετέρας το ἀρ ἤιε δῦ, ἀλλ᾽ ἕμος 9ευτίρν λάτερον λὐήχεπα κ χα! οὐ τὸ 
πἴϑὰ πόμτων πὐρίᾳ, ζανθιϑν. ἢ ΣΡ ὸ ἐκ τὸ ὁ κοποῦ γεδρϑμος ἔ ἔρφιος ἡ σῶμα ἢ ὁ οἰκοδομιζω 

(ἰωίφησι. Καὶ οὕτως αἰαπληρώσοτε τὸν νόμον τῷ ἐ Χριρού. 
Οὐκ Εἶπε, πλλυρώσοτε, αν, αὐαπληρώσειτι, τατέςι, κοινῇ πόρτες πλνρώσαπι, δὲ 

ὧν ἀνλήλυς φέρετε᾽ δ, ὁδεῖγα ὄρ ὀργέλος,σύ ὃ ὑασνειλόρ᾽ φέρε τοίνειυ τίω ὀμέω, αὐτν 

«ἰὼ σφφοδραλ ῥα Ὁ αὐτὸς συ τίωω γωϑείαυ " ὀοὑτωρῦ οὔτ ὠκᾷνος αἰρδρτήσεται (σσὸσυ υ βα- ιξ 
σειζέμδνορ, ουτῖσυ ̓ πλημμελῴεο ῳ οἷς εἰ βαριβ, αἰοχορϑέου. σοᾷῇ τ ὕ ἀδελφοῦ σου. οὕτω 

ο ) δλλήλοις χά ΑΧ] ῥέοντες ὦ οἷς μέλλετε καταπίπήωι, δὲ ἀλλήλων χϑνῇ ἢ πληρώσαι ῷ 

νόμων, ὃ λᾷπον τῳ πλησίον λὐαπληρον ἕν ἔκϑισος ἀρ. τῆς οἰκείας αἰ χσομώνὴς. ἐδ Α) μι ὀὺ- 

τω ποιῆτε, ΔΛ ἀθς ἐπεξιύαι μέλλῃ τοῖς τῷ πλησίον, Οὐνίποτε οσὐϑδν Μ᾽ διόστων ἔςξαι γ- 

ἐν. ὡασερ γἈῤῶν τῷ σώματι Εἰτὼ αὐτίω! τίς ἀπαιτοίη τῇδ πλύτων εἰθρ, σϑοὶ- 29 

ποτὶ ὃ σῶμα φῆσαι!) οὕτω ἡ ταὶ γὴν" “λλφών πολιζ ἘΠ πόλεμως, Εἰ πρδυὶ πόρτων 
πόρτα! Ἰχιξητῶμϑυ. χιἀπζο 

3 Εἰγόῤτις δικᾷ τῇ, ᾧ, μηδὲν ὧν, ̓φροάπατᾷ ἑαυτόν. Παλν ὠζῦϑα τω ἐν. 

τὐσπόνοιω χατασχϑ πεῖ. ὁγὸ δυκϑὼ 4) ἃ, Οὐ 81, ον τῆς θπιλέίας αὐτύὶ δύγμα 

ὀκφέρων τίω τοιαύτίωυ δύνθῥωιόν. 25 

4 Τοϑὲ ἔρρον ἑαυΐῷ αὐ δικιμαζ ἐτω ἐκφίσυς. Ενζοιυῦϑαι, ϑείκγεσω ὃ ὅτι ιδᾷ βίου ὀξεταςας 

δι)ὰ οὐ οὐχ ἀπλώς ἀλλὰ ματ ̓αχριριίας δυμιμείξῳ τὰ τὰ πεποραγμόνα ἡμῖν. ἥ, ὁ ἐποίησείς 
π κριλόν: ; σΧϑ7Τη ΘῸν μήποτε νὰ κενοδοξίαν, μη δὲ λϑαίγκζω, ριη πος ἰὠπίϑηαν, μὴ 
“πηνγίσει, μὴ δὲ ἀλλζωυ φμὰ αἰτίὰν αὐ,ϑε»»πίνζωυ, καλούπερ ᾿ ῶ χοισίον δι ὦ “ ᾧ 
λομασονν σοῦ τῷ ιϑυτηφίου, ἃ στὸν: ἣ ) ἀυτω ἴραδοϑῇ, τῷ πυρὶ ἰ ὅτι δωρικ, δχαδεί- 10 χολήν, 

κυ. τϑινόθου πϑρτος οὶ τῷ γνησίου χρειζομϑμου" οὕτω ὺ τα ἡμότερᾳ, ἔργα, ὁτὸν μα 

ἀχριφείας δξοτίζωμν, τὸ τοῦτο σαφοαΐς ὀκχκα λυφϑήσεται, χρὴ πολλοῦ ὀψόβα ἑαίις ὑζι 

ποθ ϑιώοις ἐγκλημζν, Καὶ τότε Εἰς ἑαυτὸν μόνον ὃ καύλο μα ἐξωγὴ οὔκ Εἰς ὦ 
ὅτερον. ᾿ς Ταῦ οὐ ̓ νομολε τ Φησιν, ὥλλα συγκαταβαήνων" ὡς ἐν  Θἱ ἐλεν᾽ ἀτο- 

“πον ἐ(ζ ζ ὃ καύχάοϑαι. εἰ δ' αβαεβούλε, μὴκ, τὶ πλησίον, ὡς ὁ ὁ φαεισαιμ. ὃ γὸ τὴν “τοι-- τα 

δευλεὶ, ὦ ὠκοίνου ὐπεφήσυται ταχέως. διθὰ ἡ τῶτο ( μιμελώρησιν, ἵ ἴα τὸ ὅλων, μμχρον ν ἀξέ- 

λή. ὁ "ἡ (ἰωνδιεϑεὶς Εἰρὲ ἑαυτὸν (ίδγον καυχάοϑει, ταὶ μι κατ᾽ ἄλλον Ὄχίως χϑὶ τῶτὸ 
διορθϑωσεται τὸ  ἐλόβωμα. ὃ 5 μή ̓ νομίσας Υ ἀλλων ἑαυτὸ τῇ βελτίονα (τῦτ 
ΡΝ ὅπη, οἕκ Εἰς τοῦ ἕτερον) Σλλ᾽ αὑτὸν καθ ἑαυτὸν ὄξεταζων ας μὠ), ὅ παῦσε. γιπείεω 

πρχαὶ τῦτο ποιφνὕ ὑφέρον. χα) ἡα, μαϑηρὶ ὅτι τϑτο βούλέτω καζᾳσκβθυα σαι» ὁ ορφ. πῶ αἱ αὐυ-- 46 

τὸὶ συχίλλε τῷ φοξῳ, μῳτέρω μϑρ Εἰπὼ, δικιμαζέτω τὶ τὸ ἔρον αὐτὶ, ἐγζύϑα ὃ ἐπα- 

γαγῷν" . 
4 Ἐκαφρ Ψ, τὸ ἤμι Φορτίον βαζάσει, ᾿ Δικ ΠῚ Ὁ» τλύρῃ φογισμὸν κωλύ- 

οὐἶᾳ καθ᾽ ἑτέρυ καυχάοϑοι" δἰρλούται ἢ τὸν καυχαμϑμον,, ὧᾳ μηδὲ ἑαυπς μέ μέγα, φρνᾷ, 
{΄ Εἰς ἀντ α΄ ΜΝ 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠῚΣ Τ᾿ Ἑρμάυεα. 759 κοὺφ. 

Εἰς ἔννοι ον ἀγων αὐτὸν ἫἪΜ οἰκείων αἰμδοτημξν Αν Ὅς ἐνόμασι τῷ Φορτίν' ὼ τὴς αἰλϑοφορλας 

πιέζων εἰντν τὸ ὁ (μωνειδὸς, 
6 Κοινωνείτω ἢ ὁ κα τηχούμϑιος ἢ τ λόλον τῷ κα τηχοιεῦτι ον πᾶσιν αἰγαϑοις. Ὁ 

Ενζχυϑα «ὑδι τὴν διδασκάλων λοιπὸν ὁ λόγος αὐτῷ, ὦ ὥφε πολλῆς ἸἈπολαυδν αὔθ Τὰ μ 

Σ μιαϑήϊθυομδνων ἐαπείας. ᾧ τίνος ἔνέχεν οὕτως ὁ Χολεὺς ὐνομοϑέ: γῆ σενὴ Ν᾽. οὖν τῇ τανῇ οι 

κεῖται ὁνόμος, ὧσι ὧν πὸ εὐαήέλιον κα Τα ἀζκλονζμ ἐκ τὸ α εὐαήελίου ζῳν' καὶ οὖν τῇ παλφιᾷ κα Χο». 9... 

αὶ ὁμοίως πολλαὶ τοῖς Λϑυΐταις «ἴα τν' Ἔρυδθων ἡ ἦσαν αἱ πρόσοδοι. ἄμνος δξυ ψεκεν 

ζαύτα διεζαξαν; τοῦ πεινοφροσύνη, ὼ αἰγαπης αἰ πσύϑασιν “ρθε ποτιϑε μος. ΤΡΤὴ ̓γοῤτὸ 
διδουσκόικον. αἰξίωιαι ́ πολλεΐχις φυσὰ Τὸν ἔχον τοι, καταςέλλων ἀὐτν τὸ ῷοϑνημα, Εἰς «- 

1ο γαγκζωυ: χατέτησε τῷ δείοϑαὶ Τὴν" μια ϑυτέυομδμων' κακείνοις παΐλιν Εἰς ἀφορμώω ἡ ἥ-: 

»ανγὲ τὸ τὸς θυνοιδιν εὐκολωπέροις γίνεοϑαι, γυμνάζων ὠζοις -» [Ω ᾽ χϑὲ ἄν διδασκα,- 

λους εὐνοίᾳ ἡ δὶ (ὧν ἄλλοις ἡμόροις ἐϊ)" ὁ ὁπτρ ὃ ἀγάπέωυ οὐ μικρῷ οἷν Εἰργαξον ὧ ἐκφ- 

τῳ τοῶῦμε μέρει. ἐπεὶ Εἰ μὴτϑ το ΚΝ Εἶπον, τίνος ἕνεκεν (ὧν: Ἰουδαίοις ὧν ἀγνώμονας 

Ὡστα ̓ μόρα τρέφων, ὧν ἐἰποούλοις Εἰς τίω! ν ποδόσεωμτοιώτων κα τέςησεν ἐαγ- 

2 κω :Οέκ εὔδηλον δ δτί ζᾳ μεγαλᾳ ὧκ τύτε κατασκόυαζων αγαϑεὶ, τα πεινοφροσυγίευ χα 

ἀγαίωυ, ἡ ὥςε (ὦν μια ϑυτϑυουϑμοὺς μη  αἰααιύςο, ἘΧῚ τοῖς δυκούσιν ἐπονειϑήροις ἡ Ὕ ὃ 

ΝΗ ἐπειζίειν, αἰχοιύης ἐξ. δυκέι, 95 Οέχ ἐδῦκει λον, ἿΜ διδαὰσκαίλων ἀΐο μετιίντων μτ' 

ρ ρησίας ἁπάσης" ὡςεου μακρῳν καντεόλν ὀκέρδοινον ὧὼ μια Νη]αὶ, πάσης δὲξης πευδεῦ.-- 

ὀρυϑμοι ἂν σϑτων χἱαβορῶν. ΠΟ τῶτο φησι, κοινωνείτω δὲο χα τη χούρϑρος ἃ ῷ κατηγρεώτι 

20 οὐ χασιναγαῦ δοὶς ̓σϑτές!, πᾶσαν Τχιδεικγύοϑω αἷδὲ αὐτὸν δωψίλεθν. τῦτο Ὁ» αμνῆο-: 

δος ἔλεν, ον πᾶσιν ἀγαϑοῖς. μηδὲν Σ ἐσώ τῷ μαι ϑηπῶ, φησιν, ἴδον, λα πόρῳ 

κόιναι. ψμίζονα Ψ λαμθλυει,ἢ δίδωσι, ποσώτῃ μείζω, ὃ «σῳ ΤῬΜ γηΐνων ᾳὲἐ ἐπουρφίνια «- 

μείνω" δὰ δνλαχούδηλών ἐλελν, Εἰ ἡμᾷς ὑμῦ ζῳ πνθυματικοὶ ἐασείφα νϑρμ, μέγα, ἡ-- «. Κορ. θν α, 
μφυῶμᾷᾳ (ὀκικα' δκεἰσομδῳ: δι τὸ ἐ χρηωνίδν ὃ πράγια κυλᾷ, δερψις δὐπίδο- 

23 σιν γηομδρέωυ. ἐκ τώτο ὃ ̓ τὰ τῆς ἀγάπης ἐγίνεη» δαρμότεραι πολλῷ ὺ βεξαιότερα. δ " 
Φ ἕω τίω αὐταυβκειὰμ ὁ διδούσκόμος ζυτᾷ, μϑϑει κ Ἢ λαμθαίωι ἘχῚ τῆς οἰκείας ἀξίας. ὺ Ἢ 

»»»ἀ τὸ Ὑὐτὸ ἐπαιμος ὦ οὕτω ααεϑσιδρθϑαν. τῶ λόγῳ, ὡς ἑτέρωι δείαϑτι, ἢ ον πενία μινελᾳ, 1": 

ΟΣ ἡ δ) βιωτικδ αἰ πϑορᾶν ἀπλύτων. δ ὃ ̓αὐαβθαννι ζ μεζξον,ἐλυριήναι τίω ἐξί- Ι 
ἂν, ου τῶ λαμθλοειν, λα τοῖα αἰμότρῳ. εἰ ἤα »" ἡ πονηεία τῷ δι)διασκαίλῃ ὁ ὀκφηρ9- 

30 Ττέρϑν «δ ζωῶτα ποιῇ "ῷ μαιϑητέοι, αὶ Ὁ πώητα οὐται πολλαΐκις «ὐἸθατοίχῃ τ ῷ ὅσπο, Ι 

«σεϑϊων μϑὺ Φησι᾿ 3 καλϑὲ ποιοιώτες, (μη  ὀκκαχώμϑι᾽" οὐζαύθα 2 Ὁ μέσον τὴς ποιαύ.- 

τῆς, ἡ τῆς οὖν τοῖς βιωτικοῖς φιλοτιμείας δείκψεσιν, οὕτω λέγων" ! 

7 Μή πλόνάοϑε, Θεός ου , μυκτηράζεται. ὃ 0 δὲ ἐαΐ αὐτίρῃ ἀνιϑοφπος, ΧΩ χαὶ " 

ϑεοίσι᾽ Ι 
49 8 Οπὸ ἀπείρων Εἰς τίω στίρκοι ἑαυ, ἐκ τῆς (ρκὸς εἷστν ϑεσίσιι φϑοραν᾽ ὁ δὺ ᾿ 

ἀπείρων Εἰς ὃ πγϑῦμα, ὡκ τῷ ὦ πνϑύματος ϑπείσει ζωϊω αἱ αἰωνιον. 

Ὥασε Ρ γὸ ἴω ἡμιασερμόν Οὔκ ἔνι ασείρρντοι ὀρϑῦοις δ σίγον αἰμῆσαι (δῖγο τῷ τὶ ἢ 

ἕἥροις ἐ ῷ ἀσϑόρϑν τῇ), ᾧ ᾧῷ αἰμητον) οὗ οὕτω ὃ Οῳ τοῖς ἔρηρις ὁκαταξζαλων Εἰς τίω στεῤκοι Ἐ 

“ευφίώ, μιέϑίωυ, Ὀεϑυμίον ἀτοπον, αὶ ἐκ τύτων αἰμήσει. ἦρα δὲ ὅδ: ζαύτα; κόλασις, " 

χιλδνομά. 40 ἅμωεία, αἱ αἰρεμῆη, γόλωρ, φϑυραά.. ἐμ 2Ὁ» πολυτελῶν παπεζαδ, χὰ Κὰ ἐδεσμαίτων Ι 

| 

| 

ἰω Οὐεδν ἕτεροι τὸ τέλος, ἢ Φϑοφφί. χαὶ ̓ )Ὰ» αὑτὰ φλείρετει,, καὶ συμφϑείρει τὸ σώμᾳ. τὰ 
ὁ τῷ πγθύματος, οὐ τοιαύτα, δυλ᾽ ἀπενδνήίας ὡπόμτω τύτοις. σχϑστοι δῈ, ἔασειραις ἐ- 

ἐ λεημοσύνζω, αγαμϑδμοισὶ σε (ὦ Τ᾽ οὐρανων ϑησοιωρφὶ καὶ δόξα. αἰωγιος᾽ ἔασειροις (ῷ- 

Φροσύγζευ, διμιὴ χαὶ (δ ρφιθ ον καὶ αἱ “εν ἀὐἰδλων ὠφυμίαι καὶ (Ὁ αὐῇρὰ 9 ἀνγωνοϑέτου ξέφόνω. 
ΘΒ γί, τοτ]. 3. 5{{ 2 9 Τὸ ; 



κῶν φ' 

Ῥωμ. ες χῷ, 

760 ΧΡΥΣΟΣΤΟΕΙ͂Σ ΤῊΝΠΡΟΣ 

9 Το καλὸν ποιοιοῦτες, μή ὠκχκαχώμϑμικωρῷ 2} ἰδίῳ ϑεοίσονϑυ μὴ ἐκ λυόμδμοι. 

10 Α ὀζζυ, ὡς χαιοϑν ἐχορᾶν, ἐργασω κἶθα τὸ καλὸν τσϑὸς πόνίᾳς, μάλιςα ποὺς (ἦν 

οἰκείοις τῆς πίςεως, 

ἵνα ἊΨ μή τις γομέσῃ ὅτι διδασκάλων ἢ θἠπρελᾷοϑαι σὴς, καὶ ᾿ πέφειν ὠδις δ 

ἀγλὼν αἰμδηῷν, Εἰς κοινὸν ὀξάγει( Ἅϑγρν, ὴ πᾶσι τίωυ' θυ φοιν τῆς τοιαύτης ὀἀμοίγει Φιλρ-. ς 

τιμίας, Ἢ τοστευτέων  ποιήται τίων' χὐβοολεω, ὡς ὑουδαιίοες κα . ὑλλέωας ἐλεᾷ κλβθε, 
μ᾽ «σρλσηκούσης (ὦ τάξεως, ἐλεᾷν σγ᾽ὁμως. ἰς ἢ ἡ τώξις ν᾿ Ὁ σὰ εἰονα ἰδὲ ζῶν πιςοις 
"ςδείκγυεϑαι τίκοὶ ̓πσέδιοιαν. ὑπερ ἡ ὧν τὰς ἄλλαις ἐχιτολαῖς ποιή, τῶτο 5 ὠζϑα, κι ὀπόνων 

ἐργάζέ) υ ἰ «ἰδὲ τὸ ὑἐλεξι Αἱ φλέγόνϑμος μόνον, δλλά καὶ ὺ αἷϑὲ τῷ φιλοτίμως Ὗ διυεκῶς. 
ὃ χὰ τῷ ασύρου δομα, ὃ ὃ μηδὲν ὀκκακεῖν, τῷ αἰγίῆετα. Εἶτα ΤῊ μέγα αἀπή- ιο 

τησε, ἡὶ ὦ ἐπαθλον Ἐπ λύραις τιϑησιν, αἱ ̓ μητῷ ᾽ μα μψημϑβος κανοῦ πος, Χὸ ὁ αἴϑαδυύξου, ζὴε 

( δ γὸ δι γηπονων οὐχ ὁ ἀπείρων μόνον, δόλα καὶ Ἢ ὁϑεείζων πολέ ̓ νισοομῦμει Ὁ πόνον αὐχ- 

μῷὺῤ ὀκονορτα Φ πολλή Πρ χόρϑυος ταλαιπωρίᾳ" τότε ὃ συοδε τώτων ἐνγι, Φησίν, ὦ χα πιι- 
ἐφδολοδν ἐλεγε᾽ χαιρῳ τ᾿ γὰ ἰδίῳ διεἰσομδῳ μή ὠκλυόρϑροι. οὐντεύλεν μϑρ αὐκῖν Ὡγο-- 

“φέπει δ, ἐφέλκεται" ὁ ἑτέρωθεν ὃ ὃ κατοπείγεικ ἡ (μνωϑεῖ, λόγων᾽ ἀρ δω ὡς χϑι Οϑν ἐχουϑῳ, 1 
ἐργασω ῖθα ὃ ἀἰγαϑέν. ὥασερ γ)} (ἕο «εἰ τὸ αστίρεν ἐσμὲν κύριοι, ἕτως Οξοδὲ πῇ ἐ.. 
λεῷ,. ὑτὸῳ γὸῤ ὠντεόθεν , ἀπενερϑώμδυ, κα μωριαῖχιρ βουληϑωίμδμ, Οὐδὲν περανούνϑμ 
πλόον. Ὁ ὃ αδρτορρύδου ἡ ἥμιν αἱ 1 πδλύοι τῶ λόγωαὶ μνεία «λυ μηθεῖσεα, Ὧν δα ι- 

λῇ τίω ἐλεημωσιιωξεν οἕκ αἰπῦλϑον ἐ' ἐχουσόα, αἰπεκλ εἰάθησοιν τῷ νυμεφώνος, κα 0 ὦ Λά. 

ζαρϑν παραδὼν πλχουσιο. ὲ Ὁ» κακεῖνος, (Π , ζμυτηρῖ ἔρημος ζώ τῆς συμμαχία, ὼ ὃ- 20 

λοφυρϑμϑμος ὍΣ ἱκοτεύσεις πολλά, [1 ̓αῬϑατὸ το πατριαρχυ, “ ̓αἶρα αλλου “πιὸς ἡλεήτο, 

Δ᾽ ἔρϑρε διϊιυεκῶς υὐποτηγανιξ όμϑμος χωρὶς συΐγω "μιῆς ἀπασης. δίῳ ζωτά φησιν, ὡς 
χα Οϑὺ »ἔγρυδυν ἐργαζω θα ὃ ἐγαλὸ ποῖ πὸϑζῳ, ὦ (αὐτῇ βμαίλιςει ἀπαγλώδων τῆς 

Ιουδα χης ζω πενύτηνος. ὀχκείνοις υϑὲ »ὸ ( τῆς φιλαν,ϑοοπίας ἁπόμτα χω...) ὥδτο ὁμω- 

φύλυς {ὦ "ἡ ὃ. σὴς ἡϑῥιτος Φιλοσοφία, γάω ὁμοῦ ὶ Ὁ 9είλαῆαι Κχὶ τίω τῆς ἐλεημοσιούης 22 

κάλει Γηφάπεζου, Εἰ και ̓πλείονα «ἰδὶ (ἄν οἰκοίους τέων αοουδέωυ' Ἐχιδείκγυται. 
ΕΓ Ἰδὲτε πηλίκϑις ὑμῖν γξάμμασι; ὄγφανα τῇ τῇ ἐμή ιὶ, . 

1Ψν Οσοι ελρισι, θυπαοϑσωττεῖν ον ἀρχὶ, ὕτοι λϑαγκα οὐστῃ ὑμαξ ; αἰξιτέμνέιϑεῳ. 
ἙπνδΉσΌΥ, Ὁση κατέχς τίω μακαρίῳ ὠκείνζου ψυχίω ̓ ὀδεωύη. καϑούπερ ΡΝ (ὦ πί πως 

Οὐ τινὶ αὐξεπεσύντες, και να τὴν" γαίων ἀπρζαλίπες χαὶ τινα ἿὮ αἰδυκήτων Αὐσαρμεείς ἴο 

νλυτε, ἄτε νὐκίωρ ἐσυχάζοισιν, ὅτι μὐνϑημεέρϑαν, ͵ τῷ Υὶ πενϑοῦς αὑτοῖς τίου ̓ ψυχίω πολιορκῶν- 

τος ὅτω ἡ ὁ μαικϑίξλος Παῦλος Εἰπὼν ὀλίγα αὐθὲ τᾶν ἐν ἡϑοῖ, πάλιν ἔχ ἃ “σεύτερα 

ἐπϑμέρχεται, ἁ μάλιςαι αὐτο τί δψυχίω διετάρᾳῆιε, λέγων ὅτως " ἰδντε πηλίσιις ὑμῖν 
)ξάμμασι ἔγφαψα τῇ ἐμῷ χερί. ον ζώει συ ενδν ἀλλο αἰνίηε:) οὐ λ ὅπ αὐτὸς ὄχραψε 
τίω Ἰλιρολίω ἃ ὥπασαν,5 πολλῆς γννσιότητος σημῴον ἐῶ, ἴῶς εϑὲ ̓  τῶν ἀδλων  Ζση- 15. 

σϑρέσε υδὲὺ αὐτὸς, ἔγφαψαῦ ὃ ἐτερ96 (σι τῶτο δόλον Ὡ τῆς ασοὲς Ῥωμαίοις Ὡχιφολὰς᾽ 

ποδὸς γ τῶ τέλει Φησίν, , Αασαΐζομαιυ, ὑμας ἐγὼ "Τέρτιος ο γρα ας τίω ὕλισολίω) ὧν 

ζωθα ὃ αὐτὸς ἔγραψα πᾶ παστιν. ἐποίησε ὃ τὸν ὠζαυϑα ᾧ αὐαγχαίως, οὐ δὲ αἰγαπίω μό- 

γον, λὼ ἡ ὀχ τω τὴς πονηφϑὶς αἰσονοίας ἀναίρεσιν. ΠΡΌ ἡ. διεραλλενν Ἐχὶ “ολυ- 

μασι οἷς συν ὀκοινώνει, Ἢ ἐλέγοτο αἰξιτομάυ καταγίέλλον κα οὐτανκρίνεεϑαυ ως οὐ κα-- 49 
σαήέλλων, δζρὸ τῷ ζμϑαγκαίαϑη ἰδίδγφάφον. ποιήσαι οϑαι τίου ἔχιφολίω, εϑρτυείαν ἐγρα.- 

Φον “οελαποτίλέυϑμορ. ὦ ἢ, πηλίκοις, ἐμοὶ ἱδικζ - ὃ μέγεθος, δυλα τέων μέρφίλω δΨ] 
γραμματων ἐμφαδων λέγη, μνονουχί λέ γον" ὅτι ὅτε ἄριςα γβαφειν Εἰδὼς, ὁ ὁμῶς ἡγῶ--: 

Καοϑίω δὲ ἐμαυτῷ ν γράψαι), ὦ ὥςι ἢ) συκοφϑυτῶν ἐμῳ ροίξαι ὃ φύμα. Οσυιϑέ- 
λοισι 



ΓΑΛΑΤ, ἘΠῚΣ Τὶ Πρμάυεια, γύι γες φ' 
λϑεσιν β. τσ σωστῆσοι οὖ Ονὶ, ὅτοι αϑαγκαζουσιν ὑμας «ὐδοτέμνψευϑαι μόνον͵ ἵνα μὴ ᾧ 

φαυρῷ τῷ Χοιτού διώκωνται. 
νοὶ ,..13." Οὐδὲ γὸ ὦ αὐρατομνορμδμοι αὐτοὶ νόμον φυλφήοισι, δλλα ϑέλουσιν ὑμαξ αἷθε- 

τέμψεαϑαι, ἵνα εἰν τὴ ὑμετέρᾳ (φρκὶ καυχηήσωνται. Ενζῳυϑα δείκφεσιν οὐχ ἐκόγζῳς αὐ... 
, δ τϑο αἰ ασορδῥονίαε, δλλ᾽ ὀμαγχαζορϑροις, πϑρέχων αὐτοῖς αφορμδι αϑαχωρήσεϊως ὶ 

᾿αάδὸν ἰῷ αὐτῶν Φστολθχϑύνϑρος, ἡ ασοϑλτρέπων ὑποπήδῆσαι ταχέως. ἀ δεύθην, θυ-. 

ἡσόϑσωπεν ον (ρκί , δ) δυκιμμῆν τ δ, ϑέϑποις. Θ᾽ γ5 ὠνειδίζοντο ὐῬὰ τοῖς Ἰουδα- 

οἱς, ὡς τοὖν πατοίων δἰποξαγτες ἐθῶν, ἵγα μὴ ζωῶτα ἐγκαιλοδγταί, φησι, βούλονται ὑμῖν λυ-- 
μμιήναοϑαι, “λ{ 9 τῆς ὑμετέρας (ἀρκὸς ὠκείγοις απολοηρύνϑμοι. ζωῦτα 5 ἔλεγε, δεικψυὶ ὅτι 

1ο ὃ 215 ᾧ Θεοὶ ζωῦτα ἔωρἤον. ὡς ἐὺ Εἰ ἐλεδν, οῴκ ἔςιν θὐσιξείας εἰ πρόθεσις Ὁ γυνό- 

μϑνον" ὡς δὲ λυ, ϑοφπίνζω φιλοτιμίων ζῶώτα πόνᾳ ΔΑ. Αρ ρεσκείας τοὺ ἰπίςων 

(ὅτι πιτοὶ κοι τοικόπηονται ) ὁ αἰοϑιῶται Θεῷ κσσϑσκρφύσοι, ἵνα ἀρ, ϑιρθ’ποις “δἰρέσωσι. ἥϊπο 
Ὁ» ἔριν, οὖν (ρκὶ θυασοεσωπῆσαι. Εἶζα δεικνε ὅτι αὶ ἐτέρωϑει συηγώμης Εἰσὶν ὠπεςι-- 

ρηνϑροι, διελέγγει πάλιν αὐτάν, αὶ δα πίω Εἰς ἑτέρϑις Ὁ ρόσκειδμ μόνον, δια καὶ δὲ οἰκεῖ. 

ις αὐ κενοδυξίδν ζωτα δχιζασσοιτας. δ9 ἃ ἐπήγανν ̓  ἵνα οὖν τῇ ὑμετέρᾳ (κὶ καυχήσων:), 

ὡς μαϑητὰς ἔχοντεφ, ὄντες διδαισκα σι. καὶ Τὶς κα τότων οἰπύδειξις , συ ΣΡ αὐτοὶ γόμον 

φυλοίποισί, Φησι. μάλιςα "ϑρ »ὁνΕὐρ φυλᾳῆο, Ἂν ὅτως ἁ ξιοι κατηγρθλας᾽ γιουὶ ἢ χαὶ ὁ 

σχθπὸς αὐτῶν διεφϑαρμϑμος ὅδγν. 

14 Ερμὠὶ δὲ, φησι, μὴ Ἄροντο χαυχάοϑοῦν, Εἰ κι ὧν τω ταυρῷ τῷ Κυρίου ἡ μα Ἰησῶ 

20 Χριφού, Καὶ μέω Ὁ ποράγμα ἐπενείδιφον ἐὴ δυκά, δλλ᾽ ἡ τω κόσμῳ, ὶὶ αν δα τοῖς 
ἐπίςοις᾽ ἐν ὃ ἐραινοῖς, ὁ πρῖρα τοῖς πιφοῖς δυξα, ὠεγίφη. καὶ γὰρ πενία ἐπονείδιφον, δὰ ἡμῖν 
καύγιμα" χαὶ τὸ ἐξθυτελίζεαϑαι τὐὖϑο; πολλοῖς γέλως, δλλ᾽ ἡμᾷς αὐ ριουόἕθα τύτῳ, ὅ.- 
τῷ ἡ ὁ ξαρ9ς ἡμῖν καύχηκθι ἡ σῶς Εἶπεν, ἐγὼ ἢ) ὁυ καυχῶμαι ἢ, ἐγὼ Ἃ δυ βούλομαι καὺ- 

γἄοϑαι, δλ᾽, ἐμοὶ ὃ μὴ Ἄροιτο, ὡς αἰθὶ τῶν ἀτύπων αἰ πήνξαν», καὶ αυδα τῷ Θεοῦ συμ- 
ες μαχίδν ὀκάλεσεν Εἰς κατορϑαΐίσαι τὐὐτο, ἡ τί ὅ8ι π χαιύγ μα τοῦ φαυρ94"; ὅτι ὁ 

Χολεὸς δὶ ἐμὸ δυύλυ μορφζιὼὺ ὀνέλᾳθε,χαὶ ἐπαϑεν,άπερ ἔπαϑο, δὲ ἐμὲ Τ' δουλον (() ἐϑρὸν, 
(ὃ ἀγνωμονα᾿ δλλ᾿ ὅτω μὲ ἠγαΐπησεν, ὡς ᾧ ἑαυτὸν ὠκδοιῶαι. ρα τούτε Ἄμοιτ᾽ διυ" 

ἶσον; Εἰ Ν᾽ οἰκέται, ἀν μόνον ἐππουναύντω τοὶ Τ᾽ διασο μ᾽, ἡ ζαῦτα ὁμοδμών ὄντων, 
μέγα Φοϑνοῦσι, πῶς οὐ κϑυχάαϑαι χοὶὶ, ὅτὸν ὁ δεασότης ὁ ἀληϑὴς Θεᾶς μὴ ἐπαιοδυϑη-. 

240 τῶ τὸν τὸ ἡμδν ζαυφϑν ; μηδὲ "μκφς τοίνων ἑπειιαυυὼ θα, τίω ἄφατον ἀντεῖ κηδυ,.-- 

νίδν. αὑτὸς οὔκ ἐπηαουΐϑη ζαυρωϑέωώαι “λ| 4. σε, καὶ σὺ ἐπαιαφυύῃ ὁμολογήσοι τε 

τι ἀΐπειρον κηδεμονίδν ; ὥασερ αν ΕἾ ἴις δισμώτης μὲ ἐπαιακινόνϑμος ᾧ) βασιλέα, 
γ)φ, ἐπίφη τω δεσμωτηρίῳ καὶ ζω" δεσμα' ἐλυσε δ᾽ ἑαυ τῷ, δζμ τοῦηρ αὐτ' ἐπτ- ἔ 

«ἰὐύηπα . αλλ ἐσάτης ζαῦτα κυραπληξίας. δὲ αὐτὸ "ὃ τοῦτο μάλιςα ἐνα(ρυγεαζ, δῴ. 

422 Δ' οἵ ἐμοὶ κόσμος ἐςαύρωτω μκαἰγω του κόσμῳ. Τὸ κόσμον φησὶ γιοῦ ,οὐ τὸν ὀυρφι-- 

νὸν, συ θὲ τίω γάω, αλλαζᾳ βιωτικοὶ πφαγματα, τὸν ἐπαυνὸν ὧν δα ὦ αὐ, ϑοϑπων, 

τίω δυρυφορίαν, Ὁ δόξαν, τὸν πλοῦτον, ζα τοιαῦτα ἁπόυτα ῷῳ δοκούντω ἐῇ λαμπρά. 
᾿ 

ζωῦτα Ὁ μοι! γέχξ 9. σέλϑνε. τοιοῦτον 61) 26 τὸν ἐραςίδυῦν, ζαυτίων εἰ τίω Φωνζω πτω. 

οαφέρειι. Οὐδὲ γὸ ἠρκέαϑη μόνον το πσοϑτέρῳ τὴς γεκρώσεως ἴδόττῳ, αἰλλαὶ χαὶ ἕτερον ἐ- Ἱ 
40 πήγαϑν, Εἰπων" κάγω τῷ κόσμῳ, διπλζῦ τίω νέκρωσιν αμνῆόνϑρος, καὶ λέγων, ὃ- ᾿ 

πι ὁκῶνα ἐμοὶ γὔχρ 4, χα ἐγὼ ὠκεύοις, χα οὔτε αὑτὰ ἐλεὶν μα διύαται καὶ χειρῶσα- " 

αϑτῳ ( νεκρῷ Ὑ5 θην ἀπα )ὴ οὐτε ἐγω' ζχιϑυμῆσαι αὐγϑοῦ", νεκρὸς γὰρ αὐΐζοις Ε:ἰ-- 
᾽ν», »“ι»“ Ι Ι Ι ε “: “ Ν 

μα χα ἐγὼ. Οὐδὲν πης γέκρωσέως ζφύτης μοιχφιθλωτερϑν᾽ αὐτὴ γὰρ 691 τὴς μαχκοίας ᾿ 

ζωὴς ἡ αἰ ασύθεσις. | 
τς Οἰγίοί, τοπ. 3. 53 τ: Οὐπε β 

] 
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15 Οὐπ δὲ αὐδοτομή τι ἰσώει, οὔτε αἰκροξυςία, αἰλλα καννὴ κτίσιφ᾽ 
16 Καὶ ὅσει τῷ χϑυόγι τότῳ “φοιχήσοῦσιν, Εἰρίωη ἐπ’ αὐτῶν ᾧ ἔλεος, καὶ ἐχὶ ῷ ΙΪσ- γᾷ ικῴν 

οαήλπῦ Θεοό, Εἴδες ζξαυρ9 διυΐαμιν, Εἰς ὅσον αὐτὸν ὕψος δύνα οὐ γὸ δὲ ' 
μόνον τοὶ τῷ κόσμου κορόγματα ονέκρωσεν αὐτῳ πόρτα, ἀλλα αὶ τῆς πολιτείας τῆς πα- 

λαιάς αγώτερον πολλῷ καυτέφηισε, ὦ, ταύτης τῆς ἰσχύος ἶσον 5 τὸν »ὺ αὐ ταύτης τῆς σ 
αὐἰδίζομης σφαήῆῤμδνο, ἢ ἑτέρες ̓ δατσφαΐῆοντα, τῶηον ἔτ ἐστιν ὁ ξαωρος ον ἴσῳ τῇ ἀκροζυ.-. 
είᾳ αὐ τέο αἰφέντοι, ξένα ἕνα αὶ πο τδοίδοξα καὶ τὰ “(αῇρ εἶτ οὐρφινοις Ὀχιζυτῷ ποράγμα- 
χα, χαινζωῦ γὸ κτίσιν ταὐτίω χαλᾷ, τίω καθ᾽ ἡμας πολιπείλν, “9 τὸ τοὶ γολνηνϑμα, ὅζα 

τε τοὶ ἐσύμϑμα ᾿ τὰ γεϑρηρδμα ἴ, οι κἡ Μυχὴ ἡμδὴν παλαιωϑεΐσο οὖν γέρα τῆς αἰμδοτίας, 
αἴϑρϑως ὀχ τῷ βατὔϊσμωτος ἀγενεωϑη, ὠσανεὶ αγακτιαϑεῖσον παλιν, δ[δὶ καινζωὺ ἡὶ οὐροι-- το 
νίλυ απταιτύ θα πολιτείδν " Δ{ αὶ ταὶ ἐσύνϑνα δὲ, οι ἡ ὁ οὐρανὸς, ᾧ καὶ γὴ, ᾧ πᾶσα ἡ κτίσις 
εἰς αἰφϑοιρσίαν μοτωφήσεται κ( Ὁ “ἦν σωμῶν “Ὕὦϑ'ἡμετέρων. μὴ ζοίνιωυ μοι λέτε, φυσὶ, αἰξε- 
Ὁμάιυ' τίω σὴν δυυναμϑμέων λοιπὸν (σ ὠς γὰ αὕτη Φόμΐται, πότων 'ὁχὶ Ὀσούην με- 

ταξεδληνδμων;) ἄλλα τὰ χαμαὶ ἔτει ποραγμάτα τῆς γδβμος, (ὦ γὸ ταῦτα διώκοντες, 
οὗτοι ὦ Εἰρίωης καὶ φιλαν,ϑεφπίας ἰπολαύσονται, ἡὶ τῶ τῷ Ἰσραὴλ οιόματι κυρίως δμ' 15 

καλϑιν)9 ὡς οἵγε ταὶ ἐγ λυτία φρονοιώτες, καὶ δ ὠκείνου γελφημϑρμοι ΕἾον, καὶ τίω πσοϑση.-- 

,ϑοάδω αὐτο ὐξεφέρϑιον, πόμτων ἐχπετή]ώκασι τύτων, αὶ τὴς συτεγείας, ᾧ τῆς ἐπωνυμί- 
ας αὑτῆς. ὦ Ν᾽. κυρίως Ἰσρᾳηλῖται τὴ δμυαίμϑμοι, ὦ ᾧ χανόνα, στον αἰ σπηρϑιώ-- 

τίς Εἰσν, ὦ “ν᾽ παλαιών ἀπεοχόμϑροι, ΟΝ τῆς χάρλτος διώχοντες. 

17 Τοδ λοιποί, κόποις μοὶ μηδεὶς σϑεχέτω. ἙΕνζῷϑα ὃχ ὡς κα (φ!, οὐσὴ 20 ,.,.ἐλυτν 

ὡς αἰϑεκακήσας ζωῦτα φϑέγίεται. ὁγὸ πόρτα ᾧ ποιᾷν, αὶ πάοφν αἰπὺ “ἦν᾽ μα ϑη Μ α'- 5} 
ρϑόωϑρος, πὼς αἱ δξελύϑη αὐέπεσο νιοῦ ; ὁ λέγων, Επίςηϑι ϑύχαρως, ἀχφρως; ὃ λέγων, 

Μήποτε διῷ αὑτοῖς ἐ Θεὸς Ἐχίγνωσιν αἰλυηϑᾳίας, καὶ ὀϑδνήνωσιν ἐκ τὴς τῷ Αἰ αθόλν παγι- 

δὸς, Ἅμιος δξζυ ἔγεκεν ζρωῦ τα φησιν; ὀναςέννων αὐνῃὍ Ζτίω ῥαϑυμονγνώμέωυ, κἡὶ Εἰς φόθδον 
πλείονα ἐμξαλλων, καὶ πηγνευς τοῖς ΟΡ αὐτο τε)άνιπις νόμους, οὐ συγχωρῶν «εἰ κινᾷν αὑ-- 15 
τὰς. Ἐγὼ Ν) ᾳᾳ εγμάτα τῷ Κυρίου ἡμῶν Ιησθ Χοιςού εν τ σα κατί μϑ βαςαζω, 

Οὐκ Εἴπω, ἐχω, ἀλλα βαςάζω, ὡασερ ἴις ἔχὶ δ) παίοις μέγα Φρονωδν, "ὶ σημωίοις βα.- 
σιλιχοῖφ᾽ Εἰ τῦτο παλιν ὄνειδὺς 40) δοκεῖ, αὐλλ᾽ οὔντ Ἐλὶ τοῖς τραύμασιν εἰνα θρεωύεται, αὶ. 

! ι “νι ὥοςιν Ι Ι! ! " 
Κοϑουττορ ῶ σημμειοῷ ὁροι χ}} φρατιων, τώ τ ζδϊτ᾽. αἰγαλλιαάξεται τέαυμκατο ὡϑεφε- 29 “γαλυ 

ρῶν. δζρ τί 3 το λέγ ἐπόμτος λθϑλρυ, πάσης Φωνὴς λαμμιασοότερϑν ΟΥ̓ τούτων Ὥστολθ. 39 

ϑύμαι, φησι, ζωῦτα γοβ φωνίω σαλπιγίος ὑψηλοτέροιν αἰφίησι πσοϑς τοὺς αὐτιλέχϑν- 
ζᾳς, ἡ λέγοντας κ᾽ πυοκρίνεαϑιι! με Ὁ δῦγμα, ἢ αγόϑς αὐ, ϑοϑπων πὐρέσκειδμ ἧι λέγειν. 
σγεῖν ̓ ν» Εἰ ὼς φρατιωτίωυ εἶδεν ἐκ πο αταξεως ἡ μμαγμένον ἐξελθόντα, ᾧ μυοία τραύ.- 

ματα ἐχονζῳ, δειλίας κρίνᾳν αὐἴον ἡ ασϑϑδοσίας ιϑείχετο, ἔχ τῦ σώματος “τὴς αἰδράγα- 
θιας Φέροντα τίω τόδειξιν, ὼ ἐπ᾽ ἐμοῦ τοίνιω ἅἕτω ψιφίζοοϑα) σὴ, φησι. ἡ Εἴ ὡς «.- 1.5 

κούσου βουλεἢ τῆς ἐμῆς Σι'τολογίας, ἢ τίω γνωμέωυ μα κατὰ μαϑεῖν,β λεπότω ἡ τφαύ- 

ματα, “ ῥημάτωντώτων  Μ' γραμμάτων πλείονα χῆδεγθυϑνα τίω τ᾿ ἰπυδειξιν. αὐ- 

ἡϑαϑρος τῆς (χιτολὴς, ἐἰπὸ τὴς αἰ ϑρόας ἀυτο μεταξολὴς Ὁ ὀμυπύκριηον εἰντῶ ἔδειξε" 
πλό ὁ, Ὡπο ΤὋ κυδυυύων. ἥα, μη ἴις λέγη, ὅτι μετέφη μϑρ πο Οὐ σνοίας ὀριϑηξ, 
σόκ ἔμεινε ἢ ἐλ! τὴς αὐ τὴς «σϑϑαιρέσεως, ὅτι ἢ ἔμεινε, ὔοτυρρις το Οατει τούς" πόνος, τιὶς 49 μιπωρρρὶ ἢ 
κωδυύους, ζᾳς πληγας. εἶτα οἰπολογησοίμϑινος ΡΥ “πϑτων σαφώς ἡ δείξας, ὡς ου-- 

δὲν εἰπεῖ Εἰρηνϑέων ϑυμῷ καὶ ὠπωϑεία, ἀλλ ἀκίνητον " ἔχει τίω σσϑὸς αὑτοὺς Φιλ’- κἵχν 
φοργίλν, παλιν αὑτὸ τοῦτο κατασκέναζει,εἰς θυχέω μνθλων γάμουσειν “ἰγαϑώϊ καταχλ δ ὡν 
(δ λόχον, ὁ ὅτω λέγων" 

18 Η 



ΓΑΛΑΤ. ΕΠῚΣΎὙ. ἙἘρμάυεία. 763 κε σις 
18 Η γαρις τῇ Κυρίου ἡ μδὰ] Ἰησῷ Χοιφοῦ μ(τ' τὸ πνθύμωτος ὑμδυ, ἀδελφοί, ἀμδω, 
Τῷ ἐσώτῳ ῥήματι τότῳ πόρτα τὰ ἔμτσδλοϑεν ἐπεσφ αίγισεν. οὐ οἡ «πλώς (ϑ 

εἡδ] "ημϑῶ, ὡς Ἐπὶ δ᾽ ἄλλων, ἀλλα, μ( Ἔ πγῳματος υ δῖ, ἀπάγων αὐτοὺς δι ((ρκικδὰ, κρὶ 
πλυταιχοῦ δεικνὺς τοῦ (Θεοῦ πίω ἐυεργεσί, καὶ ἀναμιμνήσκων τὴς γϑΡιτος ἧς φπήλαυσαν, 

5 δὲ ἣς πάσης αὑτους ἱχδμὸς ζω Ἰουδαϊκῆς πλμὴς ἀπαγαγζν . τό τε ὃ πνεύμω λᾳ(φν, ου 

γοιμικόὴς ζω «Ἴωνχείας, ἀλλα τὴς κι τίω πίςιν δικᾳμοσιωύης ᾿ τὸ τ κατασκεῖν λαξόϊας, 

οὔκ Ὡἰσπὸ τὴς αἰθετομῆς, αἰλλ᾽ δἰπὸ τὴς χαίοατος ἐΐμετο, πάλιν ϑζρὰ τού» τίω χρήδαίνεσιν 
ἐυχη κατέκλεισε, ἢ χαίδλτος καὶ πγεύμαιτος αὐα μψήσοις, ὁμοῦ χα) ἰδ φους πσϑϑσιίπτων, καὶ 

' «ὐραιαλέσπς (δ) Θεὸν τούτωι αὐτοὺς φιδινεκῶς δἰπολαύφν, καὶ δυπλχῷ τοὺς δρ, ιρϑήπους αἰ. 
ἤ αν 19 σφαλιστίμϑυος ξόπῳ. Ὁ .)Ὰ» αὐτὸ, χα ἐυγϑ, κα διδασκαλία Ἢ ὀλόκληρρς αὐτὶ παΐχους 
ΙΔ" 4. κα. “- ι ὦ ᾿ ὔ , ! ν ΕΝ » 

αὐτοῖς δισγλου γουϑρη, ἡ τε γὺ διδωσκαλίω ὀναμεμψηήσχουσει αὐτοῖς οσὼν ὠπήλθυσον α.- 

γαϑαΐι, μᾶλλον κριτέδαν οὖν τοῖς τῆς ὀκκλησίας δόγμασιν ἢ τε ἐυγὰ χᾳ λούσω τέων χάρη, καὶ 
αἰνῆς αρλοοιρδμειν" αὐτοῖς πείθουσα, σέκ ἠφίει Ὁ πγεῦμω αὐτῶν ἀπὸνας ζώαι. τούτο 5 ὧν αὐ-᾿ 

Ος ὄντος, πᾶσοι, ὥανερ κόνις, αἰπεσοξέτο ταὖν ζιούτων δογμάτων ἡ ἀπατη, οὖ Χεοιφῷ 

τς ἰησῦ τω Κυρίῳ ἡμᾶν, ᾧ ἡ δῦξα χαὶ ὦ χρατος (ωἱ τῳ πατοὶ χαὶ ᾧῷ ἁγίῳ πνεύματί μω 

χα) αἰεὶ, καὶ Εἰς τους αἰωίγας των αἰωνων. Αμέω'. 

ΓΩΑΝΝΘΉΟΎΥ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΊΙΓΟΥ , 

( ἸΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ' 

τῷ Χρυσοςύμιν Ἐρμεζωεία Εἰς τίω «σοῖς ἠ 

30 Ἐφεσίοις ἐχιφολίω. 

ὙΠΟΘΕΣΙ͂ΡΣ ΤῊΣ ΠΡΟΣ ἘΦΕΣΙΟΥ͂Σ Ι 

23 Ἐπιφολης. 

ΖΞ Ἐν Ἐφεσός ὅ8ι (᾽ τῆς Ασίας μη ΐξφπολις, ἐτελᾷῃ 8 τῇ Αρ- 
ΑρΣν οαδοοο, νίμωδι, καὶ μαίλιςα, ζμω τέων ὠκᾷ ἔσεζον ὡς μείξονα δῆϑεν 
πὰ ΕΝ Θεὸ. καὶ τισαύτη δεισιδοι μονίᾳ (ὦ ζοιυτίωυ ἀιμδωτες ὁκέ- 

Υ͂. γοζωτο, ὡς μηδὲ πύνομᾳ πὸ ὦ γωδν αὐτὴς ἐμμιωρήσοιντος 

ποιησοί φὸνερόν. " ἐγεωρήοϑη »». ὼ ὁ μακάριος ὃ Ἰω-: 

λές ὁ ϑαἠελιςζῆς πολλαὶ ἐρδιέτοιαν ὠκᾷ. ΡΝ 

ἃ δξωοίνϑη ὀκᾷ, ᾧ ἐτελόύτησε. Ὃ 4 Τιμόθεον ὃ ὁχᾷ 

ὩΣ ἢ χατέλιπιν ὁ Παῦλος, καθώς γράφων σσϑὴν αὑτὸν φησι" 
5.70 Καϑωὼρ χϑροκούλεσοί σε πσολσμῴναι ὦν Ἐφέσῳ. δ φριτμα , 

ὡν 



χῷ «. 764 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
λοσόφων (ὦ πολλοὶ, ἡ μάλιςι (ὦ) ἀν, ϑήσαντες «πὶ τίω Ασίϑν, ἦσαν ἐκᾷ. λίωτω 5 ὸ 
Πυϑαχϑρας ὀχκᾷϑυν ἐῆ), ἀγορή Σαΐμες, ὅδαν ζω, Ἰωνική Ἐδ( νῆσος. ἦν ὃ αἷδὶ Παρ- 

υϑνίβδγω καὶ Ζίωωνα ᾧ Δημόκριτον, ὁ πολλοις ἐτι ὶ νι δύ οι τίς ἀν φιλοσόφοις ἐκ ζω- 

πα ὃ νμῖν οὐχ ἀπλας ξ:Ἴρη"), Δλλ᾽ ὡςε δεῖξαι, ὅτι πολλὴς ἔδει τῷ Παύλῳ ασουδὴς ασοδὸς 

ἐκέγοις γρώφοντί. λέγε) δὲ καὶ (ὦ βαθύτερα γ᾽ νου μξδ αὐϊοῖς ἐμεπιφεύσαι, ἅτε ἤδη ς 
κατηγηνϑμοις. ἐς! δὲ νοημν μεφὴ κὶ Ἐχιφολὺὴ ὑψηλών, ὶ δομῶα, γράφει δὲ τίωυ ὅχι- 

Ἐρφισις δ. σολίω πο Ῥωγνως δεδενϑμος, καϑὼς ᾧ αὐτός φησι ᾿Προσεύχεοϑε Αἰ ὁμοῦ, ἥα μοι “(. πκὶ 

δοθῆ λόοος οὖν ἀϑοίξει τῇ σοματὸς μιν ον σϑβῥησία, γνωφλσαι Ὁ μωφήρλον τῷ θυαηδλίου, 
απ οὐ ἐ " ωρεσξεύω εἶν αἰλυσει. ἢ ὑψηλῶν σφόδρα γέμει γὴν γοηΣ αἰ φβόγ-. 

Ερισιγὶ κῶῳν, ἃ ἣν μηδαμοῦ «δὸν ἐφϑέζα»», ζῶτα εὐζωῦθα" δοιλοῖ, ὡς τὸν λέγη να γγω-- το 2’ φ 40.) 

ἐν, ἐλοϑοῇ ζ;ς Φρχαὶς ᾧ (ς Ζξοισίαις εἰν τοῖς ἐπουρανίοις “15 τῆς ἀκχλησίας ἡ πολυποί- 

κιλοςσοφία τῷ Θεοῦ, αὶ παλιν ᾿Σ ὠνήγρε ᾧὶ (᾿μυεκάϑισεν ἡμαξ οὖν τοῖς ἐπουρϑιίοις. 
ὃ ἑτέραις διμεαὶς Οὐκ ἐγγωφλοϑη, νι ἀἰπτεχα λύφ,ϑη τοῖς δι ποφύλοις τοῖς ἃ γίοις αὐτο ᾧ ασο-- 

φήταις ἐν ᾧ πνεύματι, ἢ τὰ ἔϑνη συγκληφϑνόμφι ᾧ σύοσωμο: ᾧ συμμέτοχα τῆς κλη- 
ὁφιομίας ἰὐντεῖ ὧν τω Χοις τῷ. 13 

, “ Υ 5 μ να , “ 

γα ἴω ἢ πὶ ἢ Ψῃ0{1 ἊΝὋἜ ἢ τσ 

, “εἰ λῖ ᾿ ΗΑ Α ἿἾ ἣν ΟΡ 

. Σ - : γ ν τς δ ἢ ἢ 2 “" Υ᾽ “" ὧν “ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΎ. 
ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ ἘΕΦΕΣΙ- 

ΟΥ̓͂Σ ἘΠΙΣΤΟΛῊΝ 39 

Δογι Σ ΠΑΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΗΣΟΥ͂ ΧΡΙΣΤΟΥ͂ 
“[σ ϑελύματος Θεοῦ, τοῖς αἰ γίοις τοῖς οὖσιν ὦ» Ἐφέσῳ» καὶ πιφοῖς ον Χαι- 

φῷ Ἰησυδ᾽ κῃ Χαρὶς ὑμῖν καὶ Εἰρίωη ἐπὶ Θεούπαδος ἡμδῥρο Κυεῖν 
Ἰησοῦ Χολφού. ; 49 

Δοὺ ὁ, αἰ σ᾽ ῷ πατοὶ δέδωκε, τἰ δώ; ἐλαήοια αὗτο ἐ- 

οϑϑδρδμν μηδακῷς, τοῖς αἰγίοις, φησὶ τοῖς οὖσιν ὦν Ἐφέσῳ, 

καὶ πιφοῖς οὖ Χοις ᾧ Ἰησοῦ, ἰδου, αἰ γίους ιοιλέϊ αὐδραις ἔχον- 

ζῳ καὶ πα δία, ἡ γωνώκας, ἃ οἰκέζας. οτὶ δὰ τότυς οὕτω 

χαλῶ, δόλον σὺ τῷ τέλυς τῆς Ὀπιφολης,ῶς στὸ λέχῃ 49 

Αἱ γωυνάχκες τοῖς ἰδίοις λόδρασιν εἰ ασοτοίοσεοϑε. χᾷ πείλι, 

ΒΝ Τα πίκρα οἰ πακούετε τοῖς πατράσιν ὑμδθ ὑνΟἱ δυδλοιύ- 

0 παχούετε Οἷς διασύτως. ὀννοήσωμϑρ ὅση κατέχ μι Ὗ ἡβα- 

Ἑφεσιειχδι! 

᾿ ϑυμία, ὸ “πῶς απὸρίδει τὰ τὴς Φροτῆς, ὁ ὅση τὸτε ἥ φόρα 



ΕΦΕΣ, ΕΠῚΣ Τ᾿ Λογ.α. γός χον αἀ, 

ΜὋ'Ὃνωρέτων͵ ὡς χαὶ -ἄν' κοσματοις, αἰ γίους χα πιτοις λέγεοσαι. δ ρις ὑμῖν καὶ Εἰρζωη 
Ὥστ Θεοῦ παΐδος ἡ ὧἷυ, κα) Κυρίν Τησῷ Χισαφού, Εἶπε γδύν, χα πατέρα ᾧ Θεὸν ὠκώ- 
ιλέσε, τῆς "το Ν᾽ κείνης τὰκ μἤ δον τῦτο. “ὡς; ἀκϑυσον ὐτῷ ἑτέρωθι λέηϑντος" οἱ Τδιὰτ, δι." 

δὲ ἐφε ἠοὶ͵ ὑξαπέφψφλεν ὁ Θεὸς τὸ πγόῦ μα τῷ υἰοδ αὐτὸ εἰς (αὐ καρδίας ὑμδίν, κρ δον, αζξὰ ὁ 
μ»» 4 πατήρ. κα) Κυρίου Ἰησού Χοιφού, δὲ ἡμας ὁ Χολοῦς γ6γ9ν6, γῇ ὦ (ἀκὶ " γέγϑνενς 

3 Εὐλογητὸς ὁ Θέὸς, φησι, χα! πατὴρ τῦ Κυρίου ἡμδίυ Ἰησο Χολτοδ, 
Ἰδοὺ, Θεὸς τῷ (ὐρκωθέντος "Εἰ 3), μὴ βούλει, ἀλλα τῷ Θεοῦ Λόχϑυ πατήρ. 
Ο βυλογήσας ἡμαξ ὧν πάσῃ θυ) λογία, πγϑυματικῇ. ἐν τοῖς ἐπουρδνίοις ὧν Χολ- 

" ςῷ. ἜΤ Ἰουδαϊκίυ ον ζῶϑα αἰνίῆεται. δὐλογία »ὁ ζω καχεύη, ἀλλ᾽ νὶ 
., 1ο πνγϑυμᾳτική. " τί γὸ λέν ; Εὐλογήσοι σε ὁ Θεὸς, εὐλογήσει ζα ἔκγονα τῆς κοιλίας συ, καὶ Δώτι ὁ ,γ. 

εὐλογήσει τίω Ε-Ἰσοδὸν σου, χα  τέω ἐξοδὰν συ. ἐνταῦθα ἢ οὐχ οὕτως, ἄλλα τί; ἐν πασῃ 

εὐλογία πγϑυματικῇ. τί γὰρ εἶς σοι λείπει; γέγϑιας αϑανατος, γέχονας ἐλεύθερος, γέ- 
“ϑνας υἱὸς, γέχϑνας δίκαιος, γέχϑνας ἀδελῷος, γέλϑνας συγκληρονόμος, συμξασιλεύεις,συν- 
δυξαζη, πόρτα σοι ΚΟ Πώς οὐχί χα (ἰὼ αὑτῳ, Φησι, ῳ πόρτα ἡμῖν μ ἰὅπται; Ῥωμιηλξ, 

15 ἡ ἀν ἡ σὰ αἰ ασὸ ἀγίέλων χρρϑσκίω ται, “ποῦ ΔΜ χερσί, αἰσοῦ Τὴν σεραφίμ. σἰ ει 
λείπει; ον παύσῃ εὐλογία, πγθυματικῇ. φϑοίὸν (φρκικὸν ἐγταῦϑω. 1 9 τϑν πεόντα ὄξζλο 
ὄὦκῴφα Εἰ πήν, Θλίψν ἕξετε οὖ ῷ κόσμῳ; ασοῦς τα ἡμας α'γαγῶν. ὥασερ δ (ὦ ὦ τωανις.νγ. 

(ῴρκιχᾳ ἔχοντες, ΤΥ) πγϑυματικϑίν ἀκούσαι ον. ἠδυυύλνηο" οὕτως (ὦ Μ᾽ πγῶ ματικδὼ 
τυγιχόμοντες, οὐ δέώώανται αὐ δἷὦὝ ὑχιτυγχόρειν, αὐ μὴ πρότερον ΔΜ (ἀρκικϑίν ἀὑἰποςῶσι, δἰ 

"κι. 0 ἔξ, ω δυλογία πνῶωματικὴ οὐ τοῖς ἐπουρανίοις; Οὔκ οὖν τῇ γῆ, φησι, χαϑούπερ ΩΝ ἴου.- 

ΑΝ δαίοις, ἴῷῳ αγαϑὰ τῆς γὴς Φαΐγεοῦν, Εἰς γώ βέουσαιν μέλι ὁ γάλα, βὐλογήσει ὁ Θεὸς λάϊτιιγιν. 
" τίω γέω σου. ὠζωϑα ἢ ογοὶε τοιοῦτον, δλλαὶ τί ; Ο αἰγαπῶν με, ζῷς οὑτολοίς μιν τη- Ἰωαν δικγ. 

ρήσει, ὦ ἐγὼ, ἢ ὁ πατὴρ ἐλθυσό ἴθα πὐοϑς αὐτὸν, μονίω “ν αὑτωΐ ποιήσομϑν. Ο ἀκούων δ.“ 59.πικός 
μὺ ὧδ λόγϑις τύτυς, αὶ ποιών αὐ δν, ὁμοιωϑήσιται δ δὶ Φοονίμῳ, ὅς!ς φκοδὸμιησε τέων οἱ- 

25 χίαν αὐτῷ ὅλχι τίω πέτρον, ὸ ἐπνόυσαν ὦ αὔέμοι, ὼ Ἄἄλϑον ὦ ποταμοὶ, καὶ πσφησερρηξλω 

“ἢ οἰκίᾳ ὠκείνη, ᾧ οὐκ ἔπεσε. τοϑεμολίωτ γ5} Ἐχὶ τίωὐ πέτραν. ἡ ὃ πέτρα ποία θῖν, 
δλλ᾿ ἢ τὰ οὐρφίνια πράγματα, τὰ πάσης μεταξζολῆς αὐώτεροι; Ος!ς Ὑ} δῤ ὁμιολϑγήσῃ γᾳτϑ,, λς, 
μέ, φησιν, ἔμκισόϑυϑεν τυ" λυ, ϑοόΐπων, ὁμολογήσω καίγω αὑτὸν ἐμιασϑοϑεν τῷ παίδ9ς μιν. 
τῷ οὖ τοῖς οὐρφιγοῖς. ᾧ, ΟςΙς αἰϑρνησεταί μα, Φρνήσο (4) αὐτοῦ κα γώ οὐ πάλιν, Μαχάρλοι Ματβ.ε.ε. 

30 (Ὁ καϑευροὶ τῇ καρδία, ὅτι ἀΐὶ (Ὁ) Θεὸν ὄψον). ᾧ πάλιν; Μακαθιοι(ᾧ «ωχοὶ ᾧ πνδύ-- Ματϑ.. γ. 
ματί, ὅτι αὐδῇ δβηνὴ βασιλεία Ὑϑυ" οὐρανών, ἡ πάλιν Μακαριοί ἐςε (ὦ διδιωγμόνοι ἔνέ-- γωτθιε.,. 
κέν διχαμοσίνης, 91! ὁ μιαϑὺς υὑρϑυ πολις οὐ τοῖς οὐφᾳνοῖς. ὁράς πὸρνταηρό (ἄν οὐρᾳνοις', οὐ-- 

ϑαμοὺ γέ, ουδὲ τοὶ εἰν τὴ γῆ καὶ πάλιν, Ἡ δὲ ὃ πολίτϑυμα οὖν οὐρανοῖς αὗσν αῤχᾷ, δξ φρυπ.γα, 
οὗ τὸ σωτῆρι αἰπεκδὲη θα, Κύρσμον Ἰησῦν. ἃ πάλιν, Μὲ τὰ ἐπίγήα φρονοιώῦτοες, δνλὰ τὸ ὦ 

43 Οὐ τοῖς οὐρφιγοῖς. οὐ Χρας-ῷ Ἰησοῦ, τυτές!, αἰ σ' Χριςοῦ Ἰησοί οὐ ϑ6 Μωύσέεως ζώ αὐ- 

τη ἡ θυλογία. ὡςε οὐ μόνον τῇ ποιότητ!, ὀνυνιαὶ χαὶ τῷ μεσίτη αἱ] αφέοομϑν ἡμεῖς, ὥασερ 

χαὶ ἐν τῇ «δὲς Ε(ρᾳίοις φησί " Καὶ Μωύσης  πιφῦς ὧν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, ὡς 3.- 

ϑέπων Εἰς μὔὸ τύφιον ΥΩ" λᾳληϑησονθμων, Χοιοὸς ὃ ὡς ἡ ὃς ὄχι (() οἶκον αὐτοῦ, οὗ οἶκός 

ἐσμενήμᾷς. 
4 4 Καθὼς κα ἐΐζήεξα»» ἡμᾶς, φησιν, οὖ αὐτῷ ΕΣ καϊαξολῆς κόσμῦ, ἐπ ήμᾶς ἀἰγίας χαὶ 

ἀκθμῦς κατενώπιον τέ, Ο 3 λέγ τοιοῦτον 651 δὶ οὗ 6ὐ λόγησιν ἡμας, ὅρα 
τῦτα ἡ ὀξελέζατο. αὐζος Οίνιω ἡμῖν ἐκᾷ δώσει ὠκῴα πϑώτα, αὑτὸς ὅ61ν ὀκριτὴς, ὶ ἐρᾷ᾽ 
Διῴτεςᾧ δ,λογηνϑμοι τῷ παΐζος μιν, κληιθϑνομήσοιτα τίου ἡτοιμιασμόζω ὑμῖν βαφιλείδν ματϑικειλϑ, 
Ὑπὸ καζαξολῆς κόσμου. κυ. πάλι, Οπου Εἰμὶ ἐγὼ, ϑέλω ἵνα. ὼ οὔτοι ὦσι. κ᾽ ὡ πάσα ΤἸωανειζικϑι 

δὸν 

Βέ,.γ.ὦ 
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αγεδὸν τας Ὀχιτολαῖς το» ασουδαζει δεικψιώα,, ὅτι οὐ νεώτερα τὰ χαθ᾿ ἡμας, δ᾿ ὀμώωθῳ 

οὕτω τοτυπω», οὐδ᾽ ἐκ μετα μδηείας, ἀλλ᾽ οὕτως ῳκονόμκητο αὶ πσδοώραςο ἡὶ τῶτο " κηδι- 

μονίας πολλῆς, τί ὅβην, εἰν αὐτῷ “ξελέξαο; δζρι τὺς Εἰς αὑτὸν πίσεως ὁ Χ ραςφύς, φυσι, τη» 
κατώρθωστ, ὭΡΙΝ ἢ μέοϑω ἡμας οἐμάλλοι 3 φρὶν ἡ κύσχκον καιταληϑίεναι. ἡ καλώς 

χαζαξολζὼ ΕΟἷπεν, ὡς ὐἰσπῦ τινος ὕψοις χαζα(εξληρθμον μεγαίλῃ αὐτὸν δεικψιζ, χαὶ ς 
δὴ μέγα ἡ ἀφάτον Ὁ ὑψος τῷ Θεοῦ, κὶ τω τύτῳ, δνλ αὐ τω  λμαχεχωρηκότι τὴς φύ.- 
στως, Ω πολὺ ὦ μέσον κτίσματος αὶ κτιςοῦ . αὐαμυνξοαϑωσαν ) αἱρετικοὶ ταῦτα αἰκουον- 

τες. τί ἢ οἰξελέξατον ὦφε ἐῃ) ἡμας ἀἰγίοις αὶ αἰ μοις κατενώπιον ατι, “ ἵνα τοίγεου μι, χιῖνα μὴ 

αἰκγύσοιε, ὁτι ὀϊζελέξατο, τίωυ “πίςιν Φρκῷ νομίσῃς μόνον, νὴ ῷ βίον κοϑϑςϑησι, ἣν τὗτο πω, 

δεξελόξα τὸ, φησι, ἢ ζχὶ τντω, ἵγά ἁγμοι ὠμδν ἃ ἀϊμωμωι. ἐξελέξατο ἐ ἴουδοαύους ποτί. το 

ταΐς; ἔϑγος τῷτὸ, φησιν͵ “ξελέξατο ἐκ ὝΨ' ἐθγων, Εἰ 5) αὐ, 869 ποι ὠκλεέγϑϑϑμοι, τὰ καλ- 

λιςα ὠκλέγϑν᾽"),πολλῷ μῶλον ὁ Θεύς. ὶ φ, ὠκλεγώσαι ἡ ὁ τῆς τὸ Θεοῦ φιλαν,ϑοφ πίας 

τικμήφμοι, ἢ τῆς αὐ δἷι δ δρετῆς. πϑύτως γὸ δὼ (ἂν δοκίμους ξελέξατο. ἐποίησε ἡμᾶς 5 γὰ 
αὐτὸς ἀἰγίοις, λα δὲῖ μᾷναι αἰγίοις. ὡνγεος ἔφην ὁ τὴς πίφεως μετέχων, αἰομος ὁ ὀνεπίλη- , 

πῆον βίον" μετιών, Ἀλλ᾽ ἀγιότητα καὶ Ὁ ὀμεπίληπῆον οὖχ ἀπλιως" Ἐχιζητῷ, δολαὰ τὸ ονώ- ας δ 

πίον αὐτο ζοιούτοις φωνεοΐ,. Εἰσὶ “ ἁγιοι ἡ ἄϊφ μοι, δννν ἐν, ϑούποις οὕτω νομειξόμϑροι, » 
(Ὁ ὥφοις ἐοικότες κεκογια μένοις, χαῦως (Ὁ ζὶ δορφὶς ἿΜ πσοοζατων ἔχοντες, αλλνζι- 

μι δ. κο, οὗτος ζητῴ, αἰνν᾿ οἵους ὁ πο φήτης φησι, Καὶ κτ' τέωυ καιϑαιρότητα Ὑῦν"᾽ χφρων μιν. ποίλυ; 
τίω ἐγώπιον μ᾽ ὀφϑουλ μδυ τὸ αγιωσιωΐω ζυτεῖ, ἰὼ ὁ τῷ Θεοῦ ὀφϑουλμὸς ὁρᾷ. Εἶ- 

σε ὸ τύτων ζῳ χατορθώματα, ὦ παΐλν ἔχι τίω γδῤιν λθεισι, ὼ φησίν' Ἐν α'γαπη, 20 

4 Πρρορίσαςξ μας. Οὐ "» Ὁἰῖσπο πόνων, σα εῖλ' κατορθω μῶν τῦτο αλλ υἱσπὸ 

«ἰγαπης νότε οἰπὸ αἰ γάπης μόνον, ἀλλαὶ ᾧ δἰπὸ δὴ μετέρας “ρετῆς. εἰ γὸ δὴ απὸ αἰγάίπης 
μύγης,ἐγρίω ἁπόνζως (ὁ, ϑίωα, εἰ ὃ ὐπὸ ἡμοτέροις ρετὴς πάλιν μόνης, αἰθ οὴ ἡ πῆρου.-: 

σίᾳ αὐτὰ ἡ πόμτα (αὶ οἰκονομυνϑενται.. αἰλλ᾽ οὔτε οἰπὸ αἰγαΐτης μόνης, οὔτε οἰστὸ τῆς ἡμοτέ- 
Θαφ Φρετής, ἀλλ᾽ δΖ ἀμφοτέρων. δξελέξατο »δρήμαξς , Φησιν "ὁ ἢ ὀκλέγόωϑρμος, οἶδεν 24 

δπῈρ ὠκλέγοταω. οὖ ὠγαῃ, φυσὶ, παϑλορίσας ἡμκαξ. Οὐσνα δ. ἀν᾽ ἔσωσεν ἡ Φρετή, τὴς 

αἰγαίπης μυὴ οὔσης. ΕΞ πε γδβ μοι, τί Παῦλος ὀμ ὠφελήϑη," τἱ ὃ ἀν ἐπεδείξατο, Εἰ μὴ χιπδη᾽ 
ἢ ἀγωϑεν αὐτὸν. ὠκάλεσε, χα) αἰγαπήσοις Εἵλκυσε πσοῦς ἑαυτόν, ἄλλως ὃ, ὁ τὸ τοσώτων 
ἐἰξιωῖσαι, ἀγάπης ἐμ, οὐ τῆς ἡμετέροις “Φρετῆς. τὸ γὃ ἐγωυρέτυς δμέαϑαι, χαὶ πιφεύσαι,ὺ 
«ϑσελϑᾷῷ,, χαὶ τῦτο ἅ εὐτῷ ἰὡ πῇ χαλέσοαντος, πλζυ αλλά καὶ ἡμότερϑν. τὸ ἢ “«σδ4σ- 39 

ελϑύνζας τοσύτων αἰξιωΐσοωι τιμδῇυ,ὡφε εὐλέως Οἰπὸ έηθρας Εἰς ὑοϑεσίλν ἀγαγεῖν, ἰχύρά- 
λούσης οντὼς αἰ γαϊπης. Ἐν αἰγάπη, φησὶ, πϑϑορίσακ ἡμας Εἰς ἡοθασίλν ὁζο Ἰησοῦ 
Χολοού Εἰς αὐτὸν. Ορᾷς “οἰ ογοὴν αὐϑυ Χοιφοῦ, ποὺς σϑοὴν ὀυδυ τῷ παζ)ς: ἐ- 
κεῖνο; πσοϑώρασεν, (ἦτ πσοϑσήγαγε. καὶ ζωτα τίϑυσιν ἐπαίρων ταὶ γολμηιδῥα, καϑούπτρ ᾧ 

Ρωμ. γι14. ἐτέρωϑι φησιν᾿ Οὐ μόνῳ ὃν δνλα αὶ καυχώ ἴθα δχρὶ τί ΚΚυρλου ἡμδὼ Ἰησοδ Χοιφοῦ, μεγά- 35 

λας ὙᾺ ταὶ δυϑών τα, πολλῷ ἢ μείζονα οἷ τῶ ὁ. τῷ Χοιτοῦ δυϑίωα " τί Οὐχ ἔπεμ- 

ψέ τινα 50" δούλων πτοὸς (ὧν δούλους, ὀνλ᾽ αὑτὸν (δ) μονοϑμη. 
Καί τίω' θὐϑυκίλυ,φυσὶ, τῇ ϑολήμας αὐτί" Τουτίς!, δχρρ ὃ σφοθφρωΐς ϑελλ- 

σα! "ἡ δηπθυία αὐτο, ὡς δῤ τις ΕἼποι, αὑτὴ δε, πὸυταηοῦ γὰρ εὐδοκία, Ὁ ϑόλημα 
ὃ πσδονηϑυκνϑρον. ἐς! ΝΣ} ὦ ἀἶλλο θέλημα “ δ, ϑέλημα τοϑ ρον, ὃ μὴ ὐπολέοϑαι ἡσ 40 

εδοτηκόζμ ᾿ ϑόλημα δυύτερν, Φ νομϑίοις κακοις ᾿Σξπολέοϑα!. οὐ Ὁ» δὴ αϑα γκηὴ «ὦ.-- 

«Κορ. ζ.ζ, (ὧν κολαίζει, δλλαὶ ϑέληικᾳ. τοιούτον αὶ χε Παύλε ᾿δδὴν ἰδεῖν, ὡς ὅτθῳ λέγῃ" Θέλω 
«.Τιμ. 4. δ. πλϑζως αν ϑοίποις ἐγ)ὼς ὼ ἐμαύτον. ἃ πώλιν, Θέλω νεωτέρφις γαμεῖν, τεκψο.ϑυ4ν. εὐ- 

δυχίλυ δῶ τὸ ροῦτον γυλημώ φησι, τὸ σφοδρὸν ϑόλη μια» τὸ μ(' ἔχιϑυμίας ϑέλημα,τὸ 

σπίσμα. 
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πεῖσμα.οὐ γὸ χὐδουτήσο μαι ὑκονοτέρᾳ λέξει “οῆσα οἷν σα φίευείας ἕνεκεν ἢ ἀφολεφέρων, 
οὕτω γᾺ} ἡ ἡμᾷς Ὁ λίτασιν Ὁ δε λήματος δηλοιώτες,ζτὶ τὸ πεῖσμα ἡ μδῇ λέρονδν, ὃ δῶ 

μῖν ἵν λύγ4, τῆτο ἐσί᾿ ἀτρόδρα. ἐφίεται,στρ δγα Ἐλχιθυμᾷ πὴς σωτηρίας τὴς ἡμετέρρις ." τίνος δεν 

μὰ ἐγεκεν οὕτως ἡμας ἀγαπά, ὼ πῦϑεν οὕτω φιλᾷ; ἀπ ἀἰγαϑθυτήτος μονῆς, ἡ Υ ΧΙ «- 

5 γαϑύτητός 61. ἄζρι τῷτο, φησιν, Εἰς ὑοθεσίαν ἡμιας πνϑώρισε ϑύλων, ἡ σφόδρα, τῶτο 
βουλόμϑμος, ἵνα ἡ τὴς γαῤῥιτες αὐτο δόξα δυχϑῇ. Κα τίω' εὐδοκίαν τῷ 9ελή- 
ματος αἰὐτι,, Φήσιν, -" 

6 Εἰς ἔπαινον δύξης τὴς γαριτος εἰντε, οἷν ἢ ἐχαφέτωσεν ἡμᾶς ον τῷ ἐγαπηιϑύᾳ; 
ἵνα ἡ τῆς χρρίιτος αἰτυ δοξα δειχϑῇ,Φησιν, ον ἡ ξο«ρέτωσιν ἡμῶς ον τοῦ ἡγαστημϑῥῳ. 

ιο οὐκ (ἱ Εἰς τοῦτο ἐγαράτωσων, Εἰς ἔπτανον δόξης τὴς λϑῥιτος ἐστε, καὶ ἡα ϑείξη- τίω 

νέον λϑῥιν εἰντύ, " μείνω νϑν οὖ αὐτῇ. Εἰς ἔπαρον δόξης. τὶ ὅ31 τϑτο , Νὰ τις αὐτὸν ἐπα 

γέσῃ ; ἥνα, εἰς αὐον δυξασνι ἡμέ: ἀήέλοι; ϑρχαήζελοι; δλλαὶ πᾶσα ἡ κτίσις; κὰ τί τῶτο; 
Οὐοὴν. ανενδιὲς γὰρ τὸ Θῴον. τίνος δξώυ ἕνεκεν βούλεἶ ἐπαιρξαϑαι ὁ δοξάζεσθαι αϑρ᾿ ἡμδίν; 
ὧςε τίω αὐϑϑο αὐτὸν αἰ γα σίω ϑερμοτέραν ἡμῖν ἐγζενίαϑαι.. Ονολνὸς γ δ ἐφίρτω Μ᾽ Ὁ 

τς ἡμδι, δλλ᾽ ἡ τὴς σωτη λας μόνης, οὐ “λ] ανονίας, οὐ δόξης, οὔκ ἄλλου συ δνὸς, ᾧ πάντα, Αἱ αὶ 
τῶτο ποιᾷ. ὁγὺ ἐπαμώδ αὶ θαυμάζων τέων Εἰς αὐτὸν ιν γελμηρϑῥίω, πυδϑσεκτικῶτε- 
ο9ς ἐξα! ἡ ασουδοιύτερος. ἧς ἐλσράτωσον ἡμῶς φησιν Οἵκ Εἶπει, ἧς ἐξ αράσοιτο, δ᾽, 
ἐγϑρέτωσεν ἡμάς᾽ πυτές!ν, οὐ μόνον αἰ οδοτε μόν ἀπήλλαξεν, δλλα καὶ ἑπεροίφοις ἐποίησα, 

" καϑώπερ" ἐν Εἴῶις λαύων ψωρᾳλέον φμα, αὶ λοιμῷ κα νόσῳ διεφϑουρμϑβον,ὺ γήρα,ἃ πε- 

30 να, ἃ λιμῷ, βύϑεως θύμορφον γέώτερϑν ἐργάσαιτο, πόρζω ἡν,ϑοῴποιυς μικϑώτα τῷ κἄλλο, 

σφοδρδὺ ( τίω ανγάυ ἀφιέντα ὑπὸ δ" αϑδειών, καὶ φὰ δὰ μδουγαιὶ τῷ ἡλίν Ὁ αυκρύ- 
τὔλοντα τῆς δΨΜοφϑοιλ μδμ' βολαῖς, Εἶτα οὖν αὐτῷ κιωτο φήσειε τῷ τὴς ἡλικίας ὀῤθ4, καὶ ΚΟ 
τὔτο ἀλυργίδα. «ἰβιξαίλοι ᾧ δέδημα κὶ πάντα (δ) κόσμον (Ὁ) βασιλικόν ὕτως ἐϊξηνοηισε 
τῶ ψυχέώω ἡμδῖυ, αὶ καλλίω καὶ ποϑοινζωὺ ᾧ ἐστέφφιφοι ἐποίησεν. ζχγϑυμούσι ἡδιάγίελοι πα: 

͵ ᾿ ; ! οὐ, -" . ν») , ῳ 
νὐπι 1." 35 φακύκζαι ποϑϑς τίω τοιαυτίου ψυχίω, χα πλοι, πασῶ ἡ ἀλλαι διωαΐ Μμεἰς. οὐτῶς 

» ἡμῶς καὶ ὅχι Ἰηοῤίζοις ἐποίησε, ἑαυξν» ποθφνύς. Ἐπιϑυμήσειγϑ ῥ, φησιν, ὁ δασιλάς Ὁ καὶλ.- 

χε αν λυεσυ, ὅρα γὸ οἷα ασοῦ ττυ Ἰχιολφοη φϑεήόωϑμοι,οἶα κεησρίτωμδμα ῥήμαζρ, φϑεγ- 
χὐρῖθα. γῦ. Οὐχέτι πΆ Ὧν ϑαυμαζοῤϑι, υὑκέι ῷ ὠΐζιῶϑα, ᾿ὁχὰ χὰ ψφοἰνια ὺ ταὶ ὦ τὸς 

ϑρφγοῖς. οὐχὶ σιν ὀκᾷιο Ὁ σται δέον 4}, φαρϑρ, ὅπερ ἂν ΑΖ τὴς τῷ σώματος ὥρας καὶ 
40 πολλῶὼ ἐχᾷ τίω οὗ» τοῖς ῥήμασι σριν . Οιζτοί εἰσιν οἱ πειφοί. ὅρᾳ οἷα φϑέηον.) δὲ μεμιυηρϑβοι. 

"ἱ ,ὺ ἡϑδεκέσερον ὠκεῖνν ὁ ξύματος “μοί! αὐ, Ἔ τὰ ϑιχυμα ςαὶ ῥήματα ἀφιέντος, ὁ καθαρὰ 

καρδία τὼ κοιϑειρϑῖς χείλεσι ματαλοφμθλμονος τραπέζης μωςικὺς τοιαύτης μ(Ὁ πολλῆς τῆς 
λαμασϑότητος ᾧ τὴς πέδρσίας ἡ ̓,σρκέφερον ρμμῶμι ὧν ̓ δποταουύ ὅλο, τω 

Ούλῳ; δὲ ὧν (μωταοσό θα τω ΧΧοις’ ᾧ, Ὁ ὁμολογίας ὠκεύνης τὰς ἀνθ τοῦ λόυΐξοῦ ὃ ἐδὶ 
44 τὸ λουΐζον; οὐνοήσωϑμ ὅσοι διεφϑοίρρι νϑῳ τὸ βαϊῆΐσμα; ἢ ςινα ξωχϑν, ἥα δυωηϑοΐνϑν 

ἀὐο᾿ πάλιν ὀναλαζᾷν. Διδ ἡϊαπημϑμϑυ, φησὶν, ᾿ νι ἢ 

7 Ἑνῴ ἐχοιϑν τίω Σσολύτφωσιν [9 τῷ αἸμοντος τι, ὁ Πῶς εΜ μόνον γι ᾧ 

γδξω "ἐν ἔδωκα ϑαυ μαφῦν, δλλ᾽ ὅτι αὶ τώτω τῷ ζῴπῳ, ὥξε "σφαγᾶσαι αὐτῷ αἰγαπώνδμον : 

πολλὴ ἡ χ πρξολη,. (ὃ ἀγαπώρδμον αἰ ΤῊ μισουμόμων ἔδωκεν. ὅρα πόσου ἡμας Ὧ,- 
49 μᾶται. Εἰ, ὅτε αὐτὸν ἐμισοδιϑμ ᾧ ἐϑροὶἠϑυ, αἰγαπώμϑρμον" ἔδωκε" τίοὐ 'ποιήσει λοι- 

πὸν, ὁτὸν τύτῳ καταλλαγώμδυ δζᾳ τῆργούιτος ;."- Το ὠφεσίν, φησι, Δὰν οἶδα» 

πῆωμν. Ανωϑῳν χώτω κατεισι, το ότερϑν ἡο3εσίθῳ εἰποὶ»ὦ αγιασμον,ὼ αἰκιϑμυξ, 
ὶ τόπο ὃ παῖος,οὐ μιφφών, ζοῦν ὐπὸ Ψ' μεγαίλων Ὠχὶ' ζὰ μικροὶ κατάγων Τὶ λόρνν, δδλ' 
Ὁποῦ μικρών Ἰχὶ μεγάλῳ. αἰών. οὐννν ὃ ὕτω μέγα, ὡς ὃ να ὀχχουθέωῶαι το 

ΝΝ Θοο 

εἱξίδυκο" 

ἐς α; 

ὙΝμιμειις, 



ὧν «. 768 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΞΤΗΝἊΠΡΟΣ 

Ιωκρζ.; 

"Θεοῦ ὑπ δὰ, ἢ τῆρ υοϑεσίας αὶ ΛΜ ὠλλὼν δωρεαῖν τῦτο μφδον, ὦ χοιδὲ Ὁ ψοὐφεί- 
στιοϑα!. μὴ γὰ Ὁ αἀφοϑίωῶαι τϑν" αοδὸ τημάτοων, δλλὰ ὃ μεῖζον, Ὁ ο. 4 τῷ αἵμα- 
τος τοῦ διασοτιχου. δτι.γὸ τοῦτο πολλῴγιᾷξον α'πόύτωι, ὅροι “πῶς ὦ ὡυῦϑα αὐέξέῃσε 

λέγον" . “Κατα δ᾽ στλοῦτον τῆς ριτος «τὰ, τ 

8 Ἡς {αϊδίοσευσιν Θἐρ ἡμαξ.... Πλοῦτος ὦ ἡδ κακᾷιος, πολλῷ ὁ; πλέον ζζέ. ; 
ἧς ὀπύθἰοσ θυσέ, φησιν, Εἰρήμαξ. καὶ πλϑτος, καὶ αύθοσ ὅυσε, τυτίές!ν,ἰφαίτως ἐϊξεχύϑη , 

Οὐκ ψεςὶ λόγω που φιφῆσαιι, ὧν δ .}} ἔργων ἐπειραίοϑηκϑμ. πλοῦτος) 641, πλου-. 

τος τὐϑιέοσεύων, πλοῦτος δέκ ἐν, ϑφρέπων, νλα Θοϑ, ὧςε 'πόρταιχόθεν μὴ 'χόμον αὖ τὸν 

λερίώαι. δεικρὺς Ἀὐ τοῖς Εἰς αὐδέοσείαν ἔδωκ, Ἐψ πείση σοφία καὶ φρονήσεη φησὶ, 

᾿9. Τιωρίσας ἡμῖν ὃ μωφήρλον τοῦ θελήματος εὐ " Τυτίςι, σοφοις καὶ φρρνίμες τὸ 
ποιήσεις τέυυ' ὁντως σοφίλυ, τίω ὄγτως φοϑνησιν.. β(αὶ, πόση φιλίαν ἃ » μυφήφια, 

αἰὐτημεν λέγ. “τῷ ϑέληλιατος αὐτί, φησιν, ὡς αἱ Εἶποι τις, ζρὶ ὧν τῇ καρδίᾳ ἀστῷ ἡμῶν 
ἐγνώρισα, τοῦτο γοῦ ὅδ Ὁ μυφήρλον ὃ πάσης σοφίας τε γέμειν ἢ φρονήσεως. { »,ἡ ζω. 
τῆς τὴς σοφίας " ἴσον ἐρᾷς ν «ἦν' συτίγνὸς ἀξίοις σνζῳς, τότως βῦρεν ὅπως Εἰς πιλρὺ- ᾿ 
τοι μαγαάγῃ. 1ἰ ζωυτης τῆς θὺ μη χϑμίας ἴσον» ὁ ζγϑρός, ὁ μεμεσημϑβος, εὖτ δξαιφνὴς αἰ. ας δεμδίν 
γῷ γέλϑνα. ἡ αὶ τοῦτο μόγον, ὄλλνα' ἡ ὧν τύτω τῷ χαιρῷ, καὶ τῷ το σοφίας ἑώ, ᾧ ὃ ζᾳὶ ξαυ-. 
690. μακρὸς ενζῳῦϑα δῴξω, ὁ λόχϑε, πούς σοφίᾳς ἐμ τῶτο, ᾧ «οἷς σεφοις ἡμας Εἰρ- 
ἀκα». δ 9 πάλιν, Κατωὶ τίω δ δοκίλμ αὐτὸ, φησιν, ἴω πσδλόϑετο οὖν αὐτῷ") 

ες Τουτέςι, τῶτο ἐπεθύμᾳ, τῶτο ὠδινον, ὡς λυ ἄγοι ὀξωαῷν ἡμῶν Ὁ μωςήφιλογ. ποῖον δὰ, 

τὖτο; δὰ δὺο ϑοστον αἴω καϑίσαι βουλέΐ. τοῦτο ὃ γέχϑνεν. . 20 

10 Εἰῤ οἰκονομείλυ τῷ πληρώματος τὴν" χαιροῖν, λμακοφαλᾳιώσαιϑτι (καὶ πόμτα ον 
ᾧ Χεις ᾧ, ἢ ἐὸ τοῖς ἀρανοῖς ἢ (ᾳ Ἰλὶ τῆς γῆΦ «οι 

11 Ἐν αὐτῳ, Απτέοκφῦ, φησι, ταὶ ἐπουφοίνα γῇ) Ὠχιγείων, Οὐρι Εἶχε μέλο κε- 

φελίω, «ἀπὸ (ἢ οὐ (ὃ τῆς δημιουργίας λόγὸν ΕἾς Θεὸρ μδ' κατα ὃ τῆς οἰκοιώσε- 
ὡέ Οὐκέτι, τῆς ἐλλζωικῆς στλλόμης κἀχυρϑήης, λλ᾽ απερασμέϊοι ἦσαν τῆς αἰ πυἀχθῆς αὖ- 23 

τῦ. Εἰς ὀἰκονομίλυν φησὶ, τῷ πλυρωώμκατος Ὑῦ) χαιροΐν. πλήρωμα ΥδΔδ χαιρων ἐὐθ' ὁκά.- 
λέσιν, ὅρα πῶς ἀκοκαἷς φθέγίεται. ᾧ τών πο  γίω πὸ τ παίξϑς δείξας, τ αγο9- 
ϑ.σιν, τίου βομλίζω,, τίου ποροίτέω ὁρμέωυ', τίου ἢ δέρι Τὴν ἔργων κί λύρωνιν ὅζμ ἜΧρι- 
σοδ, ἐδ μοῦ ὄχ κϑτον αὖ τὸν ὀνομάζει. δξολέξατοήμιας, φησιν, ον αὐτηῖ; ̓ ασϑορίστις ἡ- 

καβ Εἰς ὑοϑεσίαν Δ ψ' Χολσού [μοῦ ΘΟ ἐς ἀὐτον, ὶ Εἰς ἐππαρνον. δόξης τῆς χόδιρος ἀὐτν, οὖν 30 
γὉ!. ἫΝ ἘΒΕ ᾿ ΈΈΕΒΧΖΚΕΙΣ , τ" ᾿ εϑνϑν τίω φψιπολύτρωσιν δέρὶ τῇ ματος αὐτι ἰὼ ἀσοϑέϑυτο εἰν ἀὐτῳ Εἰς οἰκονομκίοιν 
αὖ πληρώματος Ὦ χαιροδ, ὀϑακεφα λαιωσαοϑαι τοὶ πό ται» ᾧ Χριφῷ. ἡ" οὐδῶ μι: 
ὀζρχόνον αὐτὸν Εἶπεν. εἰθὃ, “, αὶ ὃ, ὀχ, οἰ σκόνου φρὴν, ὄδϑι “πο τρέπει. ῶ προῖγ- 

μα, ἰφϑφχόμϑμος γ,θύθέως τὴς ὑλττολῆς; 2. αὶ τῇ ϑελήματος, Οἧπε, τῷ παῖξ34. ὁπα- ὁ, 
τὴρ γλυλησέ, φησιν, ὁ ἰδ δὐήργησεν, δ, οὗτο ὅὴ δ, ὁπατὴρ ἡϑελησεγτὴρ ονεργείας ὠκχτὺς 19 

δρινο ἐδρ᾽ ὅτι Τ᾿ ὁ ψος ἐγήργησε,τῇ ϑελήματος αἰπεφέρηται ὁ πατήρ, δυλαὶ κοιναὶ παῖς 
ᾧ οὔ αιότα. Γαύτα γὺ Οἐμαὶ σαὶ 41, φησι, καὶ ταὶ σαὶ, ἐμιαττλήρωμα ἢ ἘἜχαιρων ἡ πτι- 
ορισίᾳ αἰὐτν ἐμ. ἐπεὶ δ πόρτα ἱπραξο ὶ δὶ ἀπέλων, ὶ 4.5 πα φνῦμ, ἃ χν νό. 
μφυ, ᾧ Ορεδὲν πλέον ἐΐμετο, δον ὠκιυδυωθυον Εἰκῇ γελμλοϑαι δῦ, ϑε9 πος, Εἰκῇ πα- 

ρἤηϑαι μάλλον ἡ ζχϊ κακῷ, πόμτῶν υἰπρλλνρθῥων ἀπ'λώς, μαιδονως ἢ Ἐχί τοῦ χατα- 496 
κλυσμοῦ, θῆρα ζυυτίω “ἢ οἰκριομιίλν δ δῦ ἀλῥίς, ὧςε οὐδε ἰχῦ, μοδὲ μα τίω αὐτ' γε-- 

νέοαϑαι. ὃ πλήρωμα Ὑῇ χαιβοδγ ὠντο λόγή, ἃ σοφίδν. πῶς ει ὅτε μεξλιςα, ἔμελλον αἷ- 
πόλλυαϑαι, τῦτε διεσώϑησοω. . ὀμακρφαλαιωσοιοαϑαί, φησιν. τί ὅθι, βμακαφα λαιώσαος; 
(μωάναι Ἐ,σλιω δολαὶ αρουδάσωμϑμ ἐπεὶ αὐτῆς ϑρέρβιι πῆς ἀἰληδείας: αὐἶδρὶ ἢ ὁ νόσωι 

χὰ 

“(.πείγτηλῃ 

χδεμῆ 



ΕΦΕΣ. ἘΠΙΣΤ. Λογιβ, 769 χεν ἀ. ῷ 
δ᾽ ἡμῖν, Ὁ ὁ ὦ τῇ (μωωνλείῳ ἀψακεφαλᾳίωσις λέγε), ὦ τα “19 μακρῶν λολύωϑμα Εἰς 

βεαλν συφ' ὅλαι, κα κ᾽ πδύτα τα χε ἀολλωών λέλθυϑνα (ἰμτομως Εἰπεῖ. ἔς! ἅ δου ἡ τῶ- 

τὸ. τῶ "ὃ ΕΥΡῚ μαικροὺ χρόνου οἰκονομόμϑμα αὐεκεφαλαιώσευτο ω ἑαυῷ, αντες!, (υέ- 

πιμε. λόγϑν γοῤ((ωτελών, κ ὼ (ἰευτέμψων ὡ “ικσιοσμύῃ, κὶ ὦ ὀχψια «Ἑωέλαζε, Ὁ! ἕτερα Ρωμ. θυκη, 

4 στε’ σέϑνκειτοῦηο ἐξῃν λϑακεφαλαίωσις. ἔς! ἕτερόν τί δονλούιϑμο, ποῖον τῶτο; μίδν κε- 

ἴω φαλέω ὥπασιν᾽ ἐπεϑηχε ὃ χατὰ σείρκα Χελτὸν, ῥα θλορ, Ὦ δύιϑεῦποις, τυτέσ! ἡ αήέ- 

λοις μίαν Ξρχίω ἐδωκενγξ αὐ ϑεύήποις, τοῖς δὴ πὸ κατα σεύρκοι τοῖς ἃ 5. Θεὼν Λόγν ὡς αὐ 

«ἰξεοἰκίας τς Εἴποιτὰ ἄ σα,ϑρα τὸ δὲ ἰούρρε ̓ἐχούσες, αὐφκοδὸμιησῳ τίω οἰκίον, του- 
εἰήϑεκιν" τέριν ἰσχυφ»τέρὰν Εἰργείσει, ἰανεντέρλν κρηπίδὸν ὑπειϑηκεν ὅτω ὦ οὐ ζυυϑα ἀϑυζ ὑ- 

ἐμή. 10 πὸμίδρ γγαιγε μφαλίω " ὅτω "ὃ ἂν κω ψωσις, τως αν “λροιο αχρι(ὴς (υαφίω, 

ὁτὸμ “τῶν μία ὥπόμτα αἡϑείη χεφαλίω, (μυδεσμὸν τινα, ἀναγσον ἀγωθῳ Ἢ ἔχοντα ; 

στωύτης τοίνιου ἀξιωθέντες δωρεάς, τοσοιύτνς τιμῆς, τοσαύτης Φιλαν,ϑοφπίας, μη! 
κοιταιαυύωψϑρ τὸ τὸν δυεργετήσαιντα, μὴ ἐς κενὸν τίου τοστεύτίω δέν ποιήσωρϑυ, ἀἥέελι- 

κὸν βίον ξχιδειξω θα, ἐπελικίω ρετέω πολιτείδν, ναὶ δέομαι ὁ αντιζολώ, ἵνα μῆ εἰς 

14 κρίμα, μωιδ᾽ Εἰς καιταίκριμον μη.) ζιζᾳ πάντα μὴν, δολ᾽ Εἰς ᾿ἰσπίλφισιο ἐγαϑών, ὧν 

Ἄροινο παγίς ἡμαξ δχιτυχῷ. 

"πμίνλνον 

Δογ. β. ΕΝ Ω ΚΑΙ ΕἘΚΛΗΡΩΘΗΜΕΝ ΠΡΟΟΡΙΣΘΕΝ.- 
τς κτ' πσθόϑασιν τῷ (ῳ παγταὰ τὐνεργϑεώτος κ' τὼωυ βουλίω ποῦ ϑηλήματος αὖ- 

20 τοῦ, ι} Εἰρ τὸ ἐγ ἡμαξ Εἰς ἐπανον τῆς δόξης τ᾽, «ὄν". «σερνλπικίζς 
-ῳ ῷ Χροιςῳ' 13 Ἐν ᾷ μ ὑμεῖς αἰκουσαντες τὸ λϑλϑι τὴς ἀληϑοίας, 8)- 

αὐέλιον ὃ σωτηρίας εὐ μδν, ὦ ᾧ ἡ πις ὥσαντες ἰσφρκγίεϑητε ᾧ πυϑύματι" 
ἐπαγίελίας τῶ αἰγίῳ, 4. Ο ὅδ  ἀῤραρων τὴς »νερνμμίαρ ἡμδ), Εἰς α« 

χϑ 
΄“πολύτρωσι τὴς οὐθεποιήσεως, Εἰς ἔπαινον “τῆς δύξης αἰντν. 

τῷ; Ανταχοῦ “πίω ἀφατοι πᾷ Θεοῦ φιλάν,δόϑαίαν ἐασονδοισειν : 

: Παύλος τίω «δὶ μας σγΐξαι ὡς αὐταί διιυατὸν. ὅτι Ὁ» μ( κᾧ, 

ἀκειξείας οὐ οὐχ δὶ δή τε, ἀκουσοὶ τί Φησιν αὐτές" ὨΔ βαΐϑϑος πλούτου, Ῥομ ἀκ ,γ" 

καὶ σοφίας, νὼ γνώσιως Θεοῦ" ὡς ὀἀὐεξεέρειωηο ᾳῳᾳῳ κριμῴιτα. 
ἀζυ, κι αἰεξισφίανοι αἱ ὁδοὶ αὐζςυ, ““λίω δλλ᾽,ὡς δή τὰ ό-ἰ 
ςῇ, δείκρεσι. ᾧὶ δξῶυ ὅβιν δ λέγη: ἐῳΨ ᾧ καὶ ὀκληρωιθηκδὺ 6ῤο- 

οθλεϑεντες. Εἶπεν, ὀξελέξατου ὑμαξ , αὐωτίρω, ὠζολω φησιν, ἐκληρωνηώδῳ. αλλ 

ΚΝ, ὁ κλῆρος ([μωτυχίας ποραγμα ὅθιν, ὁυ παεϑαιρίσεωρ, σϑεῖὰ Φρετης («γνοίαρ. 
,νὐτῇ γὸρῷ Ῥπητυχίας ἔχε, )νὸ ἕν: "“γωρότες πολλάκις ἀφεὶς, ἂν φεσενος αξίνε. λο ἡϑυ,τάς- 

395 τοῖς Εἰς μέσον πϑρηγα)ν ) ορϑν πῶς αὐτὸ ὁ δίορθουται. πσξϑοριοθέντες, φησι, ζν πόϑϑεσιν 

τὸ τὰ πόρτα οὐνερηϑεώῦτος᾿ γτεςμν, ἐχ ἀπλώς ὠκληρώϑηνδι, ὥσπερ 5 συοδ' απλως ἐξ. ΠΝ 

"ὼν ἐλέγηνϑν (Θεὸς γὸὸ ᾿ ὀκλεξα μϑρμορ)" συ 'ἀπλαῖς ὀκληρωλημϑμ (Θεοργϑ ὁ 3 Χληρῶε 

σείᾳϑμορ) ἀλλάκῃ, αγλ)εσιν. τοτὸ ὑ οὖν τῇ τξ 3 Ρωρφίοις, λιφολῇ γέαφων φησί Τοῖς Ρωμ.". ἂε 

μΣ δ πσολϑασιν Κλ τοῖς οὖσιν. ἃς χ᾽ ὀκάλεσε, τύτος ᾿ ἐδιχαιωσέι, ὃ ὃ 98 ἐδικαίωσε, τοτυςῚ 1 

«40 ἐδόξασε. πσολτερον ξὐπων, τοῖς Φ ̓ πολι Μλυτοῖς οὖσιν ̓  ὁμο( Χ ζ) ὁ φξαρετον Φ ωρὸς 

τοις ἄλλοις διλαίσαι βουλόμδνος, καὶ Χὴ Κλόρον ἐπει,ῶςε ὦ αὐτεξούσιον μη  αφελέαν. ὅπερ 

ὅθ τοίνων μαιχαελότητος μιδλλον αὑτὸ τί ϑησιν.ὁ γὉ κλρ99 οὐκ ϑἰρετῆς. ὅθι, ἀλλά ως “ὦ 
Ἴς ὀποι, ((κυτυχίας ὦ ὡς ὃν ̓ἐδλογερφυίρν “λνουδῥου ἡ μας ; ἐξελέξατο. τὸ ὃ ὅλον Ὅτ τς 

ποοϑαιρέσεως πὐδϑορλοϑίντας, αὐτέριν, ἑαυ τω ὠκλεξζαδμος αἰφώρμσιν᾽ δή, ἐωρρὶ ἡμᾶς 

Οβεγίοι, ἴοι. 3. Τιι φρὶν 



κιν α. 770 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ ᾿ 

φγὶν ἢ δμέαϑαι χεκληρωμδμοις. θαυμα φὴ γὙᾺ ἡ τὸ Θεοῦ ωρόγγωσις, ᾧ πόρτα Εἰδῆα 
τρὶν ϑιυέσεως αὐ ΨὝῥ. σύ ἢ ϑα πῶς πϑυταχοῦ «σου δύοῦ ποιζται δεῖξαι, ὅτι σύν ἐκ ματα- 

γοίας, αλλ ὀϑωϑω αὶ ποραγμαζᾳ ὅτω τιτύπωτο, ὥςε μηδὲν ἡμᾶς ἔχεν ἫΨΜηιουδαίων .- 

Μανθον, κδ, Ἀριῆον χὶ τοῦτο, ἡ ὀζᾳ τῦτο πόρτα αἰ τῦτα ποιᾷ, πῶς δξυ φησιν αὐτὸς ὁ Χολτος, Οὐκ 
τς Τρπεσξάλξυ, Εἰ μὴ Εἰς τὰ ὠρόξαταζα Σἰπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ; ᾧ πάλιν τοῖς μα,ϑη- 5 “χιἀπιρίς 

Ματϑ., 4. σῶς ἐλελν, Εἰς ὁδὸν ϑνοίν μη ἀπέλϑυτε, ὁ Εἰς πόλιν Σαρδϑεν Μ᾽ μω) Εἰσέλιϑητε" ὁ 
Πρεξειγιλς, αὐτὸς δὲ πάλιν ὁ Παῦλος λενμ" Ὑμῶν ζω α!αγκα)ον ποοῦτιν λαληϑίωναι ῷ λόγϑι τῇ 

Θεοῦ" Τὴ, 5 ἀπωθῴοϑε αὐτὸν,  οὐνι αἰξίνς κρίνετε ἑαυΐζοις, τὴς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ ςρε- 
φύδϑα Εἰς (ᾳ' ἔϑνη. ὁχὶ γὺ τϑτο αὖύτα λέγε, ἴα μῆ ὡς ἐκ πἰέργϑυ γομείσῃ τίς ὅτο 

γελνηοϑαι. κχτ' παρ λϑασιν, φησι, τὸ (α πόρτα οὐερχϑέῶτος κτὶ τίω βουλίω τῇ ϑελήα τὸ 
μαΐζος εἰτυ; τυτέςιν, Οὐ εν κ᾿ ζα ύτα ἐνήργησε, πόῥτα λίωϑεν ὀζρτυπώσας. οὕτως αὖ -- 
τὸς ἐπάγή τὸ τέλος χτὶ τίω βουλίιω τῷ θελήματος ἀστῦ, ὥςι οὔκ Ὁ), Ἰουδαῖοι ἐυ 
“ὐϑόσαίχον, αἱϑ τὖτο ζῳ ἔϑνη ὀκαΐλεσεν, συοὲ λυαγκαοϑεὶς, συυνὸ ἐξ ὠκχεἰγων ὁρμηϑείς. 

Εἰς τὸ {ἢ ἡμᾶς, φησιν, Εἰς ἔπαρον τῆς δόξης αἰστνν ἴοι ἀσορηλπρώζος οὐ ᾧ Χοὶς ᾧ᾽ 
| ὡῷ ὦ ὑμᾷς ἀκούσαντες (Ὁ λθ»νντῆς αἰληϑείας, τὸ θυ αγίέλιον τὴς σωτηρίας ὑμδιϑ, τυτέρι, τῷ 

δὲ ὃυ. ὅρᾳ πϑυταχοῦ αἴτιον πλύτων ἡ νόνϑμον ῷ Χορ, ᾧ" οὐδ μού τὸ τῷ αἰσαουρχοῦ χ'ὐδμὶ 

Ἀζρ κα ὅγομα, Οο᾽δ' τὸ τῷ ὀζακόνου " ὡασυερὴ ἀλλαχοῦ φησιν Ἑζραίοις γράφων "Οὐ πάλαι λάλή- 

. σεις ζοῖς πατράσιν ἡμδ" ὦ Οἷς ἀσζόφύταις, ἐπ᾽ ἐσώτωι γ᾽ ἡμερων ἐλάλησεν ἡμῖν οὖν 
ἡ, τιτίέρι, δὲ υοδ. (δὴ λθγον φησὶ τῆς ἀληϑείας, οὐκέτι (δ) τῷ τύπου, συ ον (ὃ τῆς Εἰ- 
κόγος. Ὁ βαγίδλιον τῆς σωτηρλας ἡρϑίν. αὶ καλώς ἐυαγίέλιον εὐρ' σωτηρίας καλέ, ὃ ̓, 29 ' ὕ 

«σοὺς φδνόμον αἰνῆσϑμος, ὃ ἢ, πτϑϑς τίων μέλλουσαν κόλασιν. Οὐϑνν Ὑ)Σ ἀλλο ἐφ! ὃ 

κήρυγμα, δλλ᾽ ἢ σωτήθίας ἐναπέλιον, ὁ, τι τιὶς αἰξίους ἰπύλλυαϑευ Οὐκέτι ὡὐπύλλυσιν, Ἐν 
ὶ ἡ πιςεύσαντες ἐσφραγίοϑντο οὖ ᾧ πνεύματι τῆς ἐπαήελίας τῷ ἀγίῳ, ὃς ὅθ1ν αἰβῥαζων 
τὴς κλυρϑνομίας ἡμδ,. πάλιν πολλῆς τρδϑνοίας διζγμᾳ τὸ σφραγιαϑίοδαι " ἐν τὸ ἐφο-- 
ολαϑέωσαι, Οὐ εῖδ' πὸ κληρωϑέοαι μόνον, λα ἡ τὸ στρ σαι γιοϑέμαι. καϑοπερ γ»ρΕῖ ἧς 15 

β τοιρ' λαγϑνζς ἀὐτω δόλους ποιήστιεν, ὅτω ἡ ὁ Θεὸς ἀφώρισιν Εἰς τὸ πιςιύσαι, ἐστ ροι- 

γέσεν Εἰς τὸ κλιηρϑνομῆσοι τοὶ μέλλονζᾳ. ὁρὰς πραἷς, αγδϑϊόγτος ὃ ἡ, όϊου αι ματοις αὑτοῖς 
ποι εὅἕως (᾽ γὸ ἦσαν εἰν τῇ πυρλγνώσιι, Οὐδενὶ ἦσαν δῆ! λοί " ΩΦ: ἐσφφραγίαϑησαν, δῆλοι 

| σεοόνάσι, δλ᾽ οὐχ ὡς" ἡμᾷς. ἔσονται γ»»πλίω ὀλίγων δέλοι, ἐσφφρα γίαϑησον χαὶ (ὦ χα ὑμῶ, 

Ἰσραηλίται, ἀλλὰ αἰϑρο μή, καιϑαΐπερ τὰ βοσκήματα αὶ ζὶ ἀλογα, ἐστρρᾳιγίάϑημϑυ 39 
ἢ ἡμᾷς, δ᾽ ὡς ηοὶ, πγθυύματι. " ἃ 81, πνϑύματι ἐπαγζελίας ; ἥτοι ὁτι κτ' ἐπαηφλίδν αὐ- 
τὸ λάξομν, δυο Εἰσιν ἐπαγίελίαι, μία τὰ ΥΜ ἀσοοφνἊ), ἐτέρρι 5" ὐπὸ τοῦ χινὶ 

Ἰφηλιβ. κῃ. υἱοῦ, Οἱ 4 ΟΜ ασολφη Μ᾽ ἄκουε τῷ Ἰωλνν λέγϑννς, Ἐκγεώ στὸ τῷ πνθύ ματός ἐν αὶ 
πᾶσαν (σῤκρι, ἡ ποῦ φητθύσουσιν (ὦ) υἱοὶ ὑμδιυ,ἃ αἰϑυγατέρες ὑμδῇι) κὶ οἱ νελνίσχοι ὑμδίο οἱ- 
σεῖς ϑονται, ἢ (ὦ) ωρεσξύτερϑι ὑμδῆυ ἐνύπγια εἰγυπνια ϑήσοντωι. ἄκουε ὃ πάλη τῷ Χοι-}5 

Πμεξ. «ιν. φοῦ λέγοντος Καὶ λήψοαϑε δυωα μιν ἐπελθόντος τῷ αἰγίου πγθύ ματος ἐφ᾽ ὑμας, ἡ ἔσεοϑε 
“μοι μἰὔϑτυρες ἔν τε Ἰερφυσα λὴμε, ὶ ἐν παῖσγν τῇ Ἰουδαία, ἡ Σαρδρεία, ᾧ ἕως ἐοούτα τῆς γῆς. 
χατοι ἐδγ!, φησίν, αὐτὸν ὡς Θεὸν πιςευϑώωαι, Φλλ᾽ σέκ οἰπὸ τὸτν διορίζεται, ΔΛ ὡς 

Εὔμε. αὐϑὶ θυ, ϑούπου ὀξετάξει, ὥαστρ Ὁ τῇ πσρϑς Ἑώρᾳίοις, λέγων να ὅζῳ δύο πορογμάταν 

αὐμεταϑέτων, ον οἷς αδυωύατον ψεύσκοϑαι Θεο, ἰογυροὶν Οὐ Ῥαίκλυσιν ἔχωρϑν "οὕτω χαὶ οὐ- 40 

ζῦϑα τεκμήθλον ποιήται τὴς γ᾽ υδηόντων ἐπαγελίας, ζαὰ ἤδη διδονϑῥα. ὁζῳ το ᾧ ἐῤ- 
ῥαθώνα χαλᾷ, ὁ γᾺ  αρῤβαξων, μέρος Ἐ2) τῦ πϑμτος. ἡἠγόροισε τὰ πῦρ ἡμϑδ τίω σωτηοί- 
ἂν τίω ἡμετέραν ὶ ἔδωκεν ἡμῖν αἰῤῥαξοδια τέως ὄχ τί ὅδ μυὴ ὃ ὅλον θύθέως ἔδωκεν Τὴ" 
μηδὲ ἡμῆς Ὁ ὅλον Εἰργασα θα. ἸΩχιφούσα μδ΄ τῶτο Ὡοχὴ ἔδωκε ἡ αὐτὸς ἰμοον 

΄ - ὙἘ{ 0 



1, ἰὸν ὺ 

᾿ χγυδηρία 

χρίων 

ἘΦΕΣ. ἘΠΙΣΎῪ. λογ. β. γι 

ὁτὸν τίω πιςῖν δίῳ ὙΜ ἔργων δείξωυϑυ, Ὅτι ὦ πὸ “σοϑε  ϑησι᾿ μώλλονἢ Ν ἀλλίω ἔϑω-: 

χε τιμώω, χω ἰδἰδναῖμμα, ὦ πάλιν ἀγλλίω πέχετο. χαθαπτρ Εἰ πόλεμος εἶν, ἔϑγεσι 
πσοὺς ἔϑνη διδῦασιν ὀμιήρ5ις" οὕτω ᾧ ὁ Θεὸς ἐδωκεζδυ {0 αὐτῷ, τς Εἰρωνρὰ Ὁ ἊΨ ασυν- 

δῶν: ν πέχυθϑν, ἡ ὦ πνῶμα ὃ ὦ ἀγοι ὃ δὲ «υιψ, ὦ ὙΣ ὄντως πνϑὺ ματος μιατέχοντες ζσει-- 

2 ον 11 α ἐῥαξων τῆς χλοιρϑνοιιίας ἡμδὼ ὅφ. Οιοῦτος ὁ Παῦλος ζυΐ » οὐ τεύλον ἤδη τ ὁχᾷ 
γεγάλιδμος, δ9κΧ Ὄ ἠπείγετο, ὼ ὥδιε πὶ οὐθυδε ἀφᾷαι, δ ἐφεγέν. ἐτίέεριρ »Ὲ» ὀφϑαλ- 

μοῖς ἑώρᾳ, παντὰ (Δ) νοι μεταφήσας ὠκᾷ. οὐ ͵ μετέχάς ἣν ρλγμάτων' αἱ 9 τῦτ χαὶ 
ΤΗΝ ρημάτων ἐχπίσηες. Εἰ ἰ μετείχουϑῳ πάντες πνεὺμαλος, ὡς μετέχην! ἔδει, ὃ ὧν οὐροι- 

γοῖς ῥωρώρδν, κ ἡ τω ὠκξκαταςασι. αρραξωνἢ ἢ). τίνος ἔφ ἡ τῆς ̓ πολυτρώστως, τὴς κὔδέ- 

1ὸ ποιήστως. ἡ 12} καλτιραι ολύτρωσις τότ ὐζ. μῶν ἃ γα ὺ ὦ κόσμῳ δῥαφρεφόμε- 

9, χα! πολλα ἡμίν ἂν ,ϑοϑπινά συμεπιαήει, κα Ὁ κῷ ᾿ ἀσιξών ἐ ἐσμεν" "5 ̓ καιϑαιραὶ ὑὐπνλυ: υ- 

τξωσις, ὁτὸψ μτε ἀἰδρτήματα ἢ ἢ, μιῆτι παϑν αὐ ϑεῦπνα, μήτε ὀϑαμιὶξ κῷ πάντων 

ὥκϑυ, τὸτε 641, γμῶ ἣ ̓αῤῥαξών. τ "» χα νοῦ αὐ ὝΨὝ αἰπέφημδμ. οὐ ὙῤΌοι ὃ πολίτευ- 
μι ρδ ἐλὶ ἡ τὴς 5. καὶ νιῶ ὀκτός ἐσμέν ΤῊ ἐνωώϑθα" πάρριχϑι γδε ἐ ἐσμεν χαλ νιῶν, 

ις εἰς ἐπσινον τῆς ϑύξηοι «ὐτν. (μεχ, λῶν Ὑδτὸ τίϑησι. ῴ ϑυπότε; 'δπι ἱκανὸν πλπρνφορῆσαν 

ὧν αἰκουονζρε. Εἰ ἊΣ ἡ μϑδυ ἐνιχέν, Φησι, ζχῦτα ἐποίει, οὐχ (ὦ ὀὐαμφίφολον᾽ Εἰ: 3 

. δὲ αὐτο, χα ὥςε τέων αἰγασωσιωύω αὐτῷ δέξαι, ὦ ὥπερ τινα “ μὗρτυείαν, αἰτίαν πϑησι 

τῷ μὴ ἂν ἄλλως ζοωταὰ νέϑαι" ᾧπερ χα ὅπ Κι} ̓ σρρνλι αἴω χα κάτω ὁραΐμδν 

λεγθρδνα, Ποίησον ἡμῖν. δὼ τὸ ὴ ομαῖ σι χα πάλν αὑτὸς ὀΘεὸς ἰλ εγε, Ποιαΐ ἕνεκεν ἐμού. ὙΔμ μη. κα, 

{τ ἃ 

10 τὴ ὁ Μωύσης, Ποίησον ἡμῖν δγὶ τὸ ὑνομά σῃ, Εἰ χαὶ "μηδενὸς ἐ ἐνέκέν ἑτέρων, πλυροφορᾷ κα σι μη, 6. 

τῦτ ὧν αἰκουονζῷς [7 ̓ ἀνίητι, μα ϑενζῷς « 01ί δ των οἰκείδν αἰγαϑότητα πώτως ποιήσει, ὦ.- 

περ ἐπαήέν. έτω. 

Αλλὼώ μυὴ ῥᾳϑυμϑμδυ αὶ αἰκευοντες, εἰγδρὺ ἢ δ ἑαυτὸν “ποιᾷ, Εν ὅμως ὼ τα "τῷ ΠΘΙΚΟΝ 

ἡμῦν ἀποτᾷ. Εἰ γὰ κἂν" δυξαζοίαι μᾶ δοξάσω, Φηδὶ ἡ (ᾧ δξαϑενοιωτές μὲ ὄξνϑε- “.8κσ (, λ- 

Ὗ᾽ νηιϑησον.), ὠνοησωι δι, ὁτί Ὗ ῳ πολυ Ὅπως, ἐπαρός Ἐ41 τῆς δόξης τ; ἃ δ - 

ἕϑροις σῶσαι, διλλ᾽ ὀκείνοις τοις, ΚΙ ὅ ἡνέϑιο φίλας, μείνανίαι φίλες" ὡρεἰ πάλι 

Ἐχιτίω «σεϑτέραν ῦραι ἐπόμέλϑε οἱεν, πτσιν νιν Εἰκης μμαϊ τέων. ἕτερον γροίκῖ ἐς] λυΐζνν, 

Οὐδὲ καζαλλαγη πάλιν ύτερα, δλλα, Φοξεο:ς ω ὀκδὸην κρίσεως, ὃ πυρὸς ζϑλος ἐαϑίοιν 

“μέλλοντος τοις αἰ ἐναμτίοις εἰ γὴν μέλλοιμὸμ αἰεἰ ἄν ἀμοντες αὑτῳῖ ἀξιούαϑαι τον ἀυτῷ 

40 συγνω γωμκης,ου ; παυσύμβα ἐ ζϑραίοντες ὁ αϑρυπῆουδμοι,ς ἢ : χείρας γενέμωνοι, ὺ πεπηρωμϑβοι τῷ 

ἡλίου ὃ ϑιχσηοσύνη ρα νορδίου. βούλει λαςφν Τὶ ἀκτῖνα ανοίγϑυσοῖν συ τοὺς ᾿ὀφϑαλμοιᾷ; 

καλὲς ἀΐϑις ἐ ἐργάσαι, ὑγες, ὀξυδὲρκ ἦν ἐδείξε σοι ὦ Φως τὸ αἰληϑινὸν, ἄν γπάλιν ἀὐ' Φφυ- 

γον, τῷ σχότει ἰσρήσδρα μα, τἰς ἔσαι ἀπολογία; ποία συιώ μι; συ μία, λοιπὸν" μέ- 

σοὶς γὰρ ὅφην αῤρήτα τῦτ σηβάξον. ὅτε ζ Ὁ» οὔκ ἤδεις ῶ Θεὸν, ὀϑραίνων αὐτῷ, ὁ ὁπώσ-- 
4 δή ποτέ τίγώ αἰσυγ ὠμόν Εἶχες᾽ ζει ἣ  ἐγάσω τῇ τῆς χρ"σύτητος χϑὰ Ῥ μδτος, αὐ πάλη αἰ. 

φεὶς πα Φ ἔμετον ἔλθης ᾧῷ σαυτν, Ουοὲν ε ἔτερϑν, δλλ ἢ μεγάλε μίσους χα) κατα φρονή- 
στως ὀκφέρεις σημᾷα. οὗ, Φητιν, ἀλλ ὑαὺ τῆς Φύσνως αγαγκάζομαι. φιλωώ ἃ (ὦ δίευ 

ᾧ ΣΧ ολςὸν, ἀναγχαζομα, ὃ ὃ “σὺ τὴς φύσεως. Εἰ ανα γκζων αὶ ̓ βίων αὐπσουδύεις, ἕξεις 

συ ΐι ὠμυ" Εἰ: ὃ ὑπὸ ῥαϑυμίας χαταπίπηεις, οὐκέτι. φέρε δῶ, ἐδ δι τϑτ ὀξετασως- 

40 »ϑι, πῦτερον ὅξ αάγκης ὃ βίας ᾳ αἰμδρτίματοι γύ ἢ Ὅσο ῥαϑυμίας ὺ ὀλιγωφίας 

πολλῆς. οὐ , φονᾶνσεις, φυνί. ποία τῦ .» ααύγκη, ποία βία; ; βία Δ δὼ ει ὃ Φοιβύων. ἧς 
.»» ἐν ἡιδι ἐλορο βαῖ ἰσαι ξίφος Εἰς (Ὁ Δφιμὸν τῷ πλησίον, ὲ αἱμείξαι τίω δυξιαν; 

Οὐ ΕἾς. ὁρᾷς. ὅτι ποιωυαντίον, λϑάγκη δ αἰμῶρ τόρειν μαλλόν ὅ61 καὶ ὃ! βία; εὐνέϑηκε νὰ 

ὁ Θεὸς φίλιον τῇ φύσει τὴ ἡμετέρα, ὥςε δδλήλυς ἀγαπάν. ΠᾺΡ ὙΟῥ, φησι, ζωονἀ “γα: 
Οἰιεγίο, τοι,. 3. ᾿; ἌῸΣἤ 

Ἐδρε"κζ. 

πω γ. 
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“πα ὧδ φμϑιον αὐτῷ, ὺ λύ,ϑοϑπος ῷ σλησιον αὐτῷ. ὁρᾷρς “τί πσοὶς τίω Ξέρετέωυ ἔχοιϑν 

στὸ τῆς Φυσεως ς ἀτέρμιαται ; ὃ ὃ τῆς κακίας Ὡᾳ φύσιν ἔβῖν; ; Εἰ ἣ τα μάλλον 

χρκτεὶ, τὴς πολλὴς ἡμδῃ γωθοίας τῶτο τικμιήξλον. «5 ῶ μιριγαύειν: ; ποία ̓ λὐώγκη "πὶ τῶς- 

τὸ ἀνγή; γα, Φησιν, ἢ τῆς Ἐχιϑυμίας τυραννίς. χὰ τ, Εἰπε μοι. ου γε ἔνε! τῇ ὁ οἰκείᾳ κα- 

 φλαϑε γείναμκι, "ὦ; ποιῦσαι τίω τυρφινίδα. διλλ᾽ ἔρως μὲ τς λαμθανει τῆς τὸ πλησίον, ᾿ 

φυσι, γωναικὸς, Οὐκέτι τύτολϑαίγκης. ἔρως γ οὐκ ἔςιν αἰαΐγκηβ. ο εἰ)ὶς ἀμαγχ φι-- 
λᾷ, λα «έραιρέον ἃ ἑκοντὶ, ὃ ἅ᾿ ὅζυ μίγνυοϑαι, λἀὐάγκη ἴσως Ὁ 3. τίωδε φιλῷ, ὃ ᾿ 

τέωδε, Οὐκ ααγκηφ᾽ σϑοὶ ὥπϑυμία μίξεως Ω Ὡόλγμα ν δλλα κεγοδοξία, αὶ ὕδρας, 
ἐ πέρᾳ τὸ μι ὅγυ Ἱζυφή, ποῖον Ὑ)Ρ, Εἶπε μοι, Κῷ, “τ λὴ ἫΣ δ94, τίω κατεγἝνηεΐσει, τω 

| κ χϑηωνὸν οὖσαν παιδοποιίας Φωτίω ἐχῳνἡ ὁ τω οὐκ ἐγνωσμένωυ. οὔκ ἰςε, ὅτι αἱ ' (ἰωή- 10 χιχοιγηηῖα 

ήαι ς᾽ Φιλίας Φκ]οίσιν; ὦσε οὐ τῆς Φύστως 691. μη ̓αἰτιαῖ τῶυ Ἰλιϑυμίαν. ἡ γδ ἔχι- 

ϑυμία δὰ γάμον ἐδόϑε, θὲ παιδοπειΐαν αϑῬεοξϑη, ου ΟῚ μορίαν, συϑδ δζαφϑοσαν. ἵ ἰ- 

σασι κὸ ὺ ( ὑόμοι τοῖς ὃ αὐάγκης συγνωσκειν αγοδο τήμασι" μάλλον δὲ Ουνὴν ὅ61ν αἰμδβτη- 
μα δ λὐάγκης γοομδμον, ὦ δυλαὶ ποτα στὸ ὑζρεωρ. οὐ γὰρ οὗτως ὁ Θεὺς τίωυ Φφυσιν ἐ- 

δυμμιουργησεν, ὦ ως αἰαγκἕω ἐχφ αἰδὸ τόμειν᾿ ἐπι Εἰ τῶτο ἐὦ, κόλρσις οι ὦ. ΑΨ Ν᾽) 13 

κτ' αναγκζω καὶ βίαν Θεὲ" ἡμῴς ἀπαιτούμδῳ Ἄθορν, μήτιγε ὁ Θεός ὁ οὕτω φιλβνϑ.»- 

πὸς ϑαγαῦλος. αὐλλὰ τἰ, ὃ κκλιίλειν, αγαίγκης ὅ61; γα, φησιν, ᾿ Ὁ» πιία τϑτο ποιή. κα ΠῚ 

πενία ἐργαζειϑαι μᾶλλον αγαγκαίξει, ου 'κλέτηωιν. ἡ πενία τοίγνεω τοιουδν τίου ποιή. γῇ γὺ 

κλέπβειν, ξὐργίας ὄφήν᾽ ἡ δὲ πεγία Οέκ ϑρργίδμ, ἀλλαὶ ᾿φιλοηθωχίαν τίζιειν Εἴωϑεν. ὥὧςι ἵπφιλογνίω 

ὁ τῦτο ῥαϑυμίας 84. αὶ ὧδε μαϑνς. τἰ Ὁ, Εἰπί μοι, δυσχλώπρον, τἱ δὲ ἀἰηδέφερον, 20 

ζβώ νυκίρε αἰγρυπγοιωῦτα αὐξώνναι, κα Οίχοις δίορυῆειν, Ὁ οὗ σχϑτιι ιβαδίζῳ, χαὶ ; τίω ψ- 

χίω ἐχῴὸ ῳ χέρσι, χα τσϑἧς φόνον οἷν τταῦθαι ἢ καὶ τρέμειν ̓  χαὶ πεϑνηχέναι τῷ δίει, ᾿ 

πῦνοις ς αρλσέχειν κραϑημιφελιοί, χα ἀσφήνοίας Ὑὐπολαυεν μῷ ̓άδέίας; ;τῶτο εὐκολογ' χαὴ 

ὅτι τῦτο εὐκολον, Φῷ πλείους τῦτο πραρισιν, Ἢ ̓ ὀκῷο. Ῥᾷς ὁτί κυ φύσιν Ξ ἣ 1 Φρυτὴ, 

ἴα φυσιν δὲν κακία, χαϑαί περ νόσος κα γϑ ἡ υγεία; ; τί δὲ ὦ ψεύδεα, χαὶ λπορκᾷν, ἐ: 

ποίδν ἀν υγοι ἀγακίω: σε μίδῳ, συν βίλν, ἀλλ᾽ ἑκόντες Ὁ πῦτο ἐρχριῶδα. αἰπιτού- 
μεθα, Φησιν. ἀπιρού θα, (7 βουλϑ ῖβα. ὀξεῶ γὰρ πὸ τὸ Ὁ ἔσπου πιςιύεεϑω μᾶλ.- 

λονήμας, ἢ " στὸ ΝΜ ὃ ὅβκῶν. ΓΝ τἱ γ, Εἰπέ μοι, τοῖς ἅ ᾿ φυδ" ς ὀμφύοισι πικιύομδυ,κἷ 

ὦ “δεῖς ὅρκων πίροις ἡρνύ θα τὸ ; ὁράς ὁ] οὐδαιμο χρεία ὅρκων; δὼ ὁ ; δᾷῴα Επῃ, φησι ᾿ 

Ω ἀφεὶς ὅκωνπισιύω ̓ σοί δὲ συυὶ Αἴθ᾽ ὅρκων. ρα «ἰξιῆο οὗ ὁρκος, χαὶ τῦτο μάλλον «- 39. 

πισίας, ἢ πίφεως τεκρυήδλον. ζ) Ν᾽ ὀὐχολον ἢ) “σοὺς ὃ ὁ ὀμόσορ,, , Οὔκ ἀφίησι Ὦ δξαι ϑ- 

λαβείαε ἔχειν ὧφε ὁ μάλιξα (μωες ῷ ὅρκῳ καχρλμδβος, ὧι ἐδαμοῦ τῷ ὅρου τίω 
γ2θν ἐχᾷ ἀναγιαιαν" ὁ ὃ ἡ μηδαμοΐ κεγθημδιος, . αὐτὸς ἐὐτύῖτη τῆς γρείας Ὥἰὐπόλαῦει. εα χ δὲ 

ὀρχϑυ ποῦς ὃ πιχεύξοϑαι λϑιπτον οὐδαι με. ὁραΐμϑῳ ΔΩ τῷ μι ὀμνύοντες οὐτῶι μοιλ- 

λον πιφεύονται!. δλλα τί, ὦ δ ὑδριφὴν ἐ), λὐάγκης ΠΥ ναί φησιν. ὀγορϑυμὸς ὀξανγή, ὦ φλέ- κς 
ὙΑ. οὐκ ἀφίησι τίωυ ψχίω ἡρεμῷ. οὐ τῷ ϑυμαῦ ὅφιν, ὀρ ,ϑοφπε, λα τῆς μικρο- 
ψυχίας ὃ ὑξείξειν. Εἰδὲ ϑυμοῦ ζω, πλύότες δῤ,ϑφ ποι ὀργιξόρϑμοι, οἷκ αὐ διέλειπον ὑ- 

(ράζοντες. ϑυμὸν ἔχομϑμ,, οὐχ νὰ ὑξοίφωμδν ἐὧρ, πλιναὶν, λας ὁ ἀμδοτμονζᾳς 
Καιφρέφωνδν,, ἱγώ δζμνιτω θα να μὴ νωϑεῖῷ ὥνϑυ. ὥασερ ᾷ κἐίξνι ἐγκαιται ἡμῖν ἢ λυμὸς, 

ἵνα Κ᾿ τῷ Ὁ ἀζμθολν βρύχωμδι ὧν ὀδογζα, ἵνα, ι σφοδροὶ ὥνϑυ πσοῆς αὑτὸ οὐχ ἧμ ῥνα καὶ ἀλ- 40 

λήλων "ζῶμϑμ. ὅπλα ἐχοιϑν, οὐχ Ῥαήμας “ αὐτῶν πολεμφνϑμ, ὃνλ να ΚΡ τῷ πολε-. κ ἰαύμ, 

μίου χθω ῖθα τῇ πϑρτϑυχίᾳ. ὀργίλος Εἶ,έσο χ᾽ ἣΝ «εϑρτημάτων" Ἢ σαυτῇ ὁ ποιούτος, 

ἐλιπλπῆς "ἢ ψυχῇ, μαειζεδ (, μωυειδὸς, σφοδρὸς ἔ ἔσο κριτής καὶ πιχρ ὡ δικαφὴς ἢ τοῖς οἷς ας Ἀφ 
καίοις αἰμδοτήμμασι. τῦτο Τὰς ὀργῆς τὸ κέρδορ᾽ τα τῦτο ἡμῶν αὐτίω ἀγέϑυκεν ὁ Θεός, " 8) 

αἶλλ᾽ 

4 
5 πὶ 



ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ ὙΤ.. ΔΛογ.(, ᾿73 

αἰ)λ᾿ ἡ αῤπαγή δξ ὀυαΐκης ὅν εὐϑαριῷς, ποία γδῤ ἀνάγκη τὸ αὐπαξάν, εἰπτέ μοι; ποία βίαι 
ἣ ι καί . ἊΣ ᾽ν 3 ε ΝΜ ᾽ 

πενία, φησὶ, ποιῷ καὶ τὸ δέος ΤΡ αγαγχαίωνδζα Ἐν δῶ οὐκ ὀφείλεις αῤπαζῳν.κ")}} «- 
σφόλύς ὁ τοιοῦτος πλϑτος. σὺ ὃ ζω τὸν ποιᾷς, ὥασερ αἱ ΕἾ τις ἐρωτηϑεὶς, τί διέ ποτε εἰς ἀδει. 

μοι ἴᾳ ϑεμέλια, Ὁ οἰκίας καταξαλλοι, ποι ὅτι δι ἐ κρυμὸν δχρὶ Ὁ ὑοτον δα τϑη ( δῶ εἰς 
Η] 2 ᾿ "»" ! . 3 ’ὕ ἘΕΕΕ ! ΞΈΡΕΙΣ Ι Α 

4 ἀμμονούκ ἐγεφίω καταξαλλειν αναςρέφει γᾺ αὐτὰ ζαχίως Ὁ) υεέτὸςφ ἡ πνϑυμίώτα Ὁ 

ἄνεμος. ὧφε Εἰ πλουτῷν ϑέλεις, μὲ πλιεονέκ]οι᾽ (ἡ πευρσὶ βούλει κοραδοιῦωι πλλούτον, 

ϑίχαιον ΚἸήσαι, Εἴγέ τίς 681 τοιοῦτος. «ἦτ γ᾿ υϑύει, καὶ βέξαιος ἔφηκεν᾽ ὁ δὶ μὲ τοιούτος, 
Ὀχίως ὐπόλλυται ἢ αἰ οαφλείρεται. πλουτῷ ϑέλεις, Εἰπέμοι, ᾧ τὲ δὴ) ὠλλων λαμι- 
(αὐεις: αὶ μέ τῶτοσέκ ἔςι πλϑτος,'διλαὶ τὸ τὰ ἰδγα, κατέχειν. "ὁ ὃ τὰ ἀἰλλότοια ἔχων, 

αι ἰμάπα τὸ Οὐκ αὐ ἐη σλϑσιος ἐπεὶ ὅτω γε αὐ ᾧ (ὦ πὰ σηολκοὶ πωλοιώτες, ἱμάτιον τὴν ἔψρων λαμ- 
Ολύοντες, Νὴ) δυπυρώτερϑι Ἂ πλοισιώτεροι πόϑτων λέγϑηο δ" καίτοιγα αὐ δμ 81 τίως' 

ΡΥ δ ((9.ς αὐτῶν χρκλούνϑυ πλοισίοις. τ δήποτε ; ὅτι ᾳ δλλόπρια ἔχουσιν. εἰ »δ ὁ Ἢ 

σαὶ ἱμάτια αὐ τυγχόμει, δλλ᾽ ἡ δι μ σέκ αὐδμ" 61 ὶ ἡ διμυὴ αὐ, δλλ᾽ ὅτε πλυ- 
τος οὐχέςν. Εἰδ τὰ συμιξόλαια διδόυϑμα οὐ ποιᾷ πλοισίους, δζκ' ὃ ζαχέως ἡμας αὐ δἷῥ);: 

15 ἀἐφίξαεϑαι, τὰ ἐξ αὐῤπαγῆς πῶς ποιᾷ πλουσίοις "ΕἸ ἢ ἡ ὅλως ἔιϑυμᾷς πλουτν(οὐ γὺ 
ὀμαΐγκης ὦ πραγμα) ζῴος ὠἰπολαύσοαι βουλόμϑμος πλείοιος ; εὐβα ζωης μακροτέρρις; 
ἢ μδιυυ (ἢ τοιούτοι[ζαχέως] ὀλιγϑηχθόγιοι γίνονται. “πποδλαΐχις γὸ δίκίω διδύασι τὴς εὐρπα- 

,,πὶ γῆς χα! τῆς πλεονεξίας, (δ) ἀώρον θοίνατον, ἡ" ὃ ΥΥ κτημῶξ μὴ ὑπολαύσαι, δρλλὰ μὲ 
χρὸν καὶ τίω γέεννδω ἀπελϑῷ λα(ξόνζῷ᾽ πολλάκις ἣ χα ὡὐσὸ τῆς τρυφῆς, καὶ Ὑπὸ ἫῊ πὸ. 

χνέσιεπα- 20 γῶν, καὶ Ὄἰσπτὸ ΤΠ Φοϑντίδων" γόσυς τεκόγτες αἰπτώλον», ἠξουλόμδων μαϑᾷν τίνος ἔνοχεγ ὁ 
τισντα  γλούτος διεαασυυδὰις αἱ τοῖς ἐν, ϑιοόποις. χαίτοι ὁ Θεὸς ὅζρα τῶ τῇ φύσει μέδον χαὶ ὅ. 

μον ἔϑηκεν, ἵνα μηδεμίδμ ἔγωμϑμ ὀμαίγκξυ τῷ (ὃ πλοῦτον ἔχιζητῳι, δῇ ἐνὶ ἱματίῳ, ἢ καὶ 
δυυτέρῳ αἰδέξαλλεοϑαι ὦ σώμα ὠκέλῥυσε, χαὶ «ὐδιῆοὔ εὶ χρεία ἀσοϑς τίω σκέπίω. «ἰ- 
νος ἕγεκεν τὰ μωοία ἱμώτια, καὶ ταὶ σητέορωζᾳ ; αὐήξον ὡρισμένον 681 τὴς γαςρὸς, καὶ πέρᾳ 

15 τυτῷ δοϑὰν ἐξ ἀνάγκης διίφϑαιρε τὸ πὸ ζώογ. τίγος ἕνεκεν αἱ αἰγέλαι, ἡ τα ποίμψια, ὼ 

αἱ "δ κρεωῖν κατακοπαίΐ; μιᾶς ςέγης γοήζορϑρ. τίνος ἕγεκεν (Ὁ ταϊξίξολοι, ἢ ζὰ πολυτελῆ 

Μ οἰκημῶδ, ἵνα γύπες ὶ κολοιοὶ χατοικῶσι͵ (ἦσ' πύνζῷς διποδύεις ν χα πόσης Οὐκ ἄξια 
ἫΝ ζαῦτα γεόνης " πολλοὶ πολλαχις Εἰς τύπος, ὃς στον ΕἾδὸν, κίοσι ἡ λίθοις πολυτίμοις ἢ 

Ἀνοδὲ ταῦτ , ͵ , ͵ ἢ ΝιΨΠ»Ρ»» Ι , κ»λΔὶ »Ωλ "ν,͵ τολώκιο,ὖ οἰκϑδὸ μή ματο ὄξαςραπἼοντα καιτεργοίζονται. τί γὸ Οὐκ ἐμιηχμήσαιντο; αὶ ΘΟ εὴ αἰὐὶ ἀ.- 
ἰλόδν, 230 πέλαυσαν, συ ὲ ἄλλοι ἡνές. ἡ γὺ ἐρημία οὐκ αἰφίησιν ἀδθιῤ ἀπελϑεῖν᾽ αὶ συ οὲ οὕτως αἷα 
να  λίθες , ΡΝ "»Αὶ ε ν" ,ν " 
τλυήίμοιρ, ἡ Φιςτντ. οβαὰς 01] σχοὶὲ χρηματισμοῦ ἐνόχεν υΐζᾳ ἈΚ ἢ ἀλλώ χαγτῶν σπούτων, ώ- 

νοια, χα) ἀλογία ἢ κενοδυξία,, αἰτία ; ζω, «οδακαλώ, " φύγωρϑι, ἵνα ἡὶ ταὶ ἄλλα φυτίν 

διεωηϑώδμδῳ κακὰ κὶ ῬΜ ἐπηγίελυϑρων ἀγαϑών τοῖς αἰγευτεῶσιν αὐτὸν τυχᾷν ὠ Χοωιςῷ 

ἴησϑ ῷ Κυρίῳ ἡμῶν. 

Ἀ φυγῖν» 

39 , 
Λογ.γ. 5. ΔΙΑ ΤΟΥ̓ΤΟ ΚΑΊΓΩ ΑΚΟΥ͂ΣΑΣ ΤῊΝ ΚΑΘ᾽ 

ὑμας πίσιν ον εις ᾧ Ἰησῦ, ᾧ τίω ἀγάπίν τἰω Εἰς παγίς ὧν «- 
γίοις, τά Οὐπειύομϑι δυχσριφῶν καρ υρδυ, μνείω ὑμδ] ποιούνϑμος 

ἔχι τὰ παϑσιυχῶν μϑ, 17 ἵνα ὁ Θεὸς τού ΚΚυσίου ἡ μδὲυ Ἰησῶ Χοιφού,ο 

49 πατὴρ τὴς δόξης, διῴῃ ὑμῖν πγθῦμαι σοφίας χαὶ  ποκαλύεως ὧν Ὀπηγνώ- 

σει ἀδρῦ 18 ΠΠεφωτισμένοις εν, ὀφϑαλμοις τῆρκαρόδίας ὑμϑ Εἰς τὸ 
Εἰδέναι ὑμαξ τίς ὅθιν ἡ ἐλπὶς τὰς κλυήστως ὠδου ὼ τίς ὁ ττλοῦτος τῆς δὸ--. 

, ἕῃς τῆς κλωιρϑνομίας εἰὐυ εἰν τοῖς αἰγίοι, 19. Ἡ τί τοι αϑρθάλλον μέ- 
γῖϑος τῆς διωάμεως ἀΐ εἰς ἡμας «δ πις’θλονζῳς κτ' τίω ἐνέργειὰν 

Οἰεγίοί τοπι, 3 Τίς 3, κράτους 
, 

ἐν αἱ 
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774 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
! “, " 9.0»»" , ! ,,. ν “»», 

Ὀλυτ βρο ἀὐδυ, 20 Ην οφϑήργησεν ὧν τῷ Χριφ'ῳ, ἐγείρφις αὖ.- 
τὸν ὧκ νεκρων. ΝΞ 

ΩΣ: Υδὲν ζῶ ἴσον δὴὝῥῷ ατλιαγχνΩΥ Μ᾽ ὐποςολικδίν, συοὶν ὅμοιον “τῆς συμι- 

4: ἂς πα γείας καὶ τὸις Φιλοφοργίας ἐγῥετο τῆς τοῦ μακαρίου Παύλῳ, ὃς, 
θ᾽. , πασοις αὐτῷ ζις θὐχακ' «ἰῷ πόλεων ὁλοκλιήρων ἐποιφ το ὶ δόμων, 

ἐμὰ ἡ »" γἹ ἡ πᾶσι τῷ.» »φάφει , ὅτι θυχσρατῶ τῶ Θεῷ ζῇ ὑμδυ μνείαν ὑ. 

δ Ρ, Ψ δ ποιούνϑμος (χὶ μ᾽ προσευχῶν μιν, οὐννοήσουτο ὅσϑες Εἶχεν ὦ 
ἄγ» ΟἿΘ ω τῇ οἰ ονοίᾳ, ὠνὰ μφηοϑίωαι ἔρον ζῶ "ὅσων ἐμόμγη» οὖ πῆς βύχωης, 
αὐ ὠηόμτων β),σραφῶι τῶ Θεῷ, ὡς αὐτὸς ζὰ μέγιςα δἰορυετύμϑδρος. δὲ πῶ τό, φησι, ιο 

τατέρι, δζρ, Ὁ μέλλον, ἡ ταὶ Οἰποκείνϑμα ἐγαϑοὶ τοῖς ὀρθαῖς πις’ θδλοισι καὶ βιούσιν. ἀἰξιον 
( ζὼ δ) χ)σριφεῖν τῷ Θεῷ ὸ αἷαῷ πότων δ αὐτυτηργμένων αἾ᾿ το τῳ δὰ λό. 

«ϑούίπων ρει, ἢ πσολτύτυ, ἡὶ ΚΙ ζωῦτα᾽' ἀξιον ὃ δ»σραφεῖν αὐτῷ καὶ ἱπαρ' τῆς πίξεως 
Ὑπ πις θυόγτων. ἀκούσει, φησί, τίω πίει τίω χα ϑ᾽ ὑμας δῥ τῷ Χοιοοῦ, ἡ τίω αγά.- 

πίω πίω Εἰς πόρία τοις ἁγίοις. πϑωταηρό ((ουαἰπὔει αὶ συγκολλῷ τίου πίσεν καὶ τίω «ἰ.. 15 
»οἰπζω, ϑαυμας ἕω ὦνα ξωυωφάδαν. ὁυ ζοις Κχιχωολάς φησὶ μόγον, δλλαὶ ἡ πόρζζ. ἐὺ 
ποιύομαι θυλαϑαςῶν αἰ ύμϑδὼ, μνείλυ ὑριὸν ποιούμϑμος (χὶ τσϑησευχῶν μαι δίῃ, τί 

ὐρακαλάς: ἴα ὁ Θεὸς τῷ Κυρίου ἡ ρμϑίυ Ιησῦ Χοκςοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δόξης διῴη ὑμῶν πνεῦμα 
σοφίας ὃ ὑποκαλύψεως, δυο ἀξιοῖ ἀὐφες μαϑῷ, ὡς “οὐ μοαϑεῖ, (χὶ τίσιν ἐκ λήϑησαν, 
ὦ “τοὺς α΄ πηλλάγησον Ὁ ποτέρων. Φησὶ 3 αὐτὸς αὑτὰ τοία "ηπώς δέω δ91 τοία; 20 

Ὑ δὲ μ ϑηόντων" ἐμ μάϑωμδν. ὙὭπο' Α γὁ ΤΨ' ἐποκειρδῥων αἰγαϑών (ὃ αβρατοᾷξ “κ᾽ 
αἰσῷῴφυη πλούτν αὐτο Εἰσό θα" ὑπο 5 τῷ μαϑεῖν τίνες οντες πῶς ἔχις" θύσαιμϑμ, τίὠ Ὁ» ἵα 
δυύαμιν ἀντ ὃ τίω "αὐϑεντίαν ᾧῷ τοις ζχὶ τοσύτῳ γϑόγῳ δλλοτοιωθύνταις Ἐχιςρώψαι. Τὸ ποπίω 

νὰ α εϑενὲς τῷ Θεού, συ οὐ τερον δύ, ϑόῦπων Ὁ61. ἀἰσπο γὰ τῆς αὐτὴς διωάμεως,αἰφ᾽ 
ἧς (ΣΧ οιοον ἤγειρε, ὁ ἡμαξ Εἴλκυσε ποὺς ἑαυτὸν. ἡ ἐυ μέχρι τῆς αὐαςείσεως καὶ διωώω.- 15 
μις, δλλαὰ καὶ πολλῷ πλέον᾽ Καὶ ὠκαΐϑισεν ἐν διξιά «ὐτῷ, 

λι Ὑπερβνω πάσης Ἔρχης, ᾧ ἄξοισίας, ἢ δεινά μεως, ἡ κυρλότητος, ὸ πλῳτὸς ἀό- 
ἐἰϑτος ὠομαζομϑῥον" " | 

225 Καὶ πύμτα τ ἐταξον νἰ ανὸ τοῖς πόδας αὐτὶ ἡ αὐτὸ δωκε κεφαλζωὠηί αι σὸρμ- 

τα τῇ ὀκχλησία, ' 
23 Ηρ [0] τὸσῶμα «ἰτν,, τὸ πλήρωμα τῷ ζᾳ πϑώτα οὖ πᾶσι πληρϑυρμϑβου. 
Μεγαίλων ϑιτως μυφπερίων ᾧ Ὀυτοῤῥήτων ἡμῶς ἐποίησε χονωνούς. ἢ ζαῦτα ἄδλως ἐκ 

θνι μαϑεῖν, ἢ ἡ πνεύματος μετίηντας αἰγίου, ἢὶ πολλῆς Ὡτολαύονζας Ὑϑριτος, δα τῦτοχαὶ "ὦν 
Παῦλος ὅτως ἔυχεται᾽ ὁ πατὴρ τὴς δόξης, Φησί, τοτέςιν, ὁ μεγάίλᾳ ἡμὴ διδωκώς αἰ γαϑεί, 
ΡΣ ΥΜ κἰ αυυκείνϑμων ἀεὶ αὐτὶ χαλᾷ, ὡς τὸν λέγῃ" Ο πατήρ Ψ οἰκτιρμϑι, ἃ Θεὸς 15 
παῦσης χρ᾿ρακλήσεως, ᾧ πάλινὁ ἀσοηφύτης, Κύρλος ἰοὺς μεν, ὃ βοήθα μια. ὁ πατὴρ τῆς 
δόξης. οὐκ ἔχει ἐπ᾽ ὀνόίκατος αὐζῷ χροχφῆσαι, ὁ πϑρταχού δῦξαν χαλῷ, ὅπερ πάσης δὶ 
λαριαγϑϑτητος ΤῸ ἡμῖν ὀνομᾳ ὃ πορόσηρρεία. ἰδοὺ τῆς δόξης, φησὶ, πατὸρ, “88 Χρι- 

φοῦ, Θεός. τί δῶ. ἐλῴῆων τὴς δόξης ὁ ἠὸφ ὄνον Οὐ οδὶς οὐσὴ ἐμ μαινόμϑμος Εἴποι τῶτο. 
δῴη ὑμῖν, τύ τέριν, ἐγῆθαι πίω! ὀζκλοιαν ὑμῶν ὶ αϑατ]ερώσοι. οὐ γον ὅδιν ἄλλως ζῦτα, 40 

39 

«. Κοι..,8, μαϑεν. Ψυχιχὸς ἡ δὺ ϑεοϑπος ἐυ δόχετω χεὶ τὸ πνεύματος ᾿" μωθία δ αὑτῷ ἔβην. αβὰ 

α. Κορ: 6, "- 

πνϑυ ματικῆς σἹ σοφίας, ὕα ζῷ πγϑυμοτιχα νοήσωρϑν, ἵνα τὰ κρυτῆονϑμα ἴδωμδν. ὠΐδ τὰ 
πϑὸμταΣποχαλύτηηει, μωςήρλα μέλλει διητείοϑει Θεοῦ. «Μ 5) μιυφηθίων τοῦ Θεῷ τίω γνω-- 
σιν τὸ πγεῦμω οἷδε μῴγον, τὸ  ῷ βώϑη ἀντ ἐρθυνωών. οὐκ ἀήόθλος, οὐκ ὀρχάγίελορ, οὔκ 

- ἰλλη 



ΕΦΕΣ. ΕΠΙΣΤ. λυγ. γ. 779. τα. 
ἀλλη τις κθιφὴ διώαμις σ᾽ ψη,τυτέςι, γϑύισμα ὑμῖν αἴδίοοι. Εἰ ἢ σιποχαλύψεως ἧτο 

μὲν ἐπ, αἰἴϑιῆη λοιπὸν δ᾽ λογισμοῦ αὶ εὕρεσις, ὁ γὸ (ὃ Θεὸν μαϑῶν, ἡ" (ὃ Θεὼ γνοὺς, 
οὐκέτι ἰδὲ συνϑενὸς α μιφισξητήσει ᾿ Τίνι ἐρᾷ τόδε ἀϑδιώατον, καὶ τόδε δυωνατὸν, καὶ πῶς 
τόδε ἔγρετο. μ᾽ (δ Θεὸν μαϑωμϑυ,ως Εἰδέναι γοὴ, λυ ( Θεὸν μαϑωμϑμ χϑ' οὗ μα. 

4 96 δεῖ, ἽΡ ἰστοῖ τῷ πγεύματος, οὐκέτι «ὐθὸ συγ ἴινος αἰ μι φισξητήσομϑμ. δ χα τῶ τὸ φησιν, ον. 

Ἐχεγνώσει αἰντεϊ πεφωτισμένους τοῖς ἐφϑόη μους τῆς κοιρδίας ὑμδψ, ὁ μαϑῶὶν τί 681 (Θεός, 
οὐχ αἰπὺ τὴν" ἐπαγελιων αἰμφισξητήσει, ἐυχ αἰχὸρ Μῆδον ϑιμονϑῥων ἀπιφήσει, οὖς 
“(ταὶ (ὦ δώ δυϑίώαι ἐς πγεῦμαι σοφίας καὶ δἰποχαλύψεως. πλίω καὶ αὑτὸς Ὄυτῆ 

λογεσμών, ὅστε δυυύαται, χατοισκέυαΐξει, αὶ οἰστὸ Τὴμ δυο πναρξλύτωι, 24) ηὺ ἃ 
10 ἡδὴ γινόνϑνα ἔμϑηε λέγφν, (5 οὔπω συμίξ αὐτο ὡἰπὸ “Μ᾽ δμομῶμων ζῳ μὴ “βνέμϑμα πι- 

φούται δή, ᾧ λέγω Εἰς τὸ Εἰδίνα ὑμαξ, φυσι, ἐς ἔδιν ἡ ἐλπὶς τὴς κλήσεως αὐτῷ, ἔτι 

μη ἀδηλὸς "ΤΥ φφυσιν᾽ δλλ᾿ οὐ τοῖς πιφοῖς. τὸ τίς ὁ σιλούγος τῆς δόξης αἰντῷ τὴς κροιοϑνομίας ἐν 
τοῖς αἰγίοις. ἔτι ὁ τῶ.» ὠδυλον. τἰ δα λον;οῖι ἔχις" θύσωϑμ ἰπο' τὴς διυνά μεως τὴς αὖ.-- 

τῷ, ὅτι ἤγήρε () Χελσόν. τῷ γὸ αὐαφῆσοου νεκρὸν πολλῷ ϑαυ μασιώτερον τὸ πεῖσοι υχας. 
15 ᾧ παῖς; ἐγὼ τῶν πειροίσο και ποιῆσαι Φανέρϑν. ἄκουε γοῤ. ΕἾπεν ὁ Χειοὺς τῳ τεϑνεώτι, Ἰωὰν. "αι μγ. 

Λαάζαροε,δοῦρ9 ἐξω, καὶ ἐνλέως αἰ πνἤχουσιν, Εἶπεν ὁ Πέξος Ταξιϑᾷ, αγαΐφηϑι, χα! Οὐ» Πραξοθιμ. 

ὀυτᾷπεν. ἐρᾷ αὑτὸς ἐν τῇ τιλθταία ἡμέρα, ᾧ πόὐτες αἱαςήσονται, ὦ κ᾿ τοσύτυ τοίχοις, 

᾿ ὡς Οἱ ἔτι ζώντας μὴ φθίσει Ους κοιμηϑώΐζας, ὡς οὐ ἀὔμῳ, ἐν ῥιπῇ ὀφθωλμοδ πόρτα 
“νέοϑαι ἃ (ἀωϑραμῷ. χὶ καὶ τῷ πιζούσαι, οὐχ ὅτως, λα πως; ἄκουε ἀντὶ πάλιν 

29 λέλγϑντος, ΓΙοσαίκις ἡλόλησαι Ὀχισωυαγαγεῖν ζοὶ τέκνα ὑμδῇν, ὶ σύρε ἡϑαλήσαιτε; ὁρᾷς ὅτι λυκ, ἐγιλϑ. 
τῦτο δυσχολώτερϑν ; ὥφε στὸ τῦ τυ τὸ πὸρ κριτασκθυα ζει, πολλῷ γὸγ 81 λογισμοῖς 

δ, ϑοφπίνοις δυσκολώτερον κτϑαϊρεσιν πεῖσοι “τῷ φύσιν ἐργασαοϑαι. Ὁ 5 αἴτιον, 
τως αὐτὸς ὅτω βουλε) ἑκόντας ὑμᾶς διυέωϑα; αἰ γαϑούς, "ὥτως Εἰκότως Εἶπε τὸ ιὐρούλ- 

λον μέγεθος τῆς διυνάμεως ἀδὸν Εἰρημᾶς ἐδυὶ πιζεύοντας. ὅτὸ γὰρ πὐδόφῆται συυὲν ἡ.- 
γυσοῦν, ὅτε ἀγίελοι ἡ Ὡρχαήελοι, ὅτε πάσω κτίσις ἡδρατὴ, ἢ ἀδροιτος, [ ὁρατὴ (ὦ εἰς μέσον 

παδοκειμϑρη,ὰ μα ἰοώουσου χειοριγῶ γῆσοαι!, αἰδροιζος ἢ πολλή,] ὠκονόμῳσε τίω αὐτῷ παρϑ- 
15 σίδρ τότε, δεικνὺς ὅτ ϑείας γφηζε τὸ πησάγμα διινάμιως. πλοῦτον δόξης. τυτέρη ἀ". 

Φφατονδῦξλυ. ποῖος γὸ λθχϑς τέω δόξὸμ ὠκείνδων τοδοκ φῆσαι δυνήσεται, ἧς (ὦ) ἅγιοι τότε 
μαϑέξοισιν ; συτιιίς᾽ αἰλλα γδύιτος ὀντῶς διᾷ τσϑϑς τὸ τίν δζαάνοιλν μαϑεῖν χαὶ ὅλως ἀκῆνα 

οὐ μακρϑὲνγϑιώ να δίξαοϑαι. νὰ δ ἤδισοιν ἡ «σοότερ9ν, ἐξούλετο ὃ γιοῦ πὰ ον αὐςβὺ 
μιαϑεῖν ᾧ σαφέξερον γγώγωι, ὁρᾷς ὅσο Εἰργάσατο ; ἤγάρε (2) ΣΚρισόν. μικρὸν τούτο; αἰλλ᾽ 

40 δρρι ἢ παλιν. ὀκάϑισιν ὧν δεϊζιά αὐτῷ, οὐρα τίς λόγος τῦτο τ θαφῆσαι δεήσεται; (ἢ) 
Ὑπὸ τῆς γῆς, (Ὁ Μ ἰγϑύων αἰφωνότερον, Τ' παίγνιον ΝΜ δαιμόνων ἡ μόνδμον Εἰς ὑψος ἐυθέ- . | 
ὡς αϑλγαλμ. ὄγτως ἰχύροαδλον μέγαθος τὴς διουώμεως ἀύξυ. ᾧ γέα ποὺ ἀυήγα ὅν. ὧν 

3.4 Τοῖς ἐπουρφινίοίς πασης ὝΤΙΙ φύσεως ὀρωώτερον ἐποίησεν, αρλίω παΐσης Φογὴς ὸ ὄξου- ] 

σίας. ἰχύρλύω πάσης ιρχὰς, φησιν, ὄντως πγεύμαγος χρεία, Ὧ ϑνοίας σοφῆς. οὖν τῇ 
Ἐχιγνώσει ἀυτϑ, ἐντως δἰπυχαλύψοως χρεία, οὐνόησον ὅσον ὅδγν δύ, ϑούπου ὶ Θεοὺ φύ-. 
σεως γὸ αἰέσον. Ὅσο ζαυτης τῆς ἐντόλείας Εἰς ὠκείνζω αὐτ' ὀῤηγαγε τέω τιμδιύ, ὀυχ ͵ 
ἕνα βαϑμδνκ ωρέζη, ἡ δεύτερον, ὺ τοὐνῳν. βαζαὶ, οὐχ ἀπλώς Εἰπε,λθω,άλλ᾽, αβά- 

γοὐτιρόν φονω, ἜΡ)ὴἘΡ ὀξω δωωναΐμεων" λϑώτερσς ὅν ὁ Θεός, ὥςε ἐκ αὐτὸν ὀμήγατα," ἄξ ἡμδῇν, 
᾿ὐπὸ τὸς ἐσοίτης νυύοσης Εἰς τίωυ ἐσοῤτίωυ ϑγαδν ὡἰσγζω,, ἐδ᾽ ὦ οὐρο ἔσιν ἑτέραι τιρμυΐ. 
πείσυς Ὄργις, φησι; δὺ τὴς (2, τῆς ὃ δυ, ὠλλαὶ πάσης Φρχῆς,  ἀξοισίας, νὰ δυυναι μεωςὶ ᾿ 
κυρλότητος, ἃ πϑυΐζος ὀνόμιτος ὀγομωζομδμῥου. ΕἾ ἡ ἔθιν ἐν τῳ ὀυρλνῷ, πϑύτων αἰώτε- 

Ἰώ, φϑεγέχιε. ζῦτο οὐδὲ τῷ ὠκνεκρῶν' ἐγερλόνος, ὅπερ ὠξιονϑανμιώσει. οὐδὲ γοῤ Θεῦ 
Δόηϑυ, 



Ι κὸν α. 776 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Λόγου, θδαμῷς. ὅπερ) Εἰσι χανωπες ασϑὸς ἀρ, ϑοόποις, τοῦτο πᾶσει ἡ κτίσις ωρὸς 

᾿ ἀ Θεὸν καὶ τί λέγω,κωνωπες; Εἰ πϑύτες ἀὐθρωποι ὡς σίολος λογιαϑήσονται ἢ ὡς βοστὴ ζυχοῦ 
| ἐλογίαϑησαν, ϑὲς ζκ' ἀοροίτους δυμαίμεις ὡς χωγωπας. οὐ τοίγιωυ αἴθ τοῦ Θεοῦ Λύγϑυ οὗ.-- 

" τως Εἴπου,δλλα' οἰδὶ τὸ δὝήμδω. τοῦτο μέγα ὄντως ἢ θαυμαςτόν,. ἀποὶ γὺ ὙΜ κατωπί- 
Ι τῶν τῆς γὴς αὑτὸν ὀρήγαδν. Εἰ πόύτα τὰ ἔϑνν ὡς ςα γῶν, ΕἾς ἀν, 99: πος πόσον αἴραι μέ-- ς 

᾿ ὁ:ς τῆς ξασόνος; ἀλλα' τῦτον πάγτων αἰγώτερϑν ὀποίησεν. οὐ μόνον εἰν τῷ αἰαίνι πύτῳ, ὀλα 
ὼ ὧὉ ῷ μένοντι, ὠφρφε ὅ5 1 διυυαί μεὼν τινων ὀγόμοτα ἡμῶν ἄσημα, ὼ αὶ γγωφαξόψδρα. ὺ 

πάντ ὑπέταξεν κἰσοῦ (ἂν ποδὼς ἀντ, οὐχ ἀπλος ἀνώτερον ὁποίησιν, ὡς πσοϑῖι- 
μάοϑαι αὐ, οὐονὶ κτὶ σύγκρισιν, ἀλλ᾿ ὡς δούλων πσϑόκα ϑῆρϑοῳ, βαζαὶ, φοικτα ὄντως 

ἰ πράγματα, ἀνιϑούπου γέχϑνε ϑυύλη πᾶσοι ἡὶ κηιςὴ δυυυαμιὰ δζ (δ) «ἰοικοιῶτα Θεὸ το 
Λόν»ν. ἔσι γὰῦ ὄνα ἐπάγω {) οὐκ ἔχοντα «ἰπσ᾿αχούονζας, αἰλλαὶ πϑϑτικιόνϑρον. ὐνζαῦϑα, 

Ἰ ἢ οὐχ, οὕτως, αλλά πάντα εὠχοήταξεν αἰασο (ἂν πύδως ἀντ" χαὶ ϑχ ἀπλώς κοίτα. 
| Ι ξεν, ἀλλαὶ τίω ἐοχὐτίω «ἰ ασοτα γάρ, καὶ μεθ᾽ ζῷ ἐτέρρι Οὐκ ἔςι. οἱ] α. τοῦ)» Εἶπεν, κἰ ποὺ 
; ὧδν πόδας. χαὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφωλίω' αἰπὺ πώτα τῇ ἐκκλησία, βαζαὶ, ποὺ πάλι 
Ἰ τίω ἐκκλησίδυ ανήγαν " ὥασερ ὅζρῳ ἴννος ἑλκῶν ἡς, Εἰς ὕψος αὐτίω ὠνήγαγε κ5 
, μέγα, καὶ αὐτέωυ' ὠκαΐϑισεν εἰς ὡκιξγον τὸν ϑρϑνον. ἔγϑοι γὺ ἢ κεφαλὴ, ὀκεῖ καὶ τὸ σῶμα. οὐ-- 

ϑυνὶ γὸ κύσῳ διείργεται ἡ κεφαλὴ, καὶ τὸ σώμω,, εἰ γλὸ διείργουο, Οὔκ δμ᾽ ἐἴη σῶμα Οὐκ ὁν' 

Εἰηκεφαλή, αὑτῷ παῦτα, φυσί, τὶ ὅ6ην, ἰπῇ πάντα, [ἢ τὸν ὄντα τῷ παντα τα 
ὁρώμϑμα, ἢὶ ταὶ γοούμϑινα ΣΧ οαφῦν᾽ ἢ αἷχοῦ παγτα ταὶ αγαϑα τῦτο πεποίηκε, τὸ ῦ' υἱὸν διῇ. 
να! καφόλίω,} οὐκ ἀπελοι,σέκ Ὡἰρχαγίελον,ούκ ἄλλον Οὐδένα ἰφῆκεν αὐώτερον. οὐ ζρωυτη το 
αὶ μόγον ἡμας ἐτίμησε, ὃ δ ἡ δὰ  αϑαιγα γῶν, δλλ᾽ ὅτι ὦ τὸ κοινὸν ὅιῥος ὦπαν ἐκείνῳ ἕπεο, 
“ϑρεσκθι σεν, ἐκείνου ἔχεο, ὠκείνῳ ἀχολυϑῷ ἥτις 66] τὸ σῶμα, αὐτο μα [ γὺ Ἱμὴ ἀκούσας 
χεφόηζωὺ τίω Φρχίω' μάγον νομίσῃς, λα ἡ τίω βεβαιότητα, μιησ) ὡς οὐῤοντα μένον, 
ΔΛ ὡς σώματος ἴδνῃς κεφὀιίω, τὸ πλύήρωμώ, φησιν, τῷ (ῷ πόμτα οἰ» πῶσι πληρύρδρου. 
ὡς Οὐκ Ῥχρκοιώτος τότ δείξαι τίω συτ[ἐγειδῳ καὶ τίωὐ ἐγζύτητα, Ὧ, φησι; τὸ πλήρωμα τῷ 15 

Χοιροδηὴ ὀκκλασίᾳ, καὶ γὺ πλήρωμακεφαλῦς, σῶμα, ὶ πλήρωμα σώματος, κεφαλή. 
ὅρᾳ πύσῃ ζάξει κέγρυτω Παῦλος, τοὺς σγοϊενὸς φείδεται ῥήματος, ὥξε πρδαφῆσοι τῇ 
Θεού τίω δύξον. πιλήρωμώ φησι, τυτέςιν, δῇ κεφαλντοληρφύται θα τῇ σώματος. 
δἰ 6 γὺ πόμτων μαραὖν τὸ σῶμα ((ωέζηκε, καὶ ὁὺς ἐκαφου χοήζω, ὁερι πῶς αὐτὸν κοινῇ 

πότων “οήζοντα, Εἰσαίγά. δ᾽) μὴ ὥμϑμ πολλοὶ, αὶ ὁ χεὶρ, ὁ 5. πούς, ὁ 8 ἀλλο τι μέ- 30 
ὁ9ς, οὐ πληροῦται ὅλον τὸ σώμα. ὄζοι πλύτων δίζυ πληροῦται τὸ σῶμα, ἀντι; ὥτεπλη- 
οϑύται καὶ κεφάγή, τότε τέλειον σῶμα Κ᾽, Ὁ, ὁτὸν ὁμοῦ πόρτες ὥρϑρ (μωημμένι ᾧ συϊκεολ- 
ληρϑμοι. Εἶδες πλούτον δόξης κληρονομίας , Εἶδες ἰχῥοαλλον μέγεθος δευναίμεως εἰς 
(δν, πικεύονζως; Εἶδες ἐλπίδω κλήσιως: ᾿ 

ἮΘΙΚΟΝ Αἰδιοϑώμϑν ἡδὸ γ κεφ γὴν, οννοὐ σωρὸν ζγος ἐσμὲν σώμα κεφόηῆς,"᾿ πόρτα ὑποτέτακ!). 23 

αὶ Ἑαηέλων κτ θη τὸ ν᾿ ασύδεγμα βήπίως ἡμας δὴ χοὶ, καὶ Ψ ἰρχαγίίλων μείξος, ὡς 
Βδ,.6.:ς. “πύμτων αὐνὦἋἝἉφἉ πσοϑτετμηυϑμοις Οὐκ αἀὐγξέλων ἐπελοίθ» ὁ Θεός,καϑῶς γράφων Ἑζραί- 

οἱς Φησὶν, δλλαὶ ασπέρμωτος Αὐρᾳαὶμ᾽ οὔκ Ὄιοχῆς, συ οὶ οἰζοισίας, Ουσὲ κυριότητος, οὐδὲ 
ἄἴνλης συνὲ μιᾶς δυυναί μεως, δαὶ Ὁ ἡμετέραν φύσιν ὀμέλαθε,μὸ ὠκαΐϑισον ὀψω καὶ τί λέγω, 

ἐκοίϑισεν » ἱμαΐτιον ἀντι ἐποίησεν, ἐχ ἀπιλοῖς, δλλ᾽ ὑπὸ (ὅν; πόδοις αὐτοὶ ποτα ὑπέταξε. 40 
πῦύσυς βυλέ θείαι θχγατες ; πῦσας ψυχαὶ ; μυρίος ὸ πολλᾳατιλασίος Υ δυσὲν ἴσον ἐ-- 

ρής. δύο γὸ (ῷ έγιςξα, πεποίηκεν, «αὑτὸς τε Εἰς ἔσατοι ζῳπήνότητος ἦλϑε, καὶ ὁ ὀῤίϑονποῦ,, ἝΝ 
Εἰς μέγα ὑψηλότητος ὀμήγατε ἢ, Εἶπεν κῴνο τσ ζτον, ὅτι ἑαυτὸν ἐζαι πείνωσε τισούτον᾽᾿ἠ ὀ αἰτίημεπν 
λέγη τὸ τύτυ ὑψηλότεροννιωῦ, τὸ μέγα, ὄντως, καὶ πὸ κεφάλαιον, χατοι Εἰ χαὶ μηδυὸς νας 

ἡξιωθημδι, 



ΕΦΕΣ, ἘΠῚΣ Τ| Λογ.γ; 77λ γι α, 

ἡξιωϑηυϑι, ἥρκει "ἢ ὑ τὐτυ εἰ ἠξιωϑηιδν, ,ωοὰς τῷ σφαξαιἢ ἤρκει. ὑτὸν ἃ ὁ τὰ ὶ δυο ἡ, ηἰ.-. 

να Οὐκ ἂν αὐ οολίὸ λόγϑυ, νικήσεις Ὁ ὑ χὐβύαμι; οὐ μέγα καὶ αάώςασις, στὸ ζωτα λο: 

γίσωμαι. παξέτυτα φησὶν ὁ Θεὸς τῷ Κυρίου ἡμδμ ἰησί Χρλσοῦ, οὐ ὐδὶ τῷ ᾧ Θεοῦ Λόρν. 

αἰδιαϑώμϑυ τίοὺ ἐπύτητα Ὁ συγίενείας, φοξηθαΐωϑυ μή τις Ὡἰποκογτῇ τῷ σώματορ΄ τῶτυ, 
4 μή τίς ὠκ πέσῃ, μή τίς λὐαξιος Φφαν". Εἰ αἰ ϑϑυμά τις ἡμδ αἴξ έγικε τῇ Τῇ κεφαλῇ, ςι- 

φόνον «ρυσοιώ, αἶσφι Οὐχ αὐ πόμτα ὑπραξαιδι, ὦ ὧφε ἦΨ αὐχῶν λίθων ἐφϑίωμι ἀξιοι ; 

γι ἢ οὐ ̓ ίσδομα ἡμδΆ εὐδίκήται τὴ κεφαλὴ, λα ᾿φαλή γμδῇ γέλϑνεν ὁ ρλςὸς, ὁ- 

στερ ΤῊ μεῖζον, κα Χ Ουϊυδέγα, λό)9) ποιϑ θα. ΝΥ ἀγίελοι ( Α αὐτίω αἰδοιεται, καὶ ἢ ; Ἔρχάπε ἔ- 

λοι, ὁ πάστρ ἐκ ᾧναι αἱ (διυυαμᾷς ᾿ ἡμᾷς ἢ ὃ» Φοῦ σωμᾳ αἰτθδὲ ὀνταρ,ὕτε ὙΥῚ τὔτο, ὅτε δὲ 

το ὀκᾷο εὐδειθησύμίθα.; εᾧ μιοήμι ἔφται. σωτηξίας ἐλπίρ οὐνόει εϑοόνον ῷ βασιλικὸν ο- 

γε τὴς τιμῆς τίω υπβοολίω, τῦτο ᾧ γεύνηις, Εἴγε βουλοίκθα, μᾶλλον ἡμας “ φοξα- 

σαι δυωήσετα. Εἰ Ὁ μὴ γέονα μ, ζ μη γυζα τοστεύτέωυ τπιμέωυ) . «ὐαυξίους ἄρε- 

ϑίώαι ᾧ κακοις, ὥρα οὐκ δ ἔχοι κόλασιν: ; τίνα, “μφέίαν! ὦ οὐγόησον τίνυς ἐγήτς ἡ κεφαλή σῳ 

κίϑη.) {τῦτο μόνον ὰ ὑπό οη πσϑϑς πόρ 7 ὁπομῦ) εἴ τἶνος ὧν δεξιᾷ ἵδρυται, δολ αὑτὴ ὦ 
ι ἰχιράνω πάσης ϑρχιν ὶ ἐἰζοισίας καὶ ὺ διωάμεως" δ᾽ ὃ ̓Οωτης σῶμα ΟΙ οἰ χσὸ δαιμόνων πα- 

τῴτω. δυλα' ἐμ ̓ροιτο. Εἰ [ γὺ ὅδύοιτο, οὐκ δὴ Εἶν ὦ πιούτον σώ σώμα" δλρνπῆν. τίω κι- 

Φαλέω, σου "ὦ ὦ εὐϑοκιμοιιυπες Ὁ δούλων πιφείνοσι, ὡ. ὴ σώμα. τοῖς τῶσκε- 

κρουκόσιι αὐπυδάλλεις ; χα!᾿ πόσης οἵκ ἔσῃ χολβίσεως ἄξιο εἴ πς ὧν πόδας τῇ 
βασιλέως κλιοιοῖς ἴδ ζαΐλοι ϑ πέδαις, ἘΝ οὐχὶ τῆς ἐλάτης δήκης αὐχσ δυϑεωυρὲ ἐφ΄ αἡ: σὺ 

10 ὅλον ὦ σῶμα ϑνείοις φἴϑκξαλλεις χαλεποῖς, οὐ ,φειηὲρ: εἂνλ ζ) 54, φἰξἐσώματος Κυ- 
εμαχοὸ λόγϑο, φέρ, ὦ αἰδὶ ἐκείνου μνημονθυσωρϑῳἕ 5 ςαυρωθέντος; Ὁ πορϑσηλωθενος, 

ϑυορϑεν. ε σώμιαι εἰ τοῦ Χριλφού, φέρε() φαυρρᾳ Ὁ ὀκῴνος ἐὠφγκι)φέρε, ὀμυ]ύσματα, 

φέρε ῥαπίσματα, φέρε ἥλῥες τοιοῦτον ὠκήνο Ὁ σῶμα, ἥν σώμᾳ ὀκῴο αἱαιδίσητοι (ὦ. Α: τσ. νγ. ὃ. 
εὗρτίδν λυ. φησιν, Οζα ἐποίησεν, δὲ δόλος ον τῷ σόμαιτι τ" τὐρίϑη. αι! ̓χέρερ. εἰυτεϊ ωρὸς 

24 οὐρργισίδν ὡπόμτα ὑωαῆον δεοιδρων' Ουοϊὲν ὃ φῦμα, ὀξίαιλεῷ οὐ χυδϑαηκόγτων. Δαι- ἵναν,ζ. κ, 

μόνιον ἔχηεινκυσε, ἐδὲν ὀυ τ {πεν ἐπεὶ ὃ  αἷθὲ σώμιαιτος ἡρεῖνο  λργϑ ὅσοι μετέχορϑῳ ἕ' ὅ σώ- 

ματος ὅσοι ζ αἵματος πἰὐπογάλομεῖτο τύτου, «ὑνοεῖτε ὅπ ἢ δ μῆδὲν κείνου ἀζρ φέροντος ον 

διεςῶτος μετέχομδν [πες μετοχάω ὃ ὅτι κείνου τοῦ δἴω κριϑηύθμου, τὸ «αφϑοκευουμέ- 

γου υφδκ ἀπέλων, τῷ τῆς ἀκηρρίτυ διινάμεως ἐπξες μοῷ, τῦτν Ὁὐποιγά όμεϑει. οἴμοι, πϑϑᾶν 

80 “εὶς σωτηεἰὰν ἡμῶν ὁδοί; ; σῶμᾳ ἡμας ἑαυζη ἐποίησε »σῶμα: γεν δὲ ἑαυ Ψ μετεδωχε ᾷ οἱ συ 

χὼν  δὺ τυτωνήμας Ἡὐποτζέπι Ὰ χονδῦ. ὦ τῷ σκότυς, ὺ τ “βυϑοῦ τῷ πολλοὺ, ὦ ἧς ὡ-.. 

νάλγησίας. Τὰ λΐω, φυσὶ, Φερνήτε," 9 ἼΚρλτος ὅθ)γ ἐν ϑύξια γχἢ Θεῦ κα ϑὴ ἰυϑμος" ἡ ἔραν 7. (. 

ΠΩ ζωζφᾳ χένῷ μῶν φεοντίζοισί τές, ὄτεροι συ " παϑαΐ αὐλίσχονται. ἐχ ὄρφτι, ἥν 

ὼ ὦ τω σώμα ἡ ἡμετέρῳ, ὅσαι Ζ ἢ ͵ ἰϑιῆα καὶ ἀγρυτα, Σἰπντέμεται, αἰξοιϑα]ε)" 
44 ὑ 6 ἡ σὐνὲν κέρδος, ὁ 0ΤΙ γέρον τὸ σώματορ, ὑτὸν πεπηρωρδμον ἢ ῃ, ὁτὸμ »μεκρώμϑύον, ὁτὸν σέση-. 

πὸς; ὅτὸμ καὶ ὃ ᾧ λοιπῷ λυμαίνηται ; μὴ τοίνωω ϑαῤραίμδν, ὃ οΤ] γεγριαμδῳ ἁπαξ τοὺ σωώμα- 

τοῦ. εἰ ̓ ὃ σῶμα τοῦτο φυσικὸν ὃ, ὅμως τιἰὐπτοτεψεται ζα τὰς αεϑαιρέσεως αὐ᾽ μ ἰφδῤῃ, 
τί οὐ πείσεται δινὰ; εὗτὸν μή μετέχῃ τὴς Φοφλεζωτιν ὃ σῶμα, ὁτὸρ ᾧ πορϑι ἐμ 

Φεαγώσι, τότε "εκροῦται ̓ ὑτὸν Φ. ὀχετοὶ, αὖτε πηρϑται; οὕτω ῥημῶς, ὅτὸρ Ἰποφροίξω- 

40 υδὃν αὶ ὀκαὲ, πηροῦται ἡρδῇυ ἡ ψυχο" ὑτὸμ μὴ  μετέγωμδο τῇ τῆς πνθυμα τικῆς φῆ, - 
τὸρ πονηξίαι τος αὐτὰ ̓ χυμν διεφϑεορμδίωνν ἡμᾶς Σ λυμαήνων,), πάντα τα τίκτει τίω νό- 

γοποδα σῦν, νόσον χαλεπίω, γόσον" τηχεδὸνα ἐργαζοιδμίω ὦ δεήσεται τοῦ πυρϑς κείνου λοιπόν, 
διεήσοτω τὸ δυχοτομιηϑθέεζαι. ου Ι ὃ Δϑέας ταὶ κ᾽ τοιούτε σώματος Εἰσελϑεν Εἰς ὦ 

νυμφώνα ὁ Χοιτος. Εἰ (ὃ ἱμότια “κυ οὐδεδυυϑῥον ἀπήγαγε ᾧ ὀξέξενε, () τωσω- 

ματι 
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ματὶ ρύπον ποϑεςϑέντα τί οὐκ ἐργαίσε:) ; τίου 9. ϑήσει; πολλοῖς, ὁρω ὥν σώμαος τοῦ, 

Χρλτοῦ μετεχονζαα ἀπλαΐς,ὺ ὡς ἐτυχενὸ (ἀωνϑεία μάλλον ὁ νόμῳ, λογισμῷ καὶ “ἰ σνοίαι 

δῴ Ἐχιςῇ Φυσιν, ὁ τῆς αἰγίας τεοσωρᾳκοφῆς καίρ9ς, οἷος ἐαὺ ἡ τιφ,ματεχ 4 Μ᾽ μυυφηρίων, αν 

ἔχιςῃ δΨ΄ Ὠχιφϑυίων ἡμέρφι. καί τοιχφιρϑς δ τοῦτο ππσρϑσοδον, οὐ γὸ ὀχιφόμία, συ ία 
τιοσαρακθϑ φῇ ποι ἀξίας τῷ ἀσφϑσιθναι, αἰλλα' ψυχὰς Εἰλικρινοία, καὶ α ϑυρότης. ΚΣ (αυ-ς 

αἰζορικικδι της ἀεὶ τὸ όσιθι, χωοϊλςζαύτης μηδέποτε. Ο σούκις γδβ, φησι, τοῦπο ποιεῖτε, “᾿ θεύγατον τοῦ 

Κυρίου καταη λετε, τ τέςιν, αἰ αυθμϑησιν ποιζτε Ὁ σωτηρίας ὃ ΧΡ υ μδυ, Ὁ θ)εργεσίας Ὁ" 
τῆς ἐμῆς. «νόησον, (ὦ τὴς ϑεσίας μετέχοντες τὴς πα λϑιάς πῦσῃ ὁκέποζουτο τῇ φειδοῖντί ᾿ 
Ὁ» Οὐκ ἐπορ αῇον! τί ὃ Οέκ ἐποίοιου ; παγτοτε ὑκαιϑουίροντο, σὺ 5 ϑυσίᾳ, πσφεσιων, ζω" 

κ᾽) ἀίελοι Φρίήουσι, χαιρὰδν «ἰϑεύδοις τὸ κανρα γιλα ὁρίζεις πῶς σρδα φήσῃ τῷ βὴ ματι τοῦ το 
Χρλτου, μιωραὶς χερσὶ ὁ χείλεσι κατατολ μδδυ αὐόυ τῷ σώμανος; καὶ βάσιλέα ΑΖ οὐκ ἀἰ 

ἔλριο κατα Φιλῆστω, ὀὁδωδὸγος σῳ τῷ ξυμας, τὸν ἢ βασιλέα τοῦ οὐρρφινοῦ ψυχῇ κατῶφ!- 

λᾷρὀδωδηα» ὕδρις δ πράγμα ὅθι, Εἰπέμοι, αἴοᾳ αν' ἕλροιο χερσὶν ὀμίπ]οις τῇ 9υ- 
σία, πσοϑσελϑῶν; Οὐκ ἔγωγε οἴκῳ" ἐθέλοις δω, μωτδὲ ὅλως πὐοοσελθανν," βυωΐραϊς 

χέρσιν. Εἶζᾳ ὦ τῶ μικρῷ ὅτως ὧν θ) λαθής, ψυχέω' ἔχων βυπῖδαν «δϑσέρχη, χῳ ἀ- 

᾿ “«Ἴευϑα; τολμιὰς εχϑίτοι αἰ στῦ κ Ὑὴο᾽ Ἅειρων πτϑὸς χά θ9ν χατέχεται, Εἰς ὃ. ἐκ εἰνίω "δ- 

λόκληρος αὐαλψέται. τί ὃ ,ουχ ὁρᾷς ζρὶ σκϑύη ὅτω αὐξειλυζόμϑμα, ὅτως ἀπολοίβίπονταὶ 
τότωνκαϑαρωτέρας ἡμῖν 40 δ ζαξ ψυχαὶ, τύτων αἰ γιωτέρρις ὁ λαμιασολτέρᾳς. Ὧν δυ- 

ποτε! ὅτι ὁκῶνα δὲ ἡμῶς ζιαύτα 7, ὠὐκᾶνα οὐ ματέχαι πῷ οὐγόκοος, Οὔκ αἰοϑείνεται᾽ νμεᾷς 
ὃ, ναί. νοῦ ὃ,ρνηδῷ (ὦ σόκ αὐ ἔλϑιο χονσασϑα σκθύει, ῥυηϑδε ἃ. ὃ ψυχῇ πσϑλσέρχη το ὁ κων 
πολλζω ὁρω τῷ πυροίγερατος τίω δύω μαλίλν. εἰν ( τοῖς ἄλλοις καιοϑὶς συτίν' καϑαορὶ χορό 
πολλάκις ὄντες ποϑλσέρ χεος, οὐ ὃ τῳ πάσα, καὶ ἡ δι τετολ ρυήνϑβον υμεῖνν πσοόσιτε. δ 
(μωνδϑείας, ὦ τὴφ ασϑησλήνεως, εἰκῇ ϑυσία χαιϑη μεθα, εἰκῇ ὐλεφήκαιμδν ῷ Θεσιαφηφίῳ, ἴἾρισρρ. 

οϑ᾽οδὶς ὁ μετέχων. ζᾳῦτα ὀυχ να ἀστλῶς μετέγντον λέγω, ἀλλ᾿ να ἀξίοις ἑαγεἄν' κα- 
σασκίυαζητι, οὐκ εἶ τῆς ϑισίας ὦὠξιος, σελ τὴς μεταλήψεως ,Οὐκοιώὼ συνὰ τῆς ἐυχὴς. ἃς 

αἰχούεις ἐςῶτος τῷ κήρυκϑς,ᾧ ̓ λέγρντος, ὅσοι οὖν μετὸμοία, ἀπέλθετε πόρτες. ὅσοι μων μότέ, χ, Δάϑεπ 
λούσιν, ὧν μετὸμοία Εἰσί.  ἐΐϑ ὡ μετθμοία, ἐ, μιετοιογεῖν Οὐκ ὀφείλεις ἐγ} μιαὶ »ίτιν ͵ 

μετέχων, Ἔν μετὸμοίᾳ 41. ἦννος δῶν φνέχεν λέγη," ἀπέλϑετ (ὦ μ᾽ διω ώμϑρμοι διη- ᾿χιαφήλδιη 

ϑέωαι: σὺ ὃ ἔζηχας ἱτωμᾷς : δλλ᾿ οὐκ Εἰ τύτοων, δυλ αἱ δὴν δυυναμδῥων μετέχήν, οὶ" συνὴν "ὕει 
φορνπζες, νιν ἡγὴ τὸ πγδάγμα. σκόπει, θαικαλῶ᾽ τρπιζα πέξεσι βασιλικὴ, ἀϊ΄. κο 
“Ἄ2ϑι " δχρακονούμϑμοι τῇ παπίζη, αὑτὸς πλεςιν ὁ βασιλά, κ᾿ συ ἐφηχας χασμώμϑρμος ; ῥυ- χ. ϑαχεῖῇ 

ποθ σοι ἴα ἱματιὰ, τὸ ουυνίς σοὶ λόγος; δολαὶ καϑαροἱ ἔθιν; Οἰχοιῶ ὀραπεσον,ᾧ μέτεχα. 
ἔρχεται καϑ' χάς΄ἕυ ἰδὶᾷ «ἦν ὀμακειρϑβμους, πᾶσι αἱαλίεδ "ὁ νώ ὦν ᾧ (ἀωειδύτι ἐρᾷ, 
ἐταιοϑι, πτὺς ἑφξήκατε ὦδε, μα ἔγντες ἔνδυμα γαίμα; Οὔκ εἶπο,δζῳ τί λυέπεσες, αἰλλὰ Ὡρὸ 
τῆς χατακλίσεως ἡ τῆς Εἰσύδου δία ξιον αὐτὸν (1) φησιν. οὐ γὸ Εἶπε, δζᾳ τί κατεχκλί- ,5 
ϑης, δλλα, τί εἰσῆλθες; ζωῶτα ἡ νμῶ σὸς ὡπόρζῳ ἡμας “αἰ 6λέγεται ὧν αγαιογευύτως 

ὶ ἰταδς ἑξώξες. πᾶς γὼ ὁ μιν μετέχων Ψ) μωφηφίων, αἰγαίοουυτος αὶ ἰζαικξς " ἐτικαὶς. χχῖραν 
δ τό «σϑότεροι ὠκξαάλλονται (ὦ ἐν αἰμδοτήμασι. χαϑεύπερ ΝῚ Ὧπ πραπέζης ὐδα.- 
ϑἄνονϑμου τῷ διασοτο αὶ δᾷ (ἦν: “«ροσκεκρακόζῳς Ἢ οἰκο δι χϑφναι, αἰλλ᾿ ὠκ ποδῶν γίνον-- 

ται ᾿ οὕτω δὴ ἢ ογζωυθω, "᾿ὠκφερουϑμης τὴς Θισίας,ᾧ τῷ Χριςού τιϑυνϑρου, ὦ τῷ ασθ9-- 40 ὌΝ 

(αἰτὰ τῷ δεαυοτικοῦ, στὸμ αἰκούσῃς ̓  διηϑωΐμϑιῳ πάντες κοινῇ, ὑτὸμ ἰδὰῃς ανελκέμω.- ἐρδμης ̓ 

να, ᾳ αἰμφίθυρᾳ, τότε γόμιεσοι οἱ αφλλέοϑαι ῷ οὐρϑιν ον ἀγωϑεν, καὶ κοι ΤΙ ναι ὧν ἀγ- ἘΜ 

γέλνυς. ὥασερ τοίνιω ἿΨ' ἀἰμιυήτων σϑοϊενα γον πλῴιω, οὕτως σελ ἢ μεμωηνϑμων καὶ 

βναέρων. Εἰπέμοι, ΕἾ τις Εἰς ἐσίασιν κλινϑεὶς, (ὁ χήρας νίάψαιτο, καὶ καζαι κλιϑειη, τ ἕτοι- 
μος 

Χ' ϑιοθοΐν 

- ω- δν«Ἱ 
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μος ϑμοιηο πσϑϑς τίευ' τρπεζαν, Εἶτα μὴ μετέχοι, οὐχ, υξριδει( καλέσαντα; . Ἵ βέλ- 
ὅν (ὃ τοιούτον μηδὲ πὐθαλνέιϑαι! ; οὕτω δὴ καὶ σὺ , αἴ δαγέρρναρ" δύων καὶ σας : κ(τ' 

πεΐντων, ὠμιολόγησας ) ἕν" ἀξίων τῷ μη! κῷ ΝΜ αγα ξίων αἱ ανακεχωρηκένας πῶς ἔμει- 

γαξ, καὶ οὐ ὐ μετύχης τὴς τραπέςην ; αὐαξιός Εἰμί, φησιν. οὐχοιὼ καὶ τὴς χονωνίας ὀκείνης 

ς τὴς οὖν ταὺς δὐχαῖς. οὐ , γὃ δζᾳ “ἢ «έλκειμδῥων μόνον, αἰλλαὶ χαὶ δζᾳ' ὝὋὀ φδὼν ἐκείνων Ὁ 

πνόῦμα πατοῦν καίτάσῃ. οὐχ ὁρᾷς τὰς ἡμετέροις οἰκέζρα τὴ ἢ ανυγίια α, τίωω πάπεξαν ́τε-- 

δαπλλιωυονίᾳς, καὶ ᾿ (οἷ οἶον καϑαίρονζα, καὶ οὕτω τοῦς πίναχας φρο; τῦτο γὺ δα ἊΝ 

θύχῶν, δ τῆς βοῆς τὸ κήρυκον. ὥασερ. ασπυγίιᾳ «ὐξεπλιευομὸν τίωυ ὀκκρυσίαν, ἢ ἱγοὺ ὧν κα- 
ϑτιρᾷ τῇ ὀκκλονίᾳ χϑωτα πσεϑτεϑ ἢ, ἴα μηδεὶς κὶ ἡ ἢ αὐἰλος μηδὲ ἐν. αναΐξιοι ὁ ὀφϑτιλ.- 

το μοὶ ἡ ἣΜ λεαμᾷ τὐτῶν, αγαΐξιαι αἰκραί. Καν ὅμείον, φην, ϑίγη τὸ ὀρρις, λιϑοδοληνησε- Ἐξοδο 9. .γ." 

ται. οὕτως Οσυδ τῆς Ἐχιοάσεως ἀξιοιὴ στιν, χαίτοιγή κῷ πιὰ ἡὶ πσϑϑσηλθϑον, Εἶδον 

πούδὲ ἐφήκει Θεῤ. «ἐξέτι Π ζᾳῶτα ποξ)σελϑεῖν, ἡ ἰδεῖν" ὁτύν εϑύτοι χϑρῇ, ἄπιϑι. οὐκ 

ἔξετ!ο σϑι μιδίλλον, "ῷ  χατηχουμϑῥῳ. οὐ ̓ γὰ ὅ61, Ἶσον μηδέπω τυχεῖν μιυσηρίων, ὲ κῷ' τὸ 

τυχεῖν «πελσκρ ύσαντα καταφρφυῷ, ἢ αγαξιονὲ ἑαυτὸν χαταςῆσαι τὸ ποράγματος. ογζῶ 
12 9 πλείονα λέγφν, ἃ φοξερώτερᾳ, δν, ὧςε μὴ ̓ βαρῆσαι τίω ἀζλίνοιαν ὑμδν, Ὁ ρκφὸὼ ὺ ζω- 

. μη τϑτοις συφερνζόκδμοι, σσοίν' τοῖς πλείοσιν. ἥ δὼ Μὴ ̓ μιᾷξον ὑμῶν τὸ 
μίμ ἐργασώμεϑαι, «ἰδκκαλώ μϑυὺ ὑμας ,͵ οὐχ ἵνα, μη ; φἰθαγόνεϑε, αὐλλ' ἵνω τὸ πῆς γ»- , 

οἐσίας, ἡ τῆς ασροσόδῳ αἰξίους ἑαύοις κατα ησητε, Εἰπὸ μοι, Εἰβασιλεὺς π΄ ἐπέταξε, 

ὸ Εἶπεν, ΕἸ ἃς τόδε τρλῆα, τὴς πραπεζης αἱ ἐπεχέτω τῆς ἐμῆς, αὐβα ἱπ τῦτυ οὐκ 
20 ὃν ̓ πϑρίται ἐπυραξατι: Εἰς τος οὐρανοῖς ἡμας ἐκάλεσεν, Εἰς τίω παπεζα τῷ βα- 

σιλέως τῷ μεγαλῃ ΧΆ ̓ϑοιυμιαιού, Ὁ αγαδυῤμβα καὶ Χ) μὐλορδρὰ ὑοῦ , απεύδουϑυ, φοδδ' ἴῆχι.. 
εἶκι πὸρ, μϑν τῶ , αράγμαι; ΕΝ δις ἡμῶν “θνὲ ἐλπὶς σωτηρίας: "Οζα ἐξῇ αὐδιασα οΐ, αἰοϑύνξαν, 

οὐκ ἴξιν αἴλιάσαιϑαι Φυύσιν᾽ ῥαϑυμία μόνου λὐαζίως ἡ ἡμας χαϑίχησι, ζωῦτα ἅ δὴ 

Εἴρηται" ὸ ὃ ) κατόμύοσων καρδία, ὀδιδοις πρό μι. κατὸμύξεως, κατϑμυξῃ ζ καρδίας 
1: ὑμδ, ὁ ὦνθη Εἰς βαϑος τὰ ασέρμαιτα, ὥφι Σ᾽ πὸ τῷ ὑ φίξου, αὐτῷ λαίᾧ ὁ ὡ γαφρὶ, ὼ τικῷ 

πνέμα Φ τείας, κ μῷ ̓κπρησίας τὐ δα λυίοϑαι. Οἱ ψοί συγὰῤ, Φησιν, ὠρνοόφυτα ἐ- Ψ μι ἐκ. γ. 

λαιῶν κύκλῳ τὸ τῆς πραπίέξης συ. μηδὲν τοίνιου ἔσω παιλαιοι, μηδὲν ἀ ὠγέιον, μηδ ὀϑημὲ- 
οϑν, μηδέν ὼ ὠμόν. ζιαῦτα γα ῤ τὰ γεόφυτω ποδὸς καρπὸν ὅξῃ Ἰθηιτήδεια,καρπονὃ ἢ ῷ θαυ- 

χτῶτα μαφὸν, (ῷ τῇ Τῆς ἐλαίας λέγω, [ὸ ἰσυ 31] ὧςι ) "πὸ υέεϑα κύκλῳ τῆς πραπτέζης, χὰ 

30 Μη ̓Εἰκῆ, μηδέως ἱτυραν,ονζαύλαι (ἰμωέρχεεϑαι, ὁ λώ ω φέφουὶ ἡ δέοις. οὕτω γιὲ 

αὐτὸν ὄψει ὀχφ( Χοιφὸν μ᾽ αϑρισίας, ὦ τῆς οὐφοινίου ἐξιωθήστοϑς βασιλείας, ἧς 
ὅδἔύύοιτο ποίῳ ἡὶ μα ζαμυχᾷς ᾽. 

᾿Δογ. δ. 1ΚΑῚ ὙΜΑ͂Σ ΟΝΤΑΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΟΙ͂Σ ΠΑ- ἐν ὁ. 
23 ἐφ οἸωμασὶ, ὃ τεῆς αἰεδρτίας, Γ Ἐν αἷς ποτν αὐξιεπατήσειτι φ'Φώ- 

να τί κὶ κδσμου τότυ, μ ᾧῷ αὐῤχοντα τὴς δξοισίας τῷ ἀέρος, τ πτϑ) ματὰς ᾿ 
τῷ νοῦ ,Ονερλνοεῦηος ὧ τὸς ἡοῖς τὴς ἀπειλείας, 3. Ἐνοῖς ᾿ ὁ ἡρεᾷᾳ πάντες 
ἀνεφραφηνδὲ “ποτε ὦ τοὺς ἔχιθυμίαις τῆς ὕδρκος ἡμδ, ποιορῦτες τα ἐ λαλής 

μοΐᾳ τῆς (ῷρκὸς χαὴ τιν οἱ ονοιον, χῷ , ἤμϑμ τέκνα φύσει ὀργῆς, ὡς χαὶ ὦ 
40 λοιποί. 

Β4ῃ 



ἀ κορςθ, 

Ἑφισι τς, 6, 

τλάν ονδ, 

γ80 ΧΡΥΣΟΣΤΙΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ΣΤ Σ τι ὦ γέκρωσις σωμϑτικὶὶ, ἐς! ἢ ψυχική, δλ κείνης μα οὔτε γα 
9» χλημα μοτέχᾳν , οὔτι κίγδυυνος. Φύσεως Ν. , οὐ “αϑϑαιρέσιως ὃ 

4", Ἶ ποράγμά ὅ81. γέλρνε ὥ Νὴ Ὡστὸ τὴς πὸ πυσϑτοπλαςου Ῥκ(α.-. 

γ ὧ σεωφ, Ἀριπὸν ὃ εἰς φυσι Ω τρλγμα" ὀζέῶι, ἀλλὼς ὃ ὁ ἀχέως 5 γΔξίπη, 

θὲ λυϑυσι 1. αὐτὴ ὃ ἡ γέκρωσίφ ἡ ψυχικὴ, “σόραιρέσεως οὐφοι, ἐὙκλημω 
᾿ς ΒΥ ΒΕ. ἔχει, ᾧ λύσιν σε σδμίαν. ὅρα του πῶς μέγα, σφοδραὸ Παῦλος 

διίξας υδὴ, ὅτι τῷ γέκροιφ' αἡις “ἂν ῶ ψυχζω νενεκρωνδιζωυ ἀσαοϑαι πολλῷ μεῖζον 21, χαὶ 

νεωῦ, ὥασερ μέγα, οὕτως ὠΐ' “,ϑησι. ὼ ὑμας ογζρις, φησὶ, νεκροιξ' τοῖς δα π]ώμασι, καὶ 
ταῖς αἱ μδούίαις, ἐν αἷς ποτο δ επατήσοωτε χ ( αἰωώνα τῷ κέσμου τώτυ, κυ αὐ ιο 

τῆς ἐϊξοισίας τῷ ἀέρος, τῷ πνεύματος “πτῷ νιω ογερχϑεῶτος οὖν τοῖς υοῖς τῆς ἀπειθείας, ὁρὰς 
Ὁ ποϑσηνὲς τῇ Παύλν, ᾧ πῶς πϑυζωχοῦ τὐδαμυϑεῖται (ὃ ἀκροατίω, οὐ βουρων αὑ- 

τὸν; ὅη 2) γδ Εἶπεν, τι Εἰς ἔλανον κακίας ἡλοσατε(τϑτι γ)Ὰ} 681 νεκρωϑύωῶαι) ὧξε μὴ 
σφόδρα βαριώαι εὐδθυς (αἰδνουύονται 5» (ὦ αὐ,ϑόφποι τὴν) ασολτέρων κακϑν Εἰς μέσον 

Φερθυδίων, κων Σἰπολλύμϑμα ἢ ἡ κίνδυωυον Οὐκ ἐχονζο, ) δίδωσιν ἀύζις (ἰμυεργϑν, ὡςε μὴνομι- χα [σι ὦπον 
εϑίωαι ὃ πὺρ' αὐτἷἥὍ ὯΝ (μεργϑν ἰουρϑν. τῖνα δὲ τῶτογ; (Ὁ δζέξολον, οὕτω δὲ ᾧ οὐ τῇ λυμδα, 

πϑϑς Κορλνθιοις ποιᾷ, εἰ πτῶν γον Μὴ πλόμαοϑτ᾿ οὐτὸ πόρνοι, ὅτε εἰδωλολφτρα μὴ πὸ λοιπαὶ 

ὥπόντα χατἀέξας, ἢ ἐπαγαάγων,βασιλείλν Θεϑ καὶ κληρονομήσωσι, τοτε φυσί᾽ Καὶ ζω 
τίνες ἧτο. ζῴκ. Εἶπεν «πλώς ἧτο, δλλά,, τινες ἥτε τατέσν, οὕτω στως ἦτε, ὠὐ ζωϑα, 
σφόδρα ἡμῖν Ὠχιφύονται (ὦ ἀἰρετικοί. αἰδὶ δ ρ τῷ Θεοῦ πα Εἰρϑαϑαι λέρρεσι, καὶ 10 

τίω ἀχαλίνωτον γλαΐοσθμ Ἐχὶ πολὺ ἐξαίγοντες, ωῦτα αὐῤμόξοισι τω Θεῷ, ὦ τῷ [6- 
ζόλυ μόνου [48]. " πῶς δέω ἀὐζις Ὠχιφομίσουδν ; τ᾽ αὐ Μ' Ὑ[ ῥημώτων. Εἰ γὸ δίκαιος »:. πίϑν 
ὄφιν, ὡασερ  ὑμᾷς φατε, ζώτα ὃ ἔποραξεν, οέκ ἔτι διχαίου την, δλλὰ σφόδγα αἶδ-- 

χϑυ ἢ μιώρ9 ὃ Ἰρράγμα, μιαρὸς ὃ Θεὸς σύκ αν Εἴηαποτέ, δὶ τί αὐον ἄρχοντα 
τὸ αἰωγος ἔτότε φησίν; Κ) 4) πᾶσαι αἰδονὴ δυ,ϑον πίη φύσις (κείνῳ δέδωχεν ἑαυ τέο, χαὶ 259 κς ἀμ 
ΝΕ ἘΉΕΝΝ ς ρδᾳ “τ ͵ πάντες αὐτῳ δουλεύουσιν ἑκόντες, ὁ πσδϑαιρόνϑμοι, ἡ τω ὦ Χοιφᾧ μνοία, ἐπαελλονϑῥῳ 

αἰγαϑεοὼ συνε πορϑσέχει ὅς ὀκείνῳ ὃ ςγεῖὴν αἰ ππορουμϑῥῳ τοιοῦτον, δον εἰς γέονναν τῖρα- 
πέμπονδι,πατες ὑπ᾿ εἴκουσι. καὶ αὶ αἰρχὴ ἐν δῷ αἰωῖνι τύπου, ᾧ πλείοις ἔτ᾽ ἔχει δ᾽ Θεῦ, ὁ μάλλον χοάν᾽ 
ἐὐτῳ Εἰκονζᾳς, ἡ τῷ Θεῷ, πὸ ὀλίγων, δ τίω ῥαϑυμίδν τίου ἡμετέραν. κ᾿ τίω ἐ- 

ξοισίλν, φησὶ τῷ ἀέρος, τῷ πγεύμωτος. τῷ». πάλιν φυσι ῇ, ὅτι τὸν κι ασουξοίνιον ἔχῃ τόπον, 206 χχε δέω 

ΙΝ ΝΣ 

αὶ πγωώμωτα [πάλη] ἀέοκα αἱ ἐἰσώμιατοι δυυναίμεις Εἰσὶν αὐτο οὐεργϑιῶτος. ὧι γὸ αἰώνιος 
εἰυτϑ ἡ εἰοχὴ, τατές!, τω παρόντι αἰώμ συγκαταλυομνθρν, ἄκουσον ὧν τῷ τέλει τῆς ὅχτ- 
σολὴς λέλϑντος αἰστο" Οὐκ ἔςιν ἡμίν ἡ πάλη ασο3ς αἷμα, ᾧ σοίρκα, δυλα ασϑὶς Τὰ Ὡρ- 

χαό, ποϑϑς ζις δξοισίας, ποὺς (ἂν κοσμοκράτορας τῷ σχότες ΤῊ αἰαΐνος τῶτυ. ἥα ΡΝ 
; 

ΠῚ κϑφμοχρ ῴτορφις αἰχϑύσος, ἡ ἀκτιφον αὐτὴν Υγ 'φης, τῷ σχϑτς τῷ αἰώνος ποϑ: Ξἤϑησι. καὶ γ4 

δλαην δ αἰώνα πονηρϑν καλή (Ὁ καιοϑν (δ) διεφραμμένον, οὐ οὐδὲ γῇ" κτισμάτων λέγων. 
ἐμοὶ νὰ Ρ δοκφ ϑμόνϑμος οὐῤχὼν οὐ στὸ ᾧ οὐραγὸν μἱἱ μετ πεηηωκέναι. τὴς πῆργῆς, αὶ κα 

τί αὐραζασν. πῷνωῶ οὐγεραριωῶτος φησιν οὖ τὸϊς ἡοῖς τῆς αἰπειϑείας. ὁρὰς οι οὐ βία, 
σε τυφαννίδι, διλλ αὶ πεϑοῖ ποολσζγεται τ αἰπιεί)4ὸν ΝΣ Εἶπεν, ὡς ἐῤ Ἴις" Εἴποι, ἀπάτη γ,. ἐπωιτῳ 
ἡ πεϑοῖ ὧν πόῤᾷς ἐφέλκεται. ἡ οὐ τύτῳ ἢ μόνον ἀδοις' κοι μυΘήται τῷ δια Κοι- 40 ἐν “πῃ 

γωνὸν, διλλὲ καὶ τῷ ἑαυτὸν τάξαι μετ᾽ ἐκείνων, εἰν οἷς φησι "(ἃ ἡμιᾷς πϑύτες αἰεςράφηρϑρ " 
“ποτέ. πόμτες, σὔχ ἡ) Εἰπῷ, (γὴ ὄξηρτὸ ὡς, ὧν πῆς Ἐχϑυμίαις τὴς (ῷρκὸς πρδζω,ποι-: 

οἰρῦτες τὰ φελήματα τῆς (ρκὸς ᾧ δ" Αἱ σνοιῶδν, ῥήρϑυ τέκνα, φύσει ὀργῆς, ὡς ἡ ὦ λοιποὶ ΜΝ 
πούτες  πτατές!ν, Οὐδὲν πγέυ μα ικὸν φρονοιῶτες. δλλ ἥα μὴ " ζωῦτα λέγψν μωών δαίών 

Ἐλ 
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Ἰχὶ Αἰ φθολῃ τῇ τῆς Θρκὸς, μηδὲ μόγα γομέσῃ τις᾿ 4) ὃ πλημμέλημα δρρι πος ἀσφαλί- 

ζοπῳ. τὰ ἐ ϑελήψριτα τῆς (ὐρκὲς ἡμδ, Φησι, ὺ Με τ  θνοιαῖν “πποιοιωυτες, ΣΎΕΣ, Ω τὴς ἥα 

δονῆς πάϑη. πῇρωξιωαμδῥ, φησιν ῷ Θεὺ,, καὶ Ὁ πϑρωργέσα μδυ,τυτέςιν, α θβγη ήμϑι, καὶ Ἢ συν 

ἔτορον.. ὥστε γδρὸ αἰ ϑεύπου ὧν τέκον, φυσι δῤιϑεν πὸ ὅξιν, Ὁ ὅτω ὸ ἜΣ ὀργῆς τέκγα 
4 ἥμϑυ, ὦ ὡς καὶ (ᾧ λοιποί ̓  τουτέων, συὶς ἐῶ ἐλεύθερος, αἰλλαὶ πόϑτις ἐποραήομδν ὠξια 

ὀργῆς. 
4 Οἱ ̓Θεὺς “’λούσιος ὧν εἶν ἐλέει, Οὐχ ἑπλώς ἐλουμὼν, δολὰ πλούσιορ,κϑυς 

9ύπρ κα ἡ οὖν ὁτέρῳ φησίγ᾽ Εν Υ πλήν τὸ τὸ ἐλέους σὰ ἀ παίλη,Ελέησον με χτ' ὃ μέγα ἐλο- ἐδ ξαιζ; 
ὃς σου. Δια τζω πολλίω" ἀγαπεν ἀδζυ, ἰὼ ἠγάπησεν ἡμας. Δείχρεσι πὸ ... Ὑλγγ, 

1ο ϑεν ἡμᾶς ἠγάπησε. Ὅτα Ν) οέκχκ ἀγάπης ἄξια, ἄλλ᾽ ὀργῆς Ὁ ὁ ἀιμωείας τῇ, τῆς ἐσούτης. οὐ ζ.. 

»» ὅζ Ὡἰσπο "πολλοῦ ἐλέου, 
ς ἵζαἱ ὁ ὄντας ἡμᾶς γέχροις ζς τὐἰ θα α]ώμασι, ((μμεζωοποίησεν ῳ ῷ " Χειφῷ. 

Παΐλυ ὁ Χολοὺς μέσοφ, ἐδ πράγμα ἀξισπιν. Εἰ ΑΝ ἣ  ἀηδβη ᾧ, χϑι "ἡμξρ ἐ ἐ- 

ζωοποίησε κακᾷοι, αὐ ἡμᾶς. ὁρᾷ εὗτι «ἷι τῷ Ἐχν σαβκαι πόστα Εἰρμ) Εἶδες τὸ  ὑπᾷ- 
14 φάλλο μόγηϑος τὴς διυνάίμεως ἀὐδυ Εἰς ἡμᾶς Οις πιφεύογταφιζους γεκρουῤ (ὗν ἐους ὀργῆς, 

τούτες ἐζωοποίησεν, ΕἼδις τίω ἐλπίδα τῆς κλήσεως; 

ό- Σεωοήγήρε: χα ̓(ὐμεκοίϑισεν. Εἶδες τίω δξὰν τῆς κληρονομίας δου; ναὶ, 

Φησι, ἀλλα τὸ ἅ  (ἀμνηγέρε, δῆλον Ὁ ὃ, Σιωεκαϑισεν ἡμῶς οὖ Οος ἐ ἐπουρφινίοις ον Χοι- 

τῷ [ποῖ ἢ σούς ἐφηκεν ; ὡς Ὁ (ὑμωηγήρον. Οὐ πω » οὐὐνὶίς ὅφην ἐγηΐννδιος, Εἰ ᾿ 
"νπ 79 μὴ ὅτι τῆς κεφάνς Δία φασης χα) ᾿ ἡμιᾷς ἠγέρϑηρϑυ, ὡς χαὶ ἐκὰ τϑ]ακὼς φυρϑσχιενής 

Δηρθ} σαντος, ὧν γυνὴ ππϑἡσεκμύησε ῷ Ἰωσήφ. οὐκοιώ ὕτω Ὁ ὁ (ἰμνεκαῦλισι. τῆς Νὰ ̓Φα- 

λῆς καϑοξορϑῥης καὶ ὁ ὦ σώμᾳ συγχάϑη.}. ο[9' τῇ ἐπήγαϑνν, ὦ, Χοις-ᾧ ἵνσῷ. ἡ Εἰ 

7) χοῴτο, αἰλλα' (ἰωήγήρε αἰϑ' τῷ λουξοῦ, πῶς δίζυ (ἐμυρκοίλισεν , Εἰγλλ νσπομέ- Διτιμιδιιζ. 

γορϑμ,, Φησι, χρὴ 'συμιξασιλθυσομδρ" Εἰ αἰπεϑεύνορδν , ζα! ̓ συζήσουϑμ. ὄντως πνϑι- 

42 ἐϑτος χέθα ὁ ̓ὐποχαλύψεως,ὦφε Ὁ βαϑθος γοῆσοι Τὴν" μωφηοίων τύτων. Εἶτα,γα μὴ 

αἀπιφήσῃφ, ὁεᾳ ἐπαγ. 
7 ἴνα οὐνδείξηται ὁ ὡ Οἷς αἰαίσι τοῖς ἰς ὀπερχορϑμοις τὸ ΤΙ υὐαβξάλλοντα πλούγοι τὴς ΩΝ 

τος αὐτύ ὦ γονσότητι, ἐφ᾽ ἡμᾶς τ Χοισῷ Ιησῷ. Εσᾷνῃ γδαῖσε τὰ «δὶ Ἔ ΩΣ Χρι- 

φού, ζρύταῦ οὐδὲν ῶ πρόδονι ἡμιας (ἃ »ὰ Φησι, ρὸς ὑμιᾶ, Εἰ ὠκέννος λὐξφι) ἐδειξοιζ' 

40 δ ὅτι ὺ φυρὸς ἡμᾶς, εἰμ δα πα, ἡμῖν ἐὥωται" σλίω στί ᾧ. τὰ ἐἠμδᾷ. κατιδέλυ Φυσίν, ὀγζς 

δὴ ἡμαξ νεκροὺς Τοῖς ἷς οὐ δατηώμασι (ἰωνγήρεξ (μμωεκαίλισεν. ὧςε, ὑπερ ὀφίωυμ ἀπέ. . 

ς{ ϑιστὸ τὸ ἣν πυϑτέρων, Ὡσπτο τε τὴς κεφάμι, τὸ τε τῷ βουλεοΐϑϑαι οὐ» δείκψυοϑτῃ αὐτὸν" γ Ὁ 

ἀἰγαλότητα, λαῶν τίω ̓ἀποδειξιν, πῶς )ὺ οἰνδιείξεται, δ τούτο μὴ ̓ δϑοπω ὠνδείξε. 
ὦ Ις ὁ αἰαῖσι τοῖς τοῖς ἐπερηυδμοις. ἀπ ὦ μεγαλᾳ ζᾳ αἰγαβα ἐω, ᾧ πϑύτων πιτότερᾳ γώ 

49 ἅ ἅ ὁ λῆρϑς 40) 40) δοκέ τοῖς τὸς αἰπίςοις τὰ λελθρϑμα, τότε ὃ παύτες ΕἼσοντω. βούλει μαϑεῖ, ] 

ὁ πῶς (ἀμεχαλισεν ; ἀκρυε ἐὐτύτο ὑ Χοιρο ὁ λέδωντος τοῖς μιοιϑηταις᾽ Καϑισεοϑς ἔλτδὼ- 3 Δαη: 
δίκᾳ ϑρϑνοις, κρίνοντες πὲς δώδεκα φυλοὶς τῷ Ἰσραήλ. ἡ πάλιν, Τοῦ καῦῖσαι ὧκ δυξιῶι Μα ̓  αν. 
μὲ ἐξένωνυμων,. οὐκ ἔτιν ἐμόν δομαι,δλλ᾽ οἷς ἡτοίμαςαι ρόδα ἃ παίός. ὥςε ἡτοίμκα- 
σαι: ἢ ὁ κἀλώς Εἶπεν, ἐν χ,θηφῦ ΤῊ ΤΙ ἐφ᾽ ἡμας ὦ Χραςτῷ ἴνσ. ὃ . καϑίσαι κ δυξι- 

49 οὖν, ,πιμῆς ὅ81 τῆς καῇ πᾶσοιν διμιζωυ᾽, αὶ κἴθ᾽ ὦ ὑτέρᾳ οὐκ ἔς!. τῇη δξϊυ λέγ, ὅ ὅτι καῇ ἡ.- 
μεῖς καϑοδούκθα. α ὄντως χὑαρθαλλων πλοῦτος, ὃ ογτως αὐπίρθαλλον Φ' μέ» “)ος τῆς δυ- 

ναὶ μεὼς εἰντν κῷ Χριφοῦ χαϑισαη.. καὶ μυρίας φυλαὶ Εἱ ἐχ » Οὐκ “Σἰπολλύεις ας 

ἐνέκιν αὐνϑ Εἰ δὰ Εἰς πῦρ, ἐμδζώω ἔλα, “το οὐκ ἐχφίω ἐν ἑτοίμως αὐ θομίφιαι : ; ὁ αὖ- 
τὸς ὃ πείλιη φησι᾽ Θέλω, ἵνα ὅπου Εἰμὶ ἐ ἐγώ, ὼ 2) δγόκονοι ὡσῃ ὡὲἐ ἐμοί, Εἰ γὰ κατ. Ἰφαν δι ἐξὸ 

Οβεγίοι, τοῃ], 3. γνν κόγηος 
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κόγηεο ἢ, ἐδτιχαϑ' ἑκάς ἕω ἡμέραν, καῇ τύτων οὐχ ἐχοίω παροϑυξιως χαταδεχεοϑεὺ ; 

οὐνόησον ποῦ ἐκάθισεν κνο. ἐπόϑω πάσηφ ρχὸς ἢ ἀξοισίας, καὶ τίμ συγκα ίϑησαι νἐ- 
καίνῳ. τἰς ὧν »τοκρὸς, φύσει τέκρον ὀργῆς. ᾧ π κατωρθώσας! Οὐ. ὄντως νι θῦχαιοϑν ἀ-. 

Ρωμιάιλγ. ναξοῆσαι, Ὡ, βαΐϑϑος ογλούτυ, δ σοφίας, ὼ »γωώσεως Θεοῦ. . 

8 Τὴ γὺ γδριπὶ ἐςε σισωσμένοι, φησίν, ἴνω γὸ μὦ ὃ μέγεϑορ τ δ᾽ εργεσιοΐν ὁ- 

παρῃ σε, ὅρᾳ πώς σε χκταςέλλει, τῇ ΤΩ ἐςε σεσωσμένοι, φυσί. Δια πίςιως. 

Εἶτα ἵα μὴ πάλι Ὁ αὐτεξούσιον λυμδιυπ), θϑηκεᾧ ( ἡμδν᾽ ἢ παλιν αὑτὸ λύφλε, 

χαὶ Φησι᾿ Καὶ τῦτο οὐκ ἀξ ήμδῦ. Οὐδὲ ὴ πίςις, φησὶ, ξήρδῷ. Εἰ γὸ μων ἴλ- 
Ρωμι δ, ὅν Εἰ μη ὁκάλεσε, πώρηδιωυνα (θα πικεύσοι » ΓΙοἷς Οὐ φησι, πιςεύσοισιν, ἐλ μὰ 

ἀκούσωσιν» ὥςε σεν ὃ τὴς πίφνως, ἡμέτερον, Θεού, φησι, ὃ δώρρν, οὐκ δ ἔργων. μὴ γᾷ το 
ἤρκει ἢ πίς!ς σώσει, φησιν ; δλλ᾽ ἥα μὲὴ κονοιφ', μηδὲ Ὡργϑις σώσῃ, ζμιὐτίων ἐζήτησεν ὁΘω- 

ὀς, φησι, Εἶπεν, ὅτι ἡ πίσις σώζει, ἀἰλλαὶ “δ Θεού. τ) γ 96 Θεὸς ἐθέλησεν, καὶ 
πίριᾳ ἔσωσεν. ἐπεὶ “σοἷς σωζω καὶ πίεις, Εἰπέ μοι, αἴϑυ ἔργων , τῶτο ἀύφ' Θεού δῶ. 

οὐ ἔφη, 

φ ἴνα μή τις χαυχήση.), ἵνα ἐυγγώμονας αἰδὲ τὶ Ὑ Ριν ποιήσγοτὶ δίωυ, φησιν, αὐτὸς τς 

ὠκώλυσεν δξ ἔργων διχφιω ϑέεῦαι ; ὁυδουμίφε. δλλ᾽ συτθοίς, φησιν, ἐἷξ ἔργων ἐδιχκηώϑη, ὕα 
δινϑὴ τῷ Θεοδη Ὅγις ἃ ἡφιλονϑεφπία. οὐχί ἐρνζε ἔργα ἀπώσωτο, δδλα' αγό9- 

διδυρϑῥοις αὐτὸ τυ" ἔργων, φοέσι ἔσωσιν, ὦφι μωδέγα λοιποὶ ἔχῳ καυγάοϑαι. ΕἾτα νὰ 

μὴ ἀκούσας, δι οὐκ δ ἔργων, δυλὰ πίςη ὃ πϑρ κατωρθώϑη, Ὥἴργος Ἄρη, ὀρ τἰ ἐ- 
πήγαδν ̓ . 29 

16 Αὐτῷ γὰῤ ἐσμῳ ποίημα, κιιοϑέντες ον φὰς ᾧ Ἰησ ἐλ] ἔργϑις αἰγαϑοῖς, οἷς ασ9-- 
ἡτοί μαισε ὁ Θεὸς, ἵνα ον ὠΐοῖς ὐϑεπατώσωμϑμ. Οδα αν τί φησι τίω ὀῤαδῥηι- 
σιν ενζϑα αἰνίῆοται, ὄγτως κύίσις ἑτέρα θῖν. ἐκ τῷ μὴ τος Εἰς ὃ τῇ αὔρρϑηιδν" 

ὃπιρ ἦμϑν πυδϑτερον, αἰπτεθοίνομδν, τυτέτν, ὁ παλαιὸς ὀῤ,ϑόπος ᾿ ὅπερον ἡρδρ “σρό- 
τερν, ἐλμόθα" ἀρὰ κῆϊσις ὃ πράγμα 91, ἃ τῆς ἐτέροις τιμιωτέρα, εἶ ὀκείνης 19 
δ» Ὁ ζῇν, ἐκ ἢ της ὃ χαλοῖς ζηνήμνν αἰδεγέχϑνεν. ἔχ ἔρχϑις ἀἰγαϑοῖς, οἷς ἀγδϑη- 

᾿ποίμασεν ὁΘεὸς, ἥώ ὦν ἐὐζῃς αὐδοπατήσωμϑρ, οὐχ τα Ὡρξωᾷθα δλ ἴα ἰθεπατήσι.- 

υϑρ. οὐ ϑρκους ν ἡμῖν χρεία τῆς ρετὴς κα ὀκτεταρδμης Εἰς τί πτολδυτίω τίω ἡ-ὀ χὄχῃπ' 
μετέραν, σϑεῖδ γὺ, Εἰβαδλίξεν ὁδὸν ὅδ4 Εἰς πόλιν φέρφυσαν βασιλικζω, ΕἾζῳ τὸ πλέον μέμγ 

αὐ δλούσειντες͵ αἰδὲ τὸ τέλος ἀὐύζ' μαλακχεοϑέντες ὀκαϑιίσα νϑυν,ώτησεν ὀθ ἡμᾶς ὃ βαδίσαμ" 30 ὁ ἡμετίραι. 

ϑτως Οὐοδ ἡ ἐλπὶς τῆς κλιύσεως ὠνήσειον ἐν τί (ἄνὸ κικημϑῥοις τὰ πρίν, ὀμ' μὴ ἀξίως 
πὐϑιπωτήσωμδν τῷ και λέσωντος. 

ἩΘΙκΚῸΝ Κάληϑεντις δξζω ἐπ᾽ ἐργϑις αἰγαϑοῖς, ὑϑρωρὸν ἀπόρμτο ἐργοιζόρϑμει. δὲ τϑο.)  ἐ. 

κλήϑημϑν,, ὀυχ ἥαᾳ ὃν ἔρρον ὀργασω ἴθα, δ᾽ ἴα πὸμζᾳ. ὡασερ γϑοὺ αἰεϑήσεις ἡμίν 
πέντε Εἰσι', ἡ πάστος Εἰς δέον κεγοῆοϑαι δᾷ, οὕτω χαὶ παάσοις τὰς Φρετάς. Εἰ δι 35 
τις σωφρϑνοίη ἅ᾽, ἀὐελοήκφν ἢ Εἴη, ἢ ἐλοήμων ἅ ἴη, πὸ εονέκτης ὃ, ἢ, αἰπτέχοιτο μϑὲ 
δ᾽ δλλοτοίων, 5 αὐτῷ μυὴ μεταδιδοῖ, πόρτα Εἰκὴ τ. οὐ γὰγ ιρκᾷ μία μόνον ϑρέα 
κδατῆσοι τω βήματι τῷ Χοιφοῦ (δ απ ρυίας ἡμαξ, δλλα, πλλλῆς ἡμῖν διῷ [ ἡ ποικί- 

Ματϑι κε ϑ, λῆς ὺ πϑρτοδοωπῆς, ὶ παίσης αὐτῆς. ἀκσο γὸ τῷ ΧΚελτοῦ λέοντος τοῖς μαιϑητάϊς, Πο-. 
ρέσϑωτες μια ϑητεύσωτε πότα τα ἔϑγη, διδοίσχκοντες ἀὐοιρ' τηρᾷ! πάντα, ὅσο, «γετάλοί μὴν 40 

μετῇ, «ἢ, ὑμῖν, ὑ πάλι, Αν λύσῃ τις μίαν τ" ὠντολών τώτων “Ψ' ὀλοιχίφῳι, ἐλοῤέχιφοε κλοιϑή- 
σεται ὦ τῇ βασιλεία ὙὯν" οὐρανούν, τα τέςιν, εὖ τῇ αὐαφαῖσει, υὶ Ν δὴ Εἰςβασιλείω εἰσ- 
ελδύσεται. οἵδὲ ΝῚ τὸ «τὸν τὸν χαιοῦν τῆς ϑμαςαάσιως, βασιλείανχαλῷ. μείλυ ἐδυ' 
λύσῃ, φησίν, ἐλοίχιζος κληϑήσα) ̓ ὧφε πασῶν "μ᾿ δᾷ, ὦ ὕρρι πῶε οὐκ ἔνι χοεὶς ἐλεημο- 

τον Ν σιμυὴς 
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σιώης Εἰσε λϑεῖν, λα κὠναὕτη μόνη! ἐλλίπη, Εἰς ΩΝ πὺρ ἀπελευσόμεϑοι. Απιλλτε Ματθικεμαν, 

Ἴ5}, Φησιν, ὦ κατηρφιυῦϑοι Εἰςῷ πῦρ ὃ αἰώνιον τὸ  ἡτοι μα πμένον τῳ ς αἰ φθόλῳ, χα! τοῖς 

αὐγίέλοις αὐτί, τίνος ἕνεκεν, [ἢ ΨΕῚ ΠΝ ὅτι ἐπείνασω, ὺ οὐχ ἐδὼ ψτ μοὶ φαγεῖι, ἐδιψησαὶ, κα 

οἵκ ἐποτίσωτέ με. 6 οἾδες ποἷς σεαδὲν ξ' ΕΎὙΕΘΘΥ: ἐγκλυλετες, δζᾳ τῶν μόνον αἰπώλοντο; ὦ αἱ 

ς πϑξλινοι ΠΟῪ τούτο μὸ μόνον ἀξεθλνϑησαν τοῦ γυμφαδος, καίτοιγε σωφρϑσεωύζεν Εἶχον" ΕΝ 

ΤῊΝ τὴ τῆς Ὅσο ἐλενιμοσιώης ἦσαν ἔρημοι βονϑείαρ, τῳ νυμφίῳ κὶ Γ (ἀμωκισιλϑον. Εἰρώυ! ως Ἐξ (ἢ 

Φυσί, κα πθώτων διώκετε, τὸν αγιασμὸν, ὃ χωεὶς οὐϊιὶς ὑψε ται τὸν Κύρμον. οὐνόησον τοὶ- 

"ῦ, ὅτι χωεὶς Ζ ̓σωφροσιωώης σέ ἐνὶ ἰδιῷν τὸν Κύριον" ὅπώτως ἢ κ(' σωφφϑσιο. γς λυ- 
γατὸν ἰδεῖν, πολλάκις οδὲ ἐτερον οὐνεπύδισε, πάλιν αὐ πώτα κανρ)ώσωμδμ, τον ὃ στ τον ἡ. 

ιο δὲν ὠφελήσωμϑρ, σσοϊὲ οὕτως Εἰ Ἰσιλθυσύμεϑα, Εἰς τίω βασιλείδν. πόϑεν δῆλον» διτὸ Ὁ 

πιζάλαντα πιφευϑεντων οἰκε ὀκφγ} πάσα ἡ 3, φετὴ αἰκέρᾳιος ἰω, υ δυεῖν ἐλέλαπῆο' 

Ὁ) αὐδὲ τίω τίω ἐργασίαν ὀκφηρϑς γόον, Εἰκότως ὀξεξάλλετο:, ἐςιὰ τὐτὸ λοιδὸ- 

ἐἰας μόνης εἰς γέοινὸν ἐμπεσεῖν, Ογ λέγων, Φησί, τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, μθρρὲ, ὕοηθς ἱφαι μάτϑ, 4 χζ 

εἰς πίω γέενναν τοῦ πυρός. κῷ ἁπὸμυτὰ τις κατορϑώσῃ, ὑξριφῆς ἢ ἡ, οὔκ εἰσελθύσιται. ν 
14 μή Ἠς ὠμότηπα κριτειγινωσκέτω τοῦ Θεῷ, εἰ [ὧν τοῦτο ἐπῇαικόζᾳς ὀκ(άλλειπῇ τῆς βασιλεί- 

ας ὋΜιυἰρανων. καὶ γὴν ἐπ δύ ϑείπων, κἀν ὁτιοιῶ Ψῳ ἀὐδανόμων ἐργαίσητα τς, ὄξέπε- 
σε τὸ βασιλέως ὀψιωρ' κα νόμον ἕνα Ὧ χεινόμων π κῦῇ,: καν συχοφαντησῃ ἌΑΤΗΣΘΡΙ ", 

αὐ πώλεσι ̓  τ γν κἀν μοιγθίσῃ, ἀλῷ »αὐγαΐξιος τί θυ καῖ μυρίαν ἢ ἡ κατορθωχωρ οἰπόλι- 

λυ)" καν φόνον ἐργάσηται, ὑδειχϑῆ,ὺ γϑτο ἱκδμὸν αὑτὸν φχκφϑῴοαι εἰ 5 ἢ ᾧ ἣ δὐιϑεϑς 
20 πων νόμιοι τοστού τῆς υὐπολφύοισι τῆς φυλακῆς, πόσῳ μάλλον Φ πὸ Θεού. ων α' γαϑός ἐ ἐ- 

«1, φησι. μέρα πἰτος ᾧ ἀφοὸν τῶτον Ἅθηϑν φϑεή) θα; μῶώρϑν ὃ Εἶπον, ὁ ὅχ ὁτι Οὐκ αγα- 

ις ὅ2,, αὐλ ̓δὰ πίω ἀγαθότητα «τι νοβείζ ουϑν εἰ Φῦπαι χραϊμέω ἡ ἡμῖν ἡ ἐδ), κσύτοι μευ 
εἰα πολλάκις αἰ ληθύτων ἡμδὼ «ϑὶ τύτου. ἄκουε γᾺ» τὴς γθάφης λερρύσης ̓  Μή Χορ. ἀντ: 

Εἴπῃς, ὅτι ὁ οἰκτερμὸς εἰτε ὁ ὁ πολις ὃ πλῆθος μία «μδρτιαῖν μὺ ἐϊξιλοίσεται. οὐχὶ κω- 
22 λύει λέγηι" ἡμαξ, ἢ ὀοἰκτιρμοφ εἰντῷ πολυς (μὴ ̓ μοιτο )υ τῷ οἶδα, λα βουλεδ) ἡ ῃ- 

μας 75 (ἀμεχῶς τῷτο λέγ, καὶ "ἡ ὅζου ὁ τούτο πόρτα κυ φ Παῦλος, ἀλλα ΤΟ τα, ̓έξῃς, μὴ ἐχὶ 

τύτῳ, φυσὶ, σιύμαζε πὸ Θεοῦ τίω φιλόν, ϑοφπίαι, απ τῶ! αἰμδρτόρεν, καὶ Ὁ λέγη, οὐ οἶκτιρ- 

μὲς αὐτῷ ὃ πλῆθος ὙᾺ᾽ αἰ μδρτιοῖν μὰ ὀξιλθσεται. δορὶ ΣΡ τῦτο τοσαῦτα αὶ ὁ νριᾷς δὶ 
αἰγαϑότητος ἀχκλεγθᾶβα, οὐχ ἕνα ζυτη νϑειῤῥοιώπες “πόρτα ποραῆωρϑρ, ἐπτὶ ἡ 1 α'γαϑό- 

3.0 τὴς Ὡχὶ λύμη τὸς ἡμετέεοις ἐξ'αι σωτηφλας, αλλ ἴα μὴ ̓ ϑἰπογινώσκωρϑῳ ο οὖν τοῖς ἱραμδρτή.- 
μασιν, αλλα μετϑμοωμδν. ὄ 202 ἡφὸν τῷ Θεοὺ Εἰς μιετϑμοιὴν σια ἰγ4, οὐκ Εἰς πλέ.- 

ονγωχαᾳχίθν. Εἰ ὃ ὃ μορθηρθ6 ΚΣ ΠΝ τίω χρυσότητα, συ , δ(αθαλλεις μάλλον αὐ οὶ 

τοῖς ἐν ϑρόποις. πολλοῖς 'γὺ δα χατηλϑρϑεώταις τῆς μακροθυμίας τὸ ᾿ Θεού, ὡςε δμίώ 
δώστις, σύ Εἰς δδον αὐτὴ ἢ χρησείνϑμος. Φιλαν ϑοϑπος ὁ Θεός; αλλα' αὶ δίκαιος κριτηρ' «- 

49 εὗρτίας συβωροδραλλαὶ ὐποδίδωσι ἐκοίφῳ Κν ν᾽ (αὔργα αὐντῳ,. χαβθανει αἰδικίας ἐξαιρεῖ 

δὐομίας: αἰλλα χ, ; ἐξέτασιν ποιήται. ποῶΐς δ δῶυ οὔκ ὠδντα ζω; οἕκ θυσία, ἡ πὸῖς 

χέόιοις αὐΐζᾳ διέλωιϑρ. δξαιρᾷ ὀμομίας οὐζαύλεο ὺ ὙΥΕῚ λουξού ὐ χὰ μετὸϑνοίας " ἐξέ. 

χαισὶν ποιήται΄ Ὅν" πετυραγμένων ὀχφύζε πυρὸς ἡ βασοίων. δι᾽ τοίνεον ἐργασείρϑρος ὦ, ὠ, 
φησιν, ὀλίγα καχα, ὸ δὲ ἕν αὐ ὀκδαλλώμϑι, ὦ τῇ τῆς βασιλείας ὀκπίπήω, τίνος ὕεκαν 

40 Οοἕκ ἐργαίζομαι πόρτα κοικαὶ ;αγνώμονος οἰκέτου ῦ ὁ λόγϑον σλζυ ἀλλ᾽ ὀκίφς ὼ τῶν ἐ- 

πιλυσύμαϑαι ῷ λόχον, μυΐ ἐργαζουζ (χα, ἥα στεὐτὲν ὠφελήσης. βασιλείας ἕξ ὃ 

πϑύτες ὁμοίως ὦν πεσου ἰμεϑαι, ῳ ὃ γεὖν οὐ τίωὐ αυτίω δωσορδῳ δίκζω πόρτες, ὠν ὁ 

μείζονα, ὁ ἢ ὃν ἡκμερωτέεαιν εἰ (ζ Δ) σὺ, καὐκήιος κατε φϑνήσοι τε, αὶ ὁ ἢ πολλα ,ᾧ ὁτὰ ὁ- 

λίγα, ὁμοίως ὠκπεσείαδς τῆς βασιλείας. Εἰ3 ὃ οὐχ ὁμοίως κατεφρϑγησούτε, ΩΣ ἢ 

Οδεγίοια τοῦ, 3. νν» ὥ 

εὐλύτῃ 



ἐς ς 

λίατἮ γε μα, 

- 
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ἅ μῴζον, ὁ ὃ ἐλφῆον, ἐν τῇ γεόν τὴς  ὀζαφορας, αἰεϑησεοϑε, τ δϊίυ γφ σιν, αἰπειλᾷ τοῖς ἐ ἐ- 

λέῃ μοσιουΐω μῇ δεδωκόσιν, εἰς τὸ Ὁ πῦρ αἰπελϑύστεϑω, ὁ οὐχ. πὰ ὠς εἰ εἰς τὸ πῦρ, ΩἹ εἰς 

το ἥτοι (ασμῆνον τῷ ρθολῳ,κ ἡ τοῖς α΄έλοις αὐτν ἄγνος εἰ ἐνέκεν, Ὧ ὅζᾳ πὶ οἦι συν ὅτῳ ᾧῷ 

Θεὼ πὐοξιώει, ὡς (ἦν φίλοις αδικᾷν. εἰ ἰγοῤ αν ἐ ἤϑροις φιλῷ δᾷ οὶ ὧν. φιλριύζας , 

τος ὁ όμδινος, καὶ Χ, τν ἐ ἐλλέωων κι, τῷτο χείρων ὧν, ἠὲ Οἕχ 'ζται κολβσιως ἄξως; ; ὧτε 4 νῆα 

οὐζαοϑα, τὸ μέγελος τ Υ αἰμδρ τάμε κ τοί Αἰ φύλου τὸ ὖν ποιούπι. ἐκότως ἐποίησεν «- 

πελϑῷ. Οὐαὶ γὸ τω ἐλεημιοσιερζευ, Φησί, μη ̓ἐργαζονῦμῳ. εἰ ̓- , Ἐχὶ τὴς παλϑσιας Σ τούτο 

ζώ, πυλλῷ Μαλλον Ὠχὺ τῆς χαρῆς. εἰὐϑα συγκελώρητο γοημῷ ΓΧ χΊυσις, Ὁ Ὡσολαίσιρ, κὴ 

Ἐχιμέλεια, τοσαύτη σπρόνοια ὀλϑετο τῆς ἐς ὧν πονζα βονϑείας, ποσῳ μάλλον »ἢαν 

κελέυοθα πϑρτα δὶ “αὶ ; τί ' ὃ Οἵκ ἐποίουν ὠκεῖνοι; δικαία, 9 παλι δεικα ῶς ἑτέρας ιο 

σλεῦχον" ὀρφαῥοῖς, χεεαις, πυέϑσηλύτις ἐπέρκοιω. ἀλλα ἐμοί τις γα μαζων νὰ ε- 

λέπ΄ δέκα ὅς δίδωπιν ὁ διᾷνα, πόσης ἀϊοιυλης τοῦτο γάμει, εἰ δ᾽ Ὧι ἰουδαψων οὐκ, ζω 
ϑιιωμασμοί, τοῦτο Ὠπ" Ἣν χρισιλοῶ λα μαφὸν γάγϑνεν. εἰ τότε χυδυιωυὸς ἐω, τὸ  λχαᾳ 

ἀπολιπεῖν, οὐνόμσοι ουον ὅ81 γῳο. ἡ ̓ μεδν πάλυν χληφϑυραβεῖ τίωυ βασιλεῖὸρ, αἰλλα' 

τίς ὁ ἣν πολλών λόγρφ; ; οὐριοιῶ εἰ κα γοικαάκεῆος ὦ» τοῖς « οὐΐοι “0, οὐ μικξᾳ. ̓ αλμυλα. πις 

δέω αὖ εἰ ποιμϑρ; μάλιςα ἅ »οὐ τῆς αὐτῆς σὺ καἰκεῖνος Ὡσολαύστις πμωρλας, ἄλλως. δ, 

συ" τἴθκμυθια τοῦτο ἐς. τότε Ὧν χϑυνώωνία ἥν! παϑωΐ νἐχή. τραμυϑίλν, τὸν σύμ.- 

μάπζα κἡὶ ἴᾳ δεινα! ̓  στὸν ἢ χϑθαννη, κ Ὁ ὦ ὠκφασειήμαξ ποιῇ, Οέκέ νι αἰ φίνοι Ἄριπον ι- ἡ 
χοὶν τί: 

χιν τ Ῥκωυϑθίαν, εἰπὲ γοῤ τῳ 'καταικιζομϑέῳ καὶ κ) εἰς τέω πύραν ̓ἐμξεβηκότ, οὐ καὶ ὁ δια πεῖ, 
"οὐ παο, αλλ ογεῖδ αἰοϑήσετοω τὴς αὐ μωλίᾳρ. οὐχί ἰ πόμτες ὁμοῦ αὐπώλον»» (Ὁ) ἴσ- 10 Ἂ' πυγυζν 

οκηλίῖται "ποῖϑιν το ἀὐζοις χορ μυϑίαν ἔφερον! οὐχί μᾶλλον, ἀφ᾽ τὸ τὴν αὖθις ὁ ἐλύπει, “Ν 
δὲ ἐλουρν, Ῥσολωλφϑμ, [ἡξ ολωλᾳ ῦν ") οὐϑαννλω θα “ποία τοίνιω αὑτὴ  αὐδαμωυθία, 

ματέρω ἑαρῶν πρὐοχμυζουμελει ζωταις ται ἐλπίσι μία μόνη θα μυϑία δε], τὸ μι! 

ἐμπεσεῖν εἰς τὸ πῦρ ἐκεῖνο τὸ  ἀσξεςον ἐμπεσουίϊα 5 υκ ἔνι τρα μυλίας τυχεῖν, ἐνεω ὸ βρυγμὸς 

Υ ΚΞ ὀδόντων, ἔνθα, ὀκλαυϑμος, ἔγθει σκώληξ ἀτελδυτνΊος, θα πὺρ. ἀσζεξον. ἌΝ οδρότες 
λὼς τιναῖ, εἰστὰ μοι, «ἰθαμνδίαι,ο᾽ πσαύτη θλίψὺ ζ φινογωείᾳ ὠνιὲν σαῦ ᾧ δε ἐσῃ Ἄφιπῦν; 

μῆ, δέομαι ὐθακαλο, ,Μ5 ἑαύζες εἰ οἰκῇ 1 ἀπατῶμϑι, καὶ ἡ τύτοις τοῖς λόλϑις ̓ ο'ἰδαμωϑώμε- 

θα, λα ζμύτο φρλῆωιδν, ἀπερ ἡμας σώσοι δυνήσεται, συγκκϑίσει τῷ Χριςτῷ 

“πεύκειται, ̓  συ ᾿ «(Ἐ τότων ἀκριφολγῇ: Εἰ) μηδὲν ἕτερον τῶ ἁμάρτομα, Αἷρ Ν 
ῥυμαίτωι τώτων πύσην κόλασιν ἡμιας, ἐγοζῶ αἰ σθφῆναι, ὅτι οὕτω γωϑεῖς, ὅτι οὕτω ζᾳλαί- 20 

πώρϑι κα ῥαϑυμοί ἐσμεν, ως ὶ Ὀσαύτης, σρϑκεινϑῥης ὑμμὴς ζωτα λέγε ὦ πόσα χενώξᾳς, 

ὁτὸμ ἀκούσῃ τότε (ὄν ῥκατωρ)ωχόζῳς καιλουνϑῥοις ἔχ βασιλ εἰλων ἡιμωρϑροις; εὐτὸμ ἰδης 

πὸ δυύλων ὁ δσο δυσϑμων ὁ ὀλίγα καιμονζας οὐ ζούϑει, τῷ εϑόϑνου μετεγονζας κέ τοῦ 
βασιλικοΐ [5 πϑρυτὸς ,οὐχί τῆς »λοίσεως σοι ζωτα χείρονα. ἔφα [35] Ὁ γω Ὁ ὁρωῦν 

βὑδοκιμοιώζα μας, χὴ Οϑὲν παάσων καικὸν, πασης ἀιμωείαι χίδονα τϑτο νομίζεις, αἰ 33 

τύτε μόνου "9 φλίρ, κα Ὁ πειϑής σαυτὸν, ΩΣ φακρύειρ, κ καὶ μυρίων ἐ{) δ)ϑανάτων κρίνᾳς ἀξι- 
ΟΥ̓, τί τότε. ̓ Νιπυυφήσῃ Εἰ Ὁ μὴ γέονα, εὖ, αὑτὴ ἡ ἔννοια τῆς βασιλείας, οὔκ ζωώ Ἣ" γ,. ὑσερῖμὶ 

Ὡσπολήσοι, Ὁ) ᾿ ὀζμφλεῖραι: ἐ χαὶ ὁτί τῦτο οὕτως ἐξέ, ἰχθμὸ Ἐπὶ τὴς πείροις ΤῊ φραϊμῷ σε εἰκίρ} 

μα ϑύν. 4ιή τοίνιου Εἰκῇ ψυχαγωγῶκδι ἑ ῥαυτῶς τοῖς τοιούτοις ῥήμασιν, κ «ε»σίχω- 
μϑν, τ ̓  φευνήξωνϑι τῇ τὴς ἑαυ σωτηρίας, τα ϑρετῆς Ἰλιμιλωΐβα, χα) ἰς τίω ΟΜ 40} ἌΜῪ Ἢ 

καλῶν ἐργασίαν ἑαυτὰς διετείρωμϑν, "ἵνα, κα]αϊξιωθαΐμϑν τύχῃ τὴς τοσαύτης δυξζης ο) γρπιξιοδ, 

Χρις-ᾧ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἐδ. μν ποδὶ 

Λογ.ε. 



ΕἘΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ᾿ Δυγ. ε, γς 

ΔΛογιε. τ ΔΙῸ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤῈ, ΟΤΊ ΥΜΕΙ͂Σ ΠΟΤΕ 

ζ ξϑιη ον Ορκχὶ, Ω λεχϑϑμοι αἰφοθυρία “ἰπυὸ τῆς λεγϑεδι ἠης αὐξετομιῆς 

; ῳᾧ Ωρνὶ χϑερποιήτο᾽ 1ν Οπ ἥτε ο τῷ" ἰσιρῷ ὠκείνῳ χοεὶς Χοισού, 

αἰπτηλλοτϑιωρϑρβοι τὴς πολιπυίας τὸ δ] σραὶλ, χη ὶ ξώνοι ἿΜ φζαϑηκὼ τῇ τῆρέ- 

παγελίας, ἐλπίδω μὴ ἔγντερ, καὶ ἀϑεοι οὐ τῷ κὸ κόσμῳ. 

, Ολλα' δείκγεσι τῷ Θεοί τίω Εἰξήμας φιλαν,ϑονπίλν. ϑΡ- 

ἱφ τον, ὅτι δὶ ἑαυ ἔσωσε, χα! δὲ ἑαυ ἕφπτῳ τοιούτῳ. δύτερον ̓ ὅπ 
ᾧγας ΟΣ ἔσωσε, χεΐτον, ὅτι ποῦ αἰήγατε. ζωτα 75} παγτω χαὶ 
καθ᾽ ἑαυτὰ μεγίς γῶυ ἔχέ τίω " Ὑπυδειξιν τῆς φιλανϑεφπίας 

αὐτύ,, καὶ ᾿ τα παντα χινᾷ γιῶ γράφων Παύλρρ. Εἶπον, ὃ ὅτι 
νεκρούς ς γζξις, τοῖς τ Ῥατϊώμαιι, χα ποθ ὀργή, ἔσωσξ. νἱῶ “λέ. 

ἡ ᾧ τινωνἐ ποίησεν στ. δΘ φυσι" μφημονθύετε. ἔ)ος ὙῈ) ἡμῖν ὦπασιν, ὑτὸμ ἐκ τῆς 
15 πολλῆς ἀτελείας Εἰς δὐτίρροπον, ἐφ μείζονα τπιμέω λϑα ϑώνϑμ, μηδὲ μεμϑηοϑι τυ 

“«ὐϑότέρων, οὐτξεφορδμοις ὀκείνῃ τῇ ἢ δόξῃ. ὧν τῶτὸ Φησι, δ ἐψημωνόζετε, 819, ποῖον; ὅτι 

ὀκπεϑηλδρ ἐσ ἔρον ἀγανοῖς. τὸ ὃ ἰκλμὼν ἡμας πεῖσαι τὴς Ὄρρετῆς Ἐπχιμελέεϑαι. 

μψημονῦετε, ἰκαψὴ γδθὴ μνήμη ὠκείνη δυγνωμονας αἰδι ἰῷ ϑϑεργτέων ποίησε. ὁτί 

᾿ ὑμοῖς πυτε ζα ἔϑνη. ὅροι πῶεζα πλεονεκτήματα (αὶ Ιουδαϊχα καϑαιρᾷ, ὦ ᾳᾷ ἐλαῆωώμας- 

γμεῖτιν 20 τα τῆν ἐϑνών γαυμαζει, ὦ ὧπερ οὐκ ζῶ ἐλαηωματα" δλλ᾿ Ὡπὸ “τῷ που, ἡ τῷ βίου ἐ-. 
κατέρφις πείθ4. (ὦ λεγϑαϑροι. ὡν ῥήμασιν δὴ φ μὴ ,»ὦὦ Οκὶ ὃ πυϑϑτέρημαι. ΟΥ̓εὲν 

γρὕθινὴη αχροίυεῖα, δ εἴὲν κα ᾿ αξιτομή. αὐ τὴν λερρμδβης, φησὶ, τομῆς οἰ ω Θὰ 

χειερποιητῦ, Ὁτί ἧτε τῶ καιρῷ ὀκείνῳ γωρὰς Χοιφού, αἰπηλλοτξχωμϑροι τῆς πολιτείας τῷ 

Ισρᾳήλ, καὶ ξθοι ΤῊ χεϑυδ τῆς ἐπαηξλίας, ἐλπίδα μὴ ὑχοντρ ἀδκοι ον τω κοΐ κοσμάῳ. 
22 ὑμιᾷ Φις-ὶ Ιουδαίων τοτὸ, Φησι, καλυρϑροι, τἰ δύποτε ἢ μέλλων δεικγωύαι πίω ϑύρρ- 

γεσίαν αὐδῇ ἐν τύτω ἡμονϑῥίω, ἐν τω] χϑινωνῆσαι αὐςὅσ τω Πσρᾳήλ, πάλιν ὧ ἀξίωμα 

ὃ ἰσρκηλιτικὸν ου καϑαιρᾷ, ἀλλ ὧν τῦτοις ἐπαίρει ἀνθ᾽; εἰν τοῖς αὐαγκαίοις ἐπαίρει ̓ οὐ τώ- 

τος ὃ κοι σαιρᾷ ο ὡ οἷς ἐκ ὠκοινωνησαν. φϑλϊων 2} φησι" συμπολίται γῆ" ἃ ἁγίων ἐς, δ οἱ-- 

κεῖοι τῷ Θεού. ὃ θρφι πῶς ου ,χαιγαιρε, ζωτα, Φησιν; ἀδάμφορα ὅξ1. μὴ νομίσητε, Φησιν, 

ο δ αὐξετεριῆς οὐκ ἐτύχετε ὦ αἰχροθυσίᾳ ἐ ἐπὶ, δζεφοροὺ ἕνα ἐδ. ὧ "ΣΡ χαλεήο 

τ: ζω, ὃ χρεὶς τὸ ὑΧοιοδ δ, δ τῆς πολιτείας ἀπηλλοταιαΐοϑαι τῷ Ἰσρφήλ. τϑηο 

"Ὰ ᾿ϑοὺ οὐ πολιτείαι. Ὁ ὃ δὲ όνους ἐ) τ ϑζρϑυκδ τὴς ἡεἐπαγξελίας, τὸ τὸ μὴ ἔχειν ἐλπίδα, τίω 

μμέλλουσειν, τὸ ἀλέεις ὁ θέ ον το κόσμῳ τότῳ, ζαῦτα πόρτα ὀκχείνων ζῶ. Εἶπε ἰδὲ ὧὟἋ 

υἰραινίων λυ Κ᾽ λὸή ὑαξ ἦν Ἐχί γῆς, ἐγ 7 μιεγαίλέω, διζον Εἶν. αδὲ αὐννἶμἉ 

εο 

χἤϊδιξιν 

(ὦ διδιω" »γεκένοι ἕνεκὸν δικριοσιώώης, ὅτι αὐ ΝΜ ὅ61) ἡ " βασιλεὶα γῆ! αἰρνναῖ, τὸ ἐλοήϊο ἵ- 

ϑησιν, οὕτω 5}, Φησιν, ἰδίωξαν ὥν πορφύζαι ὥν τ υὑμϑν. τῷ» )ὺ ποῦς ἃ 

᾿δν μέγεθος" ̓ ἐλαῆο, ὯΝ πρεξὶς ἢ τὸ ἐπῖις ἐἢ), καὶ Χ πιχεύσαι, μέ μέγα ὺ ἱκδμὸν, τὸ πολλίω ἔχει ν 
ἰχεώ, αὐὰ τῶ ζῶ τὸ ) πολιτευξαϑαι. οὔκ Εἶπε, κεχώφισμέιοι, δλ, , ἀπυλλοτειωμϑμοι 

40 τῆς πολιπίας. οὔκ εἴπει, οὐ ̓ ππρησέρντες, δρλ᾽, σσοδ μετε ὑχοντες, ὶ ξώοι. πολλὴ ΤᾺ 

ῥμιμῶὰ ̓ ἐμφασις, πολι λφωύσα χω εἰσμὸν. ἐπεὶ ἢ Ἰσοφιηλίται τὴς πολιτείας ἦσαν 
ὄκτος, ἀλλ᾽ οὐχ ὡς αἰλλότμοι, αἰλλ᾽ ὡς ῥάϑυμοι, Χ) ὸ Ὁ ̓χρϑυδν ὀπξέπεσον , αὰ οὐχ, ὡς 

ὦ 

35 Φ [ουδοῦροι. οὕτω Ὁ Ὁ ὁ Χραςὸς «οὐ δαριυϑούμϑιος ὧν μαϑυὶ, μα ' τὸ  Εἰπεῖν, Μαχάέιοι Ματϑιει. 

Ζέγοι, Ὥίνες 5 ἦσοιν αἱ ϑῦχαι ΤῊΦ ἐπαηελίας: ; Σοὶ καὶ Ὁ τω απέρματί σῃ δωσὼ, Φησὶ, τίω Τιν.εζ. 

γάῶ ζωτίω, ὦ ὅσα ἕτερφι ἐπητζεἰλαηο. ἐλπίϑω, φιυνὶ, μὴ ἔχοντες ἢ ἄϑεο!. χφίτοι λιοις 

Ομ γίο τοι, 3 γνν3 “υοϑσεκιρύοιου, 
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Σ11 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 
παδλσικιιοιυ, αλλ᾽ Οῴκ ἦσαν, οὐ ὙῈΡ 661 τι Εἰδωλον. 

13 Νιωὶ ὃ εὐ Χοις ᾧΙησοδυμεῖς (Ὁ ποτὲ ὅνγτες μαχρ αν, ἐγζες ἐγρήϑητε ον τῷ αἴματι 
τῷ Χοιςού. 

14. Αὐτὸς γδῦ ὅδ» κἡὶ Εἰρίωη ἡμδῇυ, ὁ ποιήσας ζὰ ἀμφ ότερρ ἕν, ὁ τὸ μεσύτοιχον τοῦ 
φραγμοῦ λύσας, 4 

ΠῚ Ταυ ἔηθρϑω οὖν τῇ (σρκὶ αἰτῶ, Τούν δῶ [81 μέγα, φησὶ, [π} ὁπ Εἰς τίω 
ΟΜ] Ἰουδοίων πολιτείδν Ἀλϑορϑμ ; τί λέγεις; δμεκεφα λφιωώσεουν Οἱ πόρτα τὰ εἰν τοῖς οὐρφι-- 

νοῖς, ὸ ταὶ ἐχὴ τῆς γησ,ὸ νωωῦ αὐθὶ 1σοαηλιν λέγεις ἐναΐ φησω. ἐκῶνω Ν᾽ τῇ πίςῳ γοὶ 
αὐραλαμξαλεν, ἕζῦτα ὃ ταὶ τοῖς ἔρορις ἀδζῖς, νιωὶ δέ, φησιν, ἐν ΧΚοις΄ᾧ Ἰησοδ ὑμιῶς ὦ 

ποτὲ ὄντες μακρϑν, ἐήις ἐλιμήϑητε «σοὺς τίω' πολιτείδν. τὸ ὙᾺΡ μακρφὼν, ᾧ τὸ ἐς, 
ποδλὰρέσνως 81 μόνης. αὐτὸς γ } Ἐδην ἡ Εἰρήνη ἡ μϑῇυ ὁ ποιήστις τὰ ἀμφότεροι ἕν. τί [6], 
πὰ αἰμφότερᾳ ὃν; οὐ τϑη» λέγει, ὅτι Εἰς ὠκείνίω πω " ϑυϑῥειανήμας ἡγαῦμ, αλλ ὅτι χαὶ καπλρίίῳ 
ἡμαις γκαἰκείνοις Εἰς μείζονα" πηλίω! ἡμϑ μείζων καὶ θυεργεσία, τοῖς ὧ᾽ ))5 καὶ ἐπήπεέληρ, ἡμᾶι, χ, 
ὦ "ἐγύτερϑι σαν, ἡμῖν ὃ σσεὶὲ ἐγτήτί!λ’», ᾧ ποῤῥωτέρω ἥρϑμ. δίφφησι, (ᾳ' 8. ἔθνη τἷαρ ρα, ̓ 

ἐλόις δοξάσαι ( Θεὸν. ἐπηήείλαν (ζ γὸρ τοῖς ̓ Ισρρηλίτως, δρλλὰ ὀϑάξιοι ἤσουν ᾿ ἡμὴν 13 ἡμῖι ἐμ 
"᾽ φ ̓εἰὸν ἐπτηγείλα:», αἰλλα' ἡ ξένοι ἥμϑρ, συ᾽οἶδν κοινὸν Εἰχοῶν ποδὸς αυςᾷν,, ᾧ ἐποίησεν ἡ- ζοναι δε 
μαξ δν.ούχ ἡμας ὠκείνοις (μα ψας, ἀλλα! ὁ ὠκείνοις ὁ ἡμας Εἰς ὃν (μα ψας. «πυὸ- νας 

ἋΣ, Ὁ 6 Ι ΤΑ,» Ι [ λ Κλ» 4 νιν ΄ ΓῚ 
διιγμκα ὃ ἐρώ ὐυϑω ᾶθα τῇ ὀρδριλυΐζᾳς δυο, ᾧ ν" ὁ Ὅργυρου, ᾧ ὃ οκ μολι- σαρίωήω 

ὄδϑυ, ΕἾτι ὠμφοτέρρες" καταιχονδλένζμς, ἀὐελϑῷ χγουσοῦς «δὶ δύο. ἰδοὺ «δ δύο ὃ ἐς ταν 
ποίησεν, ἢ καὶ ἑτέρως. ἔξω ὁ (ζ δούλος, ὁ ὃ οποίητος " ἐμφότερφι 3" αὐτὸν τὲ σκιωυείτω-- 19 θέντα 
σαν, ὁ μϑὲ Ὡαποχήρυκ]ος ὧν παίς, ὁ καὶ δραπέτης, ἃ σεοὰ ἐγνωκὼς (ὃ πατέρᾳ. Εἶτα αἰμι- ᾽σ. δ αὐτὴ 

Φότερϑι γγέοϑωσαν κἈηρϑνόμωι, ἡ γνήσιοι παῖδες. ἰδὸυ Εἰς μείδν ἤφϑησειν τίου τιμάυ, ᾧ 

δύο γεοῤνασινὲν, ὁ (ζ᾽ πόῤῥωθεν ἐλϑῶν, ὁ ὃ ἐγίνθεν, ὁ μᾶλλον ἡ ωρὶν ἢ πσοοσκοϑόσου γηησι- 
ὠτερης. τὸ μασότοιηϑν, φησι, τῷ φρριγμμοίῦ λύσεις. ποῖόν 691 τὸ μιεσύτοιηϑν ἑρμάσθοει,τίω 

ἐϑρὰν οὖν τῇ (ὐρκὶ ἀντ λέγων. Τὸ ννόμον ΝΜ οὐτολών ἐν δύγμασι κατουργήσοις. 15 
Τνὲς υϑὲ Φασιν, ὅπιο τόμος" μασύτονχον. αἱ οὶ ΟΩ ᾧ γδμον Εἶπεν ̓ ὁ] οὔκ ἡφίει ὥν νυ χά 

Ἰουδαίους χσοϑς (ἦν λλώνας ὀμαμίγυοϑαι. ἐμοὶ ὃ οὐ πῷ»» δυκᾷ, λλὰ τίω ἔϑρὰν ω» Δίνορ , 
Τῇ (κὶ μιθσϑτο!η9ν λίγ, τῳ) κοινὸν 91) δρέφραγμα ὐπὸ Θεοῦ 

αἰ 9 τειχίζον ἡμας. ̓ χαϑὼς ὅη ΛΝ 

ὁ ασξοφήτης φησίν Οὐχί αἱ οὐ μζοτίαι ὑ υδῇν δυὶςῶσιν ὀῤαι μέσογυ μδίδ, καὶ ἐμοῦ , ἡ Εὐωώτως. “ν᾽ οὐπὸ 
ὡς μεσύτοι χοῦ "Ὁ “δὴ ἐϑϑρα, δὼ αὶ ασοϑο Ἰουδαίοις ΕἾ χὰ (αθϑς ἕλλζωνας. τοῦ ἢ νόμιν 10 
ὄντος, οὐ μόνον σύ ἐλύφη», δλλὰὶ καὶ ἠυξογ». Ο γλοβνόμος, φησίν, ὀργγέω χαᾳτεργαζεται. ὡσ- 
περ ὅδίυ ὠκᾷ λόγων, ὀνόμος ὑργάν κατεργάζεται, Οὔκ αὐτῷ τὸ πὸρ ἐχιγραάφει, δλλ᾽, 
Ὁ) χρέξημϑυ, 'πυρόσυπακϑύεται " οὕτω καὶ ἐν ζωῦϑα μεεσότονχον αὖντὸν φησι, τραᾳ- ως 
χϑυόνϑμος ἔϑρὸν ἐποίει. φροιγμμὸς ὁ νόμος ὦ, αλλ᾿ να ἐλμεν μὲ αἰσφρόλείας ἕνεκέν, δ 9 ων πεμν 

ἡ φραγμὸς ὠνόμαςο, ἵνα αὐϑιφ οοἰήη, ἐἰκουεγὰ} πάλιν τῷ πσρόφήτα λώϑννς᾽ Καὶ φρα- 35 

γον αὐτῷ αἰδείγηκα. ἡ πάλιν, Καϑᾶλες (Ὁ φραγμὸν αὐτῆς, ἡ τουγῶσιν αὐτέου πὸρ-- 
πο ὐδαπορθυόνϑμοι τέων ὁδὸν οἔχοιὼ τίω ἀσφώλάδυ φησι. αὶ πάλι, Καϑελώζ 

Φρφίγμον αἰντω; ἡ ἐς᾿αι Εἰς χαταπατη μοι. ἡ πάλιν Νόμον Εἰς βοήθφλν ἔδωκε. καὶ παλιν, 

Ποιών ἐλεημοσυγίων, χαὶ κρίσιν ὁ Κύριος, ἐγνώρισε τὰ διχαιώματα αὐτοῦ ᾧ Ἰσραήλ. 

γέγϑνε δὲ μιεσύτοιην, οὐκένι ἀὐθυς ἐν ἀσφαλείᾳ, καϑιςῶν, ἀλλα' χωοῖξον ἀζις ὥἰπο Ἱ 40 
Θεϑ. τοιούτον δ τὸ μεσθτοιηο. πὸ ὅσο τοῦ φρργμοῦ.. ποῖον δὲ τοῦ δ "λων, ἐπάτει,τίων 

ξῶραν οὖν τῇ σορκι ἰὐτι, τοννόμον γὔν" ὠντολών κριταργήσει,. πὼς ; στρ φυγίσας,ἡ λύ- 

σοις ἐκεῖ πίω ξ ἀν. οὐ "τόάτῳ δὲ μόνον ἔλυσεν, αἰλλα' ἡ τῷ φυλάξαι αὐτόν. τί δέζυ,εἶ Ὁ 

“ϑϑτέραις ξῴσεως ἀπηλλάγμεϑα ᾽ πάλη δὲ αὑτοῦ ὁϑαγκαζομεθο φυλάπειν; "πη 
Ὲ πάλι 



ΕΦΕΣ. ΕΠῚΣΤ. λογιε ’ 7372 (τ β. 
τ " πάλιν τ  ἀὐο ώ, αἰλλα' ἡὶ αὖτ' ἔλυσε. 

Τὸ νὸ νόμον )} Τ᾽ οὐτολών, φησιν, δόγμασι καταργήσει, 

Βαζα τῇ τῆς Φιλθυ, δ εϑνπίας. ἔδωχεν ἡμῖν νόμον, ἵνα φυλαηωιδι" ἐπεὶ 5 οὐκ ἐφυλά.- 

ξα νϑυ, δέον κολθιαϑέαψαι, ὁ ὁ ὃ ὕ ὺ ᾧ)ν νόμον κατέλυσιν᾽ ὡς αὐ Εἰ τις παι δέον φῬαδοις παι- 

ξ δαγωγῷ, φΦὉ μ᾽ αὐ α ἀκούοι, ᾧ τῷ ὅ παιδωιγων» δὲ ἐλθύϑερνν ποιήσειε, ἢ αἱ αἰπαγαλ9ι. πό- : 

σης τῶ» φιλάν.ϑε»πίας ; ; τί ἴδιο δόγμασι κοιτοιργήσοις »πολλίω [»»}} ὐζωϑα ἅμ 

φοραὶ Φησιν οὐτολῆς κα δυογμῶξ. ἡ τίω πίςιν διίυ φησι, δόγμα αὐτέω) καλοῦ (πὸ 

πίςεως μόνης ἐσωσεν) ἢ ἡ τίω αὐρίλίων καϑῶως ἐλελρὸ 0 Χολτος Ἔγω: ὃ ̓λέγωύ υριίν, ΜῈ λατβ, ε. 

ὀργιαϑέωαι ὁ ὁλως" ᾿τὐτέρμ, ἐὰν “πιτεύσης, δῷ, ὁ Θεὸς αὐτιν ἤγήρεν ὀκνεκραδν, σωνήσῃ. χα 

10 παλιν, Ἑήιᾳ συ ὧ μα "δᾷν ἐν τῷ σίματί συ, καὶ Ὁ ὡ τή καρδίᾳ συ. μὴ Εἴπῃς, τίς ὀμαξής Ῥωμι νη. 

σι) Εἰς τὸν οὐφφαον, ἡ τίς καα σεν) Εἰς τίω ἀἴδυοσον, ἡ ἤ τί αὐτὸν ν ἀγήγαϑϑ ὁ ὧκ μικραδν; 

δυτὶ βίου, πίστιν ΕῚ ̓ σήγαν. ἵνώ ̓ ν μὴ Εἰκῃ σώσῃ, ν αὐτὸς ὀκολαίεϑη, Ὗ εἰπήτησεν αὖ- ! 

ἄυ τίω πίσιν ζΩ δογμάτων. ἵνα ὧν δύο κτίσῃ εἰ ὦ ἑαυτῳ Εἰς: ἕνα καμόν αὐιϑερτον. 

Οράς οὐχὶ τὸν ὀλλίουα δνύμιοι ἰουδαῴον, λα ὺ τῦτονκακῴοι Εἰς ἑτέραν καταίςασιν ' 

15 ἡκούζζμ; οὐν ἵνα. τῦτον ὅτερην ἐργαίσηται,τ' νόμον κατήργησαν αλλ ἵνα (ὦν' δύο κτίσνν .ᾧ κα.- Ϊ 

λώς πὸμταγοδ ῷ" ᾧ οοόματι κέν 65.) τῷ κτίσῃ. ὺ οὐκ Εἶπε νματαξάλη, ἕα δείξῃ ὃ ονέρ- 

γέ6' τὺ Ὁ δυομδῥου, κ αὶ οὐ Εἰ ὄρφιτον ἡ κτίσιν ὀκείνης δὰ ἐλοηων, καὶ Ὁ οἷ [ὦ Ὡἰπὸ φυ- 

σικϑν ραγμα ων ἀἰπυπηδιάν ἡμαξ οὐ γοή ἰλϑιπον. ἥα (ἶῷ δύο, φησι, κτίσιν ἑαυτῷ, 
τντες!, δι ἑαυ. οὐχ ἄλλῳ τῦτο ἐπυταϊξεν, αλλά αἱ αὑτὸς δὲ ἑαυ τῦτνκάκᾷμον λρνδόσεις, 

29 ἕνα, ὀῤίωεγκε ϑαυμώτον, αὐτὸς. τοτο “ΟΞ νόμϑιος, ὃ ὅπερ τὴς ποθϑτέξρις κτίσεώς ὅ41 
εἶδα μέζον. Ἔν γὰρ ὅ61ν, ὧν ἑαυτῷ, αὑτὸς κυόδτος τύπον «θα σώ, ἀ αὐπυύδειγμλα. ἔνθεν 

Ὁ τ' Ἰουδοῦον καΐαᾳ ζχσών, καὐἀκέϑῳν τὸν ὑλλίωυα, ἡ ὺ μιέσος αὑτὸς δνορδρμορ κα συμμίξας αὐφις, 

δ, παν αὐ νὝῶ ἀπυλλοτοιωμϑίοι ἀφλυίσας, λθέπλασεν ὁἀνωϑαν 19. πυρϑς ἢ ὕδατος, 
οὐκέτι δὲ ὕδουτος κα γγῖο, ἀλλα δὲ ὕδατος κα ὁ πυρ9ε. γέλϑνον Ἰουδοίρορ «ἴξετμοα)εὶς, γέγνον 

Ἐχιχατώρατος, “γγέλϑνον ἕλλίω ὠκτὸς νον, ἐ αἷὩ ἑ ἐλλίώσυας, ὸ ἰουδαίοις. Εἰεἕα χαινθὴ 

ὀῤ,ϑοϑτον, φυσι, Ποιών Εἰρίωξω' Αὐτοῖς «ποθ Θεὸν, ᾧ ποὺς ἀλ- 

25 λήλυς. οὐ γὰῤ δὺ μϑβοντες ἰουϑαῦοι ὰ ἔλλ ἔαρ κατηλλαγησαιν δ μὴ ἀπαλλαλύτερα ὃ 
τὴς οἰκείας κατα σαίσως ὀχαισορ σοῖς αὐ α᾽ Εἰς ὅτέρφι μείζονα ἢ ἦλθον ;9 γα) ἰουδεῆος τοτε τῷ 

ὅλλέωι ς ωωαϊύϊεται, ὑτὸμ πισὸς ὅλόνται. ὡς οὐ εἴ σιγῆς, δύο οἰκημάτων ὑγτῶν κρύτωθῳ, 

καὶ αὐώϑῳν ἑνὸς ϑιιυ μιαφοῦ, κ᾽ μηγαίλου, οὐκ δ διωυνϑ ει δλλύλοες ἰδεῖν, ἕως ἐν ὀϑω γέ- 

νων). ποιωῶν Εἰ ἰρίωϊζωυ᾽ μᾶλλον τὸν τὴν Θεώ. ὃ γὰ ἔξης τῶτο δηλοῖ. γε φησι; 
20 Ἵδ Καὶ Ὡὐποκατοιλλαξῃς ὧν αἰμιφοτέροις οὖν ἐνὶ σώματι τῷ Θεῷ ὁζῳ τὸ ὑ φαυρρ 

Οὐκ Εἰποικαταλλαξη, ὧλ ̓Ὡσοκαταλλαξῃ, δεικρες οἷι “ί τυτα ̓ ὀῤ,ϑενπύη φυύ-. 

σι θὐκαταλλάκτος ζῶ, δ ὁχὶ ῬΜ' ἁγίων ὰ πρὶ τῷ νέ γον. οὐ ἐνὶ σωματί. Φησί, τῷ ἐὐτῳ. | 

334 ῷ » Θεῷ. πῶς τὖτο γ6᾽ τίωυ ὀφειλομϑρίω δικίω αὐτὸς, Φησιν, χσαυφας ὅζα τὰ ῦ ζαυροὅ, 

ει 

Αποκτείνας πίων ἔϑρω» οὖ αὐτῷ. Οὐδὲ κυριώτερον τύτων τ λέξεων, συτῆν 

ἐμιφὰυτικώτερρι. ὁ θαγατος αὐτῷ, Φησι, τίω ε ἄθρδυς αἰπέκτεινεν, ἔπφωσε, Ἂ αἰπώλέσει, οὐχ 

ἑ τέρῳ Ἰμπΐζαξας,οὐση οὐνεργήσοις μόνον, δλλὰ καὶ ᾿ παθῶν. οὐχ Εἶπε »λύσεις, Ούα οι ΘἾπει,ανε- 

λων, δὶ ,9 πόρτων σφοδρότερον ἀμ, δἰποκτενας, ὧφε μηκέτι αὐτίω ὀϑαφίναι. πῶς δίδω 

εὐθυμίας 40 λὐϊςα): ὐπὸ τῆς πολλῆς ἡμδν" κακίας, ἕως Ν᾽ ΓΝ ̓αϑύωρϑ ὠξ' σώματι τῷ Χοιτού, ἐ- 

ὡς δ ὠμδῳ ὡύωρϑβοι, Οὔκ. αὐΐσα ἂν λα κεῖται νεχρ ἡ μιαϊλλον: ἢ κεῖ συυδόποτε αἴας). 

δῤ! ὃ ἐτέροιν τέκωμδρ,οὐκεῖι ΚΟ, τῇ «ρτέραν λύφλθντα ὼ ̓ὐπολέσαντα "σὺ δὴ ὠδίνεις 

ἑτέραν. Τὸ Ὁ Φρϑνημα τῆς (ὐρκός, φησιν, ἐ ἰῷρα Εἰς Θεόν. αὐ μηδὲν φροναΐμϑῳ (ἀρκικὸν, Ῥω. η. ε. 

οὐ τεηϑήσεται ἑτέραι, δλλώ μϑμᾷ ἡ Εἰρίωη ὀκόνη. 
! 

Ἐγοησον 



ὠν 6. 788 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἩΘΙΚΟΝ Ευννόησον γὸ οσθν Ὥ κυκῶν, τσαῦτα, αὖ Θεού ποραγμάτβυσαρθρου, ἵ Ἷ7) κατόμαγώ- 

μϑν, ὃ ανύσαιντορ, παλὺ ἡμαξ Εἰς ἕ ἂν ἐπθμελϑῷ. ζυτίω οὐκεδι λυΐν, ων ἡ 

γέονα μϑρει" οἕκέτι ἄφεσις, δυλ᾽ ὀξέτωσις, φεύνημα, τῆς (κὺρ, πυφὴ, ασπιτάλη᾽ 

Φοϑνημιϑ. τὴς (ᾷρκὸς, πλεονεξία, κα Ὁ πᾶσα αἰεϑρτία. ΟῚ τὶ Φοόνημαι ὕρκὸς Εἰρηπα; ; χαί-- 

τονε συνδν ὠγθυ ψυχν Εἰργασειτο δύ. οὐ οὐ σθαλλων" τίωυ' σείρχαι λέγ, ἐπεὶ ᾧ ὑτὸμ ς 

«Κορξιδ, λέγῃ, ὑυχίκορ ἀν ἀγ,ϑόρπος, οὐ ̓ οἰσθώλω τίω ψυχίω ) αὗτὸ Φησιν, αλλ δι ού οκή ὅτε 
σῶμα, ουτέ ψᾳ καθ᾽ ὁωυ τίου, μυὴ τὴς ἀγωλαν ῥοπῆς, ̓υἰπολφυουσοι, ποιῆσο!! τί ϑβρτάιον ὦ δ. ἀπιλώ. 

μέγα, αἰ’ το υχικὰ ὀκᾷνα κουλᾷ, ὦ χαθ᾽ ματι ἡ ἰψυχὰ ἐργαζε.) ἀ (ὐκικαὶ ὠχφ.- ἣν 

τα, κολφ, ἃ ΠῚ καθ᾽ ἑαΐ' ὃ σώμα Οὐ ὯΝ ζῶτα φισικᾳ, Ἂν ὯΝ με ̓ὐπολαύσοιντοι 

«τόν τασίας τῆς ὀκῴθαν, οἰπόλλυται. ὁπεὶ ̓ὼὸ ὦ ὀφϑαλμ, καὶ, αλλ ἀν φωτὸς, μω- το 

οἰα ἐργάξοντω χαχά πῦρ: δ τῆς αοϑενείας αὐδῇμ ὅν, κυ εἰ πῆς Φυσιως. Εἰ: δ Φεσικα, ῬΊΟΝ 

κακαὶ, Οὐκ μ αὐζοῖς ποτε Εἰς δέοι ἐχουσείβθα. οὐϑὴ γο ὅ81 φιεσικόὸν, κοικόν, Ὧἰ δξζυ ἴφ1 
(κικαὶ Φρονήμιαζοι: αἱ εὗρ τίαι. ὑτὸμ "ἡ αὖ αὑτηχροντήσῃ τῷ ζωιόχου μετεωρλαϑεῖσει, μευνεία, 
ηἰκτά δεηα.. ϑροτη »δ (κόρ, ὃ αὐποτιτθαι τῇ ψυχῇ χαχία δι αὐχίν ψυχμ: ὡ- 
αστρ δὼ ὁ ἵπανς καλὸρ ζ χα) βύσκθλής, δλ, σἕα δυθυ ζωιόχου πῷτο διίκγυται, οὕτω ᾧ ἡὶ τῷ 

σαὶρξ τὖότι ὅσαι καλὴ, ὁτὸν αὐτῆς ζᾳ σχιρτήματα αἰδοώψωμδν. δον οὐδ μΐο- 
χθς δείκρυται αῷ ὕλιζημης. ὦ δ ῥ Ὁ αὐτὸς ὠκείνων δινοτερᾳ δὲν Ὅλπφημης ἐ ὑεῖ 

ζεται. ὦ ὥςι πϑρταχόλεν ἐφεφαῖναι χοὴ ὃ πνόῦμα , τῷτο ἐφεςως τὸν ἀωρϊογον ὦ 
Παρόν ποιξ᾽ τούτο καὶ τίω" υ χίω, κα ὃ σώμα κἀρωπίζει . "αϑαπερ γδ ἢ ἘΝ 

οὐγούσου (ζ αὑτῷ, καλὸν αὐ δείκρεσιν' ἜΗΙ ἢ ) ἐδ ὁ ἐρηκθσῃ τὴς οἰκείας οὐνεργοίας ὼ ὉΑπυφῇ, 10 

χαθυύπερ ζωγράφου μος ἃ λβώματα συγηάέοντορ, Εἰδιᾷϑεια τ πολλῇ, πες τίω 
φλοεοὶ ἐπειγϑωῦῥου ἿὮ μιερον ε ἑκάςου, ὁ τέων αὐάλιεσιν " οὕτω ἡ ὄ πνϑῦμα, ὅτὸμ ἔρημον 

χατάγπτν ὼ ὃ σώμα ᾧ τίω ψωχέω, χείρων Ὁ Ὑὕ αὶ μείζων ἡ Εἰδῴϑεια. Μη Ὄίνωω ὍΝ, τὰς 

ψωχς ἐλοαῆον ὦ σῶμα, καχιζετῦ αὐτο. ὉΠ ἐγὼ τίω υ ) κακίζει αἱ ἀνέχομαι, ΤΡῸ Χι 

πνθύματος Ογοδν ἰσϑει χρεῖς. Εἰὴ χοῖ τ εἰσί, μεζοῖς ὅ61 χατηρρείας ἀξιαή Νυχ' 25 

δὰ γὴ γοῤσῶμα, συσὶν ἀνά, τὰς ἡυχε, ἐργαίσοωτο ὁ δεινὸν, "ἢ ̓ψυχρ πολλαὶ χρεϊρ τῷ σώ- ΩΣ 

ματος. ᾧ ΩΣ ἡ τηχϑυϑῴου τὰ τυ, ὺ οὐ σκιρτώντορ, πολλά "ἐργάζεται ὀκεῖνη ̓αϑαπερ ὧν γόητες 
ὀκᾷοι,οἱ μαῖϑι, οἱ ἱ φϑονῦντες οἱ Φωρμακοὶ, μαίλιςα, τήκϑυσιν αὐτο. ἄλλως διουννν ἡ Ἦ πυφη, 

τῆς τῷ σύματος ἀνώγνκης ὅθ, δλὼ τῆς αἰπσεσεξίας τῆς ψυχῆς. ἡγὰῤβ Ὅφι, οὐχὲ ἡ ἡ 
πυφὴ, τῆς τῷ σώματος αναίγκης. ἐαν ΧΩ θελήσω σφοδρὸν χαϑῴαι ῷ χαλινὸν, ἐπερύμισω 40 

τῶν ἵππον. ὃ καὶ σώμα πἰὼ υχέω ̓καζαφελλειν οὐ δυωΐαται ὡ οὖ τοῖς αὐτῆς κριχρίρ. τίνος δ δζω 

κέκαν Φρώημα αὐτὸ (θρκὸς καλῴ; οἷ, τῆς (κὺρ ολϑν γῦ . τὸν δ αὕτη κρᾳτησῃ, τότε ἣ- 

Αὗντεν, ὁτὸμ ἀφέλητω Τ νοιῶ νὴ τω ϑρχίω' τὴς ψυ ́. Οἰκοιώ ῳ τύτῳ ἡ Ὡῤρετὴ τὸ 

σώματος, ὧν’ τω κεν τῇ ψυχῇ, ἐστεὶ καθ᾽ ῥαυτέω, οὔτε καλὴ, ὁυτῃ χακή. τ γὃ αὐ ἐρ- 

γάσαιτοδ σώμα. καθ᾿ ε ἑαυτὸ! ῶτε τῇ Ῥ(μμαφείαι καλὸν ὃ σὼ σῶμα, κοηὸν ὀχ τίω οὶ «ὑπνζαγάυ, 33 
ἐπεὶ 'καθὲ ἑαυτὸ οὔτε κάλ, ἅτε κριὸν, ἢ. ὁ πεὶ ὅτὸ ὃ ὁ «ρὺς ὀκᾷο ὀχιτήδειον͵ εἰς ἐκούτεσ Υ̓ 
βῥοπίω ἔχον. «τὸ σώμα ὑληλυμᾷ, ΓΜΕῚ ἰ πορνείας ἰδὲ μοι ας ἀλλα: “μίξεως. πὶ σώμαι ἔχι- οαθὶ 

ϑυμᾷ, οὐ τρυφῆς, ἄλλα “Ὀφῆς, οὐ μέθης, αλλαὶ ποτῷ. δι γδοὺ οὐχ ἡ μέϑη τὸ σώματος ὅτιν 
Ἰηπϑυμία, σχϑητέ πῶς οσέκ αἰντόχει λϑιπόν, ὁτὸμ αἰαρύῃς το ιδζον, ὑτὸν τὰ ὅρλα νικοΐ σης 
ζῳ τῷ σώμωος᾿ ἐπεὶ ἰαὰ να πϑύτα τὺς ψυχι 661}, ὃ οἱ ὅτλν εἰς ϑρχίχᾳ ἐκαταφέρι, 40 

ὅτθυ παχῴα δύνηται. Εἰ ἰδ Ὁ κόλὸὶ τὸ  σώμιαι, δια σφίδρα ἡῆον τηρ ψυχῆς. ὥασερ δζχυ 

“ων ὁ μόλυξδος χουσού, ΝΥΝ ὁμῶς δεῖται ἃ τϑ μολίβδου τῷ συγκολλώντος, οὗ- 

τῷ σὴ κὶὶ ὃ τὸ σώματος. τῇ ψυχῆ ̓ ἢ ὥασι. παιδίον 48] βυδιὶς πευδοιγωη»ὐ δεόνϑμον, ὅτω Ὶ 
ἢ ἡ ψυχὴ σ)ήται τῷ σώματος. καὶ μὴ ϑαυμαίσῃς, Εἰ τοιαύτα χϑρήγανον πὐρϑαδείγοιατα. 

ὥασερ 



ΕΦΕΣ, ἘΠῚΣ Τὶ Δογις’ 789 γε 6. 
ὡππρ. ὮΣ πευδεα ρα γμάτα λέγϑαϑρ ,δὺ τέων ἡλικίαν ἀχμβάλλοντες, ἀλλὰ ζῷ χατ' 

αὑτίω" οὕτω κὐ) αἰεὶ « σωμδιτος. αλλ ψΕςΙ μή ἐγ); Ο“, (κὶ, δὼ ϑέλωρϑι, ὥασερ σσοῖξ ων 

τῇ γῆ, αλλ ὧν οὐρφυνοῖς, ἡ οὐ πνϑύματι, τὸ Ζὼ τῇ που, οὐχ οὕτω τῇ δέσει τῇ ὡ τῷ το-- 

“σῳ, λέγεται, ὡς τῇ οὐ αϑέσιι. πολλοιφ, λϑιώ ὀνζᾳᾳ ἔφυ, λέλριϑυ μ᾿ "ἐδ, λέροντες, οἕκ ὑ- 
4 οϑου ὐγζφιϑαι, ἃ πἰ λέγω ᾧ ζχωταὶ πολλᾷχι λόχϑαϑι, Οὐ Εἰ ὦ σιανῷ, ρα Είμε φ 

ἐμαν, χϑώτοὶ Ἡ σωματικώτερον τότυ, στὸν αὐτο, ἑαυτῷ ἡ πλησιάζῃ: :αλλ᾽ ὁμῶς οὐ Φα- 

μδὲ αὐτὸν ἐρα Ὁ ἑαυ τῷ. Φνωδδα τοίνιω ἐν ἑαυτοῖς, ὧν οὖν τῷ οὐρανῷ, οὖν τῷ πγϑύματι᾿ μέ.- 

νωνδν ὉΧ1 τῆς Ε ἰρίωης, ἢ τῆς χσέιτος τῷ Θεοῦ, ἵνα πότων δ σαρκικδὺ ἀἰπαλλαΐρτες, 
διωνθαΐμδυ ὅλ τυχῷ δὲ ὀπηήελιδύων αἰγειϑὼν ἐν Χειφῷ ἰνσῦ τω Κυρίῳ δέν, δ κ 

19 τῳ πατοὶ, ἀμβῷ αἰ γίῳ πγθύματι, δυξα,κρ τος, τί μη, γεω, κὶ αἰεὶ, ὶ εἰς ξἂν' αἰώγας “ὟΜΨ αἰ (- 
ὠγων. Αμώυ. «οι 

Λογ. φ΄. 17 Κ ΑἹ ΕΛΘΩΝ ΕΥ̓ΗΓΓΕΛΙΣΑΤΟ ΕἸΡΗΝΗΝ 
ὑμῖν τοῖς μακράν, ἡ τοῖς ἐπ, 18. οπ δὶ ἐτϑὶ ξηθμϑμ τίωυ' ππδλσο- 

ις γωγἀὸ αἰμφότερρι ὧν ἐν πνδήματι ασοϑς ὦ παπίρα. 19 Αρφι ὀξξυ -- 

οὐκέτι ἐςὲ ξέγοι καὶ χόβοικοι, ἀλλα, συμπολιτα Μὰ ἁγίων ; ἡ οἰκέιοι τῷ Θῳ, 
20 Ἐποιερδὸμγϑέντες Ἰχὶ τῷ ϑεμελίῳ Μ Ὡἀποσύλων ̓  ν αθϑ ΦΉΙ, ὄντος 

αἰκρογωνιαίου λίθου ἀσεν Χοιτοῦ, 21 -“Ἐγῷ ῷ πάσα ἡ ̓ οἰκοδομὴ (μα: 

μολρρρυμϑβη αὐξει Είρναον ἀγιον αὐκυρίῳ, .. 2» Ενῷῃ τ υμὸς ((ιώοι-. 

20 κοδομοιοὸς ΕἸς κατοικητήφλον τὸ Θεοί ὡ πνόμαν. ιν 

ὃ ΘῈ Υδ ἑτέρου, φυσίν, ἔπεμεψων, ον δὲ ὄνου τί τινὸς ζεύτα ἐμάμώνσεν 
ῬΑ ΔΩ͂Σ ἡμίν, ἀλλ᾿ αὐτὲς δὲ ἑαυ, οἷν ἀήρλον. οἕχ Ξθρχαήελον ἐπεφήλει, 

ὅ) Ὁ τὸ ᾿)ορϑώσαι ᾧ πισιιύτα, κακοὶ συ ἐνὸς ἑτέρφυ ζω, ἀλλα τῆς 
». ἐστῦ αἰβοισίας, [ὠ τὸ. ἀπαγέλαι “νονδνα] αὐυρέτυ χαὶ 

: αὐδὰν ὀζρικόνου ταξυ λὐεδήξωτου δεαχέτης, καὶ ἦλϑε, καὶ (υηγελίσουτο 

ΓΟ, Εἰρηνώυ ὑμῖν, φησι, τοῖς μακράν, χα ζος ἐγ. Ος Ἰουδεήριο, Φη- ] 

σὶν, οὐ ὦ ὡς ασοός ἡμας. τί δὲ ἀυτξηγρυϑρ τίῳω “φέ»σαγωγάω αἰμφότερϑι ὦν ἐνὶ ὶ πνϑ'- 
ματι φελε πατίξᾳ. Εἰρίωοζωυ δ ποὶο(ὦ Θεόν φησ, ἀ ̓  χατηλλοξον ἡ ἡμαξ. 

40 ἄλλως: 3 .ὴ αὐτὸς φησιν, Εἰρζωύζωυ ἀφίημι ὑμῖν, Θἠρίωμω τίω ἐμάιω δίδω μευμῖν, χ) πα-- Ἰωαν ,δικζ, 

λιν Θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα (Ὁ κέσμον, καὶ ὦ ὑσὰ, δῤ αἤτῆσντε ᾧ ᾧὶ ὀὐματί μϑ, λήψεοϑε. Ἰφανρ ιν. 
ὃ πάλη, Οὐδ πατὴρ ὑμας ; φιλῴ. ζαῦτα τὶς Εἰρίωης τικ μάλα, “ρδ3ς τιίτυς καὶ Χὶ Φεῖς Ἰφανιις κξ. 

ὠκείνοις. τοῖς τότως σταῖς; δῇι δ εἰντύ τίω ̓ φελσαγωγάω ἑαηκαιδι ἀμφότεροι ον οὶ 
πὸ πνθυματι, οὐχ ὑμᾷς ὑλονῆον, ὀκεῖνοι 2 πλέον, λα μια; χοίσι δ . τίω ἃ »Ὰ» ὁρ- 

ὑϑδεσω, 13 γάζ' ἰλυσι τω 'ϑωατῳ, ἐπορυίσοις δήμαξ ἐποίησε πῷῳ πατοὶ αἰ φ τὸ πόματος. 

ἰδοὺ πάλι, ὦ, ἐν Ὁ 9.89 1. δὲ ἑαρΐ Κ Ὁ πρθύμρτος πο σἰγαὶν τῳ, ἀφο. δῶωυ οὐκέτι 
ἐςὲ ξένοι ὁ αὔξοκοι ὥρλα συ μπολίται γαίων. ὁράς ὅτι ἐχ ἀπλεῖς τῆν ἰουδεύίων, 

ὡνλα ἦα ἁγίων Ὁ μεγάλων ὠκείνων λὐδρώ, «δὰ Αζρχαμι, Μωύσνν, ΤᾺ ̓Ἡλίδυ 

Εἰ τίου αὖ τίωυ' πόλιν ἀπεγφώφημϑυ, Εἰς ὠκείνι ἐμφλνιζὸ ὀᾶθα; Οἱ ΣΡ τοιαῦτα λέ.- ΒΦ. "α. "ὃ, 

40 ο»ντές, Φησιν, ἐμφλυίζεσιν οι πατοίδα ζυτῶσυ. οὐκέτι ξένοι Ὦ ἁγίων, συσὲ πάρρικοι, 

ὦ»»" μὴ μέλλοντες ᾿ητόξαωθαι γμὺυ ϑἰρμνίων, πάρριχσ! (Εἰσν. Ο 2» υϑς, Φησι, Τωαν. "λὲν 
αϑύει Εἰς ῷ αἰαδνα. καὶ οἰκζοί, φησι, τῷ Θεού, δεῖ ε ἐδῶ ἄξαρχης ὧλ φνοι Κὰ τυσύτων 

πόνων, τ το ὑμὴν δ τῆς τῷ Θεοῦ δύντος χατωρ)ώϑν. ἐποικνϑυμιηϑέντες ἔχι τῷ 3.--- 
μελίῳ ἊΜ ἜἝἀποςσρλων, Ὥ ὺ οφην. ἰδυύ ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως. ϑρφι πως πόρτα Φύρει 

«ἄν 

χἱὰν 



ἀν γ. 790 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὧν: Ἑλλίωας, ἦν Ιουδαους, τοις ὀἰποφυλος, τς «ουφήφε ΣΧ οιφόν᾿ καὶ πιτὶ ( ὑπὸ 

τῷ σώματος, ποτὸ ἢ τὸ τῆς οἱ κοδὺ μῆς τίω (ἰωαφίω' δείκνυσιν. ἐποικοδομηϑώτες, 4η- 

σὶν, ἐχὴ τῷ ϑεμϑηίῳ ΝΜ ὡσποσυλων ἡ ἀρϑό φηΜ᾽ τουτές!, ϑεμέλιος (ὦ) Οὀἰσύςολοι, ὁ ὦ 

παδϑῴηται. ἡ πρῶτον τίϑησι τὸς Ὡὀἰπηφύλοις ἑφαέτοις δήζος τοῖς χθόνοις, ἦτοι τῶτο δειις 

αὶ λέγων, δ! ϑεμέλιος Εἰσι ἡ ὅτοι ὦ ὥκφνοι, Χ) μία οἰκοδὺ μὴ ὦ πὸ ̓ ρίζα μία. ἐννύη- ς 

σΌν τοῖς ἑλλζωας θεμέλιον ἐχονζς ποις πατϑιουρχας. ἐνζῦϑεὶ “μάλλον ἐὐφ' ὦ χυρλώτε- 

691 λέγη, ἡὐχμ ὀγχεντϑασμιον λέγη μᾶλλον " ἐκεῖ καϑααῦε.). Εἶτα ἐπαγ4, 'ὄγτος αἷ- χιδκέ 

χρογωνιαίε Ἰησᾷ Χοιοουῦ, δυλωΐ τι ὁ ὃ πϑῷ (μωυέχων ὅν ὁ Χεοιφός. ὁ γὸ λίθος ὁ ακορ. Ὁ “ 
»ἀνιώνος ᾧ τὰς τοίχοις (ἰωέχή, χα τος ϑεμϑηίοις. ἐν ᾧ πᾶσα οἰκοδὸμιή. ὅροι πῶς, ἀύΐ' κακῷ 
(ωπα. καὶ διίκγεσι ποτὲ ( ὀρωϑεν κϑιτόχοιτα ὃ πὸῦ σῶμα ἢ συγκρωπιῶται, ποτὸ ὃ, χοί- 1ο 

Ἐφ. δ... πρωϑαν ὕζμθα φαζοντα Τὶ οἰκοδομιζωυ' ὶ ρίζαν ἔγτα. Ὁ " 5, Ἐκτισεν οὐ ἑαυτῷ εἰς ἐνώ χαννὸν αὐ χ, " 
εϑον πον, εἰ πων, ὄχ! τύτο ἐδιλώσεν, ὅτι δὲ ἑαυ ((λυυῦψαν ἐκουτέρρις τὸς τἴχοις ὁ πάλιν ὅτι 

Κολοιν. ἀ. 19, οὖ» αὐτω οκΊΙαθη. κα, ΓΙῤωτύτοκός, φησι, πάσης κ σνως" τυτέρι πόμτὰ αὐτὸν ὑχαζαςξαζω. 

Εν ᾧ πάσα οἰκοδομὴ (ἀμυευρμολογϑυμδρη, καὶ (δ ὄροφον Θύπης ,καὶ (ὧν τοίγοις, καὶ 
«Κορ. γι 4, ὁσιοιοῦ ἐτερϑν, Ὁ πὴν ὀζεξαφαζω αὐτός, δλλαχοῦ ὃ ανῖ θεμέλιον χαλᾷ. Θεμόλιον γὺ ις 

ἀὐλλὸν, Φησὶν, συνῇς δυυίατοι ϑᾷναι Ὥρα 4 κείνϑρον, ὃς ὅδιν Ἰησῶς ΣΚοιτύς. εν ὦ πᾶσα 

οἰκοδὺ μιν΄, φησι, (μυαὐρ μολογϑυμδῥη ον ζώϑα Ὁ αἰκριξὲς ἐμφαίνει, ᾧ δεΐκῥεσιν, ὅτι οὐκ ἔνι 
ἄλλως τειϑέωαι, μωἱ μ(Τ' πολλῆς τῆς ἀκριξείας βιώσαντα. αὐξει γλ),6, φησιν, Εἰςναδε εἴ- 
γον ὧν Κυρίῳ, ἐν ᾧὶ ἡ ὑμᾷς, φησι; ((μυοικοδομιφοϑε. (ωεχέφερον αὐρ' λέγη, Εἰφναον ἀ- 
γον εἰς χατοικητήθλον τοῦ Θεού. ἐγ πνεύματι. αἰ δο' βούλετω κἡὶ οἰκοδομὴ ; ὥςε ῷ Θεὸν Ὁ 

ἐννοικύσοι! ἐν ᾧ νας τϑτῳ. ἕκαςος δ  υρϑμ νώος 721, αὶ κοινὴ πϑμτες αὶ ὡς ἐνσώματι Χρι- 
σού οἰκᾷ, ὸ ὡς ἐνναῷ πγϑυματικὼ οἰκεῖ, ΟΥΡῚ τούτοσέκ Εἶπε, πρόσοδον, δλλαὶ, ασϑόσα.- 

Ἰωαν. (δ, ς, γωγέω. οὐ ΝΣ ἀφ᾽ ἑαυ ϑ!} θβσυοεσήλθοθμ, δολ᾽ αἰ αυ" «υτν' ἐποόσήρθηνϑμ. Οὐδεὶς "ἡ, 

Φυσιν, ἔρχεται πσϑϑς (ὃ πατέρα, Εἰ μη δὶ ἐμοδ, καὶ πάλιν, Ἐγώ εἰμ ἢ ὁδὸς, κ᾿ αλήθηα, 

ὸ ἡ ζωή, εἰς γωδν ἀγιὸν συγοιχϑδομᾷοῦς. παλιν Ὀχὶ ὃ πσϑϑτερον ὀῤήσιν εἰανδεμα, ἢ 15 
συγαϊγῆφαὐτείς τοῖς αἰγίοις, ὀυδα μοῦ ἀφεὶς αἰπτηρ την τοῦ Χρίφου. αβα μέδρᾳ ὦ χδοισίας 

ἡ οἰκοδὸ μι αὕτη οὐρα δχρὶ τῦτο ΓΙσῦλος θλελυ,Ως σοφὸς ῤχιτεκηων ὃε μέλιον τέθφκᾳ οὶ 
παλιν ἐνζοῖδ,, ϑημέλιογ ἄλλον συυδεὶς δυωωάωι 3 είναι ορν κεΐϑμον, ὃς 21 ΧΚρλσῦς. ὁρᾷς ὁτί 

ῷ «ναδείματα πσδϑς ζα «᾿ ασικείμϑνα, δλλ᾽ οὐχ ἀσπλὼς ὀκλαμολμᾳν “Ὁ. σὲ 
ὐὐραϑάχ τούτο εἶπτεν, ὡς τὸν ὁ Χοιςὺς γεώρηϑν λέγῃ (ὃ πατέρᾳ, αὶ βίζον ἑαυτὸν. 39 

ΜΝ γι ἢ Τούτε χουριν ὀγω Παῦλος ὁ δίσμμος ἴησῦ Χρλφού ἰαύρ' ὑμδῷ Μ ἐϑνών. 
Εἶπε τῷ Χοιφοῦ τίω κηδεμονίλν τίου πολλίω!, ὠκίαίνει λοιπὸν καὶ Ὡχὶ τίω ἑαυΐ) μι- 

κρϑὰν (Δ οὖσαν, ὼὶ στούδρα, συσὺν πσοϑς ὠκείνζω,͵ ἱκφμζ 5 ᾧ ζιυτίω Ὡπασαΐταεϑαι. [σ᾽ 

τοῦ ᾧ ἐγὼ δέδεμαι, Φησιν. εἰ γὺ ὁ δεασύτης ὁ ἐμὸς ἐςαυρώϑη δὲ ὑμας γπολλῷ μᾶλλον ἐ- 
,ῳ δύέδεμοι. οὐ μόνον αὑτὸς ἐδίϑη, ὥϑλα καὶ (ὧν αὐυτυψϑούλυς δεσμᾷαϑαι συγχωρᾷ. , Αἰ αῦΡ37 

ὑμδ Μ ἐγών, πολλὴ ἡ ἔμφασις, ὃν μόνον ὑμας οὐ βδελυῆσιῖθα λοιπεν, λα ἣ δισμύ.- 

εἴα δ᾽ ὑμαξ, φησι, καὶ ἐγω Τοσουύτης ἀπέλαυσα χάφλτς. 
5 Βἰγεἠκούσατε τίω οἰκοϊομίδν τῆς χωριτος τὸ Θεού τὴς δυϑείσης μοι εἰξύμας. 
τω πσολρῥσν ανίηεἢ τίω «σοὺς (ὃ Ανλνίδῳ βη)εῖσεων αἰϑὶ ἀὐτυ ἐν Δαμάσκῳ, ἡ- 

Πραξ.9. ἶχᾳ ἐλεγε᾽ Πορεύου, ὅτι σκεύος κλογὴς μοί ὅθ: «ΠΣ τοῦ βαςφαίσοι τὸ ὀνομώ μιν «ἰρώπιοι 4ο 

ἐπνων, ἡ βώσι λέων, οἰκονοικίδν χαριτὸς φυσι τίω ἀἰτοκαίλυιν.τὅτο ἔτιν,υ προδῷ αἹ- 

«ϑεοπν ἔμαϑον᾽ κατηξίωσε ἡ ἐμοὶ ἐνὶ δγτί ὡἰστοκαλύαι δὲ ὑμαξ, αὐτὸς ὙΣΡ μοι εἶπτέ, 
πραξ, κό κα, Φησι᾽ Πορόυου, ὅτι εἰς ἔϑγη μιαχρ οἷν ἐξαποςελαῖσε ο, πέρ οἰκϑνομῶν καλώς ὅτως Εἷ- 

πιν. οἰκογομία "Ὁ ἰώ μεγάλη, τὸ μηδαμόθεν πείδόϑμον ὀύωϑῳ χαλέσαι, ἡὶ ἐπ φ᾽ 

᾿ Σαῦλε, 

ἀι. Κορ. γ 6, 
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Σαῦλο,Σ. λε,τί με διώκειρ! κα Ἐτ  πηραΐσαι τῳΐφωτὶ ὠκείγῳ τῶν Ὑὐποῤῥήτῳ. Εἰ γεἠκϑύσουτε, Πραξ. 9... 
Φησι, τίου οἰκονομίδλν τὴς χουβιτος. γν Θεοῦ τῆς δλίσης ΜΙ εἰς ὑμας, 

ἰγϑυσ' 8 Οπ κὺ δἰποκαλυψιν" ἐγνωείθ μοὶ [ μυφήθδλον, καϑὼς εαρθέγραψα ων ὀλίγῳ. 

μπρλὴν Ἰσως χὲ ἭνΩΥ ἐδηλώσιν Ν τ ̓ πολλοῦ γγξαφωςρ {ῶ, δείᾳεσιν ὑζῦλα ̓; 7] 

“5 τὸπϑῦῇ τὸ Θεοῦ ὅδην, ὅτ συνὲν εἰσονόγκαιδν. ᾳ “δ, Εἰπὲ μοι! Παῦλος αὑτὸς ὁ μέγας 

ἡ ϑαυ μἰφφὸς, ὁ νομιομα ϑη, 6 ὁ χανθοῖν πόδας Γ «μαλιὴλ κτὶ αἰκρίξοιαν ποι δαυϑε)ο,ὁ ουχὶ 

χαρήδι ἐσώϑη 133 μυφήφιον εἰκότως αλᾷ, μυφήθλον ὙῈΡ 69} ταὶ θϑ νη ἐξαίφννς εἰ. μοίξονα 
ὝΜ ἜἝἸουδαίων ϑυδμειὰν λὐαγαγεν, καϑως ς πορλέγφαψα, φησιν, ἐν ὀλίγῳ, Ἀ βερχίων. 

4 Πρὸ ὁ διυυάοῦν λϑανγυνώσχοντερ νοῆσαι, Βαξαϊ ὦ ὧφο ὀυ τὸ χὴν ὀγφαφο, ᾿ 

τὸ σα γράψαι! ἐγοί, δλλ᾽ ὀνζῳῦ)α (δ ἡ ἡ Φυσις τῷ οϑλγματος τούτο ὁ ποίει, Σλαχο ν 
᾿  καχία, ὡς "Ὁ Εὐραίοις, ὡς αὐ. Κοριυλίοιρ, Πρῤρ 8  δουύαοϑε Δναγνώσχοντερτο- 

στα! τξε ("ὠσίν μού, φησιν, ἐν τῷ μυφηολῳ τῷ ΧΧολφού" ΄ 
Ῥντέρι, πώς (κα, πὼς ἐνόησα, κ ζιαῦτα,, ἃ Εἶπεν ὁ Θεὸς, ἢ ὅτι καίϑηπο ἐν ϑεῖζι- 

ἐἷν. εἶζᾳ καὶ τὸ ἀξίωμα, δτι οὐκ ἐποίησεν ὅτως ὁ Θεὸς πὸρτὶ ἔθνει. καὶ ποῖον ἔϑνος τῦ»», ᾧ ψαμεμζιϑν, 
13 ἐποίησεν ὕτως ὁ Θεὸς δηλοῦν, ἐπάγή' 

Ὁ ἐπίραις νεαὶς σέκ ἐγνωρ αδνντοῖς ἐοῖς ἣΨ δὐιϑεύίπων, ᾿ὡς νι ἀπεκαλύφϑν 
᾿χοῖς αἰ γίοις ἰστοφύλοις αἰνῇ καὶ Ὰ κσδοφήταις ἐν τῷ πνεύματι. Τί ζω, ἐπί μοι, οἵκ ἤδι. 

σαν (ἢ τροφῆταμ; πώς δζιο φησιν ἢ ̓Χοιςὶς, Οἱ Μωύσλ ἡ, ὡ φελφηται ζῶτα «Ε)ὲ τωὰν μαμὰ 

ε ραν δυνὴ "ὁ πάλν᾿ Εἰ Ἰπχιχεύσατι Μωὺσῇ, θῆτιφεύσειτε ἐμ ὦ ἐμοιὑπαλη Ἐρδνώτυζας γ6«- μοι 
20 φαὶ ὅτι ὑμᾷς δυκεῖτι ἐ ἐν αὐταὺς ζω αἱ αἰώπιον ὀχῴν, κακῴνα! Εἰἶσιν αἱ ἱ εὔρτυρύσαμαϊξὲ ἐμὲ 

ὅτὸ Φησίν, ἢ "δι πᾶσιν λ0,39 5 ποις ΟὔᾺ ἐπειαλυφϑη(σόοσέθηκε γϑδὲ ἐτέραιᾳ γναρὺ ἘΚ. ἐ- 

γωείοδν τ τοῖς εσῖς ἸςΥ' αἱ ϑοϑ πων, ὡς γεῦ 7 ἀπεσιλύφϑν)ηὺ ὅτι ὕτως Οὔκ. ἐγνωφίωϑε δὶ 

ξλγμῷ ΦΧ αὐϑν, θέβγον, ὠφνῶ ὠπεκα λύφ,ϑη τοῖα γίοιρ᾽ Ὡὐποολρις αὐτὰ, κα ὃ πρφό- 

γναίπι χαὶς ἐγ πνευματ!. ᾿ἀπόησο Ὁ. 9  Πέζε, [5] ΜΝ δ αν πνουμουτος, ἤχϑυσεμ, οὐκρ" 

Σ 5 ἐπορεύϑν εἰς κ᾿ ὁ ἔϑνι. ἄκουσον χὰ φησιν Αφα ἔδωκορ ὁ Θεὸς αὐ! τὸ πνφίμα τὶ αἰ. Πραξι ΜᾺ 

χηιτιν,ἐν “ ὙΦ᾽, ὡς Κι ὸ ἡμῖν, "το ἔπνδ φυσιν, ἐν “γεύματι, δῃ δ σνεύμρατος. "ξίωευνο Θευς. ζρθεν. “"Ἱ 

εἰμευΐξε- αὐτᾷν τίω χαβῖ. ἐλέλον (ἃ ᾿ δ (Ὁ ποφῆται, οὕτω ἐφιζώς Οὐα “ἥδιστ, δοο ὀσουγε 
ἐξεπὶ Θε- 
γμεδϊ οὐ ὦ Ἡἰπύτολοι μῷ “ ὃ αἰκούσαι. πολὺ ̓ γὸ ὐεβέζαμο λν,ϑεύποων λογισμὸς: ὑδλ- ι 

“πίδα κονζω . 

293 4 Ἐῖναι “πὶ ἔογη συγκλπρηόμια,ὺ σύοσω αι, ὧσιυ ᾿ 

τί ὅφη͵ συγκλνφϑνόμια, ᾿ συμμέπηα τῆς ἐπαήελίας σῴοσωμα ἐτῶῖα ἀμίρὰ ὃ 
μυλεϑέρυ)- ἣν σώμα 6Π),» γῇ τῆς ἡ πολλή. 6 (αὶ ἜΝ ἰκλιηιθησύτες, ἤδέσοιν,δτε ἢ Ἰὰὶ τὐτοι οὖν ῥν, νῶν 

" πίνω καλῇ μυφήρον της ἐπαγίελίας μυτῇ " (ισααυλίπαμσυμμετῷ "Ὁ ἡ δ ἔρυν ἃ 
ἐπαγίε λίαζτϑ Θοού. Εντωΐ Χεις ᾧ δχρὶ τῇ θιατβλίυ, Ὑντέω, πολ πημφϑς. 

37 ναι ὼ ατϑῦς ὐδις, καὶ τοῦ πισεόσαι. οὺ ὦ «πὐλώς, ἀλλα θὲ οί ἀἰαηελίν. λα χὰ 

μ᾿ ζ στ σὲν μέγα ( μιχρϑνγ}} ᾧ ἄλλο μῆζον ἡ ἩΜΙν ἵν »σοκαλυτῆοι, ὃ 6 οὐ μένας ὀῤηϑφονποί,αἰλος 

συ ἀἰζελοὶ, φὐλὶ ϑὐργαγῇ λφι, δυοδδ ἀλλο τις κι διώαμιῳ φᾷ πῦτο;. μαφήφιει ὃ, 
ἐιὖ τϑη, ὺ ούκ ἀἰπιχαλυφ,9η ΜἬ. ( Ῥ(ὠεσίν μι, ᾧνσι, γοῆσει.. τῶτο αὐὐηδται Ἰσως ὃ ἐν 

τοὺς πράξεσιν εἶ εἶπεν ἐδοῖο, ὅτι τις κὶ (δεύεσις ἀγτε, ὃ ὅ γι ὸ τῶ ἔϑγη ποελσκολἤπε. Φάτίωι ἘΝ 

“ἐς ἑαυ δἰ λέγη σύγεσιν τω τῷ ὃ μυσνείου, ἡ εἶ ὁ εἶταν, ὅτι ἐν ἑαυ; ἈΡΉΝΕ νὴ ὅν καγιολ ἀρ βφ τῶν. α ἀ- 

ἕω γδρ ποκα λύψαως ἐμαϑεν, ὅτ δ , βδευλύβωϑα, ᾧ ἔϑνη ὁ ζέ, ὑπερ. το . 

ἐν τῇ ἀπολογία, αὐτοὶ φησῃ. ᾿ 
7 οὔ ἐδνδμάν ϑύδχσνος Ὁ τὸ ἡδο δϑωρολῥ' πβεχωῤηνρπῦ σρρῦ πω Ἀρίσε μωκθ 

τίωῦ ὑώγϑαν τῆς διωυαίμεως ἀντθ " - Εἶηω, ὅν δέαρω ἐμι, λα πάλι Ὁ ὁ ἐδ, 
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εἰ Π) φησι, κ τίων δωρεθν τὴς χωρίτος αἰτεῖ λέγων. κῷ διώαμιιν αὶ δωρέ- 
ἄς γἐγιε «Είωμετῆς ἁμός ζωυτες ̓  ἀλλ᾽ Οοὔρο ἤρκει ἡ ϑωρμαὶ, , Εἰ μὴ χα διωα.- 
μὲν ὐρέϑηκεν. 

ἩΘΙΧΟΝ Οὐτωρ γὰρ δοιυαίμεως βγάλῃς, Ἕνα Οὐκ ἤρκει αἱ, ϑο9»πίνη ἀπουδὴ. τεία "δ Εἰς- 5 σἰτὴην 
ἡνεγκα Εἰρτοκήρυγμα, φρολυμίδρ ξέουσαιν καὶ αὐ δκίολον, ψυ , πὸρ ὁτιοιω «ἰασο- 5 αὐταμαδῇ,. 

μεῖναι ὅτειμων, καὶ σύνεσιν ὺ σοφίλυ" νὶ γδρκει ὃ Φιλοκίνδγωυον, ὁ βίος ἀλιπβορ μὴ δύ. 
ΑΙΚο,.6.γ5 γαμιν πνεύματος. ἔλαζξε καὶ Χὴ ϑέα απ αὐτί οστε, μάλλον: ὃ κυε αν δ γραφοντορ᾽ Ια μὴ 

«.Θιε.».0.γ. μωμηθῇ ἡ δζρκονία ὑῶν ὁ παλη, Ηγὸ ἡϑρακλυσιςἡ ἡμιϑυγὐκ κι πλαλης,μδὲ ἐξ ἀχαθαρσίας, 

Ῥομ (6. ζι υἱτι ἐν λϑΐῳ Ὁδακείαρ, ὅτε ἐν ὠροφάσιι πλεονεξία. εἶδις δ᾽ ὠμιφ μεν» πάλιν, Προγούμενοι 

«.Ἶο).,4.λ4. καλδ,ν μόνον οὐγνωώπιον Κυείο αἰλλα κα ΩΣ οὐ πιον δύ ϑεϑπων. εἶτα ΠΣ Οὐ, Καθ᾿ ἑχαφτῶω 

Ῥωμιν.λε, ἡμέραν ἐποϑνήσκωρὴ ὉΠ ἡμετέραν καύγησιν, ζωὺ "ἕω ὡ Χοιφῷ [Ἰυσοῦ, ἡ παλιν, Τίρήμας 
ΠΥ ΎΨΙ χωείσει᾽ στ τὴς εἰγάπης τῷ Χοιςού, ϑλίψερ φενοχωεία ἢ ̓ϑιωγμόρ κα ἡ πάλι, Εν Ἁυθομο- 

γη “Ολ, ᾧ ϑλίψασιν, εἰ Ο᾽ ἡϑάγχαις, .ῳ, διωγμοῖς, ὧ σενογωρίαις, ὧ πληγαῖς, ὧ Φυλᾳ- 

«Χορ.8.κ. χας. αἴαὶ ἡοἰκϑνομκία αὐτ" Γέ ἔγϑναι τοῖς ἰουδαοιρ, ὦ ὡς Ἰουδαῖον τοῖς λύδμοις, ὡς λὔομιος, 

Ὅς «ἰ αοὸ γἴμον, ὡς απ νόμον" μι ̓ξυρᾷται, μυρία ποιφ. ὁ 3 ὃ πόμτων μφάλφιο, ω 

Ῥωμωειια, διωαϊ με πνθύματος αγίν, Οὐ γὺ Ὁλμήσω λαλῆσαι τί γφησι ὦν οὐ καιτειργαίσοιπο Χριςὺς 
δ Κορξ.γ. δὲ ἐμιού. ὁ πάλιν, Τί» ἕξιν, δηδήγητε ̓ Ὡ ὥς λοιπὰς ὀκκλησίαρ; ὲ πάλην Οὐδὲ 

ἐχημαο γδὺ φέρησα γν! αἰ πρρλίω ὑὐποσόλων, εἰν Οὐδὲν Εἰμι. τύότων γὸ ὀμϑ οὐ δχωνατόν. καὶ 
τ τὰ σημήα δῶ αὔτ ἔλοντο πιςοί, οὐ ὮΣ τὰ σημῴφα τῷ» ἐποῖμι,σνεῖν αὐτὸ τϑτων ἠξίου 
μέγα Φευνῇ, ΔΛ Ὡσπὸ [ἄλλων δφ ὃ ἡὶ ἀλητῆο εἰ ὁ οἰκονομμικὸν, ὲ ῥιψρχίνδχωυον, 
") διδακτίκοι, γϑτοις ὃ πλίον ἢ χατορλου. Εἰφωταω » Οὐδὲ ἔδει σημείων. ὁραίμϑυ 

,ϑιο αὑτὸν ἡ ασο9 ἦν σημείων μυοία τοιαυζα, κατωρθωκέτα. γιοῦ ἢ ΟΥ̓ τούτων ἢ ἔχοντες ἡ... 

μφριβουλοῦβα “πόύτων κραυτῆν. δεύτερον ἣ ΓΝ ; δζκασᾳοϑοῇ γευτέρυ, τὸ ριον ἀγοησοννν γύ. 

μία«τῇ. ε. “α)ς ᾷ γὰρ ὀφελος βεψοχίνδνωυον ἐδ) βίμ ὄντα ἕχιληίων; Ἐὶ Ἂ ὦ φώς ὃ ον σοὶ σχϑτος, φινῖ, 
Μετ, μλή. ᾿ πὸ σκότος πῦσοι ; τί δ᾽ ἔφελος βίου 4 ἀληδῆα,νω ϑολνὺ ὁνται ὸ αὐσνηλθε; Ἐδυ' ἴχὴ ἐμή τις 

ἴωα»» ὦ. αὴ ῷ φαωρὸι αἰὐντϑ, φησι, αἰχϑλουϑησῃ ἀπίσω μϑ, ον ἔς! μδ ἀξιος ὃν Ἑανλ' μή τς 9η 

πίω ψυχίω αὐτῷ ἱαῦ Μ' ἀσορθατων. τι ἢ ὄφελος ἰὴ ζῶτα ἀμφότερα, ὁ μὴ ἐδ οἱ οἰ- 
χϑνομαίχρι, ΟἿ Οέδναι ποῖ λὸὼὶ ἱΦκιφ'ῳ υἰπυκρήαοζ, Εἰ μ ὰ σημήα οὐκ ὦ ἐμὶν ζαῦτα 

ἰμφότερα ῳ ἡμῖν. δλλ᾿ ὁ ὀκίφς τοστζῶτα εἰσφέρων ὰς ἐαυΐρ τὸ ὁ πὸ ἐλογίξον τῇ τῇ ἢ ϑριτι. ὅτ 

θ᾽ γνώμονος οἰκέτῃ. τ) ουδι αὐ ἐμαίγομδυ εὑτὰ ποτε ταὶ ὶ κοιτορλωμαζα, Εἰ μη Εἰς ἀναΐγκδυ 
χρτέφη τῇ ποξλγμας. ΥΩ ἀξιοῖ ἐσμει καὶ μαμψῆεϑαι Παύλυ; ὀχῷος ἡ τίω Ῥδὲν 
ἐλον βυνϑούσειν, ΟΥ̓Χ γρκῷ», δλλαὶ μυρίους Εἰσέφερε: κηδυώοις. ἡμιξο: ἣ ̓ ὠπεφερημδίοι τὴς 

οἰ μισίας ὀκέννε, ̓πόϑεν, Εἰπὲ μώι, «ελσδυκώμδῳ ἡῶν ὀγχαιεμοϑήνίαα φυλάξαι, ἡ ἢ (ἂν, 

σϑεξήτω ωροσελθύγζς φρσλαοᾷ,, ἐν ϑόρποι πουφῷ με μδοτοκότερ κα Ὁ αγώπαιυσιν πὸρ- 

ζι νύ ζητομότερ, ἐ κινδγυύοις φ ὧν ὑαρ ὡμεγκᾷ διωυαίμϑμοι, μάλλον: ἢ οὐ ̓ ϑέλοντερ, τῆς ὃ 
σοφίας ὀκεέίνου τοσϑτον ἀπέρογτερ, ὅσον ὁ οὐρανὸς ΤῊς γῆς! τι τϑ ἃ Φ , ὑφ᾽ ἡ ἡμῖν πολὺ 

ἥπ τῇ ἀφεζήκασιν, ΩΦ τὶ τὸτε μϑϑηταὶ ῥῬ,μνιώ ὁ διδασκαλων χρεΐῆροος ἡ ἤστων, ὥ μέσοις 

δήμοις ὁ τυροίγνοις αἰπειλημμένοι, ὁ πόρίᾷς πϑρτοϑεν ἔχοντες πολεμείως, ὴ ὁ σγο φρὸς βοκ- 
φιλισιαικῦ, οὐ χαϑελκόρϑνοι ἔπχικαιμπηήόμδιοι, ἄκουε ἐ ριρ τί φησὶ Φιλικπησίοις᾽ Οτι ὑμῶν ξ- αρίοϑη 
««(Θεων. δ... ὁ αὐτῇ Χειρού, ου "μόνον ὃ Εἰ αὑτὸν πιςέύειν, λα καὶ γυ. ὃ Λ΄ Φ. ὠκν πάρ. Θιεαπεοῦϑ- 

Ἐζρ..λδι νηκβσιἢ παΐλι, Οἷσι μημίῆται ὶ ἐλῥεοε Μ᾽ ὀκκλασιοΐν τ ᾿ Θερύ. ὥμο οντῇ "]ουδαίᾳ. Ἰὸ Ἑ.-. 

(ραίοις 5 γεώφων ἐλεγε Καὶ αῤπειγόω ἿὮ ὑπαρχόντων ὑμδῷ κῷ χαρᾶς πρλσεδὲ- 
Κολασ. γ.7. ζα δε. ὺ Κολαοσεύσι 9 ) εὔρτυρᾷ λέγων: Απεϑεύνετε γ)» ὁ ζὠη ὑμδι κέκρυτῶαι ῴω 

Χοιτὸς ὡντῷ Θεφ᾽ ἢ ὠδρῖς ὃ τύτοις πολλοις χυδυωύους μὐοτορᾷ.. ὁ Γαλόΐταις ὶ γφα- 
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ΕΦΕΣ. ΕΠῚΣ Τ. Λογι ςι 793 κιν γ. 
φων λέγφ᾽ Ὄσαῦτα ἐπάϑετε Εἰκῇ, Εἴγεὺ Εἰκῇ. ἡ ὁρὰς ἐδοις εἷϑὶ" βὑποιίας πόζα ΓΩ.γ. δι 

μων ἐοολακόζακ. οἱ 9 τϑτοᾷ ἡ χαὶς οὐρά πότὴ, δχῶρ τὔτο ὶ ἐν κατερθῶ μασιν ἔζων, ἀκονέ 

ἢ Κορινθίοις ἱ γραΐφει, οἷς μυρία ἐγκαλᾷ, οὐχί ἡ ἐὐοῖς μδοτυρᾷ λέγων, Αλλα (Ὁ ζ5- ̓ ς χορζια, 
γλίμο λον υρδ, λα τίω Ὠπποίϑησι ᾧ πάλη θὲ τὠτν ὅσα ἐὐρῖς" εὔῥτυρᾷ ; ζωῦτα Ουεδ 

5 ὦ διδωσκαίλοις ἴδοι τὶς δι" γινόμδμαιγειῦ " ὡςι πόῥτα οἴχεται ἡ ἀπόλωλε, Ὁ ὃ τιον, ὃ 
πίω ἀγάπίω ἐψύςβαι, ὃ (ἦν αἰμδοτομονζῷς μοὶ κολάζεοϑαν (ἄκουε γὰν ἀὐτν γ)4α- 
Φοντος ᾧ Τιμϑέῳ, ὁ λέλοντος᾿ Τοις αἰοδὸ τὸμογζω, ὠώπιον πλύτων ἐλ ΕγὙ}4) ὃ ὧν ΑΤιμ.., 
αδρνζμνοσιϊν Ὁ γὺ κεφαλῆς οὐχ ὑγιαμούσης τταἷς ἀν τὸ λοιπὸν σώμια βύρωφον μῦβοι ; διοφι 
γϑιὦώ ὀμωμαλίανιωώ ὅση. (ὦ (ζ γοῤόρϑως βιοωῦτες, ἢ ὁπωσδήποτε πβρησίον ἐχοντεφ; 

ιὸ ζκ κορυφαὶ Ὁ ὀρέων κατειλήφασι, ἡ ἐλ μέσυ γεγϑνασίν, ϑασερ “πυλεμίου ᾧ δολλοτοίν, 

Δλλ᾽ οὐχί σἰκείου σώμοιτος ὡὐποασωϑρμοι φῦθο9ι ὦ μυοίων γέμοντες κακϑν Εἰσεπήδηστειν 
εἰς ζιῷ ὀκκλησίας. ὠνηταὶ γελόνασιν αἱ “δἰοχαὶ. μυοία οντθῦ)αν τίκτε.) κακά, ἡ σϑλὶς ὁ 
δίϑρϑυύνθρος, σευδεὶς ὁ ἐχιτιϑυ" Δ ὁδὸν τινα ᾧ αἰκολμϑιὰν ἐλϑῦεν ἡ ἀταξία. ἡδοτέ 

τς, ἡ Οϑέκλήϑη εοὐ ασθ3ς τὸ δέξαι ἑαυΐζον αὐϑωδον αὐεύδει, λα ππϑὸς τὸὲ δυωηϑίεδωι κι- 

19 νωνοις Σ᾽ ἐγκλημόκ ϑύρῷ... τί πάθω ; ὅτι γέρνα ἡπείλητα, πιφευσατέ μοι ὡς Εἰ μὴ ἐ- 

κφτετὼ μίδυτο τίω κόλοιπιν ἡμῖιο Θεὸς, ἊΨ Ἰουδαϊκϑν συμφορῶν μείξους α᾽' Εἴδιτε καθ᾽ 

" ἑκάςίω ἡωφαν "φαγφυδίας. “ἰ Ὑρ᾽ ἀλλὰ μὴ ὀργιαϑήτῳ μιηδείς᾽ οὐ ᾺΡ ὁγομκα τ! ἐῥώ, «Εἴ 

κε δ τις αἱ δαλνόένϑμος Εἰς ἐίω ὠκκλασίὸν, ὑμας (ἂν νι ὑγζῳς ὐϑεύδε αγῦδᾳ φήσεις," (ἦν 
τάριμ. Αἵϑ ἐμδμ ὀγζι, δξέζᾳ σιν ἐποιᾷιο" μάλλον οὐ νιώ, ἀλλ᾿ Εἰ ἀςκτ' αἰω ἡμέραν τῷ πάρα 
χιββάκρν, χ9 πόμίζᾳς (δ ασϑϑσιόνζς, ὁ λοιούθβοις, μ(τ᾽ τὸ ἀσδϑσελϑῷ τοῖς μυφηφίοις ἐϊξεζῳσι ' (ων 
(ῳ, ἀκρίξιία, πνϑῦμα τοιούρν λᾳόον, ὥςε Εἰδέναι τὰ πετυραγμένα ἀὐζῖς Μ᾿ ἀἰφιξμας, 

πολλαὶ ἐὺ ϑυρέϑη βαρυτερα ἫἫΜΟουδουκδὼ κακδῶ. ὼ »Ὲ» οἰωνιξομῦβμους, ἡ φαρμακείας ᾿ 

κληδονισμοῖς ἡ ἐπῳδαῖς χεχρημϑμοὶξ, ἡ πεπεριθυκόζας, ἡ μοιχϑυσανζῳ, κὶ ἄβύσως, καὶ λοι- 
δύφις θῦρεν αἰ. πλεονίκζ ὃ οὐ βούλομαι λέγν, μὴ χα ἴνων ἄψωμαι ΤΨ' ὠθοωδε ἐςώ- 

85 των... ἢ, Εἴ τις τοις ὦ τὸ οἰκουμϑῥῃ “αϑόσιδις ὡπόνῷς ἤρθύνησι, ποῖον οὐχ ὧδ δρέ 

πλυμμέλημα τ τί ἢ τὸς ἄρχοντας, οὐχὶ γουμῶν ἐφιεμϑβοις ; οὐχὶ φήργας ὠϊονμϑμους τ οὐχὶ 
φϑονερφες οὐχὶ βασκόμοις ; οὐχί κεγοδόξας! οὐχί λαιρζδηϑις, καὶ χϑημῦν δούλας! τοσαύ- 
της δίζυ αἰσεξείας γινομϑῥης, τί οὐχι ἀσοϑσδυκῆσομ γ95 δεινόν; ᾧ ἵἥνγω μοὶ ϑητε ὅσῃ τιμωρίᾳ 
ὐσν θύϑιωοί εἰσιν (ὦ τύτοις ἀλισκϑιϑροι τοῖς αἰ δ] μασιν, οὐννοξτε “πὸ παλασια' ἧς ἔκρνψον 

χαὐπθου,. 39 ἱεσοὶ γεύματα φρατιώτης αὔἰϑεθπος, ὁ πόρτες ᾿απεώλοντο, εὐβα ἴξι ' ἱσοοίλυ , «ἰδὲ τῷ ' 
Χαρμὶ λέγω τῷ ὃ ααίϑημα κλέψανος᾽ ᾧ Ὅτε ὁ πυφοφήτης ὑλελμ,ὗτο οὐεπλόϑη τισι ζ. 
αὶ χώρφι αὐ κλοϑονισμαῦν, ὡς ἡ δρλοφύλων. νει ἢ, μύαία γέμει πὸρταηὐ κακαὶ ὸ σονίὶς σι 
δέδοικε, φοζηϑοὗνϑμ λοιπὸν. οἶδεν ὁ Θεὸς ἡ διχαίους «Τ᾽ ἀἰσεξων τιμωρᾷεϑαι, δ΄ γέορνον τὰ 
τῇ Δλυιήλ, Τὶ Ὑὰ) τοιών παίδων, ἦϊ ΤᾺ] μυρίων ἐπέρων, δ πὴ Ἐ πολέμων Ψ ἔπι ἢ γιῶ 

Ἢ» συμ ανέντων. οὗτοι ( γὰῦ ἢ ἐδ ὅσον ἔχουσιν αἱ μδοτηματων βωρὸς, ὅρῳ τύτυ Ὀσοί 
ϑ4)1}᾽ ὀκψιοι ὃ οὖ, δζὸ ζχῦπαε πλύτα πτϑλσέχωνϑρ ἑαυΐζροῖς. οὐχ ῥάατε «ὧν πολέμοις "οὐκ 
ἐἰκούετο μὲ συμφορσε! οὐ παιδυύεοϑε τύτοις ε ἔϑνη ὦ πόλεις ὀλόκλήρϑι κα τεποντίαϑησαιν 
Ὁ αἰ πώλοντο, μυνϑλα δὲς τοστεῦται ρα τς βαρξωροις δουλδύοισιν, αὖ μὴ τῇ γεέννη ΟΘ- 

φεϑηξω θα, καν τώτοις. μι καὶ ζωτω ἀπειλαί Εἰσι, καὶ οὐχὶ ποργματα ἐκ(εξηκότα; 
40 μεγαϊλίω ὠκῷοι τίω δίκζω ἔδωχῥμ, δα μείζονα δώσο ὃν ἡμέ, (Ὁ) μυηδὲ ταῖς ὀκείνων: 

σωφοϑνιζονϑμοι συμφοραῖς. φορτικὸς ὁ λόγθς; εἶδα κάϊγω, αἰλλ᾽ ἐδν' «ὑτω “δ»σέχω- 

ΣῊΝ αδυ, ' χέρδος ἔχων. οὐ »δῥέχή τὰ πρθῖς Ὡρσϑιν ἐμελῷν, μᾶλλον Οὐῆποτε, ἄλλ αὐἱ' ᾧ 
ἄπτω ῳ». διινάρμϑμα συζεῖλαι ὃ σωφρφνίσοῳ τίου «ζυχέω., ζιῦᾳ »Ἐώτια ἡμῖν τ }} μϑηὸνς 

ἐνὸν, τοῦ οἰ γαϑοὖ, ὧν μοι» παγζᾳςἡμας ξπιτυχέῖ, γδύῤιπ καὶ φιλὸν, ϑερπία. 
Οἰιγίοιϊ, το], 3. Χχχ Λιγ,ξ. 
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794 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

Δογ. ζ. 8ΈΜΟΙ ΤΩ ἘΛΑΧΙΣΤΟΤΈΡΩ ΠΑΝΤΩΝ ΠΑΤῚ: 
ὡἱ ἐδὺ,ϑη ἢ ἡ ρις αὕτη, εἶν τοῖα Εϑνοσιν' δϑαήελίροιο, ᾧ. φὐθεξιλψίαον σθχῦ.- 

το τ Χ οισού, ο Καὶ Φωπίσαι πϑρζμκ, εἰ ριὴ ἡ οἰκονουιίά τῷ μιυφιηξιοὺ πὸ 

Ὀὐποχεκρυμμώου στὸ ὙΜ αὐώνων οὖν τῷ "Θεῷ, τῷ ὶ παγτωκτίσαντι αἰ δ᾽ Ιη- 5 
σϑ Χεισο, 1ο. εἶν γφωρλοϑοὴ γι ΚΟΥ͂ Θρχαὺς ἐ ἀι4 ᾿ιἀὐδοϊ σίας. οὐ φόϊς 

ἐπουρανίοις δέ τῆς ἀκκλυσία ἡ πολυποίκιλος σοφία τοῦ Θωὺ, 

1 Καζαὰ πεῖχον ἢ χ αἰανωνγῶν ἐποίησε ᾧ ἸΧεις᾽!μαῦ, τῷ Κυείῳ δ 
ἘΝ . . ΝΟ 

ξῸ οὖν Ουὑ Εἰς ἫΝ ὀρχοιδιύους ὐχ᾽ ὠπλὰ; ὀκᾷ ΝΜ ἀἀγάίαιϑαι, Σοὶ 
γὰ ἃ ὥςι μόνϑθάϑειν ϑερα τρί θοϑα),ᾧ φωβμακα δχυτ)όνα "ι σλημας 

δι ̓ οὐἰσϑίνιιῦ ὄγίυθο,  αὐδαλμολϑήοις, σι ασλιώς δᾷ τῦτο πίδιεἰῃ, δῃ- 

ἜΣ λὸὰ μάρϑαῦειν: τὴς (ῳπενοφόφσιωης: Παύλιν οὐω χὐρθολίῳ. ἐὼ «Ἢ 
, οἱ ὙΣΡῚ 421. ἔυϑηι λέγε “δ μέγεϑο" τῆρυ σβγνας. τῷ Θέοῦ, εὔκουσον αἱ 

ὟΣ 
Κ᾽ πεν δρσίούης ὸ ὃ ἘΠῚ πδλσάρρι ὁ αυδρτήμασι; χαήτοι ἤηλθμμέϊοιρ δμιυδιν; 

ὁ μεμυῦέϑα, αὐγὴν, ὸ μμπιθλμάξανγ: ὡς τόμ Ἀὐδη βλάσεραριον ἑαψδ, ἐδιωκπξμον χρὴ ὑ- 
(ρας δλλ᾽ συν ἦσον τύ. ᾿Φδύτερον ἡ ῤφησι, τοιοῦοοςἤμδιυ, καὶ ἐκτοωρια δῇ ὁ φαυτ' 

᾿άλε" δ. δὲ τ τοῦδιο χατθρδί ματα ἡ ἡ φχὲ πε ϑρόρτὰ βεσιιαίξν, αὶ πόυτρι ἑαύ-- 

ἐλόφεέ ἐλθχισότεμον, ΟΝ μωβῥαλλούσης ὅθ᾽ μωπθίοτήτος. ἐμοὶ τὶ ν ἐλβ χεδντέρῳ 
“πϑρτοὶ αἀγίων. οὐκὶ εἶπον, δ υ ϑυφόλων" ὁφεδακεῖνο τυ λοῆον.- ΌΧΘΙ ̓ Εἴπω, Οὐκ 

Εἰμὶ ἰχθυὼς καλείψϑαι Ὡσοφολϑφ᾽ ὐζώϑο δὲ ὺ ΡΨ [υὐγωρ πάντων Φλ λασότερον- ων 44) 
φησί. ἐμωί, φησι, τῶ: ἐλαλχιφυτερῷ παϊγτωκρ' γέων ὁδόϑα ἢ ἀρνί αὑτὴ. τρία ἐῥθαγίελίσου 
οϑύῳ τοῖς ὀϑνεσι ᾧῷ αἰεξιλρίατο γλοῦτον τὰ ϑΧειροὺ,ὺ φωτίσαι παν; ὅρη ἡ οἰκϑυόμίᾳ τοῦ 

μιυφηθίου τοῦ ̓ Ἀποκεκρυμμένου οἰπομὰ ἀϊωνῶν ἐν τῷ Θεῷ τὼ Ὁ πο γα κτίσεντι ΟἿΣ ἴησν 

Χοιρού, ὃ να γγωφλοϑυῇ γιῶ Ταῖς Ῥρχώῶς ὼ παι ἄξοισίαις ὋΣ τοῖς ἐπουῤανίοις δ τῆς ὧκ- 
Χλυμίας ἢ ̓ πολυποίκιλος συφία ἴὮ Θεοῦ. ἴω, δὺ Δ ϑεϑποις οὔκ ἐπεκάλυφϑ»": κα). ἀγ- 

γέλοιυς, Ὁ ὺ Ξρχα λοῖς φωτίζεις, καὶ Ἰὸ τέρχας, ἀν ὀξοισίαρ; ; ταὶ, Φησιν, οὐ νὴ ῷ Θεῷ κέρυ- 

“«Ἵο, καὶ Ὡς Θεῳ τω πὰ τὰ πὸρα κτίσειγτ! [9 Ιπσυ: “Ὁ τολμιᾷς το το Εἰπεῖ; ναί, φησιν. ὁμα 

πόλον τῶτο δῆλον τοῖς α΄ὶ λϑις γέλϑνε: ; δὶ τῆς ὠκκλησίας. οἰ ᾿ συ εἶν ασλωῖς Εἶπεν, ἡ ποι- 

χίλη σοφία, τῷ Θεοῦ, δλλ᾽, ἡ πο λυποίκιλας. ὦ δίω 851 τῷτο; οὐκ ἤδισαν ἀν! λοι; οὐδὰ- 
μός. Εἰ [γὰ Ξρχαὶ οὔκ ἤδεσαν, πολλῷ μᾶλλον ἀπελοι σέκ ἤδεσαιν αἵ, τἱ δ; ὀγοὶ 

Ὡἰρχαγίελοι ἡ Ἰδεῷ: συν ̓ὀκῴοι. πόθεν ὃ τὺ ὄνϑνοι Εἴσιοϑανν ὅς Απόκαλύαήοντορ ὃ 9τϑ 
ἡμῆς ἐμιαίλονδμ, τῦτε κακένοι δὲ ἡμδίι. ὠκϑονὴ του ὑ ἀπὲ Ἅϑυ Λόχθντος «δὸς ( Ιωῤήφ᾿ 

᾿ τ Φηδι ἐβωϊῶ ὁ ἐλαχυσονέρῳ θωτῶν αἰ γίων ἐδϑη ἡ Ἀθθὶς αὐτο: ζω ἢ δ 

10 

“(- ἀσλῶι [1 
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Καλέσεις ΟΧ ὁνομμα ἐν [ησοιοῦ ̓  αὐτὸς "ὦ σεύσει (ὃ λδὸν αἰέν πο Υ̓Ὰ αἰ μδοτιών αὐ. 33 
αὐτὸς ἀπεροίλη Εἰς τὰ ι ἐϑνη ἐκεῖνοι Ἀ Οἰς τέρμ εἰβετομῶω. ὦ τὰ ὃ ῥὰυμασιώτερο κ᾿ ὑδκ- 

πληκτον ἐμοί, φησιν, ἐδῦϑη τῷ ἐλαχιτοτέρῳ. "ὁ τῦτο δὲ ἡδῥντορ ἐῶ, ὃ (ὃ μικρνῷ μεϊ- 
ζονα ἐγχφοκαϑέιδαι, Ὁ δυέςζ τύτων Δαήελιφίω. ὁ δὴ ἢ χ μειζόνων δνόνϑυος δυατ(ελιςής, 

ζωτι μόνας ὅπ: Δ᾽ αγξελίσειοῦ οἰ . τοῖς ἔϑνεσι ῷ αγεξιχρίαφον πλοῦτοι τοῦ Χρλτοῦ. Εἰ 

πλοῦτος το λϑεξιχφίατος, καὶ ν μ᾿ τὸ φόρμζεσαι, πολλῷ μαλλον ἢ οὐσία. Εἰ μωφήξιον 40 
ἔτι 21, πολλῷ μᾶλλον καθ πὸ γνωριοϑέισαι. μιυφῆξλον ̓  εἰὐφ' ὅν τοῦτο καλῶ ἐ- 

“πειδ, ἀηδὲ ̓ἀπελοι ἤδεσαι, μϑ!δὲ ἐτέρῳ τινὶ δέλον ζώ. ὁ φωίίσαι πανίῷ, Φισῖ, ἀρὴ οἱ- 

χονομία τῷ μμυφηθίου τοῦ υὐποκεχρυμμένου σι ἫΜ αἱ αἰωγων ων» ῷ Θεῶ τῷ τὰ ποῦτα ᾿κίϊσειν- 

τ “4 Ιησύ Χοισοῦ, ὠγίελοι τῶτο μόνον ἤδεσαν, οἷ, Ἑλμϑν μερὶς Κ υείου λαὺς αὖ.-- 
. τ ΓΕ γδον τ ρ εἰ πὖ. 



ΕΦΕΣ, ΒΠῚΣΤ' Διγξ, γῦς ὥξεν 
τῷ. ὍΙ ̓ πάλιν, Ο«ῤγχωντδὰλ Περσῶν, φησιν, ὀῤτύφη μοι, ὧσε Οὐδ λαυμεισὸν, Εἰ κα; δέν, 

τῦτο ἡγνύομυ, Ε: [γὺ τὰς ὀπϑθωόδου ἡγγόοιω, πολλῷ μάλλον ζώτα. κα γὃ ϑυαζιλι-" 

οΥ τούτο ἐσν. Οὐ ςῖς, φυσι, σώσει (δ λαὸν αὐτῷ ΦῚ Ἰσοφῆλ. συν ξεν ἐθνων' δ): Μαγϑ: α.κα» 

λο ὶ ἰδὲ Ἣ ἐϑνοῦν τὸ τὸ πρεύμιαι τ ποκαλύμηει. ὅτι  δξέυ ὀκλήφησευ, ἥδεσαν, ὅτι δὲ ἐχὶ 
2 τοῖς αὐτοῖς, ὼ ὧτε Εἷς ᾧ «ϑεϑνον καλέσει τού Θεοῦ, τοῦτο ἧς λυ τφϑσεδύκησε: ; Ὡς 

υ δὺ Ἐχιφιόυσε: ;τϑ Ἀχποχεχρυμμένου, φησὶν, ον τοῦ Θεῳ. Φυὐτίω δὲ πίω οἰκονομίαν σοι- 

φέφερον - τῇ τσϑϑς Ρωμαος ποκα λυσει. - τῷ Θεῷ, φησι, τῷ ῳᾳ πώτα καίσαντι 

“δ Ιησε Χριλτοῦυ. ὃ καλοῖς ἐμφημόνθυσε κφίστως, Εἰπὼν, αὐν' Ιησῦ “Χειρὺ. 0 ὁ γδ 

παᾶγτα δὲ ντοίκίστες, ἃ τῦτο δὲ αὐτῶ Σαοχαλύτπηα. σγοῖν )Ὰ» χωρὶς αἰντν πεποίηκε. 
λιν. 19 Χωρὶς γὰᾷ 9 ἀὐτν; φησιν, ἐλϑετο" δύ. Εἰπὼν Ῥρχας, χὰ ὁ ὀἰζοισιας, εὧν ἡλὐω, κα! 2 ὸ 

κάτω Εἶπε, Κῦ πσϑόϑεσιν αἱ αἰώνων. με μϑμ, φησι, γε γέγϑνον, νι δὲ ὠδλφο, αἰλλ᾽ νι». ἅ.γ. 

εσοδετθ- λυωϑεν" ποξϑτετύπων. Χῷ πεέκονν" ἥνα αἰώνων, ζὼ ἐποίησεν ᾧ Χεισᾷ ἰμσῷ τῷ Κυείῳ. 

5", ἡρδο" τυτέςι, Κ᾿ προύγνωσιν ὡς αἰώνων, Ἢ σόϑειδως. πὰ μέλλοντα, “τοις ᾿μέγλονζα αἰ- 

ἢ οὖνας' Φησιν, ἴδει Χ Ω ἐσόνϑμα, ὲ ὅτως ὥεισε, Κ᾿ τ πσεόλασι δ Ἃ αἰωϊνων" ἰσως τώτων ὧν ἐποί-- 

ιξ "σιν οὖν Χρισ᾿ῷ Ιυσῷ, ὅπι δὲ ὅζ τὸ Χϑιροὺ γέγϑνοι ἄπϑν. 

12 Εγῷ ᾧ ὁ ἐχουδύ,φησι, τίω παιῤῥησίδμ τίωϑ φοὐσαγωγά ὁ ὧᾧ πεποίδησει τὴς “πί- 

ζξτως αὑτου. Οὐχ ὡς αἰχμάλωπί, Φησι, αρϑσιξθπιϑι, τδ᾽ ὡς συγνώ νωμη6 ἀξιού- 

ἐδμοι, σνοεῖδ' ὡς ἡεδρτεκότερ. Ο τίω ἡ παῤῥισίαν »», Φησιν, ἔχονδν ὧν πεποίϑηστι, τυτές!, 

κζ' τὺ  )αιῤρῶν, ̓ πολὸν χὰ τῆς πίφεως αὐτοῦ. . 

10 13 Διὸ αἰτῦμῳ μὴ ἐκκακεῖν εἰν τὸς ἡε9λίψασί μια ὑμδῇι, ἡπιρῦο δύξα ὑμδᾷ.., 

Πώρδθιν αἰ αὐδἶ, πος Τρ] δύξα αὐ, ση ὕὅγως ἀδθιυς ἡ ἡγάπησει ἢ Θεὸς, ὦ ὧφε κα 
"εἰχωξῆσα ᾧ ύν ἰῷ αὐνἷἶἭ δοιώαι, ὲ τὰς δύλυρ ἢ κακριώ, α γοβ οὗτοι τύχωσι τοσύτων ἀγα- . 

θεῖ, Πύλος ἐδεσμᾷτο. ἀξᾳ τῦτο τῆς πολλῆς τῷ Θεοῦ αἰεὶ αὐτὺς ἀγάπης" ὅπερ 
ὺ ὸ αἰδὶ παρ φν Μ᾽ φησιν ὁ Θεῦφῖν Απέκτεινον αὑτιὶς ὦ ἥὕματ φόμιατὸς μευ. πῶς (γος... 

24 ἢ  ὀβξεκαίκφωωυ, ἄλλου ολιξονϑϑου ἐτετέσιν, ἐλορυθοιώῦτο, ἐζα φαἤρντο. ζώτα καὶ Θισ-- 

σου λογικίῦσι γφάφων λέγη, Ὧι μινδίνα σαψγεαϑαὺ ὦν ταῖς ϑλίψασι ταις. εἰ μᾶς. 4. Θιω. .).7.: 

νὸν Ὑ Οὐκ ὠλγεῖν, ὅνλαὶ “ χαίρειν γο. Εἰ ἫΝ ΓΩΩ τὰρ φολῥῥίσεως φἴα- 
μυϑηίιὃς, ασοολέχθνϑδι ὑμῶν, ὅτι μέλλουϑν ϑλίξεοϑιι οὐγθείδε. τί δύποτε ὅτι ὕὅτως ὁ δε. 

ασύτης «ρϑσέταζξε. 

3929 14 Τούτου χάφνν κα μιἼω ζᾳ' »ϑιατα μὸ πυρὸς δὲ πατίσᾳ τῷ Κυρίου ἡρδν 1η- 

σύ Χοισοὺ, 
ις Ἐξ ὶ ὃ πάσα πατοια ὧν ἐἰραινοῖς δὲ Ἰχὶ γῆς δνιομαξεται. τω 2, φασιν τὴς 

βύχὶς τῆς τῇ αὐννὦ δείκνεσιν. οὐα Εἶπω ἀπλώἥς, ἄὔχορσι, ὄλλα τίω κωτὸμενυγ. 

μέξωο δέησιν δίῳ τῷ ὃ και μιηῆειν ζῴ διατα ἐδήλωσεν, ΚΙ Ὁ πᾶσαι πατέια.. οἰκεῖ τὶ ᾧ Ξρι- 

353 μὸν ν αὐ λων φησίν, ὁμὰ Ὁ ὸ ᾧς ὁνω,ξ ( κούτω πϑιήστιγτα Φφυ λοὶς,ὐχ οἷαι αἱ ἰνδωρι, Δώτιλξ. ". 

15 1να δώῃ ὑμῖν ἡ χτὶ τὸ τὸν πλοῦτον τὴς δόξης ἀδου δυυνα κι κρ φιταωϑίωαι δζοὶ ὃ πγόύ-. 

ῥίϑτος ὠΐζυ Εἰς τὸν ἔσω αἴιϑορτῶν, 

ι 17 Κατικᾶσαι (ὃ Χοιςὸν δζρα τὴς πίςεως οὖν ταὶς καρδίαις ὑμδι. 
τή, Ορκ, ὧϑ ὅσης ἀπλιησίας ἐπί, Χο) ὠδῖς α ἀγαθαὶ, ὦσι μὴ ̓αἰξιφόρεδζ. πὼρδ ὅτ 

40 τ, ,δζρ πρεύματος αγίου εἰς δ ἔσω ὑμδῶ αὐ, ϑοότον κατοικῆσαι (Ὁ) ολφον δζρα τῆς πίςε.- 
ἀρ πῶρκουρδίαμ. πώς: 

18 Ἐνὰ ἀγάπῃ ἐῤιζωρδῴοιξ πιϑομαλιωρϑμοι, να δξιοιύσητε κατωλϑύθοϑαι ζὼ πᾶσι 

γοῖς αἰγίοις, τί τὸ πλαΐτος ἡ μῆκος ᾧ βαῖθος καὶ ᾿ ὑψο,, 
19. Γιωδαὶ τὸ τίω αἰ χυροώλλουσαν τὴς γνωώστως αἰγάττίω τῷ Χοιφοῦ. 

Οἰιεγίοιϊ, ἴοτι. 3. Χχχ ν» Οπερ 

γε 



κὸν γ. 796 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗ͂Ν ΠΡΟΣ 
ὧτπρ Ῥρηθυϑμος ϑυξατο, τῶτο ᾧ νιῶ, 415 αὶ ὅλεὴν ὧν Ὄὔρχῃῆ ἥα ὁ Θεὸς τῷ Κυρίν 

ἡμῶν Ἰησού Χριςοῦ, ὁ πατὴρ τῆς δύξης, λῳη ὑμὶν “πνεῦμα συφίας καὶ Σσυκαλύμψεως ω 

Ἐχιγνώσει «αὐτῷ, πεφωτισμένοις (ὧν ἐφ)γλμους τῆς καρδίας ὑῶν Εἰς ὃ Εἰδίγαι ὑμᾶς, 
τίς ὅν ἡ ἐλπὶς τὴς κλήσνως ἀὐτν, καὶ ἧς ἢ πλούτος τῆς δύξης “τῆς κληρϑνομίας αὐτὰ ἐν ζς 

ἀγίοις, καὶ τὶ ὃ χἰ χύθα λλον μέγεθος τῆς δυυναίμεως ἀστῳ Εἰς ἡμας (ὦν πιςεύονζᾳς. καὶ ς 

νι ὦ αὐτὸ φησιν" ἥα "ἰούσητε κατα λφθόοϑοῃ (ω πᾶσι τοῖς ἀ,γίοις ; Ἢ ὃ πλαάτς καὶ 

μῆχος καὶ βάθους καὶ ὑψος᾽ τοῦτες], τὸ μυςήθλον τὸ αὐτὸ ἡμιϑν οἰχϑιομκηδαν αὖ αχριξείας 

Εἰδεναι. τῶτο Ψ πλάτος καὶ μύκος καλέκαι βάθος καὶ ὕψος ̓ πυτίς!, τὸ μέγεϑος τῆς 

αἰγαίπης τῇ Θεούδγνώναι πῶς πϑυτοχοῦ ἐκ τέτα ). ἢ καὶ σωματικοῖς αὖ τίω απο ἔγρα- 5 διε πὶ ἈΝ οἱ μαι [ϑικν (ὃ λ.3.9 πον]. αἰδείλαθε τὰ λύω,τὰ καίτω,τὰ ἐκ πλαγίων. ΕἶἾπο- το μίγϑ9 δα 

αϑρ γδῥ, φησιν, οὐκ ἔς! “Ψ" ἐμδὴν λθγων ζωῦτα διδάξαι, λα τῷ πνθύματος τῷ αἰγίον. τ ἔλτε,. 

τῶτα τῇ δυυυαΐμει, φησὶ, χε «ται ϑίεαι πσοϑς (ὧν πειφασμοις, ᾧ Ὁ μὴ αὐοαφέρεοϑαι. 
ὧφι Οὐκ ἐσιν ἀλλὼς κρκταιω ϑέοναι, δονν ἡ δζρὶ πνεύμωαιτος, ᾧ πειραισμάν. “πῶς ὃ ὁ Χοι- 

Ιφαν,δικγ. ςὸς καιτοιχεῖ οὗ ταῖς καρδίαις, αἴκους εἰστῳ λέγϑντος τὸ Χολοοδ Ἑλθυσύμθα ἐγὼ, ὼ ὁπα- 

πυροὶ μονζω Ὁ» αὐτῷ ποιήσουϑμ. κα τοικᾷ ἡ οὐχ «πλώς, ΔΛ οὐ πῶς καρδίαις ταῖς πτι-- 15 
σταὶς, ζαῖς ἐρριζωρδραις ἐν τῇ αἰγάπη ἀὐτνὶ ζαῖς μὴ αἰδαφερονϑραις: ἥα δξιούσιντι, φη- 

σιν. ὦτε ἰορύυς πολλῆς διᾷ, ποῦ ὃ ζωυτης ἡμὶν χοροί δολών, ἐπαγή᾽ χᾳτα λᾳθίεϑαι (ἰὼ 
πᾶσιν αἰ γίοις, τί τὸ βϑος καὶ ὕψος, γνωύνα τὰ τίωὐ κι προαλλουσαιν τῆς γνώσεως ἀγαπίω 
τὰ Χριτοῦ, [τὰ πλυρωϑώμϑρ Εἰς πϑὴ τὸ πλήρωμα τῇ Θεοί, 

Ο δὲ λέγ. τϑτοῖςιν " Εἰ “αὔῥκειται πασος γνώσεως αἱ, ϑο5 πύνς ἡ ἀγάπη Ὁ Χρι- το 
φῦ, ὅμως ὑμμᾷς γνωσεφὸς, Εἰ (ὃ ΧΧοτον ορίητε ἐνοικϑιώ τα᾽ οὐ μόνον δὲ γγωσιοῦςε δ ἀὐτιὶ 
τῦτο, δλλα'  πλυρωϑησεον Εἰς πὸῤ τὸ πλήρωμα τῇ Θεού᾽ σλήρωμα Θεοῦ λέγων, 

ἢ τὸ γνῶναι, ὡς ἐν πατεὶ ἡ ψῷ ὁ πνεύμοιτι αἰγίῳ αροϑσκιυάται ὁ Θεὸς, ἢ αυδϑλτρόπων ὅτω 
ασουδὰζ εἰ, ὦτο πληρϑόαϑει πάσης ΦΙΡΟΤΎς, ἧς πλήρης ὅρη 6 Θεθς. 

20 Τὼ δὲ δια μῦμῳ Ἀν. πόύτο ποίησαι αἰπροκυβιοσοῦ ὧν αἰτν ἅδε, ἢ γοούμϑιυ, ἐς 

κτ' τίω' διώαμιν τίω ἐνθρμυμδμζω ἐν ἡμῶν. Κλος κι πίω διώαμι εἶπε. δυωάα- 

μἕως Ν᾽ τὸ λαξῶν, ἃ μηδὲ ἡλπίσα μϑμ “πώποτ. ὅτί δὲ ὠκαϊδιοσοῦ ὧι αἰτύ ἔβα, κὶ γοοῦ- 
μϑι ἐποίησε, δὴ λον δξ ὧν ἔγραφεν αὐτός. ἐγὼ ζ )}, φησιν, εὔχομαι. αὐτὸς διὰ χωοὶς 
τῆς ἐμίης εὔχης, μείζονα ἐργάσεται ἫΨΜ ἡμετέρων αὐτήσνων, οὐχ ἁπλῶς μείδονγα. , ἢ ὧχ- 

πίδιοσου, αν ὐπιῥεκὐθεοσοῦ, τὸ μέγεθος ἐμφαίνων τῆς δωρεῶς, ποθεν δέλοι τῦτο; 30 
ἐκ τῆς διωαίμεως τῆς ἐνερονυυϑμης,, Φησὶν, ἐν ἡμῶν. οὔτε γ. ἡτησαυδῥ ποτε ζωύτω, οὔκ 

πυδοσεδυχήσαυϑι. 

γι Αὐτπόη δόξα, φησὶ ἐν τῇ ὀκκλυσία ἐν Χοις΄ ᾧ Ἰησὺ Εἰς πείσας ιἱ δμεαὶς τῦ αὐωνος 
“ὟΨ αἰώνων. ἀμώώ. Καγώς Εἰς ὠγέίω' αὶ ϑυξολογίδν (() λόγϑν καὶ τέκλιεισιν. ἔδει) 
(ἢ Ὀσαῦτα οὐδχοῤιτα ήμιν δουξαοϑίωνωι αὶ εὐλογηϑίωαι. ὦφε καὶ πτότο μέρος ὅθ, ϑαυ- ες 
μασμοῦ, τὸ δυξαξειν ἕνεκᾳ ῬΜ' ὑπστργμένων ἡμὰ ρα τῷ Θεοῦ δ Ἰησῷ Χοιςοῦ. ἡ δῦξα 
εἰὐτύῖ ἐν τῇ ὀκκλησία. καλοῖς οὕτως Εἶπεν. αὕτη ΝᾺ οἶδε μόνη ψϑέειν Εἰς Ὁ διδωμεκές. ἐπεὶ ὃ 

αὕτη δζρὶ πϑωτὸς ἔτηκε, βουλε) αὑτὸν ἡ δυξα ξεο!, ὑφ᾽ ἡμδν μέχθλ τῆς (ἰωπλείας. τῶ- 

το ἐδήλωσεν Εἰπὼν, Εἰς πασας (ὁ ϑιμεαὶς τῷ αἰαΐγος, 41 ὅβην, αἱ πατόκαὶ, αϑαγτα)ον 
Εἰπεὴ. ὠζωϑα "ὃ πατοιαὶ Εἰἶσι, τὰ διῥη" οἰ καὶ οὐρανῷ πῶς, θα συνϑιὶς ἐΐξ φαυδνὸς 40 

γέλονεν; ἢ ὀκᾷτα συφήματα φησι πατοιαῖς, κα ϑοίπερ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ὅ61ν θδρήν κείρϑμον, 
πατοια α μαπωρεὶ, αφ' οὐ ὶ πατέρες χαλοιῶται. οὐ πρῦδα τὸ Θεοῦ ὦ πὸν ἀπωτεῖ, 
δλλα “Ὁ αὐνἋμ τίω πίςιν καὶ τιω ἀγώπίω, οὐχ απλώς τίω ἀγαπίω, λλ᾽ ἐρριξω- 

μϑρέίω καὶ τεϑεμελιωμλέζωυ, ὦςε μήτε πγεύμωατα αὐτίω σαλούεν, μήτε ἀλλο ρυνδὲν αὐτίω 
ΝΒ κατα(αίλλεν. 

2 ἐξιούσγῃ 



ΕΦΕΣ. ἘΠΙΣΤ. Λογιζ 7) χες γι 
ἐδμυπῖ κατοιραλλέν. εἶπεν, ὅτι δόξα εἰσίν αἰϑλίψε". Εἰδ αὐ ἐμαὶ , πολλῷ μάδλον αἱ υμδᾷ. 
ΤῊΝ : ὧξε οὔ ἐγκαταλιμιπόμορϑῥων ΧΩ ϑλίξεοϑαι. οὐ Ὁ δὺ ὁ ; Ὁυσαύτα ἐργασεΐμϑμος, τῷ- 

το ὑποίησεν, Εἰ 5. τῷ Θεοῦ πω αἀγατζω ὥςε μαϑεῖν τῆς ϑύχις Παύλῳ σὴ φ, κα Ἂν πρδύμὰ- 

τος για «ὐιδρυσεως, τῷ Χοιςοῦ τίου ὀυσίλω Τὶς Εἰϊσιται λογισμοῖς καταικολουϑαΐ; υἹ- 

4 ὯΙ Αἰ ϑυσκολοι πράγμα μαϑῷν, ὅτι φιλφή ἡμας δ Θεός; σφίδρα ϑύσχολον, αἰγαπητ: 
ὦ ἃ μ ῥὰ ἢ τῶν αἰγνοούθσιν, ὕλαν αὶ φάσι ἀἰνδία χαχᾳ Εἰς ῷ κόσμοι γἠειϑαι ὦ ἣ 

Ω πόσον αἰ γνοοῦσι. ᾧ ὁ [Παὐ λος ὃ οὐ τὸ πῦσον, συϑὶὲ ὡςε μετφῆσοι ζυτά' “πὺς γδῦ ιν δλλ, 
ὅτι γυβιβΟάλλον ὁ μέγα δθὴγν ἀὐζ' Ἄς μειϑᾷν' χρή Φησιν, ὅτί ἀξ τοῦ» ἵκθυὸς 6681 δεῖξαι κα ν 
Ὄσϑ τῆς γνώσιως, ἣς "μή κατηξιωϑημδν, χαίτοι τί αὐἰϑιροσόν Ὧ1 τῷ ὄκχραταιοὑοϑαητὸ δυγώ.. 

10 (ει, ὡαστρ τῷ (Ὁ Χο ιςον νἐχῳ ἰσθιος, τὸ ὀνδὸν 9 ὑφ] «ἰξ ον. ̓ μεγαϊλᾷ ῳᾳ αἰτήϑέντα, 4η- 

σίν, διλλν᾽ οἶδε κα ΝᾺ αὑτὰ ποιφγνῶςι ΤΩ μόνον ἀγαπτίᾷ, λα ὶ σφοδρὰ π τῶ ποιῷ. με- 
ἐιμγήσωνδῳν τοίνεω, αἰγαπητὸ, ὧτε τ Θεοῦ τίω ἀγώπεν μαϑῷ. μᾶγα τῦτο ἔφιν, υπδὸν 

οὑτωφήμας ς ὠφελᾷ, Οὐ εὸν οὕτως ἡμας καυτδρύσστι. τὸ φοόξν τῆς γεύνης ὑϑϑρὸ τὉῬ 

μᾶλλον ἐλῷ (ὲ ἡμωτέφαις ψυλας .. πύϑεν δζχυ Εἰσόμεϑω εὐ τὸ ἣΨ Εἰρνῤϑύων, {κ ὼ δι 

5 χαθ᾽ ἐκαςιζω ἡμέραν, συμιβαόντων. νος γὸ ἕ ἐγέχεν ζῶτα γελνυίαι Ὁ ποίας χρείας τῆς 

εἰκόνν -Ξ αὖτ, σγοδμιάς. ὀδω κα κοίτω τίω ἀγαπίου ἤίϑησιν αἰτίδμ. μάλιςα 3" ὠκείμη αἰ γαῖ- 

ω πὴ ὅθγν, ὁτὸμ δὐεργετῶνται δύ. ϑ6ϑ» ποι μὐδρ οὐ ηπέξωντος αὖ αὐδῇ. 

γωμέμδνοι, Τοῦτον τοίνευ ῥἡμεῆς μμηριϑόμιεο, (δ ὁ ἔϑροις εὖ ποιωΐμϑμ, (ἄν μισοιωυζᾳς ἡμιαξ, ᾿" ἄν ἡϑικονΝν 

Ὀἰπυφρεφοιδιος παδϑσιώμεϑα, τὸν ὁμοιοῖ ἡμιας ; τῳ] Θεῷ: Ἂν ἡδὺ τον φίλον, φησίν, γα- Ματγϑ.4.λ}. 

10 πήσῃς, ὦ 1) κέρδος. ,τῦρῷ ὦ ἐϑυνὶ ποιοῦσι. διλαὶ τὶ τῆς αἰγάπης τρρμεήξμον Ὁ ἼΣΟΣ με- 
σοιώτω ἀγατταν. βούλρμαῃ τί αἰασύδειγμα, Εὐποῶν (συη ὧτὸ μοὶ) καὶ Ὄ ὀὐγ εὐείσκω οὗ τοῖς ραν 

πνϑυματικοῖς᾿ δ 9 αἰπὸ Τὴν" ἔξωνει ἐρώ, οὐχ ὀράτε ὧν ἐραδνζα τὐτὰς Ὁ πῦσα ὑξειξό- 
βδμοι τα ἣΜ ἐρωρνϑμων, πόσωι ̓Ἀπδνλθυόμϑμοι, πῦσοι ζημιούρϑροι, τὐε᾽σόλωνται ὦ ὧκ- 

καίονται, ἡὶ τῆς ἑαυ δ ψυχῆς μάλλον αὐζας αἰγαπτώσι, Δι σνυκ)ερεύοντες ὧν τοῖς ὀκείνων 
ἃς ΩΣ ; ὀκόίλων λοίξωμϑρτο. ̓ αρόδειγμμα, οὐχ ὧςε τοιαυΐζις φιλῶ, πόρνας λέγωγυ- 

νώγκας, δλ ἃ ὧξε οὕτω φιλῶν (ἦν ἐ Ἐύϑροιυς. Εἰπὲ Ψ μοι, οὐχα ᾿ πλμτωὺ ἐγϑραΐν ὑδριε!κώ-. 

τερϑν ὐδοις κέχθίευται, τ τίου' οἰσίαν αἰ ασαϑώσι, ἡ τίευ' ὀψυν οί: . ῬΜμ- δὰ- 
χονουυϑθων αὑταῖς δουλιχώτερᾳι Ἐχιτίῆοισιν ; διλ᾿ ὁ ὁμῶς οὐκ αἀἰφίςανται. καὐτοὶ Γσϑ εὶς 

Οὐϑῆνα, ἐχχή τοιοῦτον ζϑρὼ, δ δή ὁ φιλών τίωυ' φιλουμδῴίων. "Ὁ εϑρύτῆς), Ἂ) ὃ ἀκείξῳς, 
20 ᾧ υἰποκέγο αι) αὐτῷ πολλαχις ἡ φιλουμϑβη, ὦ ὁ ὁσῷ δ φιλῆται , τοσούτῳ κρταφρνείς 

καίτοι τί τὴΡ οὕτω αἰ σκεινϑϑης Μυχὴς ϑησμωδέςερον; ̓ αλλ ὅμως φιλοῦσιν ὠκέδοι. αἰλλαὶ 

(χα ΚΌΌΧΩΙ πνϑυμωτινῆνεὐριίσοδυ τοιαυ τίου αἰ γαπωυ, ου χα γερο “ (ἀψύγη γῇ ἀνὰ 

0 πάλαι μεγάλων Ὃ ϑιυ μαςῶν ᾧ ὀκένων λύδρω. 0  Μωύσις ὁ μιαικοίξιος ζ τότϑς αὺ- 

ὥν αὐεβέρλνε ἐν ὥς ἐρώτι φιλοιωζαι. πώς ὸ τίν! ζυπῳ; τό τον ἅ ςῳ βασίλεια ἀφεὶς, 

395 δ᾽ τί Οκᾷ πευφέω, ο τίω )ερφιπείαν, ἡ τὸ ) δυξαζεοϑαι, εἷλε» ζῇ κῷ τἂν ̓σρφαλι- 

τῶι. καύτοι οὐ μόνον οὐκ αὖ τὶς ἄλλος Εἰργασει» τ, διλλὼ καὶ ἐπηραύϑε ἐλέγ- 

λόντος ὑτέρυ φόυΐζεῦαι συτίεγής οὐ ου μόνον δούλων, ἀλλα κα μιαρεδν ἐ νομιζομώων ὁ 3 

οὐ μόνον τω ᾿ συγένοιὸν σἕκ ἐπηλφιύϑη, δλλαὶ χα ποτὶ ϑυμῷ " ἥμωνε, Ὧ, "Εἰς κυ» 

δυυίοις ἑ ἑαυτὸν ἤμψω “ἰῷ ὀκείνων. “ώς: ̓ ὁρῶν, φησί 4 ζγα ἀἰδικοιῶτα, ἡμκέωυς τ᾽ Ἐξιδ χὰ 

40 ἀδιχϑυμόνῳ, “κ᾿ αἰπέκτεης ᾧῷ αἰδικϑιώτα. ἀλλ᾽ οὔπω ζχωτα αὐτῇ ζϑρω. μεγοϊλρὲ 

Δ διέ ᾧ αὑτα' »ϑ'χ ὅτω ἢ, ὡς μ᾽ ζωτα. τὴ δέζυ ἔχτοῦσῃ ἡ ἡμέρᾳ ῶ ἀφ εἶδε γεοίϑρον, 

καὐχείνον φ ὁ ἡμεωυενοραδν αἰδικριώτα, “ὔή 4 παύσει οϑαι τῆς αἰδικίαε᾽ ὁ δέ Φησι, πολλῇ ἐ- 

γνωμιοσύνῃ χργρημδύος, ἄςσε κατέφησεν αὐὔχοντα ὺ ϑικαφίω ἐφ᾽ ἡμαξ; ὅμα οὐκ ὀμ' ὡ»- 
ἐωρησε τὰ βήματα ζᾳῦτα; Εἰ τοίνεν ϑυμῷ ζω πυϑτερον ἐγένεηρ ἡ μαψία, ἢ τῦτον δ σή. 

Οἰιγγίοίϊ τοι, 3. Χχχ3 ας 



κγ. 798 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ξας ὀρᾷλο ( οὐ ἡὃ δὴ ὠκόννος, ὑπ ὃ τῦτο ἐλμετο, χατομάιυσεν ἀν᾽ αὑτὸν ) δυλ᾽ ὅτι 

, συγίενφε ἡσαίν, φυσι, ζτα Εἶπεν. ὅτ ἡδικεῖτο, γον ζοιούτον ἐφλεγξα"», (ς σε και τέφη- 

᾿ στ αὐῤχοντω ̓  δικα ἕω ἐφ᾽ ἡμαξ ; δι πὶ μὴ ̓ ἀϑὶς Εἶπες τῦτο; ἡ ἀδικία ἡ σὲ ̓ ὸν ὠμός: 

τῆς, Φησὶν, αὑτὴ μὲ χαπύσησιν οὐϑχοντα ᾷ δικαι φιϊω. δλλαὶ νοῦ ὅρᾳ Φὰ ὦ τω] Θεῷ. ζῶτα 

λέχρισί ἔψερ, οὐ οἷς ὦ ὮΣ εἰδιχρόνται, βούλονται αὐτὸν δὴ σφοδρὸν, ἡ τῆς μακροϑυ- ς 

᾿ μίας ἐστ κατιρρερόσιν ὑτὸμ 3 ἀδικώσι, ςίκέπ. τἰτότον πικρότερον ᾺΡρ βημαίτων: Ἢ 

ΣᾺ ρβφς εκ ζώτα πυθϑς ὧν αἰ «γνώμονας, ογρὸς (ἂν α αἰ σρίτοις πεμποιδμος , ἤρχετο, ἀ 

οὐκ ἀφεδύοτο,᾿ λα κα ὼ κῷ τὰ ἐ σηρια ὀχῶνα, ἢ μῷ ταϑώματα ζῳ δὶ «ὐΐ,ὺ ϑνόμε- 
γα,, ἑᾳ χα λεῦσοι αὐτὸ πολλακάς ἐπεχερησαῖν," Ὁ ὺ ἐξέφυγε χῴρας αὐ δὶ ὁ κατεγόγ- ̓ ϑὰ 

νζον (ὑμερεχῶς, ΔΛ ὁ δας αὐτἦν ὑτωςὲ ἐφίλει [ἔρωτι] "ὡς Εἰπῷ ποῦν δ Θὼὺ, ἰωΐ- τὸ 
βξοδιλειλς, χα τίῳ ιεδρτίαν ὀκοιίῳ τί χλεντίκυ Εἰρράσαντο, Εἰ ὠφῆς αὑτοῖς τίου ̓ αμδρτίαν, 

ἀφες᾽ Εἰ δὲ μὲ, καμ ἰὀζιλεψονοὶα τῇ τῆς βίδλου, ἡ ἧς ἔγραψα βούλομαι μετ᾿ ἐχείνων 
ἀσρλίοϑαι» ΦΗΜΙ» ἥ χϑβὶο. ὠκριων σωξεοϑαῳ. ἧντως μανία, ὀγτως, ἔρως μέγας. . Τί ἐ λέγ; 

τῷ ὀυραμοῦ ὑ κα τάφρον: ;γα!, Φησί. φιλρ [γὺ ὧν ἡδικηκόζις. δξαλειφιϑίωνα αἰτεῖς: ; ὺ 

Ψ μι μΜ.λβ» τί παϑω, φησὶν ἔρως γο , ὅ91.. .πί δ τα ἐμ’ ζμὐταιἀχουσον τί Φησιν ὑτέρωϑι ἡ γθάφη Κα 
ὀκώκωϑν ΜΜμωνύσῃς δὲ ἀδοι,. ̓ποσείχις ὑζρασαν; ποσαίκις απεχειξντόνησαν αὐτὸν, κα 

ἀδελφὼ: Εἰς Αἰγυκῆον σποσρίκις μετλμαφῆναι ἐξύτησαιν εὸ δ μα ζαύτα πόμτα ἐζοκαιεν Ἔ ζμωι 

ἢ ἐμαμαζνει, ὼ ἣν. αὐτἷἕὦω παθνὶ Ἰτοιμος μι ἅὕτω δᾷφφιλᾷ (ὦν ἐθρουθνοτ]όρϑμον χαὶ 

τω λφρττῳρούκδμον ἐ πόρτα ποιρεεῦτοι [ ἡ χρειζόρϑμον] ἐφίφοϑαι τῆς σωτηρίας αὐ Μ. τἱ 

ἢ ὁ Πύλος, αἰαέ ΜΙ, οὐχὶ Ὁ γέιναν: ἥτησεν λὺτ αὐ, "Δ Ὡπτν διαυύτν τὸ ωἶδα- 10 

δρμὰ αὐαιγχφηον ἀἰγαγκῖ. ὁτωγλῤὺ αὐτὸς ποιᾷ, λέγων Οτ ῷ ἥλιον αὐτῇ λθατέλλει 

Ἰηὴ πονιορις ᾧ ἀγαλοις, Ὡστὸ πὸ παΐζος αὐοῦ. Φέρων τὸ αἴοκδῴμα,ἡμῴ5 ἢ απτ' ἀΐῦ ἃ 
Χρασεδ. ἦλϑε πρτῦ: αὐςᾶν, κῦ τί οἰκοιομίὸν λόγω, δυύλος ἐγθοτο δὶ ἀΐμς, ἐταπεί- 

γω Δ ἐκωτὼ, ὁκόνωστ, μορῷζου δούλῃ ἐλφῦε. υ αὐδαλνόμδμος, οὔτε αὑτὸς Εἰς ὁδὸν 

ἐϑναΐ αἰ οἰπήρχον, ὧπίς Αμοιϑητίς τοῦτο ἐπέπῆε, καὶ ἡ οὐ τον μόνον, δνλα καὶ ,ω παἰϑοηγε λεα- 15 

πάίων πᾷ πόσων γήέσον ᾧ πᾶσαν καλαχίδυ. τί δὰ φωυ; ὡΐδ εἶλλοι πάντες ὀϊξεπλήοσοντο, ἐς ἐ- 

ϑοικέμμαρζον, ᾧ ἀλέγϑν, πολι τύτω Ὁ ζωτα᾽ τοι ) Αὐερτιτούρδμοιὶ ἐλ ϑΥ » δαιμόνιον ἔχι τ 
βλᾳσφνμῴ, ὁ ἀφίνετῳ, χα] πλλιος ὅν. αἱ δὼ αἰπώσω» ὐθις εἶδαρ, ἐλλα αἱ 

μειζόνως ὀνργέτει (ὐταὰ ἀκοῶν, χα ̓ ἀπηᾳ «εὶς ὧν μέλλονζᾷε αὖτ' φαυρφεω, Ἷ)α, μένον 

ἀυκ, κγ: λό, ἀμθις' οἰασωσῃ. ΠΟ τὸ  αιυρω θέαι, τί 'φησι 'Πατρ," ἄφες ἀΐι ου ̓ γὰ οἴδασιν) 046 δι. μὲ είη! 

ποιρῴσι. χαὶ ασθ9 “τε κοικώς παδῶων, καὶ κ΄ Τύτα καχώς παϑανν, »μέγρας ἐλάτης «- γρύμα 

ναπγοηφ' αὐθὶ αὐδὮ παντι ἐπξαῆο πῆ αὐ !ἷὖἷμ ἐδ», .ϑ! μ( ᾧ φαυρϑν τί (οὐκ - πίω 
ποίησε δὲ ἀῤδις; ; ὀυχέ υὐποσολυς ἀπίέφηλεν: οὐχὶ σημνία, Εἰργάσα»», ὀυχὶ πρὶ ὁ ὁπιαμῦ ἐχ- ἴεν 

νῆσεν; ὅτῳ δ φιλῶ τους ἐφθροις, ὅτω μεέμμείοϑῳ ῷ Χειρό. ὅτω Παῦλος ἐποίησι᾽ λίθα- 

ζόμδμορ, μυρία παάσων, αὑπωρ αὐ ὦπϑυτα ὑωζαῆε. ἄκχϑυς τεῦ. λύγϑντος, εὐδοκία 14 
ΜΜ αἱ ἡὶ δίησις ἁὑο' αὐὖμ δεῖν Εἰ σωτηείαν. χα πάλιν, Μαωρτυρῶ "ὃ ἀδοῖς τι ζηλον 

Θεοῦ!: ἐλοίσι, Οὐ πάλι, Εἰ σὺ ἀ γριέλαιος ὧν οὐεκεγτέσϑης, πύσῳ μᾶλλον ἧτο ὀγκέντξις 

«ϑησονται τὴ ἰδίᾳ ἐ ἐλαίᾳ οοὐπο πύσης Φιλοσυργίας οἴει ζαντα λέγεοϑα, ΟΥ̓ ῥήματα ; Ὡσὸ 

πόσης ἐυνοίας ; Οἕα ἔς!ν Εἰπῴν, οὐ ἔξι. οὕτω σχᾷ φιλεῖν ποις ὡθροις. τοῦτο 

Θεὸ ὅ61 φιλῷ, ᾧῷ ἔχιταξόμτα, ῷ" γομολῳτήσειντα ᾿ τὸ μιμιείοϑα), ὀκέινον, π᾿ φιλῷ 40. μινιδυήπν 
τὸν ἐγϑρον ὅφίν. «ὐγνόησον “π ἐυφ ἀϑὸ θϑερτιτεῖς ἢ ἀλλα στιύτον, οὐκ ὠκέϊνον Φιλεῖφ, “--᾿ 

ἀλλ τῳ! Θεῷ αἰσυάκουεις. ζζωτα δίχωυ Εἰδότες, κορώσωρϑμ Εἰς ἀλλήλοις τίω ἀγά- 

πίω, ἵνα μέτα  ἀκριξείας ζαὐυτίω κατορθώσαντες, τὐχωρμδν τυ" ἐπητελιϑμων ἀγαϑωὶϊ Ὁ 

Χρις ᾧ Ἰησῷ τω Κνοίῳ ἡμδίν. 

4 

Ματθεϑ. μι. 

Ῥωμ, δι ἀ. 

Ῥωμ. τα, “ζ΄ 

Δογ. 



ἐμοὶ «πὶ ἡ 

χώλὰ 

ΕΦΕΣ. ΕΠῚΣΤὙ. λον. ἡ. 790 τ δ, 

Λγν αι ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥ̓ΝΎΜΑΣ ΕΤΓΩ, Ο ΔΕΣΜΙΟΣζτ Δ 
ΗΜ ͵ γω» 72 ἕν " ͵ : ͵ , 4 Ὁ νά 

οὕ Κυσίῳ, αἰ ξίως ἰδέπατησαι τῆς ΚΛηστους Ἧς ἐκληῦητε, μῷ πασης ζᾳπῴο.. 

Φοϑσιώης καὶ ωραύτηγς. 

Ἀ ΟΝ Θ 1 δασκάλων δὲν Ῥιρετὴ μευ τιμεάυ,, μηδὲ δόξαν ζντεῖν ραν 
Ὁ φὴρχομϑύων αἰλλα' τίωὐ σωτηρίδν αὖν ιν, καὶ πάντα αἰ τύτν πο!- 

β΄ ἀν᾽ ὡς ὅγε ἐκ ἔννο ΟΜ οὐκ μ᾽ Εἰν διδάσκαλος, αἰνλα τύσφωνος.. 
οὐ γὼ “9 πῶτὸ σι ἐπύτησιν ὁ Θεὸς ἀὐύζις ἵνα συ πλείονος ὀἰπολαύ. 

ιν Ων σιν, σης ϑεραητείας, αλλ ἵγα τα (ὦ σα αἰ μδι.), πώΐζᾳ ἢ τὰ ὠδίνων οἰ-- 

Ψ“ῳ κοδὸβκῆται. τῶτο ἐς! διδαισκαὶ λου, Οιούτος ὁ μάκαφϑλος Παῦλος ἐώ, 

ὃς τύφου ἅ αἰ πήλλακ]ο πϑωτὸς, ́  οὕτω ΠῚ διέκει»», ὡς Εἷς {.}} πολλώ;, μᾶλλον 8 Ἢ «νἷὦἋἋμΨ 

ἐλάχιφος. φ(' τοῦ καὶ δυύλον αὖν ντἔἋ ἑαυτὸν καλῷ, ὶ τα πλείονα οὖν ἱκετηρίας τάξει φ9ιγ--. 

Τα, ϑι οί ὠνωῦ οὐνὶν ὑχιτακτικόν »φάφοντα, σγοὶν αὐνῚθεντικὸν, δϑλα (ἀμεςαλ.- 

15 μβμογ ᾧ χαϑυφεθρον. -ρακαλὼ δῶ ἐγώ, Φησιν, ὑμαξ ὁ δέσμωος Φῳ Κυρίῳ, αἰξίως στε. 

οὐπατῆσοι τὸς κλύσιως ἧς ἐκλύϑητε, τὶ χρραικαλής, Εἰπέ μοι; ἦα τινὸς τύχης αὐτός; 
ἐδο κῶς, φησιν, αλλ ἵνα ἄλλους σώσω, κῴτοιγε (Ὁ φρὐοακοιλριῶτες, αἷρ Ψ ὐὐζις ὅζα.- 

Φερϑντων “ὐδακαλούσι, κ, ἐμοὶ τ» αἰ αφΦέρει, Φησὶ, χαϑὼς ὲ ἐπρωϑι »βαφων ϑλεγε᾽ 

Νιῶ ζαΐαϑν, ἐδὼ ὑμεῖς φήέκητε ὦν Κυρίῳ, σφόδρα γὰρ «εἰ τῆς σωτηρίας Τ᾽ μιαιϑηϊδν- ««Θιω, γ 4: 
20 ρμϑιίίων ἐφίεγ». ἐγὼ ὁ δέσμιος ον Κυρίῳ, μέγα ἀξίωμα αὶ σφροδ) ὺν, καὶ βασιλείας καὶ ὑπα-. 

πίας, καὶ πϑμίτων μᾶζον. ὅπερ δῶ καὶ “σοὺς Φιλήμονα γράφων φησίν" ὡς Παῦλος ὠρεσζύ- φιλημ.. 

της, γεευὶ ἢ ἡ δέσμιος ὧν Χοιφῷ. Θεὸν γι οὕτω λαμιασθϑν, ὡς δισμὸς {ρὲ ΣΧΘαφθν, ὡς 
αἱ αλύστις αἱ αἰβικείϑμω ζαῖς ὁσίαις χερσν ὠκείναις. πῷ Οστόςολον τῇ , τῷ διδωώσκόλον 

τῇ, τῷ βϑατζελις ἰὼ τῇ, τὸν λαμισδλτερον, τὸ δέσμιον ἐὴ δ ᾧ Χραφον. Εὖ ὅς φι- 

λφ( Χοιοὺν, ἔγνω τὸ λελόμϑμον᾿ Εἴ τις μαϊνε.) ἡ αὐθικαίεται τῷ διασύτα, οἷδε τίω 
δυυύαμων ΔΨ δεσμών. ὁ τοιοῦτος ἕλοιτο δῥ δύσμωος δ δα ὙΚοισον, ἢ (ἦν, οὐρφνους οἰκεῖν. 

3ς πϑωτὸς σφυσοῦ λαμιαγοϑ τέρας, ἰὐζοῖς ἐδείκψυ ἀκ χώρας ᾽ πϑρμτὸς αἰ αϑήμοτος βασιλι- 

κοί, οὐ ΡΥ οὕτω ποιεῖ λαμ αν καφδ ζω πουνΐα, λιϑοκόλλητος αὐθικειμδέη, ὡς ὥλισις 
σιδηρϑὶ ὅζρᾷ Κολφῦν. πότο δὝὦ βασιλείων λαμασοδότερον τὸ δισμωτήθλον ἑώ. τἰ λέγω βα- 

σιλείων καὶ αυτυ᾽ ὃ τὸ οὐρανοῦ, δίσμωον γὰρ Εἶχε Χολτού, Εἰ τς φιλῶ Ὁ Χοιφον, οἷδε. 
τῦτοτὸ αξίωμια, οἷδε ζμυ τίω τίω ὡρετίω, οἶδεν ὅσον ἐλσράσωτο τοῦ ἐὺ, ϑοθτων ἡ μᾳ τὸ 

3.0 δὲιϑη) αἱ δὲ αὖ τὸν. ταγα Φ καϑίσαι ἐκ δεϊξιων αὐτῷ ὅτο λαμ τσοότερον, Ἐ καϑίσαι Ὠχὶ δώδεκα 
,εϑρόνων ἥδτο σεμινοτορϑν, τὸ δειϑίεῦαι δὲ αὑτόν. α τί λέγω αἰϑὲ δι, ϑοϑπίνων; αἰχευύομαι 
συΐκρίνων σγλλιϑτον νὸ κόηκον χρυσῶν δεσμοῖς, ᾿δΔ αἰφεὶς εἰπεῖν αὐϑὶ ἢ μεγάλων ὀκεἰνωνκῷν 

44 μηδένα μιοϑὸν εἶχε τὸ πράγμα, ὅτο μένον μέγας μιοϑὸς, το δμτίδοσις ἰκδυη,τὸ χοῦ 4ι- 

λϑμοον ταύτα παϑήν Ὁ δεινα' ἴσασιν οἱ Φιλφιῶπες,εὶ ἡ μὴ Τ' Θεὸν, δλλ᾽ δι θρώποις, ὃ λε- 

ἴυϑρον, δὲ ἥδοντωι καχῶς πάφοντες μῶλλον,ἢ ὠμφμϑμοι ΠΟΝ ̓  ἐρωρϑβων. ἢ αἰ γίου χορϑὸ τὸ »Ἢ ) κα γὼ μα. Α 

ζω (ἀωιδεῖν μόνον, ΝΜ αἰ ποφύλων λέγω. ἄκουε γῈ} τῷ μακαρίου Λουκὰ λέ ϑιτος ̓Οἷὗ πρρξ, ε. μα. 
ὑτυἐςρεφον χαλοοντος το πτϑόσώπου τῷ ((μωεϑρίου, (ι ἈὩΡ πὸ ὀγόματος, τῷ Χεισοῦ 

ηο κϑιτηξιώϑησαν αι μαοϑίωαι. Ὅοῖς ὦ δῶν ἄλλοις δοκῇ γέλως ἐ) Εἰτὸ αὐιμαοϑίώαι, 

καταϊξιωϑίωῶωι ὅ51ν, Εἰτὸ αὐ μααϑέιωαι, χαίρειν 681᾽ τοῖς ἢ ἔχιςα μϑῥοις πῇ Χοιροδῷ 
πόθον, τῦτο πόρ των μακαιραφότερϑν νένόμες΄αἱ. Εἰς ἐμοὶ (δ οὐρανὸ ἐχορίζο»[ πϑρζα], 
ἢ τίω ὥλισιν ἐκείνω, ὠκοίγδου ἐν ἐγὼ αχφϑετί μησα. ΕἾ τις με μ(᾽ Ὦ ἀγζέλων ἴφη ὀϑω,. 
Ἢ μ᾽ Παύλν δεδεμδυου, τὸ δισμεωτήφλον δι᾿ Εἰλομώωυ. Εἴ τς ὠκείγων να ἐποίαδμ 

ὠμέων 



ἴδω. Κ. ΓῚ 

Πραξιιςιχγ. 
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δικτῦ, 44. 

ἐτιμιδι, 

860 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
διωώμεων ἢ θὲ ῷ οὐρανὸν, αὐ τ «Δρόνον ἢ δεσμώτίωυ τοιϑ ον, τοιοῦτος ἀμ εἰλόμίν 

“δνέοϑαι δεσμώτης. Εἰκότως, φυϊὲν τὴς αἰλύστως ὠκείνης μωχοιρλώτερϑν. ἐξουλθμάιν 

οὖ τοῖς ποις “ϑμέεϑα, νιῶ ἐκείνοις (λέγ ἡὸ ἐὐμϑϑεν ἃ δ)εσμα) ᾧ ἰδῷ ᾧ θαυμάσαι 

ὧν ἀνδρας ὠκείνοις τῷ πόθου τῷ Χολφού, ἐξουλόμέων ἰδᾷν ζιὶ ἁλύσεις, ὡς διεδοίκασι 

ἅ δαίμονες ἡ φοιήοισιν αἰδὸιοῦτι ἢ ἀγίελοι. συοὲν βέλίιον τῷ καχῶς παϑᾷ οι ὅζω Χοι- ς 

φὸν. οὐχ οὕτω μαχᾳοάξδω Παῦλον, οὐ Εἰς αὔδάδασον ἡρπάγη, ὡς οἷ Εἰς τὸ διεσμωτή.. 
μον ὠεολήϑηιοὐχ οὕτως αὐΐο μαχᾳοίξω,δῆι ἤκουσεν ἀβρητα ῥήμαζῳ, ὡς ὅτι ὑπέμενε 
δεσμά "δχ οὕτως «τὸν μωκοιφάξω,στι ἡρπάγη εἰς τοίγου θρανὸν, ὡς μακαοίξζω ὅρα τὰ δε- 

σμώ ὅτι ωῦζῳ ὠκείνων μείζονα, ἄκουσον αὑτὸς τοοἷς ὅτο οἴλῳ, οὐδιὲ γὰρ εἶπε, ρα. κχιαἱδ, πὴ 
[ “ 

χαλώ υμας ἐγὼ ὁ βμαΐζᾳ ἀρρηΐᾳ ἀκούσας, δυλαὶ τί; τὐδακόγώ ὑμας ἐγὼ ὃ δέσμιος ὦ τὸ Ἷλ 

Κυείῳ, Εἰ μιν πάσαις τῶτο πσϑλσηραφει τῶςς ἐχιφολαῖς, οὐ ϑαυμοαςόν, Οὐδ᾽ )δ 
πόρτοτε ἐδέδετο, δὰ οὖ “,Θόγοις τισίν. αἱρετώτερϑι ἐμοὶ παϑᾷν καιχῶς αἷρ τὸ Χριτού, 

ἢ τπιμάεϑοι ΜΌΝ τὸ Χοιτού. τῦτο μογοίλη τιμὴ, τὔτο δόξα ἡ πόρίᾳ αἰ χυρ(αϊλλουσοι. 

Εἰ αὐζος δὶ ἐμὲ “διμόμϑνος δοῦλος, χαὶ τίου δόξορν κενώσας, οὐχ οὕτως ἡγεῖτο οὖν δόξῃ τῇ), ὡς 
ὅτε ἐςαυρφύτο κι π ἐμοῦ, τί ἐμὲ παϑῷν οὐ δεῖ; ἄκουε γᾺ} αὐτοὶ λέγϑντος᾽ Δοξασόν με σὺ, κ( 
πάτερ. τί λέγης; (χε " ζαυρ9 δ ἀγῃ μ᾽ ληςῶν καὶ τυμιςωρύχων (δ δΨῥ ἐωδτων ὑφίφαι-ὀ χισαρν 
εϑαι ϑείνατον͵ ὀμιτήϑεοϑαι μέλλεις ᾧ ραπίξεοϑαι,  ζωοζᾳ δόξαν καλής "ναὶ, φησιν. αἰπὺ 
Ν ΥὟΡ φιλουνδῥων ἐγὼ πάσχω ζω, καὶ τὸνιῶ δῦξὸν αὑτὰ ὑγϑδμαι!. Εἰ ὁ τοῖς οἰκ- 

( καὶ αὶ ,ῳλαιπώρϑες φιλήσας, δυξζόν τὸ πράγμα καλῷ, τὸ ἐν ῷ ,ϑόϑνῳ ἐδ ᾧ πατει- 
κῷ, οὐδὲ τὸ ον τὴ δόξῃ, Δλλαὶ τὸ οὖν ἀτιμία, δόξα, ζωυ καὶ τῦτο ὠκείνου ασοϑε 94 πολλῷ 10 
μάλλον γώ ὀφείλω δδξθμ ἡγείοϑτι. ὦ τὴν" μακα ρίων δισμώδ, ὠ μ). μακαρίων 

χειροῖν, ὡς ὠκόσμησνν ἡ ὡλεσις ὠκεῖνη. σία ἤσαν οὕτω τἱμίαι αἱ χάρες Παόλυ ῷ χο- 

λϑν (Ὁ) ἐν Δύςροις λύαφήσοισαι  ἐγείρρισε, ὡς ζὰ δισμαὶ «ὐθιεκαίμϑναι. Εἰκατ᾽ ὀκεί- 
γοῖς ςἂν' χρόνοις ἐωυ ἐγω, τότε ὖ μώλιςτι αὐτζᾷς αἰϑιεω)υξαάμώω, καὶ χὶ ζμ κόρας ὄϑηκα 

(μβεμας, οἷκ ἐὺ ἐπαυσα μέζω καᾳφιλών χῴρορς χαταϊξιωθείσας ἰχ τῷ διασίτυ ἐς 

δυϑίωαι τῷ ἐμοδ. ϑαυμάξεις Παῦλον, το καϑηψαν αὐτο ἡ ἔχις τῆς χήοϑς, καὶ οὐοὶὶν ἐποί.. 
ἡσε; μὴ ϑαυμάσης. ἠδεαϑη ὙῈ τίω ἁλισι. ἡ ϑαλφῆα ὃ ὀλόκληρφς (ξωτέωυ ἤδεῖηο, 

τε γ ἐδέδιτο. Εἴ τις μοι νεχρους ἔδωκαν αὐαφῆστι νεῶ, Οέκ ἐν τῶτο Εἰλόμυ, δλλὰ 
«ἰω ὥλισι, Εἰ τϑίυ" ἐκκλησιαςικϑυ φρϑυτίδων ὀχτὸς ἡμζων, ἡ ζω σῶμα βῦρωφον Εἶχον, 

οὐκ αὐ χϑρητησάμόιυ ὡἰποδημμίαν τοσουύτίωυ ποιήσαι αϑαι σὺ τῷ (Τὶ αἰλύσεις μόνον ἰδεῖν, 50 
εὐαϑ τῷ ὁ δισμωτήρμον ἔνθα ἐδέδετο. χαιτοι ἃ ΔΨ ϑαυμώτων ἀντυϊπολλαὶ πολλαχοῦ 
σημᾷα τυγχόμει, δλλ᾿ οὐχ οὕτως δὶ ποϑεναὶ, ὡς α ν᾽ ςιγμκώτωι. ἢ οὖν τοῖς γρα φῶς 
ἢ οὐχ οὕτω με ϑυφραίνει ϑαύματα ὀργαζόνϑρος, ὡς πάσχων καχῶς, μαςιζόμϑμο!, συρ9- 

μϑμος. διτωςϑαυ μαςὰὶ ἡ τὰ τὸ γεωτος συδαοια ὁ ἃ σιμικίνθια, πράδοξα ἐργαζόμδμα ̓  

δλλ οὐ Οιαύτα οἷα ὠκᾷα, Διείσφιντες αὐτόν, φησι, ᾧ Ὠπϑώτες πολλαῖς πληγας, ἐδάλον 35 
Εἰς φυλακίω. καὶ πάλιν, Δεδηυϑμοι ὑμψοιω (δ) Θεὸν. αὶ πώλιν, Λιϑαίσαντες αὑτὸν, ἔσυ- 
69) ἔξω τῆς πόλεως, νομίσαντες αὐζον τεϑγόϑωαι. βούλεοϑε μαϑᾷΆη ὁσὸν δὴν ὡλεισις σιδηρῷ 

χα Χ οιςον αὐθικειυϑμη σώματι δουλικῷ ; αἰκούσουτε αὐτο τῇ ΣΧ ολτοῦ λέγοντος, Μαχάθμαίΐ 
ἐςε, 4ϊ, ὅτὸμ νέκροις' ααςήσηττῃ τοὐχέ, δλλα τί; ὅτῳ τυφλοι ϑεραγγδσητε; οὐδωκ ς᾽ 

δνλὰ τί ;Ο τὸν ἐνειδίσωσιν ὑμιαξ, ἢ διώξωσι, καὶ Εἴ πωσι πϑῦ πονηρϑν ἔἅμα, ψιδορδνοι 40 
καθ᾽ υφϑέυ ἕνεκεν ἐμοδ, Εἰ ὃ Ὁ χαχὼς αἰκούσει, οὕτω ποιᾷ μαχαθλοις, Ὁ κακῶς παϑῷν,τί 

οὐκ δ)" Εἰργαίσωτο; ἄχουε ἐντύτἢ μακαοίου τότυ λέγϑντος δυλαχοῦ" Λοιπὸν ὡτύχει- 
ταὶ μοὶ ὃ τὴς διχᾳοσύνης φέφανος. αἰλλα τῷ φεφαύου τὸτο λαμασφότερϑς ὃ δισμός᾽ τοῖν 
με χουτουϊξιωσει, φησὶ, ἡ σϑοϊὲν τῷ ὠκοίγων εἰκριζολογϑύμαι ορκᾷ μοὶ φῳρὸς παῷ ἡῤτδοου 



ΕΦΕΣ, ἘΠῚΣ ὙΤ΄. Λογ. πὶ οι γν δι, 

ὃ παϑῷ κακῶς αἱ αἰ (ὃ Χοιλφόν. δότω μοι φϑόγξαοῦ, ἐκᾷνο, ὅτι Αντὸναπληρώ “πὶ ὑςε- 
ρήματα δ ϑλίψεων Ἐ Χοιςοῦ ἐν τῇ (σρκί μυρὸ σοϊϊ)νὸς δέοι! κατηξιωώθη καὶ Πέδος ζω. 
τῆς τὴς ἄλύσεως, ὦ δ, φησι, διδενϑβος, ἡ τὐραιδέδουϑμος ςρατίώταις, δ ἐκάσώδο, ἢ “Ὁ, 

οὕτως ἔχαιρε, ὶ οὐκ ἠλγή, ὡς  καιϑϑύδεν, οὐκ ἀμ᾿ ὃ αὐζὸν βαϑις ὑπνος Εἶχεν, Εἴγε 
;ς φρορνῖιδὶ ἴω πολλῇ. ὀκαϑέυδε μεταξὺ ςρατιω δ) ὧν" ᾧ ἀγίελος ἦλϑε πσοϑς αὑτὸν, καὶ 

πατάξας ἀντ τίωυ πλίυ ρον, ἡγέρον. ΕἾ τις τοίνων Εἶπέ μοι, τί ἐξουλε;ώγίελος ἐδ ὁΠέ- 

(ογνέξας," ΠΕ5ςὁ αἰ ασωγείς ̓  Πέΐζος αἱ Εἰ λόμιζω νέωϑαι, δὲ ὃν ἡ ὁάγίελος ἤλϑῳν. 

ἐγὼ Δ) δεσμιών ὀναϊμιζων ὠκείνων. καὶ παῖς, φησιν, ὡς μεγαΐλων χαϑίν αἰπαλλαγεὶς δ).χ«- 
πὶ μὴ ϑαυμαίσῃς. εὐχεῖ) γϑῦ, δεδοικὼς μι οἰσοϑούν" ὃ 3. δἰιποθανᾷν ἐδεδοίκει, δχᾳ ὃ 

μένων. τὸ ἔτι βούλοοϑαι αὐτὸν τίω ζωϊω ἐῇ κύσαθϑοσιν γἶ9" παθών. ἄκουσον ,ϑιῶ καὶ αὑτὸς ὁ μα- 

χαφλσς Παῦλος τί Φησι. τὸ ανόηύσαι, ὼ ζω Χοιςῷ ἐῇ, πολλῷ μᾶλλον κρῴοσον, Ὁ ἣ φιλισ, αικδι, 
εἡσμῖνω ᾿ πϑαιδιαν τῇ (ρκὶ αγαγκαιότερον δ ὑμοιῖξ. πϑρ τϑὸν ὀκαύλεσε γραίφων" Ε 66 - ΜΝ 

“ὃν γδὲ ὑμῖν, φησιν, αἰστὸ τῷ Χολτού, οὐ μόνον ὦ εἰς αὐὖο πιςεύειν, ἀλλα αὶ ὃ Αἰ αὐτῷ 
παρά. ὦφε τῶῦτο ὠκείνου μήξον ὅθην" ἐοσράσοιτο δ. ὄντως δὴ Ὑβὶς μεγίφη, ἡ πασῶν 

ι4 τυτῶν μείζων, τῷ (Ὁ ὅλιον ζῆσαι χαὶ τίω' σελίωίω, τῷ (ὃ κόσμον κυῆσα!. τῦτ μὲ 
δαιμόνων κρωτῆσοω, ἢ αἰπελόσοι δουΐμονας. οὐχ οὕτως οἰ ληϑόσιν ὠκῴοι πίςη τῇ ΧΩ ἡ- 
μδμ ἐλαινόνϑροι, ὡς ὁτὸμ ἡμας ἰδωσι χακόν τι παορνΐᾳς δα. ᾧῷ Χριφῦν, ὁ δισμυμνϑύυς. 

μιΐϑονα γδ τῦτο ποιᾷ τέωυ' πϑϑρησίαν. οὐ διρὸ ἦτο κα λὸν τὸ ϑεδιέοϑαι ὅτι βασιλείδλν αγ9-- 

ξενᾷ τὸ κρραγλα, αἰλλ' ὅτὶ δζᾳ ᾧῷ ΧΡ φον οὕ. οὐ ΟΝ τῦτο μαχαοάδω ἄν δεσμοις, ὅτι 

το Εἰς ᾧ οὐφαιγὸν " “ρα πέμπουσιν, ἀλλ᾽ ὅτι χε ῷ δεασύτίω τῷ οὐρανοῦ γίνον). πῦσον 

καυγημα εἰδέναι, ὅτι δῴρε Ὁ ΣΧΚοΑφὸν ἐδέϑῃι » πόση ἡδονή; πῦρ τιμὴ ; πόση λαιμασότης: ἐδε.. 

λομζωυ ὄζεπόυτος ζω φϑέπεα, " ἐδν λόμδω ἔχε, ὃ ἀἰλύσεως ἐζυλόμδω εἰ καὶ δ 
πραγματι ἀπεφερημαι,διλλαὶ ῷ λόγω αἰδιϑήναι Ἢ ὥλυσιν τὴ ψυχῇ δὲ τῆς δγέσεως. 

Ἐσειάϑη, Φησὶ Ὁ δεσμωτήριον διδερϑμου Παύλυ, ὁ πϑυτων (ᾷ δεσμα' ὀϑεϑη. εἶδες δισμον 

1,2 Φύσιν (ὰ δισμα' ααλύουσαν ; ὥασερ γὸ ὁ τῷ Κυρίου ϑυΐνατος “' ϑανατον ἐθλνάτωσε, 

ὅτω ὲ ᾳ Παυΐλε δισμα, τς δισμωζας ἔλυσε, ὃ δεσμωτήοκον ἐσείσε, ζφὲ θύρας αὐγέῳξε ᾿ 

καίτοι οὐχ αὕτη “Ψ δισμών ἡ φύσις ὅδ), δλ᾽ ἡ ὀϑϑυτίώ, καιτόχῳ εν ἀσφαλείᾳ, τὸν δεδει. 
υϑίον, οὐχὶ τους τοίχες αἸοίγήν αὐτῷ, λα νὮΨ ζ δισμών ἀπ λώς φύσις σέκ ἔςιν αὕτη, 
δισμώι ὃ ΟΜ ΥΡῚ Χοιφον, αὕτη, ποοϑσέπεσεν ὁ δισμοφυλαΐ τῷ Παυλῳ,ἡ τῷ Σίλᾳ. 

40 αλλ συ ει τίη ποιᾷ δισμα' «πλώς, τοις δυσανζᾳς Εἰς τὸς πύϑας αἴγήν Δ διδενϑέων, 
ἀλλαὶ τομωϑρτίον αἰσωυχειθίους τύότυς ὠχείνοις ποιᾷν. νι ἢ ὁ λελυμῦμος αἰ αυὺ τὸς πό- 
δὰς ζω τῷ δεδενϑμου" ὁ δέσας ἠξίου τὸν δυϑέντω λυιϑέωδαι τῷ φόζου, οὐχὶ σύ ἔϑηστις, εἰ-- 
πέ μοι; ἐχὶ Εἰς τίω ἐσωτέραν ἔζόγες φυλακίω ἐχέ Εἰς ὃ ξύλον ἡστραλίσω τὰς πύδαις ν 

(ἰΐν αἰτοέμᾳς: “ι ϑορυθη ,ι δακρύεις, Ὃ 0) ξίφος ἑασάσω;" Φε δὲν τοιοῦτον ἔδυσοί, φησιν" Οὔκ 
24 ἥδειν, { σαύτη “Μ τῷ Χολφοὺ δεσμίων ἡ διύναμες. τί λέγάς» ὑρανοις ἔλαίξοι ἐϊζουσίλω 

αἰοίγήν, δισμιωτήριον οέκ ἔνϑηον αἰγοΐγήν τος κ᾿ ασὸ δαιμόνων διδεμδμος Ελύυον, ᾿ σιδή- 

δλον ἔμελλεν αὖ δι᾽ αἰδεέσεοϑαι, Οὐκ οἶδας τὲς ἀϊδρας ̓ δ.οἱ τῶτο καὶ συγγωμης ἔτυχες . 

Παῦλος ὁδεδευνϑίος ὅθ ]ν, ὃν ἀγίελοι πάντες ἡδεαϑησὰν, ΤΠαύλός ὅθιν, αὶ ἡ τα συϑαίολα, καὶ ᾿ 
(ἡ σιμικίνθια δαίμονας ἥλᾳιωε, ᾧ νόσυς ἐφυγοίδεσε, χαίτοι πολλῷ σιδήρφυ [αἰ δοιμιαότινος, 

4 καὶ 7αβῥατίφερος ὁ αγῆϑᾳ τοῦ δαίμονος δεσμός, «ὗν! ἐδ γὰρ ψυγίω, ὀκᾷος ὃ σῶμα δισμᾷ. 
ὁ "γα τοίνιω δεδειδμας λύων, ὃ σῶμα ὃ αὐτῷ οὐκ αὐ ἰογυσε λῦσαι; ὁ δαμμόνων δεισμα 

αἰ σῤῥηγνις, σιδήρφυ δόσιν Οὔκ ὧν ἔλυσεν; ὁ ΚΝ ἱματίων αὐτοῦ τὸς δεσισ ς ἐκεί- 

γοὺς λύων, καὶ “ἢΨμ' δαιμόνων ἀπαλλαίθων, αὑτὸς δὲ ἑαυ ἑαυτὸν Οὔκ ἐν ἔλυσεὶ Ὧ. α' τοῦτο 
παοῦποι ἐδέθη, ἡ τότε τῶς δεδεγθμοις ἔλυσεν, ἥα μαίϑης, δι (ὦ τὸ ΧΚειφοὺ δοῦλοι δεδὲ- 

ϑβοι, 

Κολασι αι χϑ, 

εὐαπίμσ, 

Εἰφαξ. ρ κι 



ψν δι, ϑὸν ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
μϑέοι, πολλῷ 1 λολυμϑῥέων μείξονα ἔχοεσι τίω ἰχεώ. εἰ λελυψϑῥος τῶτο εἰργαίσοι"5, Οὐχ 

ζω ὁυτωϑαυ μαςὸν" ὡςι Οὔκ αἰ οϑενείας ὁ δεσμὸς ζῶ, ἀλλὰ μείξοιος. διυνάίμεως. οὕτω γὺ 

λαμιυδοτέρᾳ ἡ ἰοῶς τῷ αγέου δείκγυ"), στὸρ νὰ δεδυρϑύος ὙΠ" Αφλυρϑύων κροΤῇ, ὅτὸμ ὁ 

διδενϑρος μυὴ μόνον ἑαυτὸν, αλλὰ αὶ ὥν δεδερϑμοις λύᾳ. ΔΥῸ τοίχων τὸ ὀφέλος; τί τὸ 

“πλέον δπὸ τῷ εἰς τίω ἐσωτόρφιν φυλακῶν βαλῷ αὐτὸν, σπουτι Ὁ τίω ἐξωτέραν «νιῳξς; ξ 

δχοὶ τί δ καὶ ἐρνυκαὶ, ἡ κ(τ' σεισμοί ἢ γέχϑνεν; ἐνδὸτό μοι μικρὸν, ἢ ὡὐ Ῥαχωρήσατι ἊΨ Ἕ ὑπο. «ἡ ΜΡ 

φολικὅν ἀπροουδύῳ ῥημῶ" "ἃ οὐτρυφήσαντι τοῖς Ὡσοφολιχϑις ἀοραγμαῦιν, ἐσια ϑίεῦαι 

οὖ τὸ αλύστι Παύλῳ. δότε μοι ἔΧιστλέον ἡ 4 τοί αι. ἐπελφ(όμδυ ἢ τῷ δισμοῦ ζκξ 
ΟΥ̓σἱείς με αἰ φίφησιν, ἀσφαλέςερον ἐγὼ δέδυ (αι! νωῦ τῷ πόθῳ, ἡ κεῖνος τότε τῳ ξύλῳ. 

σῦν συσεὶς λύω (δ δισμόν. πὸ "» τῷ πόθου 561 τῷ ΧΚειςού, τῷτογν συ (Ὁ ἀπΐελοι, το 

Ρὼ η.λ. Ογοὰὴ βάσιλέα ϑρλνῶν ἰοίύει λύσει. αἰντο Παύλε δφὴν εἰκοῦσαι λέφρντος, Οὔτε ἀγήελοι, 

ἐπ αῤχα ὅτε δι μές, τε ὡνεσῶτα, ὅτε μὠλλοήα,θτε ὑψωμα,ὅέτε βαΐϑος, δυυυήσεται ἡ-- Ἅ. δυνϊονγὴ 
μας χωρίσαι ἐπὶ τὴς αἰγαίπτης τῷ Χολφοῦ, “ἶνος δξζω ἀνεκεν" μέσον νυκ’ ὃ πράγμα μίαν 
γέ") τἶνος ἕνεκᾶν ΠΩ σεισμοῦ ; αἰκούσουτε Θεοὺ οἰκϑνομίδω, ϑαυμάσατε, πόμτων 

( δισμαὶ ἐλύθη, ὶ αἰ ϑυραι "ὀῥεῴγησαν. δλλαὶ τῷτο μόνον Ὡ, οὶ (Ὁ) δισμοφύλαικα τέ. τς, εὐνῇ, 
λϑνέν, οὐ ποὺς Ἐχίδξι, δολαὶ πσοϑς Οτηρίόυ. ὅτι "Ὁ οέκ ἤδεσαν ὦ δισμαΐχω ὅτι 

Πραξ. "τ. χη, λελυρϑροι Εἰσὶν, δέλϑν στὸ τὴς Φωνὴς Παύλν. πσἰ ΡΨ Φησιν ! Εφωνησε δ φωνῇ ἐ(4-- 

γάλη λέγων, μηδὲν ποράξες 'σταυ κακόν" πόμτες γεῖρ ἐσμεν ὐθαδν, οὐκ δ ἢ πᾶν.-- κ' ἑανηΐ 

τις ἦσαιν ξἰδὺν, εἰ Ε7δὸν ζω ϑύρφις ἀνεῳγιλίνας, ὦ ἑαν(δὺ λελυρϑίοις. (Ὁ "Ὁ πίχοις ὅζα- 

τέμνοντες, ἃ ὀρόφοες, καὶ ϑελγκία, ιἰπυβ(αίνοντες, ᾧ πώτα τολρϑίτες κ᾽ δεσμωδν, σξκ δμ' 10 

ὠκαρτέρησαιν, ἢ Ὑὔν" δὲσ μλμ'λελνρϑμων αὶ Υν ϑυραΐν αἰεῳγμμίνων, ὑνδὸν μϑειν, κεὶ τοῦ 
δισμοφύλακοεκαϑϑύδοντος αὐτῦ, δλ δμτὶ δεσ δῇ σιδηρῶν ζιὦ αὑτοῖς ὁ δεσμὸς Ἔ ὕπγα, 

τὼ τῦτο ὕτως φχϑιομηϑη, ὥφε ὶ ὃ πράγμα δρέαϑαι, κὶ μηδεμίαν Ὅπο τῶϑαύμα- 
ς ζημίαν συμϑδίωωι τῶὭ μάλλοντί σώδεοϑαι δισμοφύλᾷκι. ἐ ἑτέρως ἢ μάλιςα ὦ .- 

δευϑύοι οὐγνυκτὶ δεσμοιῶται, Οὐκ οὖ ἡμέρα. μ᾽ πολλῆς δξῶυ ασουδὴς ἰώ ἰδιῷν σγεδηυϑμρυς 35 
πάλιν, ἡ κοιϑϑυδονζᾳς, Εἰ 8 οὖν ἡμέρα, ἔλρετο ζαῦζᾳι, πολιφ ἀν᾽ ἐδμοτο ϑορυῦος. τίνος ᾿ 
ὅξυ ἕνεκεν καὶ ἐσνίαϑη τὸ οἴκημα; ὧφε δζμναφῆναι (ὃ δεσμοφύλακα Ἐχὶ τίω τὸ ποραγ- 
ματος ϑέδμ. ἕὥπ Ὰ» [ὦ ὠξιος τῆς σωτηρίας μόγος. σὺ δὲ μοιϑέα τῆς τῷ Χραφούῦ Ὑθι- 

τὸς τίωυ ἱποολίω, μεταξὺ ΟΡ Μ) Ιπαύλε δεσ δ καὶ τῆς τῦ Χ ολτοῦ γρβις μμψῆ- 
ϑαι καλόν, μᾶλλον ὃ χαὶ ζαῦτα τῆς. τῶ Θωδ' γαριτὸς ὅξιν. Εἰσί τινες ὀγκαλοιῶτες ὅτι 39 
διεσώϑη ὁ δεσμοφυλαξξ, καὶ ὙΠ ἀιϑαυμὰ εἰν τῷ Θεού τέω φιλφν,ϑε9πίαν ἐγοίω, 

πὸ τύτων ψέγοντες, χαὶ σύν νϑαυμωτόν. (ὦ γοὺ αἰ ϑενής τοιούτοί εἰσιν, νὴ καὶ νου σρέφε- 
σαν οφίω κακέξασιν, ζω ϑαυμάζειν ἐχρίω,σὶ τὸ ἐΝ πικρὸν 4 φασι. χα (ᾧ τυφλώτ- 
τοντες, αφ᾽ οὐ ὠφωλον φωτίξεοϑαι, ,σίὸ τύτυ σχϑ ζον.), οὐ οὐνα τίω Ὕ:ὦ“ πυραγμῶς 

φύσιν τότων συμι αμόντων, ἀγλαὰ παρὰ τίω αἰοϑένοιαν γὴν" Εἰς διέον ἀδξῖς κεγρῆοϑαι 37 

μϑ διωώμϑμων. τί δίζω ἔλενϑν "διέον δαυμάσοι, ὅτ τὸν Εἰς ἐσούτίον χαχίαν ἐμπεσόντα, τ- 
τοῦ ἶλε, καὶ βελτίω εἰργαίσοιτο, λέχϑυσι᾽" “πῶς γδγὸ Οὐκ οὐνόμισε τὸ ποάγμα φρητείως δῇ), 
χαὶ μα[ανείας, αὶ μᾶλλον ἐδδις κατέονε, καὶ ὁμωλόλυξο; πολλαὶ πσδϑς τῦτο (Ἰωεζαλ- 
λετο. ὥοσῦτον ἐζ νοτι ἤκουσεν ὑμνοιύτων “᾿ Θεόν Οὔ αὐ ἢ οὔητες τοιουτος ὑμνοῦς δον. 

ἤχουσι δ ραὐ δ, φησιν, ὑμιγοιωτων “ἡ Θεόν. δυύτερον, ὅτι ὐφὶ οὐκ ἀπέφυο»ν, ᾿δμα καὶ 49 

αὑτὸν ὠκώλυσεω σφάξαι ἑαυτόν. οὐκ ὁῤ ὃ, Εἰ ἑαυ ἕνεκεν ἐπτοίοιωυ, ἐνδὸν ἔνϑμον, δυλὼ 
ποδοτέρφις αὐ ἑαυτῶν ἀξᾷλον. πολλὴ 8 αὐὐόῶμν" ἡ καὶ φιλανιϑερπία. ὠκώλυσαιν αὐτὸν 
σφώξαι ἑαυτὸν, 4 δίσωντα ἀΐεις, μογοναχί πσοἧς αὑτοῦ λέγοντες κ(Υ πολλῆς τῆς α;- 

σφόλείας ἡστρόλίσω Εἰς τίωλ ἐσωτέρρν βαλὼν φυλφκίω, ἢ πικροῖς ἡμας (ϑησας, ἥα λὺ- 
ΠΩ 
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ϑὴς αὐτὸς "30 πικροτάτων δεσμαδν . σειραῖς Ὁ 1) ἑαυΐ Ψ αὐδοτιων ἐκαφος σφίήειαι. 

ὀκϑα δ᾽ ὃ ἐαΐξατα δεσμα, Ὄὐτα: ἢ μαχάθλα, ἢ πολλῆς δυ-ος ἀξια. ὁπι’ ἣΝ λύᾳι 

χά δεσ μα ἄκφια ζω τὰ οἔδιιξεν Ὡσο αἰοϑη Μ, ΕἼδὲς τὸς ῷ σιδήρῳ πεϑευλέωι λυ- 

ϑεγᾷς; ὑψή κὶ .] σὰεύτον ᾿ ἐπέρων δεσμδρ ὠϑεϑέντα χαλεπτών. ζωπε τὰ δισμαὶ, τὰ ; ν᾽ 

'ς δὲσ᾽ ((φ τῶν λέγω, οὐ ᾳ' Παύλῳ, ὀκᾷνα (α' δεσμα ποιῷ ζᾳ" τῶν ἀμδρτιωῖ. διπλὴ ἡ ἤσειν 

δισμϑτα! ἔδὲὸν, ὁ αὐτοῦ δεσκκφτης ζω ὁ  δεσμοφύλαξ. ὄχῴοι ἅ “ ὃ σιδήρω ἐδῴ. 

δονῆσ, μ ὁ ἰεϑρπίαις, ὦ δέ ὃ ᾿ αἰμδοπίαὶς μόναι. ἐλυσεν ἐκείνοις ὁ Παῦλος Εἰς πληρφφοείαν 

τόν," "Ὁ ὁ γ δὴ θρφι τον ῳ δεσμά. ὀὕτω ὑ  Χριτῦρο ὑποίησε, μᾶλλον ̓) λὐτιφρόφως. ἐ- 

κεῖ. Τ δισελ βδαλίόις ζω: “ποίαν ὃ αὑτὴ "ἢ τῶν ἐν αἰ αὔραν, καὶ αὐ ἢ τῷ σώματος. ̓φὑ δίων “ποιᾷ, 

1ο Θώροιι, Φυσί, τέκνον, ἀφεύλται συ. αἱ αὐμδητίαι. σαετερὸν ̓ἰωΝ ὁγτῶς αὐἶϑαλὶ ἐσῖῃ ἔλυσεν, Ματῇ.ζ.. 

αἴὰ Ἐχὶ ωγίω ἐρχε Ὧ δηγο Εἰπὸν με ΠΩ ὀφαμιμάτέων ὧν ἐαύζο, κῦτα βλφσφημᾷ 
ὌΝ ἰδ ἐτοσθε ϑυμθεναν δώχυ" ἵνα τί ; ὠϑυμήοϑε πονλοϑ ὠ και ρδίαιφ' ὑμῶν, ἃ 

“Ὃ." γαῤίθεν ϑύχ»χὥτερον εἰ εἰπε ἡ ἱἰφεέωντεῦ, δυο 1 αἰ αδϑοτίᾶι» εἰ εἰπεῖν, γάρ ᾧ «ἴξιπατει ἢ ἵνα, ὃ. εἰ- 
δύτ ὅτι ἐδυδίων ἔχφο σ Ἷ Ὁ δου ϑεοπε Ἐχὴ} γὴ "9 ̓ αἰφιζαι αἰαϑρτίας, λέγ ῶ᾿ "οὐ θκλυτίκᾷ 

ι ἐγρλείς, α ἄῤῥνυυ τω κλΐνζωυ, χῷ ὑπᾶλε εἰς οἶκόν σῷ, ἐβξεθαου Ὁ γοητον' ἡὐπυ τοῦ οάϑη-: 

“οὖν δίτο Ἀνωματικοῦ δ. ἊΣ ψυχέυ ργαισείμδος. ΤΟΥ τί Ἀ τοῦτο ἐποίησεν; ἵνα αλνροθῆ 

δ εἰρηνϑμον ̓  ᾿'Δούλε πτοὶνβὲ, ὧκ θὲς ὀδβκατός σῳ κρναΐ στ, τι ὃ δ᾿ δκφνοι; σχοεὶς διιύα!) ἀφιὶ "δὰ 
αἱνδυτίας, Εἰ ὐμυεῖ εἷς ὁ Θεός Οὐκ ἀἡήελορ ὠρρι λοιποῦ οὗν φιρχαπελος, ἐδὲ ἀλλὴ κτιφὴ δὺ- 
γά με. υμίᾷς τἴϑτο ὦ μολαγήσοιτε. δἰ δξζυ ἐχρίω εἰστῷ! εἷ δεθὼ αἰφιεὶς αἰεδιτίας, ὐϑερονὅ ὅσ! " 

20 Θἰμῥέγω. εδλν οὖν οἴπενύδως, δρλα:- πιῆα δ' ἘΊδοτε ὅτι ξοισί ἐν ἔχᾷ ὁ ὁ εδὲ τῷ ὧν. 

εϑεήπου, ἸἘχὶ πῆς γὴς αἰφιέναι αἱ εδρτίας, τὸτο ̓ λέγφυ!! χορ λύτικῷ" ἐγερλαὶν «βῷ σου 

ἡἰω κλίνω ὕπασε Εἰς φ) ἷ οἶκόν σῳ. ὅτῳ δὲ δΐευ, Φ Φηρι; ὃ δυοχθλώτερον ἐ ἐρ γαίσομφι, ἐ δ .-- 

λον ὅτ σϑήθνριία αἶθὲ τῷ ϑύκόλυ καζλιίπεϊ). αυρϑφαύιν,. οι αγη!Ἄργία.. ὅν τὸν 8 

᾽οητὸν ὀκῴοῦ ἐποίησε πατόϑ τερον, ἢ πολλοί ἡσανῷ "αγτιλέροντε ὐζῶϑα 5 ἢ Ὥστ 

24 νοητῷ Ἐχὶ ὃ αὐοδητὸν ἀὐζ' ἄγαν. ἀρᾳ οὐκ ζω κουφόγήτος ἡ πίς!ς. ξ7ϑε (ἦν κορύκσας 

δὲν ΕἾ, συλ ἤκουσε φαῦλοι. -Εἴβὺ οὐ: ̓μονϊλῥεΐα, τὶ λόδνουδέων (ὕωνοιω γὃ ᾧ 

Θὠὴ) Εἰδὶν Ὡσὸ φιλανϑεν ίας πολλὴ ξητόρτα Ἄρόνδυα: ου , 7) ἡ ἠμύναντο αὐτὸν, χαήτοι 
δυιυαίψϑροι. ον » ὺ ἑαυίδυ", ὁ ὧν διδεῤδύοις ἀξελόζᾳς απελϑῷ" Εἰϑ ὃ μὴν 

διέλοι, δλλ᾽ ἑ ἑαυτους ὩΣ Οὔκ Εἰργάσαν» σϑλο, ὥςε σόκ Ὅν τὸ ϑαιύματος μον, 
30 ἀλκὰ ἃ ὡἰσὺτϑ δ ξϑπου! αὐτὸν κα τήδεσειν. πως ὶ ἐφώνησε: ; μεγοίλῃ Φωγη ἡ λέγων, μηδὲν 

πορίσῃς σεαυτοΐ κοι κογ᾽ ᾿ἀπϑμτεργοῤ ἐσμέν οὐθειδε. ὁ ὑρᾶς Ῥ ὺ Θιαἰκενόδυξον, κὶ ὼ ὦ ἀτυφον, ὦ 

ὃ Φιλόσοργϑι Οζι Εἶπον; “τ δὲ ἡμᾶς ; Οὐτὰ γέγνο, αὐλλ' ὡσανεὶ Ὰ δισμωδμ οἷν, 

Φησὶ πόῤτερ γὰρ έσμεν εὐνθρέδε, εχαλτοὶ εἰ αὶ μοὶ ασϑϑ' τότ, μηδὲ δ τυ ϑαύματος ἐλυ- 

σαν ἑαυτουᾷ, αἰλλ᾽ «γίω ὁ ὠύζις σιγήσαι, ὃ “πϑρζα πολύ. στρ αὶ δεδεμϑύοις. εἰ ΣᾺ ῥ ἐσίγηφειν, . 

χἰκέγου 5 ᾿ὴ [μὴ ᾿ δῷ τὴς μαγείλης Φὼνης κατέρον. ἱ αὐτο Ωκ χάρος, ὠϑησεν δν" 99. τὸ λαιμοῦ ὥ 

ξίφος, 4. τϑο ἀ ἐδόησὲν, ὯΝ ὦ εἰς τίω ὐνδυτέραν φυλαάκζω ζω ἡ βεξληρϑίος, χτ σαυτῷ 

τοῦτο πεποίηχα, φήσιν, ὠδοτέρω βόηων ὥν μέλλοι σι ἐλξυϑεεϑιὼ τϑ δκνδευδου ὦ αλλ᾽ οὔ 

ἐμεμιήσοιγη “πὸὶ χδ ὸ ὀκείνου δινόμδμα." ὠκείνου ἢ. ̓Οἰστοθινόντος, πλρτες αὐ ̓ὀξέφυγον. εἷ. 

δὲς δὶ ἁλοτοδιδεοϑαι μάλλον, ἥ ᾿ ὀκῴον αὐϑαϊδῷᾷ, Ἰἀπολλύμϑμον. ὁ τϑ εὐγονέησᾳ 

40 κατρϑς ἑαυτὸν, εἰ σϑητερ ἦσαν, πόρτως δν, ὦκεψους ἀπελυσειν,ὺ ἕαυτοις ἐλδυλέρωσοιν Ὁ 

δεσμωΐν. Ε. Εἰκὸς "ὃ πολλους ᾿ τοιουτῶς ἐμιρεδλίοϑαι, ἄϑιως ὃ, πολλάκις δυξαίμϑμος 

οδηζᾷς, ὃ κἡ Οὐ τὸν ἰδὼν τοιούτον ρόμϑιον ,ἐθούμασεν, ὁ σϑης οὔκ αἢ ἔσειε ζοὶ θεμέλια ὡς: 

»δλύπνίσαι “ὦ δισμοφυλαχα, Χὰ ὁ δυσχϑλωτέραν ἑαυτῳ ποιῆσοι τίωὐ φυγάω. διλ᾽ ἰδωυϑρ 

λοιπὸν τῷ δεσμοφύλακος τίοῦ πίςιν. ὠτήσας, φησὶ, φαΐ γα Εἰσεπήδοησε, ἡ ενξομος ὑϑ»- 

χρ» 

Λυκιθικό, 
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804 ΧΡΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
γ»ν, «πολ σέπεσι τῳ Παύλῳ ὑτωΣίλᾳ, ἡ ποεϑαγαγῶν ὐζις ἐξὼ ̓ Φησί᾽ κύριοι, τ με 

σῃᾷ ποιῶν ἵγα, σωϑώ; ; πῦρ ἐκρατε ᾧ ξίφος, Ὁ ἐλέγε" κύριοι τί με λὰ ποιῷ γα σωθώ ὦ 3 

Εἰπον᾽ πίέυσοι Εἰς τὸν Κύριον ησοιοῦ" Χριφόν, ἡ ᾿ὸ σω, ϑήσῃ σύγῷ ὁ οἶκός συ. τὸν οὐχὶ )9ῆ- 

ταν 521, Φησι, "δύγμα. τοιοῦτον τ βαδοιώαι. οὐδαμοῦ δαίμιονος ζῶα Μφήμι. ὁρᾷς .. 
πῶς ἀξιος τὸ σωνϑέωϑαι ὀκῶνος; ἰδὼν δῇ τὸ ϑαῦμα, ὦ τὸ φόζου ἀπαλλαγεὶς, Οὐχ ἐπε- 9 

λαϑεν ἡ συμφερόντων, ἀλλ ὦ " τοσούτῳ κυδυυύῳ αἰδὲ τὴς σωτηρίας ἐφρύντιζε τῆς Ὑ. τιίτῳ 

τὶ κυ Ἢ ὦ ὡς ἀγρίου ὃ διδαισκαί λοις «εὐσελϑεῖν,οὗτω αρϑϑσιλ)ν" κ᾿ τοῖς ἄν πῦδας 

Ῥ ἐπισί. ὑέλθλησαι τῳ, φησι, τὸ ΩΣ τὺ ἡ Κυρίου, ἡ πάσι τοῖς ὦ τῇ οἰκία εἶτ 

ὃ ὺ οὐουλαθων αὐτῶν ον ὠκείνη τῇνυκτί, δλουσεν αὐτο Ψ πληγῶν, ὼ ἐδατῆίϑν. αὑτὸς, 
ὸ Φ ἐὐτῦ πόρτις οἴνκχοῖμα. ὁρᾶς λερμιότητα αἰδρὸρ; ; Οὔκ ὀμεδώλε», οὐχ Εἶπεν, ιο 

ἡμέρᾳ λνέου, ἰδωρϑμ, σκενψώμιϑαι" ἐὐλὰ (Τ᾿ πολλῆς τῆς δ ερμότητος κα ἡ) αὐτὸς, καὶ Κὶ οἰκία 
ἀϊο πᾶσα. ἐδααῆ ὃν αλλ οὐχ΄ ὡς νι ὦ στλ εἰοις «ἰβεοροίοι κα Ἀ) δούλυς καὶ γειναιχα κὶ Ὁ «οἷ γω “. 

πώδας ἀμνήτυς τὺυν ;κλνονζα. γνεοϑε, φῇ ϑακαλώ, κνὶ τὸ ΤῸ δισμοφύλᾳχα. ο ; τίω «. "Ἢ ὠδ 

ξίὰν λέγω, ἄγλα' τίω πσόϑαιρέσιν, ᾷ νὰ ὀφεδλος ἀξιώματος, ὑτὸμ ἡ ἡ πρέλαιρεσις ἀ- 
εϑενής ;βαζαι, ὁ ὠμός, δα πϑωής, ὁ μυρίοις συξών κακοῖς, ὁ πῦτ μελετῶν ἀεὶ, οὕτῳ Φι- ις 

λοίν,ϑοσπος, οὕτω κηδεμομικὸς αἰϑρόως γέγϑιον. ἔλνσεν ἀύις, φησιν, οὐπο ὙΜ πληγῶν, 
9ια πάλιν καὶ τῦ Παύλυ λερμότητα, δεδεμδύος, μεμαφίγωμϑῴος, οὕτως δυνήελίζιτο. 

ὦ πῆς μιαιχαθας αλύσεως, οἷας ὦδϑινεν ὠδένας κῦ δ πίω γύκῖα, ὀκείνζω, οἷα, ἀἰπότεκε ποι δια: 

χαὶ αἰδὸὶ τύτων δὴν Εἰϊπεῖν, Οὖς ὀλύνσα Ψ ζ δίσμοῖς μϑ. ὁρᾷς “πῶς ἀγαλλεν) ὺ "ὦ 

τιβϑίνπε παρα Ὄπ τντα λαμασφύτερα βουλέται ΠΣ ; ὁρᾷς πόση εαἰθιοισία δόξης ἢ τ ὅ:- 20 

σμών, ὅπουγε οὐ μόνον τὸ αὐξενείμϑμον, αἰλλα καὶ ὧν ὦ ἐκείνῳ τῳ κϑηρῷ ᾧ τηθόζας ἕσ 

εἰ, λαμιασξϑις ποιεῖ; ὑχοιρί ἰ δι πλέον (ὦ ὧς τοῖς Παύλῳ ϑασμοῖς τηϑύτερ, οὐ ΧΡ τίωυ 

χοήν λέγω ( γδραὺτὴ Ω οὐδ χτ πὶ ηίω ἃ ἄφεσιν ( δ αὐτὴ ὁ πόῤτονἀφεσιρ) ἀλλ᾽ τί 

ὧκ πϑλοιμίων παιδόύον") χαίρειν καὶ ὠγάνλμϑαι τοῖς τοιούτοις οολγμασι. αὐτῇ τῇ 
ὦρα τὸς »υῆόρ, Φησι, «ἰδαλαθὼ ἐὐις, ἔλφυσιν σὺ ἿΜ' πληγῶν, χα ἐδατῆ ϑη. καὶ 2:5 

ϑέα λϑιπτὸν τὸν κουρπον. αὐτέδωχεν βϑλέως ταὶ σρκιχα. αὐαγαγων αὐτῶν Εἰς Τ οἶκον, - 
ϑέως ρειϑηχέ πρώποζαν, καὶ Ὁ ἡγαλλιώσριγο, πϑροικὶ πεπιφθυχῶς τῳ Θεῷ. “ 9» οέκε. 
μϑιον, αἰοιλμτος αἰτοῦ τῷ οὐρρινοῦῖ ο.σ' τῆς λϑοίξεως ἣμτυ α δισμωτηφίου ϑυρον } ἔλουσε 

τοῦ ϑιδοσκόρον, παΐπεζον αϑρέγικε,κὶ ἡ ἡγαλλια σαι». Εἰσηλθεν Εἰς δισμωπήειον " ᾿ Παὺ- 

λυ ὥλισις, ὦ ὠκκλησίλυ Εἰργάσα» πόῤταᾷ ὀκᾷ, καὶ Ὁ σῶμα Χειφοῦ σὐῤῶς " ὑπτίησε, 39. ναἱριλκύν 

ὃ πρώπεζὰν" ἔθηκέ τίω πγϑυματικέω, ἡ ὠδένας ὃ ὀτεκάν, ἐφ᾽ αἷς ἐἰπελοι χαήορισι. μήτι χιΐριν 

Εἰκῃε ἐλέορη ζ ϑεσμωτιίιον τῷ Ὑ οὐρχινοῦ λρριασοτερον! τὴς γὺ ἐκᾷ χϑράς τῶ γέριο 

πον. Εἰγὰρ ἰφ' ὧὶ αμαυρτωλῷ μετιλμοοιοῦπὶ ρας ὧν οὐρανοῖς, Εἰ ὅπου δύο Εἰσὶ 

(ἰυηγμένοι εἰς δ ἀομία εἰν, ἐκεῖ ὦ μέσῳ αὐτ ἄξιο ἢ Χεικὺ, ὃ σπου Σίλαρκ ε Παῦλος 
ὦ ὁ  διεσμεφύλαξ καὶ Ὁ καὶ οἰκία ἀὐτϑολη πίςις τοσαύτη, πόσῳ μάλλον; ; ὅρφ. τίω" ̓σφοδρο- 35 

τα τὴς πίςεως. υλὰ ὡ δεσμωτήριον το ἐτίρρυ μ νὑπνέρμνσε Νσμωτοείου. ποῖν 

δὲ τὖτν ,ἤ9α Πε ἴξης ὦ. λλὰ τοιοῦτον σγοὶν ἐλνοτ ἐκεῖ, ὥῶλ᾽ ὦ αἴθαλεδορδίος 
τέσσαρσι τετραδίοις φρατιωνμ Φυλοίοσεν αὐτοὶ, ὃ οὐχ ὕμγει, Οὐ ὴ ἡγρύπιῳ, δ, ἐκσϑώς 

δε,ὸ σσοὴ μεμαςίγωμϑμος ὦ" ὅλλα μείζωνὸ ὃ κίνδυωυες. ον ζώϑα ἃ ̓ γὺ ἤδη Ὁ ποῦ εἰρ 
γατο, ἢ δίκζωυ ἧσαν διδωκότες᾽ ἐχεὶ ὃ σύνδπω. ὧς: εἰὰ μὴ πληγαὶ ἰδιιωωῖ, ΜΡ 49 
πο σδοκία τῷ μέλλοντος ἐφρύξει, ὁ ὅρῳ. ἐκεῖ ὦ θαῦμα. ἰδοὺ ἀγήελος Κυρίου, Φησὶν, 
ἐπέρι, ἐ φώς ἐλαμψοο ἐνῷ οἰκημαΐι" παϊώξας 5 τίω πλθυεοὺ τῷ Πὲ Ὅν ἡγήρεν. αὐ- 
το λέγων᾽ Ανάςα ὧν  πχᾷ, ἣ δΐλιως ὄξέπεσον αὐ αἱ αλύσεις ἐκ τῆν" χφρω; ἡ,ὼςι μῆνο- 
μίσαωι ὃ πράγμα πὰ φωτὸς μόνον ἃ τὴ, ἡ ἐΠέζον ἔνυξεν. ουδνὶς ὃ φώς ἐ ἑωσοι, ἀλλα 

μϑος 



εἰξιλθν ̓  

κ » "ἤτω 
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μδγος αὐτὸς, καὶ Χ ἐδύκει ὅτι ὁξαμα ὄζῃγ. οὕτως Οὐδ. ὁποιμοϑαίνονται (Ὁ καϑϑδοντες δ" εὖ 

Θεοῦ Δὐεργεσιοῖν, Εἶπε δ, φησιν, ὁ ἀγίελος σπτϑῆς αὑτίν ᾿ Περιζωσαι καὶ ἡ 'ν ασύδυσω ζα 

σαιδαλια συ, ἐποίησεν οὕτω. ν λέγ αὐτῷ αἰξκζαλού ὃ ἱμάτιον συ, ᾧ αἰκϑλουβᾳ μϑι. 

ὲ ὀξελϑων ἠκολου, δησεην αὐταί, καὶ ὑκ ἡδὲι ὅτι αληϑὲς ὅ61 οὶ γόνον ὄζοι. τὰ αἰγέλου᾽ ἐδὸ- 
ς κοι ἢ ϑξϑιμα βλέπειν. διελλόντερ ἢ ἢ «εϑτίω φυλαᾳκζω δυζπέρλυ, ἦλθον ἔχὶ τίμ πὸ 

᾿λίω τω! σιδὴ ἐδν τίωυ Φέρρυσοι εἰς τέῳ πόλιν, πζις, ὐἷ μαίτη ἀμὠοβνο ἀὐζις, καὶ Εἰσ- 

ελϑόντης. , ΔΘ ΘΉ λον ῥυμιάωυ μίϑυ, ὦ εὐθέως ὁ ἀπε Ἅλος αὐπ΄. αὐτὰ! α ἀπέφη. αἱ δ τ μὴ 
τοῦ γύγρνονς ὠζφύλα, ὃ ὅπερ Ἰκπὶ Ὁ" Παύλῳ ΦΣίλᾳ; ͵ ὅτι ὁχᾷ ἃ ' ἐμεδλλὸν Ἰἰπολύμν αὑ-- 

τυς. “9. τῶν σέκ ἠθέλησεν οὕτως ϑδυλυϑίωαι αὐτῶς. ἴχϊ 5 ἢ τῷ [μαι καθίου Πέξου, 

το Εἰς Φῦνον αὐτὸν ἔμελλον δζαγῳ. τί δ, οὐ πολλῷ ̓ αιωμασιώτερον ων, Φησιν, ἀξαρθήντακὶ 

αὔϑλδόλότι πῶς τῇ βασιλέως χερσί, τὸτε κ μέσων αὐτὴ ̓ ϑξαρπαοϑίωαι δυ χυϑύ.. 
γῶν, ὶ μηδὲν παθεῖν; ἅτω )Ὰ αὐ φζολ' (ὦ σρατιται ἀπώλοντο, μέγα: ὠνεό)α " κε: 
κίνγται ζώτημα. 0  Θεῤρ(ῷ αὐτῦ δοῦλόν, Φνσι; τ κα τῆς ἐπέρων ἐσωσε τἰμωρίας κ᾽ τῆς 

ἑτέρων ἀπωλείας: ; τί δώ ἑωδεδρ: φεῦτον Ἢ ζῶ, ὅτι οὐ μ᾽ τῆς ἐτερών α΄ πωλείας. διύ- 

13 τορϑν,. ὅτι ̓ τὴς τὰ “πραγμματος οἰκονομίας το γέρρνεν, δλλα τὴς τῷ δικατοῦ" πικρίας. 

πῶς ὁ ὦ Θεὶς ὅτως φκὀνόρκησεν, ὡς μη μόνον τύτες μή ̓ ϑἰπολέοϑαι, δνλα αὶ ὠκένον σώ 

ϑιίῶαι, καϑοίπερ δὴ αὶ οὐτοιύδοι Ὡπ πῇ. δισμοφυλακος" ὑκέῖος ὃ οὐκ ἐγφησοι τῇ δωρεᾷ 
Εἰς δέον. ἀμανς ο μέρα, φησὶν, ζῶ ὑφ οαρον Οὐν ὀλίηος οὖν τοῖς φρατιώταις,. τί αλα 
ὁ Πέζης ἐΐμετο, Εἰζχ π; ἀξέτασιν το τὰ αξαγματος ποιᾷται ὁ ὃ Ηρώδε, κα » αὐακρίναρ εἰ... 

:ο ὧν, ὀκέλώνσεν γέλα, οἱ αἴ ἀ γδμω ἀὐέκινον, ἰὼ ἂν "ὡς Ἀπολογία, νεῦ ὃ αὐρέ. 
φησεν, ἀρέχρινον, ἐμαϑον οτί ἐδέδετο, ὁτί ὦ δεσμιωτήθλον ἡσφάλινο, ὅτι ὦ φύλακες ῷ «ρὸ 

ΣῊ ϑυραῦ. οὐ τοῖχος διωρωρυκῷ, ὁ { θύρᾳ λϑέωκ]ο, ζονὲν ἀλλο καιϑυργίας τεκμήξιον, ἐγθῆν 

αὐτὸν οἰπὸ τύτωνειυμαίσει τὰ ᾧ Θεοῦ τίω διωύαμιν, ἡ αὶ υ ὧν μέσων αὐτὸν αὐδρππισι τῆμ' 

κωδεωίων,ὶ «αξϑσκιυήσαι! ᾧῷ τοστῶτα δυυυηϑέντα " ὁ δὲ ὀκείνοος ἀπήγατε, πῶς δέω ὡ- 
22 ἴσο ὃ Θεὸς αὗτιος: .6 ἅ τ χὸν Αἱ σῤῥαγώραι ἐ ἐποίησε, . ὅτως ὀξεξινο, ἴσως ἐμ 

ονομίοϑη τὴς ὠκείνων ῥαϑυμίας ὃ Ὡξαγμα. Εἰ5 τως φκονόβιησιν, ὧφε δειθύδαι ὅτί 

Ων αἱ, ϑο θ΄ πίνης καικϑυργίαρ, ἃ δλα λείας λοιυμαιτυργίας ῶ τέλμα Ἰώ, αἰ δητῦτο ἐ. 

ποίησεν; Εἰ γορἔμδας φθύγᾷ, ὅτως,ὡς Εἶχε ζὼ αἰλύσεις, ἐφυὴν δμ". Εἰ ἔμϑηε φως. 

γὴν, τολορυθημϑιήος οὔκ ἐν Ὄσαυτίω ἐ ἐποιήσοιτο πσέλνοιδρ, ὦφε κὸ τοὶ σανδα λια λαξεῖν, ἐδ 

30 Εἴασιν λ᾽. γιοῦ Ἃ ϑγρα τῶτὸ φησιν ᾿ ὁ ἀγΐελος πρὸς αὐτοῦ, αὐ τεύδησοι ᾳ σανδιωλια σου, ἥα 
μμαίϑωσιν ὅτι οὐ ̓ φβ᾽γων,δλὰ μοτὰ πολλῆς λϑέσεως Ὁ “ὥράγμα Εἰ γάσατο. δεδερθιος δ 

ἡ μεταΐξυ ἢ δύο δύων φρατιωΐ, οὐδε ὧρ  τοσαιύτέωυ ἐ ἐποιχσοτο “ολίω, ὥξε ὃ ςς αἰλύσεις 

λῦσαι, ὺ ἡ ζωῦτα Εἰς τίω ε ἐσωτέραν ὧν ὦ αὐτὸς Φυλακίωώ, ὦφε τὴς αἰδικίας τῷ ν δικβισοῦ γέ- 

ΔΡΥΟΝ ἡ κόλασις τυ φυλάκων, ὀζμτ τί ὌΡΩ ἰουδούοι μ τῦτο ἐποίησαιν; ᾧ »δρὲ ἐτέρφυ δὲ- 

85 σμώτνείου μέμαψημφῃ, ὀκείνου μϑὲ τῷ προτέρα τ Ρώμῃ ̓ τῦτν ἢ τϑ οὐ Και(φρεία, νὺν 

ἢ τϑ οὐ Ἱεροσολύμοις. ἀκούσαντες γ Φ  Ξρχιρᾷς ἿΣ Θ Φαεισαῖοι ΟΝ δῇ  σο.. 

φςωλέντωϊ αὐδι Εἰς τὸ  δεσμωτήειον, ὧτε ὀξαγαγεῖντ' τ Πέζον ὅτι ἐ ἐσω Ουεδνα δδορμν, 

λα ὦ χεκλεισμένας ζεϑύραοὺ ὺ ὥν φυλαχας ἐσώζας ἴοι ϑυρών, 2.9. τί μὴ ἥν 

φυλαχας λύφλον, δλλὰ διηπόρριωυ αἰἴϑὰ αὐ δι λέγοντες, » τίν ̓ θέοιτο πῦτο; Εἰς ἢ σφύ.- 

40 ὅρα κατ ̓ ν φοναΐντες ΟΥ̓ δ ζοιοῦτον εἰ οὐνενώσειν, πολλῷ μᾶλλον σὺ ὁ πσδᾶς ἐκείνων δὴν 
πϑϑτα ποιῶν. δύ τϑτο μετῆλϑην αὐτὸν ἡὶ διίκοη χω ς. Εἰ ἢ) ζουτο ἐγκαλάρ, ἐ ἐγκόίλο ε 

αἰϑ δ ον τας ὁδοις σφαῆορδῥων,ὺ «ἰδὲ ὟὋ αἰδίκως λϑαιραμδῴων μυρίων ἑτέρων, καὶ ἔπι 

ωϑὶ παίδων ἣν" χτϑ » Χεισοῦ ἀϑαιρέϑεντων. αὶ χὰ: ἣ ὀκείνοι,ωρ συ "λέγήρ, ἢ  Χρισὸς 

ἐξετο αἰτίος᾽ μᾶλλον οὐχ 0 ἐΧρσῆρ ἀλλ᾿ ἡ ̓ μϑυίᾳ ὁ ἢ ̓ τυρϑινὶς τὸ "παΐζς 18 " Ἡρώδου, 

Οβεγίοί. τοῃ,.3 ΥΥΥ͂ Εἰ 



ἐ Κορ ς.8, 

Ππραξικικς, 

ΗΘΙ͂ΚΟΝ 

βοῦ ΧΡΥΣΟΣΤ.ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
Εἰ 5 λέγης, δζῳ τί μὴ ἐκ τῶν ειρων αὐτὸν ὕρκασε τῷ ρωϑῳ ; ᾧ τϑτοηδυατο ποιῆ- 

σα, δον οὐϑῆν ὀκέρδϑμον οι είπο τύτν. ποσαίκις γρειῦ ἐΧρισὶς ἐκ μέσου ἀντανδξῆλ- 
ὃς τῶν ἂν χάρῶν τί δξζυ ποῦ ὠφέλησε (ὧν α αὐνώμεναρ: ἐὼν μϑῴτοιγε καὶ Ὁ πολλὴ ἡ τοῖς πισοῖς 
ὠφέλᾳ τ. τὺ τῶν γεβνονδυων. αἰπσομνημ ἢ γορ' δνουδύων,ὶ ἐν ἐϑρῶν εὐνὖνμ δι αζρῆι, 

ἀϑοτυφ. μώτῶν τοῖς ἰς ποραἤομϑροις, λϑυποιῆιος ζω ἡὶ τ λευμα. ὥασερ ἑδχυ κακᾷς οὐδε μάλα ς 

ἐλοννὲ ἐπεφομίεϑησαν, ἀλλ᾿ ἡ ἐκ τοῦ ἠδὲ ἐλϑονζις ὁμελογῷ (ἰγυλνημδία, οὗ οὕτω δὴ χα 

. δἰ τίη ὁ ἐδισμοφύλωξ ουσδὲν ζιοῦτον ἐ ἐποίησε ; τύτοιγε Οὐνὲν ἐλούῆονα “δ 
ζπν σὰ Ηρώδῳ ὦ, τοῦ δ  ἰδᾷν ὀῤεῳγμένας ζιίϑύρας, ἐσον Εἰς ὀκσλήξεως δον, 
οὐδ ἔλαῆον τὸ ὁ μιαϑγὺ ὁτι καχλ εἰσμιόνων αὐὴὭ ἀξηλϑονὸ ὁ δεδευδίος καίτοι (τα καὶ ϑ φὸν- 

τασία ἐδοξεν α᾽ ΧΙ μᾶλλον, ὀκῴνο ἢ Οὐκέτι, μετὰὼ ἀκριξείας ἀπαηελλόμϑμον. ὡςε εἰ Γ δ ιϑ 
ὅτως ἰω πορηφϑε, ἔσφαζον δὶ Ἵ Παῦλον, καϑούτερ ὠκῴνος ζις φραπιωΐβε. ἀλλ᾽ οὐκ “ώ, 

Εἰ «φολεζις λέγοντας χρὶ τίς ἔπαμδια (μμεγώρησινὸ Θεὸ αὐαιρεϑέεαι, βυληϑώ- 

μϑυ Ὀὐτολογήσοιοϑαι, κ Εἰς μακρότερον ἐμπεσύ θα λόγον, ὃν οὐ παϑϑοιμίοις ἐδά λέ- 

λέαϑαι αεῖς ὑμας. τέως ἢ πολλὰ τῇ η Παύλου ἐ ἐυαθιραφήσειγτες αὐλύσει, καταπειύσωμῳ 

τὸ λόηϑν, ὁτὶ Τσώτων ἡμῦν αγαϑῶν αὑτία γῶν, πϑ᾿ϑακαλέσωντερυ ὑμας ΜΝ μόνον μὴ ἰδυ- ι 
χφραίνειν, εἰς Χριφον παΐλοιτε, ἀλλα ἐχαὶ ἰχαίρεν ὡς ὦ υὐπέφολοι, ΧΑ Ἰκαυχᾶ οϑεα ὡς 

Παῦλος ἑλεῖν Ηδιςα καυχ, σομι οὖν ταῖς αἰαϑενείαις μϑ. ΓΝ ἡ τῦτ "Ὁ ὁ ἤκουσεν, Αρκῷ 

σοι ἡ χωρίς Μϑ. Παῦλος Ἐχὶ δεσμοῖς καυχᾶται, χα σὺ "Ὅη πλούτῳ μέγα φροιξο ; ἴω 
Ὡστόσολϑι ἐχαηοον,δτι χα τη ξιω ϑησουν μιαισιγωνδίωϑαι, κἡ ὶὶ σὺ αἰεσιν ζυτφὶ 5. πυφῶυϊ πῶς δὼ 

ϑέλᾳς δι" αὐτνὸῷἊθὠκείνοις τυχῴν,ἀπειὸμτίας ὐὐὔζοῖς ὀδύζων ἐν οἷ, Καὶ "ὑπ φησι,ττορεύομψι! :ο 
Εἰς Τεροσύλυμα δεδημδίος τῶ πνθὺματιζὼὰ .ῳΨ ἀοῖς (μλυτησοντά μοι μὴ  εἰδως πλέω 

δ ὦ πνεῦμ, μοι κν αὖλιν αὐ ϑιεδετύρε λέν, ὅτι δεσμα μά χα ̓  ϑλίψεις ἐϑύοισι. τί 

ΤΡ ἀπέρχῃ, Εἰ δεσμα' σε ΚΙ ̓ϑλίψαις κϑμοισι; δζρ αὐτο ο, Φησν, ἵνα, δεσμθυϑεῖ δὶ 

Χειρο, ἢ να ̓ὐποθούνω δὲ αὑτὸν. [γὸ μόνον δὲ ϑίωσαι, ὀναὶ ᾧ Ὁ συθυῷ ἐ ἑτοίμως ἔχω αἰπῷ τὸ τὸ 

ὀνό καιτος “ ὅ Κυεὶν ἡμδὼω νοῦ Χριφού, 24 

Οὐδὲν τῆς ψυχνες ὠκχείνης μακαριώτερον, ὧ ἰσι καυχάται ὦ δεσμεῖ, ὧ ϑλίψε- 

Τλκτοςιζ. σι, ο, αἱλύσει, ἔν είγμασι. Ἐγὼ ζᾳ ἥγματα τῷ ὅ Κυεζου Ἰησυ ὑ Χελσι, φησιν, ὦ ῷ σώμια- 
Πραξ. κη.Κ- 
Ἐρεζις.» 

τί ἱ μιν βαζαζω, καϑοπρ Ὁ Εὐ ποιόν τι μέγα. ὦ πάλιν, Ενεχεν τῷ ἴσο δφηλ, Φησι, τίω ὥλυσιν 

ζὠτίω «ἴξίκειμαι. ὲ πάλιν, Ἑνή ἡ ἡ ροσφϑϑω ἐ οὐ «λύοτι. πἰ 1 τῷῦτο; οὔκ αἰομυυη ; νυ 

δέδοικας τίω οἰκυμθύων δισμώτης αξηών: , οὐ Φοξῇ μι ὧις αοϑτνειων Φ' Θεούσυ καταγνῷ: ;2Φ 

μή Ὡς “9 σϑηοὺ μὴ Ἰαροοσέλϑη; ; ἐὺυ τοιαύτα μοδ, Φησι, ᾳ δισμα" οἶδε ὦ ὦ βασιλεὶ- 

Φιλιψ, ἀν... οἷς λόμιπεν, Ωςε ν᾽ δέσμοις "με, Φῃσι, Φανέρριρ βμέοϑιῃ ον ὁλῳτω ποδχιτωείῳ, 

ὼ ὧν πλείογας ὃν ἀδήφων οὶ Ω» Κυρίῳ πεποιδόζαα τοῖς δεσμοῖς μὰ «ἰξιουυτέρως τολμᾶν 

ἀφόξως λαλῷ ᾧ λων. ὁρᾷς δυσμδω! ἰ χμὼ μάλλον ̓νιαραν ὀϑαξασεως; δεδυρϑιύον μι 
Εἶδον, ὁ μᾶλλον )ειῥῥούσιν. ὅπου πε δεσμά, ὀμαΐγκη καὶ μγαι ᾳ ι ρέοϑαι ὠκᾷ. ὅπου 5,4 

ϑλίψω, πόμτως ὠκὲ σωτηρία, πλύτως ὁκᾷ δὔεσις, πλύτως ὁχὰ μεγάλα κατιρϑώμα.- 
ὃ Σ ἀζνθολοοι ὁτθυ λακ)ίσν, τότε πλήῆεται᾽" ὁτὸμ δήση (ἄδὸ τῷ Θεοδδούλοις, τότε 

μίλια ὁ λόγος ἔχιδίδωσι. ᾧ 9α πὸυταηρδν ὕτὸ γυνόμϑρον. ἐδισμθυϑη, καὶ Ὄ ὦν τῷ ϑέσμφ- 

Ἰηρίῳ ὦτα Εἰργάσαιτο. ο» ὐζς γὰῥ, Φήσι, τοῖς δεσμοῖς μσ. ἐλεσμεύϑη ὧν Ρώμῃ, 

ὦ πλείονας ἐπηγοίγε». ε ῶ αὐτὸς μόνος ἐθαίρρει, Δλλα ἄλλοι πολλοὶ δὲ "αὐ. ἐδεσ- 49. γιαὐ τς 
μεύϑη οὐ [ερ»σολύμοις, διφδερδρος δημηχϑρῶν ῷ βάσιλέα κατόπληξορὸ Ὁ αῤχοιτα εἰς 

φόξον"γαἣν. ἔμφοζος γὸ ἡμόνϑυός, φησιν, ἀπόλυσιν αὐὉ, οὐκ ἠᾳρυύρν οἶδα' τῷ 
δεδευϑῥου μιαρϑεύων αἷθὰ Ἔ μδηώτωνὸ ὁ δήσας αὑτόν δεδερδίος ἔπλει, ναυάγιον ἔλυσε, 

ὑφ χέυδνα ἐπέδησεν. οὖν διεσμοῖς ὀγτος ἐὐτε ὦ ϑηρίον ὠκᾷο καιϑήψα»», ὦ Ν 

Τμόνον 

᾽ν, 



ΕἘΦῈΣ. ἘΠΙΣΤ. δον. ". 807 χες Δ, 

μᾶναινϑρον ἐξέχεσεν. ἐδιέϑη ον Ρώμῃ εὐ Δεδεμῦμος δημιιγϑρῶν μυδίοις ἐπεασοίσοτν, 

δλυ τὶ παντῶγ τὃτο ἀὐο' πδϑθόιόνϑμος, τίω" ὥλισιν λέγω. δλλ᾽ οὐκ ἐς! αἰλύσει διε- 

ϑιωανώ. δλλ᾽ ἐςμετέρᾳ ἁλίσις, ἀν ἐθέλω ϑμ. ποία δὰ αὕτη; τὸ τῆς χειοθοχρωτῷ, 

τὸ μιῇ πγϑὸς σλιεονεξίδω ὑτοιμον ἐϊ). ζωτη. τὴ αἰλύσει δισωυδν ἑαοΐους. δυτὶ σιδασίου 

5 γνέαϑω ἡμῖν ὁ τῷ Θεού φόζος, λυσωμδῳ «ἂν. διεδλεμδῥους αὐσσο πενίας, πὸ θλίψεως. 
Οὐκ ἐξῖν ἴσον διεσρκωτηφίου ϑύοας αϑοῖξαι,. καὶ ψυχέω συγκεκλιεισμένζιυ αἰφάναι. οὔκ 

ἔφιν ἴσον λ σαι δεσμαὶ διεσμκω μ᾽ διεδιεμϑμων, ἢ τεθραυσμένος Σἰπτολύσαι ἐν ἀφέσει. τῶτο 
ἐκείνου μαζζον ὅδην. ὠκείνου ἃ γὺ σφ ολὶς κεῖται μιοϑὸς, τῶτυ 2, μιυοίοι, μακραὶ ἡ τϑ 

Παύλὺ γέχϑνεν ὥλεσιφν αὶ (πολὺ κατέογεν ἡμας, ἡ ὙΣΡ θ1ν ὑγτως μακχρ αἰ, ἡ πασης 
.« 1Ἁ Ἵ “ ἣ ' ἢ , “ὦ 

10 σειόφις Ὑθυσης κυσμἑτέρο,. αὐτὴ ὧν διεδιερϑυύς, χκϑουπερ χρυ τίνος μὴ χϑρυνς,ελχεῖ 

εἰφδεῖσ, ἀνεές οὐρᾳνόν, ὁ ὦ αστρ χφυσὴ σειροὶ" ὀϑαρτηϑεῖσαι, ὀμέλκει πσοὲς αὐτοῦ ((ὺ οὐρανὸν" 

καὶ τὸ δὴ κω μαφον, χτω διεθάσα, (ὅν: δεδιερῆμος ἀνώ ἕλκει, χάτοι οὐχ αὕτη ἦε Ὡδαγ- 
“Σ » φύσις. αἰλλ᾽ ὁτὸμ Θείς οἱ κϑυομβῇ, μή) ὥντά ραν φύσιν, μηδὲ αἰχϑλυθῖλυ [αλλώ 
ζᾳᾳ ὡν φύσιν αὶ ακολαϑίάν. ] μάθω μὴν μηδὲ ον Σολίυσι καταπίαήηειν, μηδιέδυδα- 

15 φαίνειν. ὅρρι ὙῈΡρ δὸ μακοίϑλοντϑτον. μεμαςιγωΐ,, [να μοικατι, ων] ἰχυγας(Πολλας Πραξιν. κγ. 
55} “ὕλης, φησιν, ὀχιϑέντες πτληγας )ὺ ἐδέδεγο, καὶ τῶτο παλιν ἰχωρώς, Εἰς γ5 8 τίω 
ἐσωτέραν φυλακίω ογέδωλεν αὐτὸν, ΜΟΥ στλείονος ὠσφραλέίας. χαὶ οὖν τοσύτοις ὧν κ᾿ τὸ 

γναἰηυδνοι μεσδνύκτιον, Ὁ " κω ὦ " σφόδρα ἐγηγερυϑέοι κϑιϑ δ δδυσιν,ἐτέρφυ δεσμοῦ γαλεπωτέρου,τῷ 

Ν -» ὕπνου, ἐχικεινμου, ἡδὺν χα) ὑμνοιώω ῴ Κύριον. τί τότων δ μοιτὶ α᾽ τὰν ψυχῶν αἶδω-- 

20 μιαγτινώτερ 9) ν᾽ Οϑένοοιωυ ὅτι χαὶ (ὦ) παῖδες “ἰ πυοὶ ἡδὺν χε καμίνῳ, ἴσως ἐλογίζοντο, οἷς 

ἡμι4ς Οὐθὲν τοιοῦτον ζυνέπτω ποπονλα μνᾶν. αἰλλαὶ καιλιαΐς ποιωΐν ὁ λόχος Εἰς ἑτέρας ἡμαξ 
πάλιν ὀξίωεγκε διεσμοιξ, χαὶ διε ηκωτήρμοι ἐτέρόν. “εἰ παῦτ ; βου δόμοι σιγῆσαι, ἰλλ᾿ οὐ 

δυμαρμοι. ἐτεριν δὲσ μι τήθλον δὴρϑν οὐρείνου πολλῷ ϑτώ μασιώτορϑν, Ἣ ἐκπληκτικώτερονς 

ἄλλα, μοὶ ϑήριαιν το, ὡς νιοῦ ϑρχομϑρου τῷ λθηϑυμὰ αἰκμαζούσοις ἠοροσέλϑετε τοῖς ὀζανοί-. 

25 αἷς. ζούλοριαι δγρικίψαι () λόχον, ὁ Οὐκ ὀρέχο"). χκαϑοπερ γὰβ τις μεταξὺ πίνων 
οὔκ δὺ ὀϑάοῥιτο δγρικόνψαι, κἀν ὁτιοιω τις ἐπαγίένληται "οὕτω καγῶ τὴς κάλικος ἔχιλᾳ- 

(όμϑνος τῆς Ἰαὼ μα ῆς Τῷ δεσμωτηρίου {7} ΠῚ Χριφὸν δεδενϑῥων, οὐ δυώαμαι πειύσε. 

οϑαν, οὐ δχυύωμκαι σιγῆσοφ. Εἰ γδῤ αὑτὸς εν δισμωτηρλῳρὸ εἰν νυκτὶ Οὐκ ἐσίγησον, φυν' 
εν μαςιξιν, ἐγὼ σιγήσομαι κα ϑήνϑρος ἡ μόερι οὔσης, εἴν, πολλνὴς τῆς ὀϑέσνως Φϑεηόμϑνος, 

30 Τὴν δεδειῦμων, ἦν με μαςίγωυϑῥων, ΣΙ ὧν μέσῃ νυκτὶ Τῷ μὴ παϑέντων; ὼὡ παῖδες ΟΥ̓Χ, 

χωϊξιάμα ἐσίγων ἐν χαμένῳ καὶ ὧν πυρά" καὶ ἡμιῆς ! σία αἰοεινο θα, συγώντες ; ἰδωιδμ δὼ ὰ τῷ.» ἢ δὲ- 

αγᾷν, ἐν αἰ. σμωτήφιον. ἐδέϑησαν καὶ -νζᾳεϑα, δλλ᾽ θύϑεως καὶ ἐκ πεδλοιμίων ἐδιεἰκψυὴο, ὅτι σζρι ὅ- Δω»». 
αὐπαρρν . μδηροι χα)εη9α!, Δλλ᾿ ὡς Εἰς ὃ ἐσμώτήειον Εἶσαι. “ὦ )» διεσμιᾷς (ὃν; μέλλονζας Φλν- 

γίφεοϑαι ;ἐδιέϑησου,καϑὼς Π χυλος, (ἢ ποδὰς καὶ χζοριε,ἐδιεϑησαν κ( Τ᾽ πσώτα θυμοῦ, ἢ 
433 75} ὀκᾷιος Εἰς τίω ἐσωτέραν ἔθελε φυλοκίω, ᾧ ὧν Ὀκὶ πολὺ καζῶαι τίω κα μοΥ 

ὠκέλθυσεν, αλλ ἴδωμνδν ταὶ μ᾽ ζαῶτα. ὑμνοιώτων ἐχείνων ἐσείετο ὦ διεσιιῳ τήρμον, 

χὐμιοε ὀᾧ ὀύεωηθησαι αἱ ϑύ σφι" κὶ τώτων ὑμψοιύτων ἐλύϑη ζᾳ δεσμα 'ὼ “ἦΨὝ πεδῶνὶ ΟἿ χειρων. 
ἰροίν ανεῴηϑη ὦ δεσκιφτήσλογ,ξ αἰνεῴηθησαιν αἱ ϑύσαι τὴς χαιμίνου. δρόσος δ) πνϑυματος δὲό- 

δα σύειζων. ἀλλ᾽ ἑμὼς πολλαὶ με ΡΣ , Οὐκ οἶδῳ ποῖον Εἰἴπτω χοσϑέν, ποῖον ὃ δούτερν. 

᾿ανεζεν πολ- 40 δ 9, Ῥαχαλαί, μη με τάξιν τις αἰ πουτείτω. πολλὴ γὸ ν συγίδνεια, δὙ πραγ μῶδ.. ἐλύ- 
μια τάδαντος θησαν (() ( μυδεϑευϑύοι ἀδοῖς, ἃ ὅιφε ἐχαϑέυδον. εἰν ζρυῦϑαι αὶ ἀντὶ τύτυ γέγϑνεν ἕτερόν πων" ᾿ .-» ! » . Ὁ φυνῳ , ! 1 ͵ ἃ φεὐῤῥέ, τὶ. κατεκανσαν( ἐμθαλοντες ἀῤφις. αὐλλ᾽, ὅπερ ἐθουλθμιζου Εἰπῷ, Εἶδε λελυνϑύυς, 

ἡ πυδοσέπεσνν ἀὐζις ὁ βασιλάφ᾽᾽ ἤκουσεν ὑμιψοιωύώτων, ἢ τέασωρρις ΕἾδε αὐδεπατοιώζα, 

ὼ ἐκαίλεσεν ὠδθις. καϑεύπερ δζυ 9. Παῦλος Οὔκ ὄξηλϑο, χαιτοι διυυα νϑμοον ἕως ὃ ὀμῷα.-. 

Οἰεγίο, τοι, 3. ΥΥΥ λιὸν 



Ῥοωμια α. 

ΨΔΜη.8. 

Δ΄γ.. 

Πραξ. “Ἀν 

Ἡραξ ὁ λῷ 

408 ΧΡΥΣΟΣΊΤΙΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
λῶν ἐκοίλεσεν αὐτὸν, κὸ ἀξηγαλι, οὕτως συυδὲ (ὦ τᾷ παῖδες ἄξολϑον, ἕως οὗ ὁ ἐμβαλὼν 

ὀξελϑῷ ἐκέλδυσε. οι τὸ τάτυ παιδοϊοββα. ; Μη ̓σθύδαεν ῳ τοῖς 15 ἐπα γωγοῖς, μ"σὴὲ 

ἐπείγεοϑαι οὖν τεῦς ϑλίμψοσι, μήτε πάλιν λυύντων ἐμμένειν, αλλ (ὗν δὴ “σρλσέπεσε (ὺ 

»» Εἰσελϑὴν ἐδυώύατο, ἔνθα ἧσαν (2 ἀγιοὴ) ἐκφοςὃ ἢ ἀσϑὸς τίω ϑύξαν ἐλϑὼν,ι ἔφη. οὐ ̓ γὼ 

ἐπλμᾳ ἀπουσελϑῴῷ Εἰς δεσμιφτήφιον Ὁ ἐνδὸν, ὃ οπτέρ αὑτοῖς ΟΥ̓ τῇ πυρθς κατεσκύυα- 
σε. καὶ δία μοι πὰ ρήκίατα. ὧν φυσι, κύριοι, π μεδιᾷ ποιῷ ἵνα σωϑώ ; ἐκεῖνος οὐ μ᾽ το- 
σαύτης ἅ ̓ταπεινοφροσώνης, Οὔκ. Ελοιῆον ὃ φωνζω ἡδίω αἰφηῆκε᾽ Σεδρα χιδισαὶκ, Α(δε. 

ναγω", (Ὁ δούλοι τῷ Θεοΐ τῷ ὑψίςου, ὀξέλγετ, ὦ δυῦτι. μεγάλη τιμα" (ὦ δούλοι τὸ 

Θιού τὸ Σ υψίτου, ἄζελλατε, ἡ Ὁ δεύτε. πὼς ἀξέλθωσιν, ὦ ὠ βασιλεῦ, δεδερδμρυς ονέδαλες 

"πω πυρὶ, τοσῦτον οὐεγθονισειν τῶ πυεὶ χέδον. Εἰ γὸ ἀϑαμαντιοι ἦσο. Ε] ΝΣ ὕλαι 

μευ τόν ν»τὸν ὑμάνψου λώϑντες ἐκᾷον ὡπϑωτα οὔκ αἱ ̓ἀπωλο; δὰ ὅτὸ ζ δῶ ἰσώϑησοιν, 

ὅτι ὕμνοιω. ἠδιέαϑη τίω πσξϑϑυμίδυ αὐνδῶἶἌ ὦ πῦρ," ἠδιῴαϑη ἃ τίω ῳδύω τίω λαωμαην 

ἐχεύζω Χ ὑᾷρὺ ὑμψοῖς. πῶς αὐζοις καλάς; πσολλαϊων Εἶπον, Οἱ ἪΝ τὸ Θεούτϑ υ- 

Ψίνου. τοῖς γ»οῥτῷ Θεοῦ δούλοις πϑώτα δυωατά. Εἰ [γ αγιϑοόπων εἰ εἰσὶ δοδλοί τινες, ὦ 
ἐὶ τοῖς ἐκδίνων οὐχ ἡηον ἰρώύοισι ἐ χεατύσι ἢ ὁ ἀζο τοίην), πολλῷ μᾶλλον (Ὁ ἢ Θεϑ δούλοι. 

τίω νδις᾿ζωυ Φωνίων ἐκαίλεσεν. ἥδε τϑύτῳ μαλικα Ὁ λακόσων αὐτοις. "κ ν᾿ ὕω δούλοι 

τὸ Θεοῦ οϑῥωσιν, εἰ εἰς πῦρ ἐνέδησοιν. οἷν ζω αὑτοῖς ἑτέρφι Φωνὴ ζωτις ἡδίων, οὔκ ἀρ εἰβα- 

σιλ. ἧς αὐςδν ἐ ἐκάλεσεν, σέ θὼ, εἰ τὴς οἰκϑυμδῥηφς δεασυυζα, οὕτως ὁμ᾿ αὐτοιρὶ ἰνφρονο, 

ὡς ὅτε εἶπεν, (Οδύλοι τὰ ἡ Θορύ τι ῦ ὑψίρου. καὶ τί [ λαυμαίξεις: ; τῇ ἢ) μεγάλῃ πόλει, 

τῇ ἢ κεατεσῃ τῇ τῆς οἰκϑυρϑέης, αὶ μέγα φρονόσῃ ἐφ ̓ ἀξιωμᾳ σιν, ὡς αἰγτίῤῥοπον ποὺς ἀξίαν, 
μαλλον ὃ πολλῷ ἡ μέζον," καὶ ἀσυγκρίτως μῆζο καὶ αἰ το ατείας αὶ βασιλείας χρ τῆς ΦΦ-- 
χοπὶ τῦς οἰκύμϑῥης, ὁ Παύλος τϑτο τέθεικϑ γφάφων Παῦλος δούλος Ἰησοῦ Χοιςού, (ὦ δού. 

λοι Θεῦν ϑύψίοου, εἰ ἰγὸ τοσαιύτίαυ, φησὶ, ποιζν.} απουδύωυ, ὥςε δούλοι ἐῃ), πόϑτως τάτω 

πείσομϑμ αὐτούς δροι τοίνιω καὶ δ εὐλα(άλω ζ παίδων. εἰκ ἡγόμανδηξ ,οὐυϊὲ ὡργϑηῷ, οὐθ 

λύτ{πον, ΝΥ ἄξιλλο. εἰ ἰγὸ “μσεῖλυ ὁ ράγμα ι ονόμαζον, ἐμπεσεῖν ἐἰς τέων καίμένον, 
κν ἡλγηᾷ «στῦς ἡ ἐμδαλότα. γε ὃ ) σγοϊὴν τούτων Ἐ ᾿ ἀλλ ̓ὡρὸξζ εἰὐτυ; «σδοΐοντες : ΠΥΡᾺ 

ὅτω «ρεοήεῷ,. ὰ ὃ ἰδὲ δ ἡλίκ Φησιν 9 σοῦ φήτης, τ. ὡς νυμφίος ὠκπορβιόμϑρος οκχπα- 

σοῦ ἀὐτιὶ, Ὁ’ ὼ κὶ αὐδὲ τυίτων εἰ εἰπὼν τις ὐκ δὼ αἰμείρτοι, πώς; ὅτι τῶτυ δὲ Ὁ ὕτως (ὐκπορϑυομά- 

γα ἐκέγοι τὸτο λθμασεύτερον ὀἰζοπορεένοντο. ὧι ἃ ἌΣ ἀξεπορεύρτο Υ̓ οἰκαμδμίωυ φωτίζων ῷ 
αἰοϑητῷ φωτί, ὠκῴᾷνοι" δ τΤ' Ἢ οἰκυμϑμίω φωτίξοντες ἑτέρως νοητῶς λέγω. ὅζω ̓)ὺ αὐυ(ἂν εὐλίως 

αἰ αταγλα ἐπεριπεν ὀβασιλάς ζωταε ἔχοντα ῥήματα" Ἡρεσον οὐγαντίον ἐμοό τα τὰ ση- 

μῴζαξ ᾳᾷ τέρᾳζῳ, ᾧ ἐποίησεν ὁ Θεὸς διλασαι " Διμῖν, ὡς μεγειλᾷ Ἂ ,ἰλωςφ. ὡς λομ- 

ποτέραν ὄξηεσοιν ἀφιέντες αἀκῖινα, φαιδρομ' (ἔ δ ὅστων " οὖν αὑτοῖς τοῖς 'ς χωείοις, μάλιρα δὲ 

πϑυτο ρὺ ὀκταϑέοῦαι διυαιϑδέίω ὙΕῚ ἫΜ γραμιμέδ ΡΨ βασιλικϑῦ, ὁ λῦσαι Ἂ πὸμ-- 
Ιν.! 

ῖο 

4] 

10 

Ἀ- εἰ πίω" 

χῴμιγεγ, 

Φ πηϑοι, 

“' ὑμὴν» 

ταχου “πεταρδμον σκότος. ἀξέλϑετι,ὁ δεῦτε. Οέκ οκέλδνσ σξέσαι τέων κα μένον κι 35 γι κυρ ιδη 

ὃ τότω μάλιςαι αὐτὃν' ἐτίμησε, πιφεῦσαν δι διωυησον.) μὴ ᾿ μόνον ὑδὸν αἰξεπατῷ, ὁγα; 

Ὁ χαιουϑύης αὐτὰς ὀξήοῷν. ἰδωμϑρ 5, εἰ δυκῴ, ἡ τὸ  δεσμοφύλᾳ κὸς ὡ; βήματα: : Κύριοι , 

τὶ με διᾷ ποιήν, ὕα σωθωΐ, Ἱ ὥωτης τὴς Φωνὴς ἤδιον; ; αὑτη σκιρτῶν ὶ ἀὐέλες ποιξ. ἥα, 
(υτίω αἰχφύσῃ τίω φωνίυ, ᾧ δίῶλος ἐλϑετοὺ οτὸῦ Θεν  μοιο μή. ζωτίω πὲ Πέ- 

ᾧ» ἐλ ̓Ελ9ν τίω Φωνζωυ ὦ τα τίω ϑέρχίω πις΄ θύσαντις. τί ποιήσομϑῳ, δα σωϑαί-. 49 

αϑρ; ἡ 2, φησιν αὑτὸς; Πις΄θύσωτε, ἡ βατὔ)ϑητα. ἡδέως αὐ ὁ Εἰς γέειναν οὑνέπεσεν ἢ 
Παῦλος ὦσε ζωυτίω αἰκούσαι τίαυ Φωνίωυ οὐ ΡΑἸουδαίων, δὶ ἐχιϑυμίαν σωτηρίας ἡ ὑ- 
πακοὴς αὐ, φροιδί " ὦ πϑΐ αὐτοῖς ὕλιπρέπει, οὐ αἰϑεργάξεπα. αλλ ἰδωμὸν τὰ 

μα Φᾳ. ἕν ὁ λέγη, ὕια σωϑαδ, αἰλλαὶ τρ ανοτέρρ. πάσης φωνῆς αὐτῳ ἡ λδασκαλία 
γ425)0. 

“ἍΜ «ἐπλμησ 



ΕΦΕΣ, ἘΠΙΣΈΤ. Λογ. 8092 γεὺ δι. 
γέρνν. ἐ γὺ ἀθέως . κπρυξ, οὐ σ᾽ ὅται κατηχυνϑίοαι, χαϑώπτρ ὁδισμοφύλαζ. ἐν 
λᾷ τί; [, αγακηρύῆιει ῷ. Θεὸν, ὁμολογεῖ Γτίω διωύαμο. Ἐπ᾿ ὠληϑείας οἴδα, τι ὁ Θεὸς ὦ υ- 
δ, αὐτὸς ὅ91 ὧὌ 9εῶν Θεὸς, καὶ Ὁ Κυρμος ὟΝ κυρίων" τι ὁξαπεφήλε ῷ ἀξ λον αὐτοῦ, καὶ 
ἐῤῥύσατο ὑμας πο τῆ καμίνου, ἡ" τί Ωᾷ; τοὐχ εἷς δεσμοφυλαϊξ, ἀλλα'  πολ- 

4 λυὶ κατηχοιζῦταὶ “19 Υ» γφαμιμῖν ἿΜ βασιλυόν, αἰ 4" τῆς γεας ἣὮΨ πφαγμῶν. δτί 
ΚῚΣ Οέκ αὖ "ἐγ θύσατος 4 βασιλάᾳ, πὸμτὶ “που δῆλοι, υ ἰγὸ ω "θέλησε τοιαῦτα τοῖς αἴχμα- 

λωτιοϑείσι εὗρτουρῆσαι, σϑοδ ἰωῖ αὐτῷ Ἑκαταξαλῷ. οὐκ ἐδ ἡϑέλησε τοσιχύτης ὀμοίας δὺ.-- 

ξὴν λαῷ. ὧτε Εἰ μὴ πολλὴ τῆς ἀληϑείας ἡ αἴξεφανεια, οὐκ ἐν Οιαύτα ἔγραψε Ὁ) το- 

σύτων δόντων. ὀρᾷτε πόση '“Ψ' δισμων ἡ διιύαμερ; ; πόση τῆς ὑμνῳδίας τὴς ο, ϑλίᾳ 

ιο ἡ ἰαύς: : Οἷς ἐἰπηηϑρέυσαιν, Οὔον' ἀἰέπεσον,ὄνλα, τότε μᾶλλον ἦσαν σφοδροὶ, τότε πλείων ἡ 
πεϑϑυμία, Εἰκότως, ζτα οὐμορσιν. ἐπι ἐν αὐπσολείπε,). χα μ Ιὼ δ τῳ ὅμως 

τηείῳ Ὧ) δεδερδβοι ἐλύϑησαν, ὦν 5 τῇ καμίνῳ (ὦ ὀμιρἀγόντερ: χατεχβησρον; ἐχϑτοιγα ἐ 

τὸ} γ βασιλέα, τῷ τίτο παϑψν. . ἐγὸ ὧ δλοσμοιώνες, Οποὲ Φ ἐμίαλλοντες τοσΌ τοὶ ἡλεύν 

ὀκολθθων τῶτο “μμέοϑαι. τίνος δὲ δζζυ ἕνεκεν κεῖτο ἀπώλωτο; ὠζδὲ πολλὴ τις λρ"ά τῆς 
3 εἰφιζολογίαρ, αἰσεξεῖς ῬΎΤΙ ἦστιν. διο' τοῦτο ῳκογο μι», ἵνα δάχϑη. τῷ πυρϑς ἡ ἰρώς, κ᾽ 

μεῖζον ὃ λαῦμα γ05.).. Εἰ ̓  ὧν ἐξωύτω κατέφαλν, δ ὡς Εἰδὸν Εἶχε πῶς αἰπαϑαις ἐδεὶ- 
κυ ̓  ἴα δηλὴ λ...)» ἡ τῷ Θεοῦ διώαμις. ὦ μηϑαὶς ϑαυμαζέτῳ, Εἰπὸν βασιλέα ον πό- 

ξατῷ δλεσμοφύλοιχος ἔϑηκα ὄγὰ ἀὐφ' Εἰργαστοτο. φυγεῖν δι ὥ' ὀκείου λαμιασφός- 

τερος ἐω. ἀπώνόντο "ὃ ἀμφότεροι. αλλ ὑὐῆτερ ἐφέωυ, ὅτι ὦ πὼς ϑλίψασινὺ ὄντες (ὦ) δί. 

20 χϑιοι, τότο μάλιςἐἰ Ε ἰσι στοοδρότερϑι, στὸ οὐ “εσμοῖς ὦσι. ὃ χι ὄρ Χοιςον τί παϑεῖν, 

παῖση ς φὐθαμυλίαι ἥδιον. βύλειϑε αἰπυυμνήσω ὑμας ἃ ἐτέρφυ διεσμωτηξίου ᾽άγανγ.- ᾿ 
χα ον Ὥστ τῆς ἁλύσεως ὥυτις ἐφ ̓ἔτερον ἐλϑεῖν ν σδγεσμωτήριον. ὃ ποῖον βουλεοῶς; ὦ τῷ ἣ 
Ἱερεμίου; ̓  ᾿ δ τϑ Ιωσύφ; ἡ ὦ ̓ φαΐνου ; ΙΝ τὴ ἡ Παύλε αὐλύσει. πέσα ἀγέῳξο τῳ) λόγῳ 

σγισιαιψτήεια, ὁ Ιωαΐνου βύλεωϑε; ἐδεϑεὶ .} ὧξ ποτε ἐπὸν Χολεὺν καὶ ὁ πντῦ Θεοῦ νὁ. 

39 μεν. τὶ δέω; βίρφι ἡργή οἰ Φῳ τῷ σγεσμωτνείῳ ὧν; θχὶ ἢ ὠκείθον πέμψας ᾧ Οἱ τὰ ν λεσμωτη- 
οἰου ἔλεγε τοῖς μαϑητεῖρ. αὐτοῦ, Πορβυϑώτες ἐΐπατπ τῷ Χοις ᾧ,σὺ Εἴὸ έργεϑμος, ἡ ἢ ἐ- Ματϑ,ι4.γ9 

ΤῊΣ πτερὸν ασοϑσδυκώρμϑρ; αὶ ὀκει Τῶν ἀφᾳ ἐδίδασκον. ου ̓ γϑ δὲ ἠμέλει. " δλν ᾿ Ἱερεμίας ὑχὲ 

χῖν᾽ “πὐρεφήτέσε «αἰϑὶπτὸ Βαξυλωνίυ, πάντα τὰ εἰστοῖ καὶ Ὄ ὀκεῖ ποιών, τί" ὃ ὁ Ἰωσήφ: ; ὀχὶ 

τριαχρδεχα ἔτη ἐδιᾷ δι; αν ὄμιϑε Οὐδ κε. τὴς ϑρετῆς ὀπελβλετο. τι ἐνὸς Εε:- 

40 πῦντίς σγεσμοις, κουταπαυσομϑῳ τὸν λόλϑν. ἐλιϑυκὶ ὁ ὁ  δεασύτης ὸ ἡμέτερος, ὁ τίω οἰκυ-- 
εϑύζω. λύσας ὮΜ) ἀεϑοτυμῶν ᾿ ἐδέϑησαν χῶρες αἱ μυρία ἐργαισείμϑμαι καλό. Δήσαν.-- Ματθικειγζ. 

Ἤς ΝΣ αὐτο, Φησιν, ἡγαρον ατδὸς Καϊάφόν, αὶ ἐδέδετο ὁ τούτττα, δα ματουργήμᾳτα 

ἐργασείφϑμορ, Οὐ. Οὐνοοιῶτες, μιδέποτε δυχερφίνωγδι, αἰλλαὶ καὺ νγεϑώμϑυ, 

λρύρονδι" καν μιὴ ἐν τοῖς σδιεσμωῖς ὥρϑυ, ὡς (ἀωδεβεμϑροι ἡ] καρ θα. ὁρῶς ὅσον ἀ:-- 

34 γαϑὸν ὁ "Δοσμέρ: ζφῦᾳ πάντα Εἶδότες, χήν “ἠαπίμπωρϑν ὑπ πάγτων το Θεῷ, ὧν 
Χοεις ᾧ Ἰκσύ τῷ Κυρίῳ ἡρϑ. 

Λογ.θ. : ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΥΝ ΥΜΑ͂Σ ΕΓΩ, Ο ΔΕΣΜΙΟΣ χὺς ὅν 
ὦ Κυρίῳ, ἀξίως «ξιπατῆστη τῇ τῆς λήσνως ἧς ὀκλύητι, » Μετάπά- 

40 σης ζω πενοφρ»σιεών ᾧ πραότης, κῷ ̓μοχρολυμίαρ, ἀνεχριϑμοι ἀλλήλων 

ὡ αἰγάπῃ, .3 Σπουδιίζοντερ Τηρεῖν τίω ἑνότητα τὸ πγθύματο ὧν τῷ 
(ὐωδιόμῳ τῆς Εἰρίωης. 

Οἰμιγίο. ΟΠ. 3. ΥΥΥ 3 Απεδείηϑη 



Χο δι, ϑι1ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ἄν Πεδιείγϑη τὴς αἰλύσιώς τὸ Ποαύλῃ ἡ ἰομὺς κϑὶ μεγείλη χα σημείων 

κ} λαμιασοϑτέρρ. οὐ μα τίου δών ἐγζωθοα, ὡς δοικε, ζω τίου πγο9-- 

ᾧ Οαλλοται, συν Εἰκῃ, αλλ ὡς μάλιςα δὲ αὐτὴς δυσωντήσων, καὶ τί 

πατῆσαι τὴς κλήσεως ἧς ὁκλήϑητε, πὼς ν μ(᾽ πάσης ζαπαινο- 
φροϑσιωώης, κΦ' ῳραύτητος καὶ μακροθυμίας, λύεγθοϑμοι αἰλλήλων 

οὐ ἀἰγαίπη. οὐχ ἁπλοῖς τὸ δέσμιον ἐ), καλϑν, ἀλλα τὸ δζᾳ ΧΚολτόν. ὅχρὶ τῦτό φησιν, ὁ 
δέσμιος ἐν Κυρίῳ, τυτές!, ὅζρρ Χολφον. Θοοὴν τούτον ἶσον. δαὶ μάλλον ἡμας ἀσεσυρᾷ 
ΤῬΜαχοόκειψϑῥων κἡὶ ἀλεσις καὶ πἰϑεασῷ, καὶ ὀρ τιπασεῖν οὐχ «ἰσσορδύουϑρ, ΩῊ ἑλκόμθα, 
καὶ ὠκοντες, μῶλλον ἢ καὶ βου λόμϑροι καὶ εὐχόρϑμοι. καὶ Εἴθε αἰ πὐδϑὲ τῆς αλύσεως 

Παύλν οἰ ϑλέγεοϑαι ὦ, 'δλαὶ μὴ νουρκήσητα. {τι γὰ} ὀκᾷο Οἰπεῖν βούλομαι ,ὃ 
πολλοὶ ζητοιωτές Φασι᾿ καὶ Εὖ χαλόν αὐ ϑλίνψᾳς, πῶς αὐτὸς Ὀστολοηϑύμϑμος ἀσδὸς ῷ 

τρρξ. κειν,. Αγοάππὸν ἐλελν,  Εὐξαίμών δ τῷ Θεῷ, καὶ ον ὀλίγῳ, χαὶ ἐν" πολλῷ οὐ μόγον σε, 

'δμαὶ χαὶ πϑρίζᾳς τοὺς ἀἰχουονζῳς μὰ σήμερον δμέανϊ, τοιούτους, ὁποίος χαὶ ἐγώ Εἰ μι, πϑ δον] ὸς 
5, δισμδὼ τύτωνουχ ὡς ἀπτάυκτον τὸ ποράγμα νομίζων, ζώτα ἔλεγε( μὴ υὐνοιτο) οὐ γὸ 

ΔΕ] ᾽ 

δὐ γε ἀπάμκ] οι ων ,ὠκαυχᾶτο Ὠἔᾳοτεῖς διεσμοῖς, (ἢ: φυλαχοὴς, ἐχὶ Κ ἄλλαις ϑλίψψεσι 

Αι χορ. 3. 4. ὅσῃ, δ" γράφων ἔλοϑυ, Ἡδιςξα καυχήτομαι ἐν ζαῖς αἰ οϑτνοίαις μυ. 'φλα τἰ , τῶτο ἀύφ' 

«. Κορ. γ'Ά. 

Βόι. 1γ1γ. 

διδασος., "" 

τοκρίδδλον ,ω μαγαίλᾳ ἡγοίοαα ῳᾷ δεσμά . ὡασερ δ) Κορ,νϑίοις »φάφων ὑλεγε' Γα΄.- 

λα ὑμαῖ ἐπέτισά, καὶ βρωίμαί ϑπω γὰ ἐδυωαιϑε) ὅτω δ κὶ ἐνζωῦϑα, οὐκ ἠδιώδλυτο ὦ. 
κούσωι ὃ χάλλος, σϑ οῖδ (Ὁ) κόσμον, συν τίωυ ὠφέλει δὲ" δεσμών. αἱ α' τῶτό φησιν, 
ὀχτος δισμδ τϑτων. τοῖς μϑὺ τοι Ἑζρᾳίοις ἐχ ὅτως, ἄλλα. θρήνει (μωδιδέον, τοῖς 

διδερϑμοις. οἱ οἱ τῶ ᾧ αντὸς ἔχαιρεν ἘΝῚ τοῖς σ)εσμοῖς, ὶ ἐδεσμῴτο,ὺ μα ΔΜ δεσμω- 
ἫΜπηὠπήγυτο Εἰς φυλᾳκῶω, μεγώλη τὴς “λύσιως Παύλυ ἡἰούς, Ὡὗρκᾷ ὀρτὶ πϑρτων 
τούτο ὃ ϑέα μα, δεδενδμονὶ δ4ν Παῦλον κ᾿ ὄξαλομνϑρμον Ὡστ τὸ δισμωτηθάου. διεδιεμδμον -- 

δεῖν ἢ ἐδὸν κα ϑήνθρον, ποίας ἡδονῆς τοῦτον μιᾷζον τίνος Οὐκ αὐ Διμήσοι μι ὃ πράγμα: 
ὑχ ὀφίτε εἶν᾽ βασιλέας, τοιξ' αἰ πυάτοις Ὠχὴ ζβύχρις Φερομϑμοις, χαὶ γουσοφορϑνζᾳε, 
ὦ ποιχὶ δορυφορϑυζως πόρτα ἐχονζα χουσαι γυστω ᾳᾷ δυραται χρυσᾶς ζὰ «ασἰδας; "ου- 

σὰ ἴῳ ἱμάτια; ἵσταοις γουσοφθρϑις ; πῦσον τῆς ϑέας ὀχείνης τοῦτο τερπγότορον; ὦτα δὼ 
ἠυξαίμδιυ Παῦλον ἰδιῴν ἐκ Ἐ δισμω)ηρλου «( Μ' ϑεσμω!δ  εξιότα, ἢ μωρλάκις ὀκεῆνς 

μ( ὁ δορυφορίας κείνης αὐ ραπεμπορϑύους, πόσυς οἴξοϑε οἰγίέλουις πσοϑηγείοϑαι εἰστν, 
ὅγε ἐΐζηγνατο ὕτω ; ἡ στ οὐ ψεύδομαι, ἐπό τινος παλϑιαξ ἱξοοίας ὃ πράγμα ὑμῖν ποιή-- 
σῳ φάμερθν. Ἑλιοσαῖος ὁ πσοοφύτης, (άχα ὃ ἴζε τὸν ὀῤδρα, τῇ βασιλέως Συρίας ὠκπε- 
πολθῥίφύϑμου “πτοϑς τὸν τῷ Ἰσφαὴλ βασιλέα, καιϑήμϑμος ΤῸ ἑαυ, ὠπόρμτα, ὦπερ ὀκᾶ- 
νος ὦ» τοῖς ζαμείοις (Τ᾽ Μ χϑινωγοιιύτων αὑτοῦ τῆς γνώμης ἐξουλεύριν, (Εἰς μέσον ἐἰξέφε- 
ρα ἀχυρες ἐποίει τῇ βασιλέως ζῳς βουλοὶς, (ἱὐπόρροτω ανοϑλέγων, ὁ οὐκ αἰφιεὶς Εἰς 
ζ παγίδας, ὡς ἐκᾶνος ἐτίθ4, ἐμιπεσεῖν. ἐλύπει τἴτο τὸν βασιλέα, ᾧ αἀϑυρϑῷν, ἐν ϑὐἶπο- 
εἰᾳ " πολλὴ καθέςήκει, Οὐκ ἔχων μαϑεῖν τ ὀκφέρϑντα ἄπόμτω ἡ Ὀχιξουλέύοντα, ἃ 4; 

μηχόμας ἀἰχυρϑιτα ζῳς τότυ. ἰπορϑιῶτι τοίου αὐτο ὴ τίω" αἰτίλν ζητοιῶτι Εἶπέ ἴις ΤἶΔ 

φησι; ὐθαχαλώ δίυ ὑμας ἐγαὶ ὁ δέσμιος ον Κυρίῳ, ἀξίως οἷϑι- Ϊ 
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αἰ- ρἀασιςῶν, ὅτι δὴ «σοϑφήτης Εἴη τὶς Ἑλιοσάγϑς οὖν Σαρδϑείᾳ χκϑήρϑυος, Οὐκ ἐών ἐςί.. 49 

ναι τίω τῷ βασιλέως γνώμζυυ, δλλα πόμτα ὠκφέρων. ὄκφνος ἢ οὐγόμισιν θὐρυκέγαι ζὴ 

πὸϑ. Ουδν ἢ αὐρα ἀντ᾽ αϑλιώτερον. ὅροὶ ) δρ᾽ σγέον τί μῆσω “' λύδρα, ϑαιυμάσαι, ὧκ- 
“πλαγάδαι, Εἰ δο' τοσωύτίω ἔχει τίω ἰαμουυ), ὡς ἰπὸ σότων φα δίων κα ϑήμδιον, πῥζᾳ 
τα ὦ τῷ ζ(ιμιείῳ τϑ βασιλέως, ξυνὸς οὐπαηδλλοντος, Εἰδόνα τοῦ» ἃ οὐκ ἐποίησεγπαι- 

οϑξερωλεις 

4“(. «λήμ! 

"ἀρίαι 



ΕΦΕΣ. ΕΠΙΣΤ. Δογιθ. δι. αὐ δι΄ 
οξιωλεὶς ὃ ὃ. δὴ τὴς ὀργῆς Δυόμϑρος μὸ μονὴ, ἱπαίας ᾧὸ ὁπλίτας (ὑωταξαι, πέμιπει τ ατή- 

σῶν Τ' παρηφήτίω. ὡ)ἣ τῷ Ελιοσουίῳ μα ϑητής ππτπυλαίοις ἔπι τὴς πσφοφηπείας, 

Ὁ τοιούτων υἰποκαλύψιων μάἥπω χρινόνϑμος αἰξιούαϑαι. ἐπέφησαν (ὦ φρατιαἶται τοῦ 

βασιλέως, ὦ ως δησογτες Τὸν λὐδγα, μάλλον: ἢ τὸν “αφηφητίω. πάλν Εἷς ϑεσμοις ἐ ἐβμιτα- 

ς πῆομϑυ, ὴὶ τί παϑω; “πϑρτοϑεν ὧ ὁ λόγος ὕτως ὑφαίνε7). ὲ ἰδὼν ο μαϑυτὴς ἥν ςραπω- 

ΤΜ ζ πλῆλος, δξέςη, ὁ αϑέδοις κα! ! ἔνίξομος ροσδράμϑν ὦ διδασκάλῳ, τίω συμιφο- 
δον ως ὦετο, πηι λορὶ τ’ ᾿ ἀφυκζον ἐμιζιυση χίνδομνον. κατεγύλασεν ὃ ὁ ροφήτης, ὑπ 

οι ἀξια δΛέοις ἐδεδοίκει, ἢ γϑρήνοι ϑαῤῥῷ, ὠκῴνος 5 ἀτελὴς ἔτι ὧν, Οὔχ ἐπείθᾳ»», δλλ᾽ 

ἔπι “ἰαυὸ τὴς ὄψεως ὀκπλινδόμϑμος, ὡέκει Ὁ ῷ φόξῳ, τί δἶζυ ὁ  σδοφήτης; Κύρσμε,όμοι- δι Βασις 12, 

10 ζόν, φησι, (ἤν' ὁ ὀφθόμμμοις τοῦ σπαιδοιοίου υπεὐτο,ὺ ἰδύτω ὅτι πλείους Φ αἵ ἡ ον τὰν 

μετ τ. χα) ἄφνω ὦ ὃ 6695. δλθν ὁρᾷ» ὁ7τερ ἁ προφήτης ὁ ὦκοι τότ, ἵσισων πυρίνων, καὶ 

αρ μὲ ἮΧ γοιούτων ἰμπεπλησρδίον. τοῦ συν ὑπερ ἴω ,Εἰμὴη ) ἀπέλων φἴθαταξ. 

Οὐ" Ἑλιοσαίῳ να τοῦτ μόνου πεσαύτη ηϑρείπεν ἴα ξις ̓  ἐλῶν, πί (Παύλῳ; ; ποδῃ» ἢ 

ὁ φήτης Δα(ἰσὴ ἔλεγε᾽ Παρεμραλᾷ ἀγίελος Κυρίου κύκλῳ ΤῊ φοζουμϑύων αὐ - ἫΝ 
ὁμμι. λ).» 

ι4 τ. ἡ πάλιν Ἐπὶ χήραν ϑρρούσί σε, μήποτε «οῦσόψης “ὧδϑς λίγο πέδαω σα. ᾧ Ψλγμο ζ, εὖ, 

τί [λέγω ἀγγέλοις, αὐτὸς ὁ δεασύτες τὖτε μετ ̓ αυτι ἰω ἐξιόντος, ὦ ἰ γὸ δέπου ὦ ὦ Α- 

Θρραῖμι ὠφλνεν, κζῷ τ δ αύτοι οὐχ ἑωῆ, αὐτὸς ὙᾺΡ ἐπηήείλατο λέγων" Εγω φέμι δ ματ, κηιχὶ 
ὑμῶν. πάσας ζκ' ἡμέρας ἕως τῇ τὴς (τελείας τῷ αἱωδγος. ἡ πάλιν ὀφθεὶς αὐτῷ, ἔ ἐλέγε᾽ Ν" 

Μὴ Φοβού, λα λαλά ὑ «πιέγώ Εἶμ μα σύ, ᾧὶ οὐδεὶς ἐγηϑήσεταί σοι τῷ κακῶσαί σε, ἢ τιρρξ. ιν. 9. 

29 κατ' ὀμαυρ ἢ αὐτῷ ε ἐπόνει λέγων Θαρσιι᾿ ὠεγοὴ ὁ διοιδρ τύρω ((αἶὶ ἐμοῦ Εἰς Τερφυσεις γ ̓ ξ. “γέ, 

λήμ, ὅτω σεδᾷ κα ων Ρώμῃ αδρτυρῆσοι. αεἰ ὦ δ (ὦ γι λαυματοὶ, ὶ πολλὴς γέ-- 

μρῖσι Ἄϑϑιτος, μάλιςα ὃ ̓ὑτὸν ΝᾺ Χοισον κωδυουθύωσιν, τὸ δέσμιοι γύανται. χαϑεύεν 

Ὁ» φράτιωτης δυνώος ἀεὶ ὥ ἡ ἁπλῶς ἡδὺ λίαμα τοῖς ὁρῶσι ἌΛς μάλισα: ἢ στὸμ ἐςή-. 

Χῇ ῥ οἰ θατάῆν.) [χὰ αὐτὸν βάσιλέα᾽ ὅτω δὴ καὶ . Παῦλον ἐννόσοι, ὅσον ζωυ ἡ ἰλῷ ΌΧΙ 

29 δλεσμδῃι αὐτὸν διδεύσχϑντα,. ἐὕπτω τί μμταξὺ γε. "ιν ασελϑὸν μ᾽ γόημᾳ. ὁ μακάολος μἴδοτυς 

Βαζύλας ἐδιέϑη, καὶ «υΌς ̓ἰπὸ᾿ ὃ αὖ τὴς αἰτίας, ἀφ᾽ ἧς ἢ ἸΙωλώνης, βασιλέα ωὐδανομοιῶτα. 
ἐλέγξαι. ύπλοῦΝὋ ἐπέτρεψε τὰ δεσμὰ τειϑίωνωι μ τὸ σωμας νὰ ὃ σῶμα διεδις- . 

μϑύογ ζαφίώω, ἡ νι αἱ πόδα! χεῖται μ᾽ τὴς τέφόας , ὥσϑης τ ἀπῇ πῦϑος Ψ δ 

Χεισὸ δεσρδί. Σίδηρον διῆλθεν ἡ ̓ψυχᾳ ἀυτι, ὁ ὁ αηρεφήτης Φησὶ αἰδὸ τῷ Ἰωσήφ. ἠδὲ ψημιμδιαν 
95 αὶ γσαχκας τύτων "ἔλαίο πῴραν δἊ δεσμθε" δ λ ἡμφον ἰ δεσμούμίβα. Οὐδ τοῦτο ἥ 

«ὐδανῶ, κανοῦ. γι Οὐκ ὄντος. ὥϑλὰ σὺ μὴ δήσας χήερονδλαὰ δσον τῴωυ ἀζροιανιίσι 

χα ἀλλα δεσμώ, (ἢ τα μὴ φέρνντερ, ὦκῴια οἴσοισιν. ἄνϑυς τῷ Χοιςοῦ λέγϑντορ", 
Δήσατι αὐτὸ χέραος πόδας. δολὼ μὴ μοι» πεῖδαν κείνων λαίᾷῷ, τϑτων ἢ Ἵ δς- ματθ,κβ.ιν. 

σιϑν ̓ ὺ ἐμνπιληοϑίωαι Ἄμοιηο, 9 ζωτα ἐλολν" ἐ ἐγω ὃ δέσμιος ἐν Κυείῳ ωραια- 
432 λώύμας ; ἀξίως αἴξεπατῆσοι! ΤῊ τῆς κλήσιως ἧς ὀκληθητε, δ᾽ πάλιν, ̓ αιφόγου ἔχονϑυ ῷ . 

Χριφον. (ἀωντερε δὲ (ἐμυεχαϑισονήμας ἐ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἀθροιὲ οζξις, χαὶ μυρία 
ἐργασουμδμοις καχοὶ. μιγάλη ἡ κλήσιρ,κρο ΥΩ μιεγαίδιρ᾽ οὖν ὅτι ὧττ' ̓ὀκείνων μόνονδνλ᾽ 
ὅτι χα) ὅλὶ Τιαυζῳ, καὶ ̓ Οιούτω δότσῳ, πῶς δ ὅθν ἀξίως «ἄξεπατησοι μετὰ πασης (ᾳ.- 

πφοφοσωΐς Ὁ  ζοιοῦτος «ξίω; τϑέπατᾷ. “ϑτ Φρρετῆς πασης αἰ πούϑεσις. ἀΐ ζαττᾳ- 
40 νὸς ἧς, καὶ ὀνοήσης ὡς ὦ ων πῶς ὀσωϑης,αἰ φορμιδω πρξϑς Ὡρετίω λαμιβλύεις τίωι μγήμδιυ, 

ὅτε τοῖς λεσμοῖς ἐ ἐπαίρῃ, οὔτε ἀΐζῖς τούτοις οἷς Εἶπον, δλλ Εἰδὼς ὅτι Ὁ πϑῷ τὴς ἡδῥιτος 

791, συςξέλλεις στυύτον. οζαπιοφρων, τ ̓θύγνώμων διιύαπα ἢ) σὶ θὐχωρίτος οἰκέτης. 
τὶ ̓  ἐχῴ, Φησὶν, ὃ οὐκ ὑλαζερ! ὦ ὠκουέ 9 πώλιν ἀστοὶ λέμρντορ' Πριοσότερον αὐνὴνὴδν πϑύ- 4 Κοβ ὅδ. ξ 

τῶν ὁκοπίασα, Οὐκ ἐγὼ ἢ, Δ ἢ χαρις τϑ Θεοῦ ἡ ̓(ὠ ἐμωΐ, μεγά πάσης, φυσὶ, Ὦπει- “9 Κορ. “4.1: 

γοφροσυνης, 

τε τ αὐτῶ το τ 

σι σα  κα- οχἰ-. 
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νοφρϑσύγης, μὴ τὴς ἐν ῥήμασι, μηδιὴ ἐν πηράγμασι μδνοις, ἀλλα χαὶ ἐν οδὶ μα!τὶ χρῦ ἐν φϑεῖς. 
μαι" μὴ σοὺς τῦτον ἵ ταπτφὸς, ποῦς ὃ ἐκ ξιον θρασύς " πγοὶς πϑῤτας ἔσο ζῳπευγὸς, 

ΠΩ] , φ δ» ᾿ ᾿ ! " ͵ ἰο ἅ λ» “ 
καὶ Φίλος ἡ, καν ἐηϑρὸς, κἂν μέγας, καν μικρος. “τῦτο ζῳπιφοφροσύνη. χη ἐν τοῖς χϑζτορ-- 

ϑωμασιν ἰσοζαωπεινός. ἀἴκφυε γὸ τῷ Χολφοῦ λέχϑντος, Μακαίφιοι (ὦ «ωχοὶ τῷ πνεύμα - 
ᾧι, καὶ τῦτο σῷτον ἡιϑέντος. δ τοῦτο χαὶ αὖτὸς φησι" μετὰ πάσης ζαπφοφροσυνης, καὶ 4 

ραύτητος, χρὶ μακροθυμίας. ἔς! δ ζαπενὸν μϑρ 40), ὀξιω ὃ χα ὀργίλον αὐ Ουϑνν ὑφε-- 
'λος, πολλάκις δ γὶ αὐσποῦ τῆς ὀργῆς χατεχόρϑρμος, πόρτα ἀπώλεσεν. ὀῤεγθοϑμοί, φησυ, 
αἰλλύλων ἐν ἀγάπῃ. πῶς ὀϑέχεοϑαι δέω ἀτὸν, αὐ ὀργίλος ἡ, ὀμ" κατήχϑονς : Εἶπεχαὶ τ 
ὥ ποι. ἐν ἀγάπη Φυσὺ, εἰ Οὐ πλησίον, φυοὺ, ον» ὀύῤόγη, “πῶς σου λυέξοτα ὁΘεός; Εἰ 

αὐῶς (ὃ ὁμόδουλον οὐ φέρεις, τι οἷς σε οἴσει ὁ διασότης ; ἄνϑευ ἀμ" ἡ αἰγάπη, πώντα οἱςαῖ ὅ61, το 
αὐπουδείξοντές, φησι, τηρῷν τέων ἑνότητα τῷ πνεύμιατος ον τῷ ((μωδέσμῳ τὸς εἰρζιύης. δῆσον 
δἶω ζαὶ χεῖροις τῇ Ἐχιοικία, παλιν Ὁ χα λὸν δνομια ζοῦϑησεν ὁ δισμός. αἰφήχκυϑν νον, καὶ 
αὑτὸς ἡμῖν παίλινἐπέδραμε. χα λὲς ὠκῴιος ὁ δισμὸς, καλὸς ἢ ζὰτ  αὶ ὠκένος οὖσε τύτε τίκ- 
πέτα]. (ἰιώδυσον στέυτον ῷ ὠδιλφῷ ὦ Οιῦτοι ὥπϑρμτα κύφως φέρυσιν οἱ (ἀωδεδεψϑροι τῇ 

αἰγείπῃ. σαυτὸν ὠκείνῳ πτοήσϑησον, καικᾷιόν σοι. ἀμφοτέρων σὺ κύολος. ὃν γ δ δὺ κ5 
βουλύσωμαι ποιῆσοι φίλον, δυυυήσομψι μετ᾽ εὐκολίας, απουδοξοντες. δεῤωψεσιν οὐχ αἰ- 

πλώς, οὐον τῷ τυχόντος ὃ πράγμα 41). ασουδυϊζοντές, φησι, τηρᾷν τίω ἑνότητα τῷ 
πνεύματος, Ἴ{ ὅ21γ ἐνότης πγεύματος ; κοιθούπερ ἐν σώματι πγεύμα 91 τὸ πάνζᾳι, ((ωέχον, 

χρὴ ἐν τι ποιοί τὸ ἐν δχζρφόρφις ὃν μέλεσιν᾽ οὕτω δὲὴ καὶ νζωῦθοι. ὄχι) τῦτο τὸ πγεύμα 
ἐδὺ.9η, ἥα τοῖς δι χα  ζ ποις ὄζεφ ὀρφις διεςηκόζοις ὁνώσῃ. δ "Ὁ γήρων καὶ ὁνέος, ὁσπτθης 20 

καὶ ὁ πλούσιος, ὁ παῖς, ὁ ἔφηξος καὶ ὁ ὀῥὴρ, ὶ γωνὴ χαὶ ὁ ἀνήρ, χα! πᾶσα υ χϑξν τί “γύ, καὶ 
μᾶλλον, Εἰ σῶμα ἐν ἐὺ. ζαύτης γὰν τὸς συγίονείας πολλῷ μιίζων ὠκείνη, καὶ στλιείων ἡ 
αἰχρίδωα τὴς ἑνώσεως. ἡ γδῤ τὴς ψυχὺς (μυώφάφ αἀἰκριξεςέροι ὅ8)ν, ὅσῳ αὶ 'πλῇ καὶ μονο- 
εἰδὴς 31. “πῶς ὃ αὕτη φυλοίήεταρ, ον ᾧ (ἀωδέσμῳ τῆς Εἰρίωης. σέκ ἔςιν ὧν ὥϑρα ἡ 
αἰ φσασει ζιυτίω ξἢ). Οπου γοὶ ἔριδες ον ὑμῶν, φησι, ᾧ ζῆλοι,  ϑυχοςτισίαι, οὐχε (σρ-- ἐς 
κεχϑί ὀςν, καὶ κτὶ αἴ, ϑο.πον αὐθιπα τε; καϑούπερ δ᾿ ὃ πῦρ, στὸν ἅ ξηροὶ εὕρη ξύλαιμιον 
(αὶ πόῤτα ἐργάζεται πυρϑὲν, στὸν "ὶ ὑχρα;, " σγεῖδ εὐγεργεῖ, σδυν' συγκολλῶπαι ᾿ οὕτω χαὶ 
οὐζῦϑα. συν ψυχρῶν αὐτίω συσφίτζαι δυυλαται, ἵκαιφον ὃ ὡς ζχὶ ὃ πολὺ τῶν 
ϑερυδ. στὸ τῦτνυν ,ϑιω ὲ ἢ θερμότης τὴς "αἰγαίπης τἰκίεται. Ὑπὸ τῷὸ (ἀωδίσμου γῆς εἰ- 

ρἥρις βούλεται (κυδῆσαι πόῤζμςἡμαξς. χαϑούπερ γοῤ, φησιν, ἐδ ϑέλῃς στωύτον ἑτέρῳ 30 
ποϑϑσδῆσαι, ἀλλωροὺ διωυήση, ΔΛ ἡ δύ τῷ κακζνον σαύτῳ ποφοσδυσαι ὁ Εἰ ἐθέλοις δὲ- 

“πδλοιωῦ ποιήσω (ἦ) δεσμὸν, χοὴ καικφνὸν σοι ασοϑσδεϑίοσαι ᾿ οὕτω  ὠζϑα δλήλοις 
σοϑλσδεδέοϑα; βούλεται, οὐχ απλαῖς Εἰρίωευειν, σὐνδὲ' ἑπλώς φιλᾷν δνλ' ὡ πᾶσιν τὴ 
μίαν ψυχίω". καλὸς ΟἿ ὁ δισμές, τ ύτῳ τῷ δισμῷ αὶ δλλήλοις ὶ ἀσφός (ὃ Θεὸ (ω- 
διυσωρϑμεαντύς, οὐ ϑλίξει, οὐπιέζει ζιὶ διδεμδίας χῴρρις ζυΐ ὁ δισμὸς, δλλ᾿ ὀρίησι, ἡ ὧν 15 
εὐρυχωφία, καιϑίξησι πολλῇ, ὁ “)Μ' λολυμϑρὼν μάλλον εὐϑυμεΐοϑεῳ ποιᾷ. ὁ ἰρωρθς ὁ δεδὲ-- 
εδύος μῖν τῷ αἰοϑενούς αἰ αΚαςαζαω τὸ ὠκῴνον, καὶ οὐκ ἀφίησιν ὐπολέωϑαι" καὶ κ( Τ᾽ τὸ 

Παριμανῇ ῥαϑυμν πρϑϑσδεϑὴ, διεγείρει μᾶλλον αὑτόν. Αδῇφοργοῤβ ἈΝ αἰδῥφοῦ βοπλεύμϑμος, 

[ “Κοριφιζ. 

φησιν, ὡς πόλις ὀχυροί. ζυϊτίω τίων ἄλεσιν οὐνγ οδῶν ὀζρίφη μια κωλύσαι δυυΐαται, Οὐκ 
οὐρριὸς,οὐ γ᾽, οὐ θαίνατος, (έκ ἀλλο σεν, δλλαὶ πόμτων Ὧ] κρείων ὴ ἰουο»τέρᾳ. αὐτὴ 49 

αὶ οὐστὸ μίας τηϑεῖσα ψυχῆς, διώαται ὁμοῦ πολλοις' αἰϑελαῦᾷν. ἄκουε Ὁ Παύλν λέ- 

φρντος᾿ Οὐ φειοχωρφοϑε οὖ ἡμίν, φενοχωρᾷαϑε ὃ οὖν τοῖς αὐλώγχνοις ὑμῶν. πλατιώϑητει 
ἡ ὑμᾷς. τἰ δὴ δῆζυ τῶτοι λυμαίνεται (δ, δεσμόν; ἡμουτωνξρως, φιλαρχίας, δόξης, ἃ 
ἄλλων δ) τοιούτων," ̓ ϑώγους ἰὐοις᾽ ποιῇ, καὶ αἰ ακυώΊει. πὼς δξίυ, να μὴ ὀζακοπῶσιν: ἐα 

ᾧτε 

ἢκ. χαῦην 
οἷδ, 



ΕΦΕῈΣ. ΕΠΙῚΣ Τ. ΔΛογ.θ. 813 χὰ δι, 
Ὅυτα ὀκποδὼν ὄλνητα, ᾧ μηδ)εν αἰδεοχλὴ ΠΣ δα φθήρθντων τίω αγαπίω. ἀχϑυεγ)ὸ 
τὸ Χ ἐμτοῦ λέχνννος᾽ Οτὸν “πληδίωθη ἡ διομμία, ψωγήσιται ἡ ἢ αἰγοίγτη Μ πολλων. Ματῆςκδιιδ. 

| σϑοὲν οὕτως ὡνδρτίον αἱ ἀγάπῃ, ὡς ἀεδρσία, κὶ Ὁ οὐ λέγω τῇ τὲς ᾧῷ Θεὸν, δινλα καὶ Ὄ τῇ σὸς 

(ὼπ πλησίον, πώς δϊω ἃ ληςαὶ Θἐρμωυβύοισί, φησιν πῦτο, Εἰπὲ Μρι) πόρτως, στὸ δ ληςρι- 

μλέδοα 4 κῷ ζόσῳ γρίσωνται. ὀὐγδβὸ ον ἀὐθις, οἷς ἐν ὁ δζμνόμφνται, μὴ "ὧν νόμος ̓φυλάξωσι αν 
τι τὸ διαί ἡ ἑκαφίῳ ̓ἰπονείιφσι Ὁ δίκαιον, εὑρήσεις αὐ κακείιους ἐν πολέμοις ὼ μχαι. 
τε Οὐδὲ ἐν τοῖς κοικϑῖς τίου 6. ἰρέουζωυ δὴν εὐρᾷν. πὸρμταχοῦ5 ὃ ζυτίωυ ἣν εὐ ρᾷν, ὅπου δὼ 

(τ δικαιοσύνης καὶ ὦ Φρετὴς βιώσιν. δλλὰ τὶ πἰταντερφιςαὶ Εἰρμωυεύοισιν: ; οὐδαχός. λα 

τίνα βουλει Εἰπω; ; πλεονέκτης μ᾽ πλεονέκτυ Οὔκ ὁμ' Εἰρννεύστιέ σπυτε. ὡς Εἰπ μὴ 

ι ὀπνεικῶρ, 19 ἤσαν δίκαιοι Ἂ “Ὠπεκᾷς, κὶ Ὁ ἀδικέρϑμοι μὸν αἰὺ αὐδὦἋφ ᾧ διεασαίϑϑη αἱ "δ νος. καϑα- 

ὑλάνηοι περ Ύδ δυο ϑηρίων σφόδρα, πεινώντων, ἀρ μή τί Ἄμοιγ» μέσον ὃ διυυαί ϑμον ἐσ’ αὐἷμ 
αὐγόγωνδέεσαι, ἑαυτὰ κατεοϑίεσιν᾽" οὕτω ἡ ἐχὶ δΨΜ' σπἈ εονεκ δ, ᾧ ὟἊὋ Ἢ χακϑυ ἐδμε αὐ΄, ὧςε 

Ὁἕκ ἐνὶ Εἰρμωυίω ἐδ), μὴ ποϑτερον Ὡρετὴς κατορθωϑείση. κοζασκθυασωρδρ ὃ ἢ ὦ πόλιν, 

Εἰβούλει, πόμτων πἈερνεκ μ, κα ἡ ἰσοτίμιον, ὲ μηδες φερέτω ψῆφον τῷ ἀδικεῖαθαι,δυλαὶ 
ι: πϑρπες αἰδικείτωσειν. μ(ἢ δυωΐαται συφῆναι ἡ πόλις ὀκεύη; οὐδαυμιῦς, ὄδλα μοιχῶν ἴδ εἰ- 

ρίωη; ἰ ὥλλ οὐχέ ι θὐρήσειρ οεϑὶ δυο ὁ ὁμιωνοοιοζαις. ὧςε συ ον τῶτν αἡτίον παλιν ὦ ̓  αἰ γοίγτην 

ψυγάζωι. τῷ ἢ τίω ἀἰγάπεν φυγάδα ἄὔπιον, ὃ σληϑωυϑέωα; τίωυ λϑομίδν. Εἰς Ὲ 

φιλαυτίδῳ ἀν αἶτο, ̓  αἰ ϑιρῇ κα Χ αἶζα ὃ ο σῶμα, λρωνοῖ ὼ Δἰϑασᾷ. ὑϑα 8 Ὄετή, 

λλτω. ὃ εὐνλυτίον" ποι. ὁ  γὴ οναιῥετος, γοημώτων κρείων. ὥςε καὺ μιυνφίοι σιν ἐγ πε-- 
20 γίᾳ,διυύωντ᾽ δ ἐμ Εἰρίωικοί" ὦ πλεονέκται, καὶ δύο σιν, σϑοϊποτι διυνανται ἐ ἐν Εἰ- 

βίωυῃ τῇ. ὡςε ἐὸν ̓ἠφιήν ὦμϑῳ οἰγαυβότοι, ἡ ἀἰγαίπν οὐκ ὐἰπολᾷπε. οἰπὸ γὰρ ἰγοίπης καὶ ὃ 
Φρέτη, ̓  πὸ Ῥρετὴρ ἡ ἀγάπη. [Ἢ πώς, ὁ ἐγὼ λέγω. ὁ ὐγαρετος οὐ πσεσπιμᾷ χοῖμα- 

ᾳ φιλίας, ουσὶ ἐιϑησιχαικὸς ὅφιν, ΟΥεὶ αἰ δικεῖ ἰῷ πλησίον, οὐχ ὑδείζαι, φέρει πάντα »- 

ναΐως. στὸ τύτωι ἡ αἰγα πη 4 ἰωΐςαται. πα 'λν ὁ ἀγαπῶν, πόρτει ζαῦτα ὑφίραται, ὅτως 
5 ὀνλήλων ὅδ᾽ κατασκέυα ςκοί. ὁ τούτο ἃ μ ̓τεῦλεν δείκγυται, ὃ ὅτι Ὥστ » Φρετὴς ἡ ἀγα- 

τὴ . το ν Εἰπεῖν, στὸν πληϑιυθῃ ἢ αἰομία, ψωγήσοται ̓ αἰ γείτη, τῶτο ὀδνλώσι. δι 

ἢ ὀπὶ ἀγάπης ἡ ρετὴ, Ο ἀγαπαὶ ῷ πλησίον, νὸ γο μον ἐπλύρωσέ, Φυιν. ὧι ἕν 8 Βωμιιγ.η. 
δύο τὴ γ65, ἢ ἡ σφόδρα φιλικὸν ὶ ἐρώνδμων, ; ἢ σφόδρα. ογώρετον. ὀγὸὴ ὃ ὦ ἔχων, ἐξ ἃ ἀ- 

νώγκης ᾧ Ὁ ἐτερον κἐκ!η.)" ᾧ τοιυδρτίον,ὁ μὴ Εἰδὼς φιλῳν,ἡὁ πονηροὶ :ἐργάσι΄), ὁ ὁ πογηρρι 
30 ἐργαζόυϑμος, σφ εἶδ' φιλῷ οἶδε, 

Μεταδιωξωρδν τόνου τίω ἀγάπίω. Φερύειον "Ὁ ὅδι γος ὧ μηδὲν συγχωρή- ἩΘΙΚΟΝ 
σαι ἡμας ; παιϑῷν καικόνγ, (ὑμωυδησωμὸρ ἑαυτοῖς, μηδὲν δολερϑν ἔσω γῇ ἡ ἡμίν, μυδαγὺ ὑπου-- 

λὸν, Ουσὲν γ δ᾽ είσκεται τοιούτον, ὁ ὁ οι λυὴ ἡ ἢ φιλία. Εἶπεϑ ὃ πῷπο ἡ ἄλλος σοφός. τις δῤήρ᾽ 

Ἐπὶ φίλον ἐὸν ῥασασῃε ῥοιμφααν,με ἀπελπίσης᾽ ἐς] ΝΣ ἐπϑβμοδὸς. ἰὼ φίλον ἐαν' αἰοί. ΣηρικΟ, ΝᾺ 

33 ξης ὦ κύμα, ,μυὴ Ὡσπογνῷς" ἐσιγὸῤ δρθλαγη ἀγὼ ὀειδισμιού Ὁ μιυφηρίων Ξποχαλύψως- 
ὡς, ἡ πληγῆς δολίας. εἰν τύτοις Ὀποφύγή φίλος, ὦ Ἰἰποκαλύν, φικί, μυσηφίων. λυ 
πούτες τοίνμω ὥμϑυ φίλοι, συία μυςη οίων δῴ,. ὥασερ γᾺν αὑτὸς τίς “εὶς ἑαυτὸν σντὴν 

ἔχει μυφήφιον, σοτδὲ αὐζος ἑαυτὸν κρυπῆειν δυουήσετοι " οὕτως σϑεδ (ὧν φίλοις. Οὐκ ὄντων 

δ μιυφηρλων, αδιωατορὴ ὧν τούτο Δἰ θκοπή. δ δὲν » ἐλοιδν μιυφήελα, ἡ ὀρ ὃ 
49 μ᾽ πᾶσι ϑιρρεὶν. ὧφε 9 ψυγιὸς τῇ τῆς ἀγάπης ποποίηκε μυςφήρλα. 4 »δδέχάς μυςφήρλον ; 

ἀδικῆσαι (ὃ πλησίον βούλει: ,ἥ χωλύεις εἰγαϑοδ τινος μετέχῳγὺ ΧΑ τούτο κρυπῆεις; ; δὰ 

οὐθὲν πότων ἀλλ᾿ αἰαγέυϑῃ: ̓ κοῦ ὦ μη "2ειῤῥεῖν τέτυν τικριήέιον. λυ δὼ αἰγάπη: ἡ,οξο 

ἔξω μυτηράων αἰποκσίλυψι,, ΩΝ σῦσὲ ὀνειδισμὸς. τίς γοῤ αὐ εἰπε Μοὶ, ἡ πότε τῇ ἐ- 

αοῷ ζ ψυχὴ ὀγειδίσειεν; Εἰ 8 ἃ Ἅμοιτο, (χί κέρδει. ἐπεὶ ἡ παισίν 'ν ὀγειδίομϑμ, δωκεῖν αὐτῶς 
βόλορϑροι, 



ζτἃ 
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Εφιν. 4. (. 

ΦιΙλΙΥ͂, β. 4. 

ἴω» ἤνγφε 

ἴφαν, φιμᾷ. 

814 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

βουλόυδιοι. αὶ ὁ Χολφὸς ἢ τότε πρξατο ὁνειδιδ εἰν ζαις πόλεις νλέγων, Οὐαι σοι Χωραζὶν, εἰ θ- 

αἱ σοι Βνϑσαιδωυ, ἵνα ὀγειδισμιαῖν αἰπαιλλαίξν. τεσὶν γὸ οὕτω δυωύαται χαϑείψαιϑαι οζανοί.- 
ας, Κα ὅῥᾳναςῆσοι μᾶλλον αὐτίωυ, πϑιεικϑμίω αἰνόρϑεΐσαι. μἤ. δα ειδιξωιδν απλώς" ἀγ- 

λήλες. ἀγορηε Ἐλι “οὶ μασι αὐτὸν ὀνειδίσεις ; μηδαμῶς, Εἴνγε κοινὰ ζῳ οντα κέκτησο. 

δ ὕλι αμδτήμασιν; αλλ σὐολ' τούτο, δλλα' μᾶλλον δίορθω σεις. ὁ πληγὰς, Φηαι, δολί- 5 

«ς. “ἐς ποτε ἑαυτὸν αγαιρήσει; Ἴἰς " πληζειν σσοὰ Εἷς, διωχωιδρ τοίνεωυ τίου ἀγάπην": 
οέχκ Εἶπ α' πλαΐς, αγαπώρϑρ, ἀλλα »διωκωρῦρ. πολλῆς δὲ! τῆς, αὐουδις.- ὥλχεως α;- 

Φανίζετω, ἐξεία πυθὸς αγαχώρησὶν 651 “πσαῦτα ον τῳ βίῳ τῷ ̓τράγματι τύτῳ λυε 

μϑήνέται. αὐ διωκωμὺμ αὑαίω, οὔ 4)είσει ἀπε, δυλα ζΌχι ως αὑτίωυ " χξρλκιίσο. γχ' ἄγῃ 

(ὃν. ἡ αἰγαπὴ τῷ ς Θεοῦ τω οὐρανῷ ζλωπψο. "ἕω γάθ᾽ ἡ ὠγαπη τρτῇθι ( αὐ ,ϑενπον ιο 

ἸὨχὶ (δ ,ρϑον ιβααλικὰ ἐκαϑισεν᾿ ἡ ἀγαπητὰ Θεοῦ (δ (εὸν ἐδιειξεν (χ τῆς γῆν᾽ 
ἡ ἀἰγαίπη τὸ Θεοῦ (δ) διασύ τέων δούλων ἐπιίησιν᾽ κἡὶ αἰγαπη τῷ Θεού χἰχυ' ΤΨ ὡθρωών Ὁ 
αἰγασητὸν, ἱπρ Τὴν μἀμισοιώτων (ον, αἰ τἶὔν' δούλων ῷ διαυυτίωυ, αἰ χρ τὰ 

λυιϑοφπων (ὃ Θεὸν, αἰπῷ οἰκε μ᾽ (ὃ ἐλό)εοον ὀκδὸϑίωώαι ἐποίησε. ᾧ σοι μέερα 
“ὐύτου ἐφη, δλλαὶ ὰ Ἐλε μείζονα ἡμας ὀκώλεσεν. οὐ γὰρ μένον «πὐλαζω "μας ιξ 

ἿΜ πϑτέρων και, δλλακ ι Ὁ '“πολλῳ Ὁ μείζονα δωσειν κε ἐτερρ, ὁπηγί[είλαηο. το Ν τύτων 

θ᾿ ,ϑθΑφήσειντας τῷ Θεῷ, πάᾶστιν Ὅρε τίωυ μετέλθωρϑυ,ὺ "δ πϑώσπτων τίου αἱ "»αἰστίρυ “« 

ἀἰχρίσειας κατρϑώσωμϑρ, ἴα κριταξιωθοΐνϑμ ἔχιτυχῷν δι ἐπυγίλυϑμων ἀγαϑών, χα- παρ 
ΘΑΤΙ ὦ φιλφν,ϑ69 πία, 

20 

Δογι. 4 ἘΝ ΣΩΜΑ, ΚΑΙ ΕΝ ΠΝΕΥ͂ΜΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑῚ 

ὄκλνϑητε ὦ μιὰ ἐλπίδι τῆς κλήσεως υ μδδμ. 

Κ Τα ἔχται μεῖϑον αἴ θακαλῇ ὁ ὁ μακαίδλος Παῦλος, ((μυετιὼ ὠνσφῳό- 
ἄς ὅρα ὃ πγϑυματικὸς, οὐστο ΤῊΝ οὖ» τοῖς οὐρϑψοις ποιφται τίω φρράκλη- Ὡς 

ν σι, τῦτο ἢ αὐ αγῖδα, τῷ Κυφίου μεμα ϑυχως. καθὼς ἡ ἀλλαχοῦ 
[5 φησι ᾿ ΠΠεραπατύτε οὖν α'γαπη, αϑῶς ὦ ὁ Θεὸς ἡγάπησιν ἡμαξ, καὶ 
ἢ “πθρίδωκεν ἑαυτὸν αὐ ἡ μδίν ἶ πάλιν Τυτο Φεννείοϑω ω» ὑμῶν, ὃ ὃ 

ι »ς ὁ ὦ Χοςσῷ ἰησοὺ, ὦ ὃς ὧν μορφῇ Θεοδ «τ᾿ "αὐϑχων; οὖν αὐπα- 

γμμὸν ἡγήσαιτο ὦ τἡἢ ἴσα Θεῷ. τῶτο: ζχύϑα ποιῇ. ὑτὸμ γὰρ! ἠΐζᾳ - υἐσυδείγματα τα 19 
ααοϑχείυϑμα ι μεγάλφ, σφοδρὸς μι ἐξον ὠ ῷ πύϑῳ. τἱ δζχυ Φησιν, Εἰς ὑύτητα αῷ- Χ' ὍΝ 

“πέπον ἡμας ; ἢ σώμιᾳ, ἢ ἐν ἡ πγούμᾳ ,χαϑὼς ἡ ὠκληϑυτο οὖ μιὰ «ἐλπίδι τῆς χλήσεως πΡΙΝν 

ὑμδι. 
ς Εἷς Κύριος, μίᾳ πίςις, ἣν βαγῆισ μα. Τί δὲ ὅδην ἐν σώμα: ὦ πϑρτα χοῦ τῆς οἰ- 

χόυυϑμης πιςοὶ͵ ὺ ἐντιρ, ἐ νοιδμοι, ὺ ἐσόεδροι, παλιὺ (ὦ τ τὴς τοῦ Χρλφοῦ πϑροισί-. 15 
«ς θυγρετυκότες, ὃν σῶμοί Εἰσι, πῶς, σι καχεποι ᾧ Χειτον ἥδισαν. πῦϑον δῆλον; Α- 

ὅρκαμα ὁ πατὴρ ὑμδυ, φησιν, ἡγαλλιασοτο, ἵνα. ἴδιῃ τίωυ ἡμέραν τίω ἐμέω", ἡ Εἶδε, ὁ ἐ- 

ΧΡ». ὁ παλιν᾽ Εἰ Ὀχιξιύσατι, Φησι, ΜΜωύσῃ, Ἰγιφεύσατε ἐν ὁμοί ̓πϑεὶ Ἀλλέμο ὀκέ- 

"ς ἔγρανα, Ὄ υ ὦ πσοφηται Οὐκ αὐ ὃ ἔγεαψαν. αἰδὰ οὗ Ἀγνόσιωυ ἁ ἔλεον. Εἰδιτες 5 

αὐτὸν, ̓  ααξϑσεκιώύοι. ὧφε κακᾷοι, ὃ ἐν σῶμα, οὐ διέφηκε σῶμα. πνϑύματος, ἐπεὶ γον 40 

εἶν σῶ σώμα. ὅτω ᾧ ἡμῖνεθος ὨχῚ τι μώωρδβων, αὶ πολλίω πἰωὼ ἀκολουλιανἐ ἐγντων λέ. | 

γ4, ὃν σώμα, ὕθι. οὕτω ἃ (λὶ τὴς ἐνώσιως, ὃ σῶμα λφμιρλι ομδν “μιᾷ κεφάλῃ. 
Εἰ ΩΝ 

μία κεφαλὴ καὶ νσῶμα, ὦ σῶμα ὃ οὑγτίμων ἡ ἀτίμων σόγχει) μδιανν᾿ πλζω' δ᾽ ὅ- "" 

τὴτν ἡ φαυλοτατν Ὁ ρἰεῖζον χϑτιξζόνίφαται, οὔτε" τϑη» ὑκείνῳ Δ αι φλονήται. χϑήτοιγε οὐ νρ λμωοιῖ 
τί 



ψπετίντον, 

"λέφορυν 

ΕΦΕΣ. ἘΠΙΣΤ. λυγ. 8ις 

τίωὶ ὑτίων (ἰωτίλειαν ζ πόρτα Εἰσφέρει, δλλὰ κῸ (ὦ τὸς αἰάΐγκης λόχον. καὶ ὅτι 
“πόρτα ὀναγναίως τ μη.), ὶὶ Εἰς γ,6εἴας αἰ 9 Φέρρις, πόρτα ὁμότιμοι. ἔςι ἢ (ᾳ ὥ᾿ κυ- 

ιώτατα, ζᾷῷ ἢ ἡῆον “ δή, ἡ κεφαλή, πϑρμτὸς τῷ σω ματος ὯΩῚ κυριωτέροι , Ὁ τι αἰιϑήστις 

πασεις οὖν ἑαυτῇ ἔχουσαι, ὸ Ὁ τῆς ψυχῆς ἡγεμονικόν, καὶ κεφα λῇς ὀψίυ ζῆσαι σόκ ἔνι, ποδῶν 
5 ἢ) ὠχκχοπέντων πολλοὶ πολιώ χρόνον ἐξίωσαν, ὡςι οὐ τῇ ϑέσει μόνον «ὕτη βελτίων ὠκεί- 

ων, ἄλλα! ἢὶ αὑτὴ τὴ ἐφ εργείαι ἡ (α ζει. 4(δὲ τῦτο λέγω, Εἰσν ὦ τῇ ὠκκρονσία, πολλοὶ, 
δἰσὶν εἰς ὕψος λύωρϑωνϑβοι, καϑώπερ ἡκεφαλὴ, ἃ οὐραλια, πὐξισχοποιώτες, καϑυύπερ 

(ὦ ὀφθαλμοὶ (ᾧ ὧν τῇ κεφαλῇ, πολὺ τῆς γῆς αἰφετηκότις, Ουνιν ἔΐχοντες χοινὸν ἀσϑῆς 
αὑτίω. ἀΐλοι") πιδωνζαξιν ἐπέχουσι, τίω γἀῦ" πατοιῶτις, ποδῶν μϑη! τοί ὑγιειγων. καὶ ΝᾺ 

ιο ὦ τίω γἀῶ πατῷ ἔγκλημα ποδῶν, ὄνλα' Ὁ Εἰς πονηοίδν πύχήν. Οἱ πύδις "» αὖ- 

Μ᾽, φησιν, Εἰς ποννοΐδν τρέχουσι. μήτε δὴ δίωυ οὗτοί, φησι, μέγα Φροϑνείτωσαν κτ' ἣν 

ποδῶν, μηδὲ ὠκᾷοιτύίτοις βασκωμνέτωσαν. ἐστὶ Ὁ οἰκεῖον ἐχάφου καίλλος ὀύηρηται, κὶ ἡ 
“χοὐα ἢ ὠδοτελὴς ἐμιπεπύδιςει, ἡὶ Εἰκότως ὁ γὸ ζ' πλησίον Ὠχιξυλεύων, ἑαυ τῷ προϑτον 
ἐπεζούλθυσιν. αὔ τε δζζυ (Ὁ) πόδες μιγ᾽ βουληϑαῦΐσι κοιμίσοι γεν τίωῦ κεφαλὴν Εἰς ἐξο- 

14 δὸν αἰαγκαὰν, ὦ ἑαυτοῖς ἐλυμζυύδν» δῷ τὴς αἰκινησίας καὶ τὸ ὀὄκψου ὁν πε ἡ χεφαλὴ 

μηδεμίδν βουληϑῃ 70 πιδῶν ποιήσοι αϑα! τίω “οϑνοιὸν, αὐτὴ ποοϑτη τίω βλαξίω ἐ- 

δίξατο. δλλ᾽ ἐκῴα (' Εἰκότως δυλήλων οὐ χατεξανίςα ) ( φισικῶς 5.9 οὕτω πέτα-- 
κτα!) αὐ, ϑο9πὸν ὃ πῶς δυωνατὸν δν, ϑοϑττα μὴ χατεξλμαςῆναι; Οζοϊὶ γὺ αὐέλων ἥις καᾳ- 
πεξλυίςα!) ὉΠ οὔτε ὀκῴοι Μ] ἰρχαηέλων. Φυϊὲ ἐμού πάλιν τὰ ὠλογα μέζον πι φρο- 

30 γησοι δεωϑα."). ἔνθα 5. ὁμότιμος ἡ Φύσις ἢ μία ἡ δωρεαὶ, ἡ φυνὲν σα! ἐκείνου πλέον ἔορι- 

κι, στύς οὐ μυὴ κατεξαναςῇ (ἢ μέζω χα ζωῦτα καιτεξόναςῆναι σέκ ὀφείλεις κοὶ τῷ πλη- 
σίον. Εἰ δ πόρτα, κοινά, ἃ οὐδὲ ἕτερος ἑτέρφυ πλέον ἐχῴ, ποθῶν ἡ Ὡστύνοια ; φύσεως 4- 

τέχορϑρ τὴς αὐτῆς, ψυχὰς χαὶ σώμωουτος ὁμοίως, () αὐτὸν α᾽απνέονϑρμ ἀέροι, ζαῖς αὖ τεῆς 
καγφήρεθοι (ξ, φαις᾽ πῦϑεν ἡ ἐϊξόνάςασις ; χαὶ μέω ὃ διώΐάαοϑαι “9, τίω “πγρετίου Κν} 

25 ασωμοίτων «ὐθεγνεοϑοι δεουα μέων, ἰκδμὸν Εἰς αἰλαζονεῖδν αἰγαγεῖν ᾿ μᾶλλον καὶ σέχ ἂν 

Εὐντῦτο ἀλοζονεία ἐγώ Ν᾽ Εἰκότως χτὶ Ὁ διαὶ μόνος μιέγα φΦρϑιώ, καὶ σφόδρα μέγα. καὶ 
ὅρφ, ῬΝ Παῦλος πῶς μέγα ἐφθόνει κτ' τὸ ϑαίμογος. δτὸ »δ μεγαίλᾳ αἷθι' αὐτῦ ἔλε- 

“" χα! ϑαυμαςαὶ ὁ δαίμων, ἐπεφόμισιν αὐτὸν, Θυσδ' κολακεύοντος αἹαοόμϑμος. λεγϑύ- 

κτλ, 

σης γδρ ὠκείνης τὴς πευδίσκης τὴς τὸ πγεύμοω τὸ πύθωνος ἐχούσης, Οὐνι (Ὁ δὐ,369.-- Τιραξιιροζ, 
30 πριδούλοι τῷ Θεούτϑ ὑψίτου Εἰσί, οἵτινες κατα γίέλλοισο ἡμῖν ὁδὸν σωτηολας, Ἐλχητι- 

μήσας σφοδραΐς ἐπεςύμισεν αὐτὰ τίω" λϑα!α,ευύτον γλώσσομ. καὶ πάλιν λαμ »ρά- 

Φει λέγων . Σιωτο 4 ὁ Θεὸς τὸν Σ᾽, ἀτὸυδὰ «πὸ (ἄν πύδας ὑμδὼ ῳ ταχή. Μή τι τὸ Ῥωμιξικ. 

τὴς φύσεως Ἐ χηλλαγμένον ἐποίησιν; ὁρῶς ὅτι Οὐ τὶὲν ποις τὸ δΨ' φύσεων μέσον, δλλα τὸ 

τὴς προϑαιρέσεως: ΟΣ τίω" ασοϑαιρέσιν τοίγωεν πολὺ χείορις αἰπόρτων Εἰσί, αν 
35 αἰγζίλου οὐ κατεξλυΐςα μα], φυσι. πολὺ γὃ τὸ (ἷσον ἐμοφ κακείνου. χα μίω αἱ, ϑοόποκα- 

τεξομίςα αϑαι σέκ ὀφείλεις, οὐ μάλλον, ἢ ἀγίξλιν. ὁ (δ γὸ ἀγίελος τῇ Φύσει σον διέφοκέν, 
ὅπερ οὔτο ἐγκώμιον ὠκείνου, οὔτε κακία Ἔροιτο " δ, δοῦπος δὲ ἐν, 65 πν Οὐκέτι φύσει, 

λα παρϑαιρέσει διέφηκε. χα ἐς! χαὴ ὦν αὐ, ϑεϑποις ἀγίελος. ὡςε Εἰ χατ' αγέλων 

μή καπεξλυίςα σαι πολλῷ μᾶλλον κῷ δυ,ϑοόίπων, δῶ ον τῇ φύσει ζωτῃ “ἀνορδίων ἀγ- 

41Ὁ γέλων, Εἰ 7} Ἄροιτο ον δῤ,ϑοϑέποις ἐγαβετος οὕτως ὡς ἀήελος, πολύ σὰ μάλλον ὧπ 
μείζων, ἢ ὠχφὸς Ὧι. ΦἸ ήποτε; ὅτι ὅπερ σὺ Φύσεως ἔσαν ὄκφῴνος, τῦτο κουτώρθωστν 

ΠΟΙ πσϑϑαιρέσεως αὐτος᾽ χαὶ ὁτί ἀπωκιςαΐ σῳ ὁ ἀγίελος χαλ τῷ τύπῳ, χα τον οὐδὸν οἰ- 

κ{᾽ τ δὲ ααφρέφε!) μζ' σοῦ, χα δίδωσί σοι ἢ ζίλῃ ῥοπήν. καὶ μέω καὶ ΠΩΣ ἀπτῴκι- 

φααι μᾶλλον, ἢ ὀκῷος. Ἡρδυ “ἡ, φησι, τὸ πολίτέυμα οὖν οὐρδρμοῖς. ὅτι δὲ μᾶλλον (1: Φιλισ. γι, 
ἀστῷχις αι, 



1 816. ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
αἰ φκις’ω,, ἀΐκουσον "πὸ αυτῦ χφ,. 9») ̓ κεφαλῇ, Εἰς τοῦ «Αρόνον, φησὶ, τὸν βαπιλικέν. ὅσῳ 

δὲ πόρρω ἡμδω ὁ, ,ϑρϑιος, τοσούτω χα τό. δλ' ὁρῶ μῆς Ὡιπολαύοντα, Φησι, χα! εἰς ζη. 

λοτυπίαν ἀλϑμα!. τῶτο 5.5» ὅ61ν ὁ πόρτα αἴω χα κάτω πεποίηκε και ὃὶ Ἢ οἰκουμϑρζωυ μὲ-- 
10.» ἄλλα χρη τίω ἐκκλησίαν μυθάίων " ἐγέσγλησε ϑορύξων. χα χα ϑοίπερ Εἰς λιϑϑα γα- 

λίωὸν πνθύματω ἀγολα δξρνδυτίας ἐμιπεσῖντα πάσης ασιλάδὺς χα πϑμτὸς πρρθμῦ ἔχι- ς 

στρ λέςξερϑν αὖ τὸν καϑίφησιν ᾿ ὅτω δὴ τὶ ὁ τῆς δόξης ἔρως ὑπάσελθων πόρτα δρέπε-, 
ψόχαι (ἀωέχεο, αρθδαγέλϑνατε πολλάκις ἐμωρησμῷ οἰχιωῖν μεγάλων Εἴδυτο πῶς ὀῤέσιν 
εἰς Δ᾽ οὐροινὸν ὁ χριπνόργκαὶ μοηδινὸς τσ σιόγτος σξ ἔσσω τὸ κοικόν,αλλα ζ καθ᾽ ἑκου ζνγ ἑκα του 
σχϑπουμϑῥου, μ΄ πολλῆς τὴς ἡσυχίας ( πῦρ ἀπόντι Ὀχπέμεται ; ἢ αἰθιέφηχε ἅ πολ- 

λάκις κύκλῳ πᾶσαι ἡ πόλις, αἰδεεζήχασι ἣ ϑεαταὶ κακϑίν, οὐ σύμμαχοι σγοὶ βοηϑοΐ, καὶ ἐξῃν το 

ἰδεῖν σγονν ποιοιουζις ὥπόνζς (ἦν αἰθκεςῶζω, δλλ᾽ ἕχατον αὖ τίω χέρα ὀκτείνονζᾳ, 

ὸ τῶ παρόσφάτως ἐλϑύντι ασϑϑς (δ τόπον Ὀχιδεικγιούτα ἡ αἰ οὶ ϑνείδος λαμπάδα ἐξ- 
ὀρουϑβέω (ιωεγῶς, ἢ δυκοις κατοαρῤῥιτἼοιδίοις, ἢ αὐθέζολον ὀλόχληρον ..}} ἐρεισμαίτων 

σποασαοϑενζα ἡ πὐξὲς τί γώ ἐπειχόνϑμον. Εἰσὶ πολλοὶ ΨΜἪ πολ μηρών ᾧ ριοχιν- 
δυώων, οἱ ἡ πλλησίον αὐ δῥὝ τ μέοϑαι τ᾽ χαιονϑρων οἰκοδὸ μαημιούτων χατετὸλμοσοιν, οὐχ τς 

ὧςε χεῖρᾳ ὀρέξαι αὐτοῖς ὶ σξέσαι Ὁ κακὸν, δλλ' ὡςε ὑϑυτέραν “δ μέδϑοι τίωὐ ϑέαν, ὧκ τῷ 

(υιωεγίες πάντα δευναυϑμων αὐ Ὁ ΨὉ" εἴθισκοπεῖν, ὦ (ἦν θξωθεν πολλ αἰχις ἔλαϑεν. Εἰ "ὶ χαὶ 
λαμπορα ἃ μεγάλη τύηρι ὅσοι ἡ οἰκία, ἐλεεινὸν γεα μα ᾧ πολλοὖν ἀδοῖς δακρύων ὠξιον ἐὴ 

. σἷλ 

“. ὕπληο 

δοκεῖ ἡ ἐςῖν ὦ ληθαύς ἰδεῖν κα κα ἐλερινὀνεκιόγων κεφ λοὶς κόμν γινουϑύας,πολλους ὃ ᾧ αὐίᾶν' 

δῥικεκλασμένοις, ὧν Ζ Ἢ πυρὸς καιτεργαζομθία, ὧν ὃ πολλώκις ἢ οἰκοδὺ μιησοήσπτων αὔ- 20 

τους χέρων ὠθρυσῶν, ὡςε μὴ πλείονα ξηφίω ἡμέεϑαι τῷ πυεί. ἐς! ὃ ἰδὲν ἀγάλματω, 

δὴ μΟ' πολλοῦ αὖ κόσμου, τὴς ὀρφφῆς ἔχικεινδμης, Εἰςήχει, αακοαιλυφϑώντα, τὴς φέγης 

ἄφαι εϑείσηφ, καὶ ῳ αἰθρίῳ «, πολλῆς τῆς αἰμορφίας ἐφηκόζᾳ πιϑ ὦ πλούνγον ῷ ἐγδὸν ἐνα - 

ποχείμϑμον τις διηγήσαι»»; ζῷ ἱμώτια τὰ γουσοι μὰ (ῳ σκθυηζα ιργυεα» ὁ ὙὉ ἔνθα" μόνος χὶ ων 
ὁ δεασύτης Εἰσῃει υζτ' τὴς ἑαυ, συζύγου, ἔνθα ἢ; πολλαῖν ἱματίων ἢ ἰρωμώτων" ὃ τα- 15 γχυπὰ κιφέρα 

μον ἣν, δ)΄έ λίθων )Ψ πολυτελωδ τὰ δοχεῖα, μιᾷς πυρὰς ψμονϑῥης, ὁ ῥα λφνθυταὶ χα 
κοχυρϑναι ᾧ δραπέται καὶ πάντες λοιπὸν. ἔγδὺν, πάντα ζο, ἔνδὸν ὑδὼρ κὶ πῦρ ᾧ πηλὸς κὶ κόνιςς, ἐνὶ, 
χα! ξύλα ἡμίκαυςα. τί τίωὶ εἰκόγα ζω τίω ἔχιπλέον ξέτφνα, οὐχ ἀπρλώς οἰκίας ἐμ- 
Ὡρησμιον ἰσσυχραλγαι ! βουλόμνϑνος τί Ὰ» μι τόν μδήει ) λα Ὡὐἰδαφῆσαι βουλό- “' μηχυ» 

ῥϑρος τοῖς ὑμετέρρις ὀφϑοιλμοῖς, ὡς δὴ τα, (ὰ τῆς ἀκήλυσίας κακοὶ; καϑοίπερ Ὁ» ἐμνῶρη- 30 μ-ν 

σμὸς τως, ἢ σκητὖ]ός τις αἴωϑεν Φερόμϑμος, οὕτως Εἷς αὐτὸν κοιτέωυ θη τὴς ὠκκλησίας 

(δ ὕοοφον, σύ ννα, δχρνίφησιν᾽ δλλαὶ τὴς οἰκίας τὴς πατρῴας χαιομϑῥης, καιϑϑυδὸ νϑρ ὕ-- 
πον τινὰ βαϑωὼ τὼ ὀμα αϑητον, ᾧγος Ν᾽) οὐχ ἅψαυ πῶτο ὦ πῦρ ; ποίων ἀγαλμάτων τὰν 

οὖ τῇ ὀκκλησίᾳ ἐςώτων; ὀκκλυσία γὸ σσεὶν ἕτερόν ὅ61ν, ΔΛ ἢ δζρα ΟΜ ἡμετέρων ψυχῶν 
κοδὸ μι μδῥὴ οἰκία "8 οἰκία αὕτη Οὔκ ἔςιν ἰσότιμος ὧπασα, δυλὰ ΜΝ ἐς αὖντὴν (ἰωϊβυν- 35 

τῶν λίθων ὦ «ϑῥ Εἰσι λαμιωσοὶ ἡ φαιδροὶ, (Ὁ 3. ἐκείνων ἃ ἐλαῆσο ἡ αἰμαυρότεροι, 
πολλῷ ὃ ἀλλων βελπίοις, ἐςιν ἰδεῖν ἐγ ιῦϑα πολλοιξ' ᾧ᾿ γουσοῦ τάξιν ἐπέχονζῳς, γουσοῦ 

τῷ κοσμοιῶτος ({) ϑεοφον" ἔςιν ἰδεῖν ὁ (ὃ σὲ ἀγαλματων κόσμον ἄλλους ϑρεχοιϑύοις ᾿ 
πολλὸς ὅ6ην ἰδεῖν ᾿ ὡς φύλοις ἐσωΐζοα. οἵδε Ν᾽. ἡ αἱ, ϑοόποις κύλυς καλῴν, οὐ τῇ διωάμει ο ὶ 

μόνον, αἰλλαὶ ᾧ πω χάλλει πολιωὼ αϑρέχονζις κόσμον, κεφαλοὶς ἐχονζᾳς χεγφυσωρϑῥαφ᾽ 4ο 
ἐς! τ πλῆθος ἰδὲν, ὡς ὁχὴὶ πολὺ ὦ αἰ σφημα ᾧ πω ύρυχωολὸν {2} πὐδιζόλων 1). ὡ ΝΣ . 

πολὺ σλῆϑος τίωὐ ταξιν ἐπέχη τῆν" λίθων “ἦν (ἣν τοίχοις οἰκοδὸμοιώτων. μάλλον ἢ Ὧ 
λαμασοϑτέραν ἐλϑῷ Εἰκόνα δεῖ, αὕτη ἡ ἐκκλησία, σύκ Ὄστὸ “ν᾽ λίθων τώτων ᾧκοδὲ-- 
μμήται, ἀλλ ὐπὸ τῷ χουσοί, ἡ τῷ οὐἰογύρυ, ἡ δῥ λίθων Ψ πιμιίων, πολι πϑρταρῦ 

διέασαρται 

ἐς, 



ΕΦΈΣ, ἘΠΙΣΤΎ. λον, ". 817 χὺν δ, 
διέασαρται ὁ χυσῦς, αλλ ω χω [πικροῦ δακρύων. πόρτα γὰ ζωτα κατιφλεξε Ὁ χεγοδὸ-- 
ξίας ἡ τυραννὶς, ἡ ἡ ἡ παβιφαλς αὑτὴ φλϑξ, ἡ σϑείδὶς λϑωτίρω το ἰκσρα γματς γχϑνο, ἀλλ᾽ 
ἐφήκαμδυ τίω ὦ δὴ φλόγα λαυμάζοντες, σξέσαι 5 5, Ὁ κα κὸν Οὐκ διυυάμϑμοι. καὶ γσξέσω- 

μϑρ ὃ “σοῖς βραχὺν καιρόν, αλλά παλιν κῷ, δύο κὶ " πφοὴ ἡμέρας, ὥασερ οἰπὸ τινος ατυδιὰς 

4 ασινϑῆρς οντυφορμϑιος Δϑέτρενψον ὦπομτα, ὃ Ὅσοι Τοῖς πότερον ν᾿ κα τεργαΐσοιτο, οὕτω δὴ 

ἢ ἐν ῦϑα γύ. Ὁ Ὁ ὐ Ὡδι τίς πυρκαϊώς τῦτοσυμξαμειν ἕλος ὅ81. ὁ ὃ αἴτιον, ἣν φύ- 
λῶν δ τῆς ὀκκλησίας τὰ ἐρείσματα διέφυνν ἡ ἡμοις , ὧν: ῷ θβοφον ὀϑέχονζῷς χαὶ 

πσοϑτιροι πάσαν συγχρᾳ τομάς τέων οἰκοδὸμιὸν «ἰξεέθαλε τῷ πυοὶ. τῦτο ἡ Εἰς 

(ἄν λοιπους τοί (χοῖς βύκϑλος γέ ϑνεν ἡ ̓ ς αδρομή. ἡ ὙᾺ καὶ ἣν οἰκοδομιημαίτων ὁτὸμ 4 

10 ξυλῶν Ἐχιλθίρηται, μαλλοι ὀπλίζεται ΚΦ }} λίγων" ὁτὸρ ὃ ἣ τοῖς ςὐλες ΚρΟΤΙΕΎΧΗ Ὁ βῖ- 

ψ χαρθῖ, σεν δεῖται λοιπὸν “σεῦ. ὦ τὰ λοιπὰ τῇ ΦΆρ» τατεργάσαοϑαι (Μ ὦ ἐρᾷ- 

δόντων ἡ . αὐπρννειζοτωντα τῶ ἄγω καζωπεαῖο οὐ ΤΩ ,, αὐτόματα καχῴα εζ πολλλς. τῆς ἐ- 

τοιμότηγος τύτοις ἕπεται) οὕτω δὴ ὸ νιῶ γέχϑνεν ἔχ τὴς ὀκκλυσίως ̓  πόβτων ὃ πῦρ ὁπε- 
"παν λάζετο, ἡμας' ἴΩ ΠΝ αὐγϑεθπων ζυπύνϑ, αὶ ὁ «θὲ τίω"" δέξαν ὀκκφηθ θα, καὶ χα ΟΥ̓Κ 
ἤοδναμ ις ἀκϑομϑυ τῷ Ἰὼς λέροντορ" Εἰ χφὴ ̓ αεδντων" αἰκοισίωφ, διοτραγτζωυ πολυοχλίδυ. Εἶδες τώδκαιλϑ. 

μδν χε εναρειον, Οῴκ ἠαευύϑθίω, Φησί, «γὰμτίον τῷ τὸ σλῖλους πόρτος Εἰπῷ τὰ ἀκϑσια 
τήματα. Εἰ ὃ ᾿ὀκήτος οὔκ ἠλοωυύεν, πολλῷ μάλλον ἡμας ἐγφώῦ τῶτο ποιῷ. Λὲς Ἡσ,λγ. κρ. 

γ» σύν φησι, ζῴᾳ ἀνομίας σὰ προῦτος, ἵνα δικαιωθῇς. πολλὴ γέλϑνεν ἡ σφοδρότης τῦὸτα 

τϑ κακό, πὸρζᾳ αἰατέτραν]αι ᾧ ἠφόμψιςαι. τιμῆς δοῦλοι γε σόναυϑρ, ἀφέντες ( Θεύώ. 

μη ἀρλο- 20 Οὐχέτι τοῖς ϑόρχοκθμοις ὕχιπλῆξαι δυωνα ἅξα, τῶ αὐτῷ κα οὶ κατε χριϑιοι πυρετῳ"" 

ὰ ὶ αὐοὶ: ὃ ἰδιοίβα ἰατρεία, Φᾧ ταρθίντος Εἰςὸ λιραπτέσειν τὸς ἀλλῶς «ἰασὸ τὸ Θεού, ποία 
λοιπὸν ἐλπὶς σωτηρίας αἰ ανολείπεται, Τὴν ἰατοθυήγτων Ὁ ὁ αὐδἕὦἊ Ὁ ἐ ἐτέρων διονϑμῶν χήρορ! ; 

ζῦτα οὐχ αἱπλἐἰς εἶποι, στῖι' ματίωυ ὀδύρομφι δλ᾽ ἵνα κοινὴ πὸντες μῷ γιωαρδὶ καὶ Ὁ 

παΐδων ασυδὸν καταπασαίμϑμοι, καὶ σοίκκον αἰξιζωσαιϑμοι, "ηφείδῳ Ὀγητείωιδν, ζ Θεὸ 
15 «ὐἴδαχαλέσωρϑμ αὐτὸν ἡμῖν χεῖρα ὀρέξαι, ἡ σξέστι ὦ δεινόν, τῆς ΡΨ ὠκείνου χέρος οἱ οντῶς 

χεϑα, Τῆς μεγαίλης, τὴς ϑαυμαςῆς. μείζονα τῆ! Ν,ΔΑΥΜ “ρέιϑα; δὲὶ ΚΣ Εὰ ων γιδὴ 

χες ἡ ἡμέραι, Φησι ὑνηδι καιταφραφησε). Φοζερὼ ὦ κδρυγμμα, ὑ πολλῆς γέμων τῆς ἀ- 
πειλῆς, “πώς γδου οὺ, “ πεν ἡμέροις “ξήσδοκαν τίω πολιν ἀὐζις ἐσεοϑαι τάφον, Ρ μιᾷ, 

τιμωρίας ἰδία πϑόρίᾷς ἐἰπολέοϑαι; Εἰ αὶ ὑτὸμ συμη κ ὦ. αὖ τὸν καιρὸν ῳ οἰκίᾳ μιᾷ 

30 δυο παῖδας υἰπολέοϑαι, αἰφόρητον ὙΥ ῶ δεινὸν, ὼ Εἰ: Ρς Ιως τῶν μάλιςα πϑύτων ἔδο. 

ἕξω τῇ ἐπ) αἰ φόρηην, οὖ πᾶσιν αὐτο τοῖς γπουισὶν ὄπτεσεν ὃ ἴσρφος, ἡ οὑτως αϑῃρ, ὀϑησοιν᾿ ἰ ζω ἰ- 
δι. οὐ αἱλι οἰκίαν, συοδδ' δυο παίδοιρ, ΡΥ ἔθνος δώδεκα. μυριάδων “τυ Τὴ ὁ ὀρίφων κα- ; 

παχωνύρδνον: εἶσι ἡλίον ὦ δεν. ᾧ "δ ὦ ἡμῖν φερίω αὑτὴ γέγϑνεν ἡ ἀπειλή, οὐ πῷ- | 

᾿ 

| 

φυΐτε Ἰὠὸς φωνίω αἰφιεντος (ου γοράξιοιημής τοιαυτης αἰκούσαι Φωνὴ) ἄλλα πάσης σείλ- 
45 πιγίος ϑυσημὸ Ἰξρον τὴς ἀὐωλν αἰ πειλὴς αἹαχρᾳγϑυσηφ. αὐλ᾽, ὅπερ ἐφέω, ἫΝ τοῖς ἡ ἡμέ | 

65!"» φησὶ, ὑὀΝέώι καταφραφήσιται. φοζερεὶ ὄντως ἢ ἐπειλή, ἀλλ᾽ οὐδὲν ζιούτον ὅ91 γεῶς Ι 

οὐ ἰγϑὲ ἐτι τοῖς ἡ ἡμέραι, 5 συ Νοδὶ καταφραφήσι,), ἀλλα πολλαὶ ἡμέραι ἐξ αὶ δὶ τὴς οἰκουμᾷοι ᾿ 

γής ἡ Οκκλησία, κατέφραπῆαι κα κ᾽ Εἰς ἐδαφὸς κέται, πότων ὀξξίσος τω κακῷ ᾧ καιτεηρεδῴων, ᾿ 

μᾶνδλοι ἣ Μὸν Ξοχαῖς ὀντῶν τοῖς αὐὔζις «᾿πτξυθωύων θεν κα ι ῶ κακὸν χάοον ὅσῳ καὶ ῸὌ πλείων ᾿ 

40 ἀζιϊρἡ λυώγκη. (μη τοίνεων λιυμαίσητε ΓΟ) τί μείζονα πελήνεσα ποιφν ΤῊ Νά, ᾿ 

μάλλον ἡ οὖ γηφεί ιν κηρυήω, γι μόνον, ὃ λα ὦ φωβιάχον ὀκῴο αὐπυδείκνυμε, ὃ ̓  τίων ᾿ ͵ 

πόλιν ἐκείγζω πίτηουσαν λύέφησε. ποῖον δὴ τϑν: Εἶδι Κύειός, Φησιν, ὁτί αἰ πέφη ὕκαφος ἴων. γι᾿, 

ὐπὸ δ «δῶν ἀντ ὧν πονηρῶι, νὴ μετενόησεν Ἐχὶ τῇ κακίαι ἢ ἐλόλησε ποίλσοωι ἀὐζις. πῶ ἢ 

πραῆωρϑι ὶ ἡμιῴο, καὶ ὑμεῖς: τἰποτῶμϑι τῇ Υ᾽ γοημῶν. ἔρωτος, τῷ τῆς δόξης, αἶδα- ᾿ 
Οἰμιεγίοι, τοι, 3. Ζ:2 και λϑυουτες ᾿ 

Ι 



κὸν δι, 818 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

και λϑιώῶτες ᾧ Θεὸν χήοκ ὀρέξαι, ὁ ὀζαναςῆσοι ζὰὶ πετδ]ωκότα μέλη, Οὐδ γορ ϑ' υν 
αὐ ὁ φόζος. τότε (γὰρ λίθοι, ἡ ξύλα. καταπίω ἔμϑηον, ̓ ὶ σώματα αὐαιρείαϑαι 
νωῦ ὃ τύτων σγεῆν, δυλώ ψυχαὶ τῳ τὸς γεέννης μόλλοισι χοϊροιδίδοεϑαι πυρί. οἴϑακα- 
λέσωρϑιν, ὄξομολογησω θα, «ἰἰρ Ὁ" ασροτίέ ων αὑτῷ ὙΣΡΝ ὁμολογήσωμϑυ, ἰχίο Ἵ 
μελλόντων αἰτώμϑυ, ἵγα καταϊξιωθώ δι, τὸ ϑηράίου τῶτν τχαλοποῦ ὼ δενογαάτ ἀ- 

παλλαλλῤτιρ,γδοῤο λυαπήμηψαι τῷ φιραυϑεύπῳ Θεᾧ καὶ παταὶ ν οὔ δ ς ,ἀμαπω 
αἰγίῳ πνεύματι δόξα, χροίτος, τιμυ,νιω ἃ αἰεὶ αὶ Εἰς (βου αἰωγας ΨΜ' αἰώνων. Αμέυ. 

Λογιια. 4 ἘΝ ΣΩΜΑ, ΚΑΙ ΕΝ ΠΝΕΥΜΑ, ΚΑΘΩΣ 

αὶ ὀκλήϑητε ἐν μιῴ ἐλπίδι τὴς κλήσεως ὑμῶν. 5 Εἷς Κύριος, μία το 
πιφίς, τ βασήισμα, 4 Ἑΐς Θεὸς πατὴρ πάγτων, ὁ Ὀχὶ πόμτων, χα 

. δ(ὲ πθώτων, αὶ ἐνπᾶσυ“. 7. Ἐν ὃ ἑκοίσγῳ' κῶν ἐδύϑηήἠ χάρις κ᾿ ὃ ἡμῖν 
μέξον τὰς δωρεῶς Ἔ Χριτοῦ, ὥύω 

κ᾽ Γαίου ζητᾷ Τρ ὑριϑν ὁ Παῦλος οὐ τίω τυηρύσαι, ἀλλα τίω συΐ! τς 
κολλασαν ἡμας ᾧ αἰδιαασάτως ἔχειν ποῦς αἰλλήήλοιυς ποιούσουν,ὼ 
τοσοι τέων ἔγωσιν ἢ ὅτως ἀκριξῆ πϑρεχομϑῥέωυ, ὡσανεὶ μέλη πσϑῆς 
μέλη. αὑτὴ γὰ ὅ81ν ἡ ( μεγαΐλᾳ ἐργαζομϑύη κορλοί. δζρ τούτό 

Φησιν, ἦν σῶμᾳ, αὶ τῇ συμεπαϑείᾳ, ᾧὶ τ μυὴ " βάλλεοϑαι τοῖς ἐ- χ. ον 
τίρων ἀγαϑοῖς, τῷ συγχαίρειν. καὶ πόμτα ὁμοῦ ΟΡ τὸτα δὲῖ- 20 πόλιν, 

ξας, καὶ ἐν πνεύκαχαλώς Εἶπε, δεικνεῤ ὅτι ὐπὸ τ ἐνὸς σώματος ἣν πγεῦμα ἔςαι, ἡ ὅτι 66] (' Ἂ 
σῶμα ἢ) ἕν, οὐχ ἕν ὃ πγεῦ μα, ὡς αὐ᾿ ΕἾ τις ᾧ αἱροτικϑὺν φίλος Εἦῃ " ἢ οἰποὶ τύτα ἀγροὺς 
ὁμόνοιαν δυσωπεῖ, τοιοῦτο τι λέγων, (ἢ ἐν πγεῦ μαι λφξόντες, ἡ ὧκ μιῶς ποτιοϑέντες πη.-- 

γῆς, Ὀξιφείλετο διηϑνοεῖν " ἡ πγεῦμα ὠὐζιῦϑα, τίμὐ ποοθυμὶδν φησίν. Εἶτα ἐπώγων, 
κριϑῶς ὀκλήϑητέ, φησιν, ἐν μιᾷ ἐλπίδι τὴς κλήστως ὑμίδν πτοτίς!ν, ὁ Θεὸς ὑμας ὕχὶ τοῖς 15 

ὠδφῖς ὁκαίλεσιν᾽ συν ἑτέρῳ πλέον αἰπένειμε τῷ ἐτέρφυ" πᾶσι αϑιανασίαν, πᾶσι ζωϑιὸ αἰ.- 
ὠνιον, πᾶσι δόξαν ἀϑαγαωτον, πᾶσιν αἰδῥφοτητα, πᾶσι κληρϑνομιὸν ἐκσρίσατο. Ι κοινὴ πὸβ-.- 5 μηῆ 

τῶν ἔγρετο κεφάηή, πὸνζι (ἰωήγήρο, ὶ (ἐωυοκοίϑισεν. (ὦ τοίνεω ἐὐν τοῖς πγϑυμα τικοῖς 
τοστούτίω ἔχοντες ἰσοτιμίθν, ποϑαν μέγα φρονᾷτε ; ὁτί ὁ διᾷνα πλούσιος, ᾧ ὁ σγφνα ἰρωρθς : 
ἃ πῶς οὐκ δι Εἴη τῷ» γέλως. Εἰπὲ γϑ μοι, Εἰ ὁβασιλά ς᾽ ποτε λαιί(ων ὀγόμωτα δὲ- 10 
χα, πόμζς ἀλουργίδα, ἐγέδυσε, ὁ δὰτ τῷ θρόνου ὀκαάϑισε τῷ βασιλικοῦ, ἡ πᾶσιν ἔδωκε 

πίω αὐτίω τιμζω, εὐβα αὐ τύτων ἐτὸλ μιησέ τις ὀνειδίσαι (ἢ ἔτερϑν, ὡς π'λοισιότερφς ὧι, 
ἥως λθμασοδτερος ἰουδαίῶς. Ὁ οὔπω ὃ πὸρ Εἰρηκα. οὐ γδῤ Ὄσϑην ὃ "μέσον. οὖν ὀΐω χυμίον 

τοῖς οὐφφινοῖς ἴσοι, αὶ καἴτω διεςήκᾳ νψϑν, Εἷς Κύρμλος, μία πίς!ς, ἕν βαύώγισμα, ἰδοὺ ἡὶ ἐλπὶς οἰ ων 
τῆς κλήσεως Εἷς Θεὸς αὶ πατήρ πόῤτων, ὁ ἐχὶ πόμτων, ἢ δχβ πόϑτων, ὧν πάσῃ αὑτὸς. 35 

μ᾿ Ὑ σοι μδρ ὁ" μείζων, ὠκείνῳ ὃ ὁ ἐλούῆων ἐπεκλήθη; μων γὸρ σύ μϑὲ εἰπὸ πίτεως, ὑκξ- χραῖζ, ̓  
νος ὃ Ὥστ ἔργων ἐσωϑη ; μ᾽ 2). σοι μϑβ ἀφει,ϑη δ τῷὸὁ βαγῆϊσματος, ὠκείνῳ ὃ οὐ, πεν ΜΝ .. 

ἄπατι, Εἷς Θεὸς ὶ πατὴρ παντων, ὁ Ὠὲ πάντων, ᾧὶ δχοὶ παντων,ὸ οὖν πᾶσιν" ὑμῖν. ὁ ὁχὲ χήμον ἢ 
παύτων, τύτεςίν, ὀότίαγω πάντων. καὶ ὅζρα πάντων, τατέρι, «σοϑνοοδι, διοικϑῖν. χαὶ ον πα-- 

σιν ὑμῖν, τατέςιν, ὁ ἐν πᾶσιν οἰκδω. χαίτοι τῷ ἠοῦ τῶν» δὴ), φασιν, ὥςε Εἰ ἐλοῆωώσεως ζω, 4ο 
σέκ ἐν αἷξὸ τῷ παϑς ἐῤῥήθη. ἐνὶ 5 ἑκαίφτῳ ἡκ(δν ἐδὺ,ϑη ἡ χαρις. Φὶ ξζυ, φησιν καὶ πόθεν 

ζᾳ! λσρθήέσματα ΔΙ φφορα ; τῶν "Ὁ ἀεὶ ἡὶ ἐδδιᾷ, καὶ Κορινθίοις, χαὶ πολλοις' ὁτέρους, ὧν ᾿ 

υϑρ Εἰς ᾿ὡἰπόνοιαν, ἦν 3 Εἰς ἀϑυμίδω χαὶ φθόνον " αὐντε. ΣῪ στο πόυταχοῦ ὃ τῦσω- χὰ» 

μῶτος οἰ πσύδειγμμα φδρλαμιδλβᾷ᾽ δὶ τοῦ» καὶ γιοῦ ὅτο τέθηκεν, Ὁ) 7. ἔμδης δζαφόρων 
γδρισμᾶν 



ΕΦΕΣ. ἘΠῚ Σ Τ' Λογ. ια; 819 χιὺ Δ. 
χαρλσμί μφημονθύφν. αἰκριξέςερον υϑῥ δέζω ἀὐφ' εἰν τῇ «ππδὸς Κορινθίους Ἐχιφυλῇ ἐπεξέρ- 
χετω᾿ ὅλα ᾧ ἐκᾷ μάλιςα Ὁ νόσομᾳ τούτο ἐτυραννᾷ. τεῦ ὃ ογίρωσθα μόνον ἡνίξατο. 
ὅρφι τί φησιν. Οὐχ Εἶπε, κτὶ τέω ἑκαίφου πίςιν, ὕνα, μοὶ Εἰς αϑυμίὰν ἐμξαλῃ ὠκείνοις, 
(δυ μεγάλων μι τετυχηκοζᾳ κ᾽ δλλα τ; ἔχ. μον τῆς δωρεᾶς τῷ Χοιςού, (αὶ πὸρ- 

5 των κεφόλαιωδέςε οἱ, φησι, κοιναὶ πότων 6], ὃ βάτῆισμα, ὃ δὶ πίφεως σωϑίεδωι, ὃ τὸν 
ΔΜ Θωὸ ἔχῳ πατέρφι, ὃ τού ἀὐτν, πγθύματος ἀστὸμᾷᾳς μετέχφ. Εἰ δέ τι" πλίον ὁ δεῖνα, 
4.) ω ν ζ ᾽ ᾿ ε ᾽ , « ᾿ ᾿ ἐχφονῷ χρίσματι, μή ὥλτει, ἐπεὶ καὶ ὁ πόνος αὐτί στλείων 67 ὶ ὁ τὰ πέντε ζείλαντα λο.- 

ὅων, πέντε ἀπητῴ», 65 τὰ δύο, δύο μόνον τσοϑσήϊεγκε, αὶ στὸν ἐ λαῆον ἔσχεν ὠκείνου. ὀχρὰ 
ποθ ᾧ ὠρζιῦϑα, ἰπὸ τὴς αὐτὴς αἰτίας προαμυϑεῖται (δ ἀκούοντα. ΠΠρθςκαταρτι- 

1ο σμὸν γ᾽ αἰγίων, φησὶν, Εἰς ἔρον ὑχρικονίας, Εἰς οἰκ»δομζων τῷ σώματος τῷ Χριςού. δίῳ 
τοῦτο ἡ αὐτὸς ἐλελδυ,Οὐαί μοι, ἐδν μυὴ ϑυαήελίδωμαι δῇ ,Σἰποσολὴς ἐλαξέζις ἡϑρισμα, «Κορ. δ. “τ. 
λα αὐ αὶ τῦτο αὐτῳ οὐαὶ, ἐλαῦε᾽ σὺ ὃ τῷ κιυδυωου ὠπήλλαξω. κ᾿ ὃ μέξνν. π 

δι, ἢ Ὁ μέζον, τυτίςμ,ου πος τίω ἡμετέρου ἀξίαν" ἐπεὶ οὐσγ᾽ ἐμ" ἔλφξεν συνδλὶς ὦ ἔ- 

λϑίεν᾽ δλλαὶ πόρτες στὸ τὺς δωρεάς ἐλβξομϑυ. 19. τί ὁ πλέον, ὁ ἢ θλουῆοι ; οὐ- 

1, δ τῶν ποιῷ, Φησιν, Δ, αἰδζῳφορον ὧ πρόγμα ἔφη" ἔχοιφος ). πσοἧς τίω οἰκοδυμώυν 

(πλῷ ΠΝ αἰ σ᾽ τούτε δείκγεσιν, στί Οὐκ στ τῆς οἰκείας ἀξίας ὁ νμϑρ σπελέον, ὁ ἐλᾳ]- 

τὸν ἔλοιξεν, δυλὰ δὲ ἑτέρους, ὡς αὐτὸς ἐμέτρησεν. ἐπεὶ ἡ δλλωχοὺῦ λέγε ᾿ Τὰ ὃ μέλη ζ- αὐ κοριζια 
ϑυτὸ ἐν ἕκα ον αὐ δι, χαϑως αὐτὸς ἠθέλησε. καὶ οὐ λέγη (ὃ λόγϑν,να μή χα τα ΐλο τῶ φ'9.- 

νήματά "Μ αἰκουώτων. 
210 8 Διόλέγή, δύαζας Εἰς ὕψος ἠχχιφιλώτδυσεν αἰχμοιλωσίλυ, καὶ ἔδωκε δὸμαΐζῳ τοῖς 

δύ, ϑεοίποις. Ωσηὶ ἔλεγε,τί μέγα φοϑνᾷεν τοῦ Θεοῦ ὃ πὸ γίχϑνεν. ὁ νϑὲ ασοφή- 
αἴλαζε τῆς Φησὶν εὖ ζ ψαμῶ, "Ἔλᾳξες δυματὰ ον δ, ϑοϑπτοις᾽ αὑτὸς δὲ 'φησιν δωκε δυμαΐᾳ 
γἱτίρ, ὦ δύ ϑρόποις." τῦτο ζωυτόν θην ὠκείγῳ. τοιούτον ἔθ: , ! 
μπίσίν ὁ Τοδὲ αὐέξη τί ὅδιν Εἰ μὴ σπικαὶ κατέζη τϑϑτοι εἰς ῳ χατώτορρ: μέρη τῆς γῆς: 
ἶθ 15.9ϑΘΕ,10 Ο καταύας, αὑτὸς ὅ91 ἡ ὁ ὀϑαξεἰς νἰχυύβαίω πόμτων "ὝΨὦ" οὐροινών, ἵνα πιλυρώ. 

σγζᾳ παγτα. Ταῦζᾳ ἀκούων, μη μετάζασιν νόμωζε, ὁπ δ οὖν τῇ ἀαπϑὺς Φιλιῶ- 

σησίοῦς Ἐχιφολὴ κατασκέυαζά, ζῦτο ᾧ ὠζωθα. καϑυπριόκὸ τϑδὲ ῳπειοφροσυ. 

τῆς τ δανῶν αὐ ρα ὶγή (Ὁ) Χοιοὺν, ὅτω δὴ καὶ ἐν ζιῦϑα, λέγων, Εἰς ζᾳ κα τώτερα μέρη. 
κατέξη τῆς γῆς. Εἰ γὰβ μὴ τῦτο ἰωΐ, «ὐϑοῆὸς ξς ὁ λόχος ὕγπερ λέγά, ὑπήκϑος φιλν. . ε- 

39 βἌρονϑμος μέχρι ϑανατω. ὐπὸ ἢ τοῦ λφαξζεϑαι, "τω καταάζασιν αὐνίηετω. ζᾳ ὃ καὶ- 
σχῶ μέρη τὴς γῆς, Τ' ϑαζγατόν φησιν, οἰποὶ τὴς τὴν δὺ, ϑαύποων ὐσεονοίας καϑαπερ ᾧ οΙαχως 

ἐλογε᾿ Καταξετε ὃ γῆροις μὰ μετ᾽ ὀδεωης Εἰς ἀϑυ.. αὶ πάλιν ἐν τῷ ψόμμῷ,Ο μοιω,ϑή- τεν.μδ. αϑ, 
σομφι τοῖς χαταξαίνοισιν Εἰς λοίκκον, τιτέρι, τοῖς οἰποϑοινούσι, δζμ' τί τοῦτο ὃ χωρίου ἜΝμυμῷ ζ. 

ἐπεξεργαζεῦ ἐνζωῦῶθα; ἢ ποίλν αὔχμωλωσίδν φησί; τίω τὸ αἰ φύλου, αἰχῥκαλωτον 

35 γὸ Ὁ τυρλρνονἔλαξε, δ δζέθολον λέγω καὶ Τ' θαγατον, ὁ τίω “ϑἰρομ,, ἡ τίω αἰμδρτίδν. ὁρῷς 
σκῦλᾳ ἡὶ λάφυρα τὸ ὃ ὀϑέξη τί ἔδιν, Εἰ μὴ ὅτι ὁ κατεξη , τϑτο δὸς εἶν᾿ Παύλου τοῦ 
Σαμοσατέως. ὁ καταζας, αὐτὸς 581 καὶ ὁδραζας αὑζέραίω Ψ οὐρλυον, ἵνα πληρώσῃ πὶ 
πάντα. Εἰς τῶ κατώτεροἱ, φησι, μέρη χατέδη τῆς γῆς, ἴθ᾽ ὦ σέ, ἔτιν ἔτερρι. καὶ ὀρέζη 
αὐχύράνω παντῶν, (ἴθ᾽ οὔκ ἔτιν ἐτερὸν τ᾽ τούτοῦςι τῆς ςφεργείας αὐτοῦ ᾧ τῆς δεασοτείας. ὦ ᾿ ι 

40 γὃ χαὶ παλαι πώτα πεπλήρωτο, ὌΝ 
11 Καὶ αὐτὸς ἔδωκε ὧν (, ἐσοςύλυς, (ἦν ἢ, ασοοφήζως, τὲς ὃ, θ)ατξελιςτὶς, τὰς ὃ. 

ποιυϑμας αὶ δϑιδωσκώλνς, ᾿ 
ιν Πρθς (δ χαταρτισμὸν ϑὰ" ἁγίων, Εἰς ἔρον Ὧ. φρωνίας, Εἰς οἰκοδομδιὼ τῷ σώ. 

ματος τῷ Χοιςοί, Οπρρ λέγᾳ Σ λαχού͵ Διὸ ὁ Θεὸς αὑτὸν αἰπϑυψωσι, τῇ χαὶ Φιλ. Ὁ. ἢ. 

Οἰιεγίοιτοιι.3. Ζ1:} 5 ἐνζώϑα, 

ψ μι ἔζ ἡ, 



κι δι 820 ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
φιλιτιζ.θ. ογζωῦθα λέγ᾽ Ο καταζας, αὐτὸς 651 ἢὶ ὁ αὐαζαίς. ξυϑὶν αὑτὸν ἐόλαψ. ὃ Εἰς ἃ κα- 

τώτερᾳ, μέρη πῆς γὴς χατελϑεῖν, συ οὺ «φεποδισε τας ζὸ α!ωτέρω “μέοϑαι τῦν᾽ οὐφφιγών. 

ὧςε ὅσῳ αὐ τις (ᾳπιενωθή, τοσύτῳ μᾶλλον ὑφούται. καϑείπιρ Νὴ Ἐχὶ τῷ ὕδουτος ὅσῳ ἐν 

τίς ῶτο Εἰς τὸ ιατὼ κατενέγκῇ, τοσύτω μᾶλλον ὠΐζ' “εν ὕψος ἀνα γά, χα! ὅσῳ ἂν 

τς ὧκ ΧΙ θφηματος αἰκοντίση, τοσύτῳ Ἰπηπυγχόνει" οὕτω ὺ ἔχε τς (απεινοφροσιώης. ς 

δ λλ ἥδ αὐϑδὸ Θεοῦ λέγωμδυ ζω αἰαξασεις δι αἰγκὴ κοσῷτον χαταζασιν φνοᾷ᾿ στὰρ ὃ ἢ 

αἰεὶ αν, ϑοφτγν, οὐκέϊι. Εἶτα ὸ τίου «όλνοιὰν αὐτῷ δείκψεσι, ὦ τίου συφίαυ, τα φησιν, 

ἢ "τοιαῦτα ἐργασείϑμος, κα ᾿ τοσοιῦτα ἰλύσας, ὦ μέρρα τῆν! κατωπέρων μερῶν ἴω ᾿ φἶραι- χαπιρῦπι 

τῆστίμδμος κατελϑῷ δὲν ἡμας, ἐχ ἂν ̓ὡπλοΐςζῳς Δ θνομας, ΤΥ λαρισιζν ἐποίησεν. 

ΠΟχξν κι χη: Φλαχοό δὲ Φυσίιν, ὅτι τὸ πγεῦ μα πὥτο εἰργάσατο, οὕτω λέγαν' Εν ᾧ δ όϑηηου ὑμκας το το 

πνίμμα τὸ ἅγιον ἐχισχόποις ποιμανειν τίω ὠκκλησίαν τὸ " Κυρίου, ᾿ ογζούλα δ φη.-- 

σιν, ὅτι ὁ υφορ, διλαχοῦ διδιι ὀΘεύρ᾽ ὦ παλιν, Αὐτὸς ἔδωκε τῇ ἐκκλησίαντους (ὦ ̓ὐτοτολ σφ, 

«Κορ 4β. κη. τορῦ ̓αολφηζα. ὠ ὃ τῇ πεὺς Κορινθιῦς Φησίν᾽ Εγὼ ἐφυτᾶσα, Απολλὼς ἐπύτιστν, 

αἰ Κορ γον δλλ Θεὸς ἤυξανε. χα) πάλιν, Ο φυτϑίων! ἢ ᾧ ὁ ποτίζων, ἵ ὦ Εἰσιν᾽ ἑκαφος ὃ ᾿ ᾧ ἰδεὺον 

ἘΠ μιοϑὸν λήψεται κῦ ᾿ (Ὁ ἡλιονκόπον. οὕτω  ὠζωώϑα. «ἃ ἰγρεἰ ἐλριῆον Εἰσφέρᾳ; ποτ 18 

σῶον ἐλαῦες, τρέϑτον ἸΧποσῦλρες. πϑύτα νὰ» Εἶχον ὅτοι, δεύτερον πυφοφήζῳς. ἦσαν 

ὁ πες, οὶ Οἰπίφολοι Φ οὔκ ἤσαν, παϑόφῆται ὃ, ὥαττρ Αγαζος. τίν βϑακ(ελιςαίς" ᾧ 

ΜΗ , αἴθεϊοντες πὸρμταηϑύ, δλλ᾿ θϑα{ελιζίψϑμοι μόνον, ὡς Πράσκιλλα καὶ Ακύλφς, ποιρϑύας 

ἡ διδοιυσκαλοις, τὶς ὀλθκλορον ἐμιποπις-ὄυνϑμοις ἔθνος. τί δξχυ ; (Ὁ) ποινϑβες ὶ (Ὁ διδα-- 
σκαλοι ἐλοήες τὸ πανυ, Τ᾽ αἰξάοντων “ὴ βυαγίελιζοιδίων Ὧ) καϑρδινοι κ “δὶ ἕνα, τόπον 10 

ἡρολημδίοι, δ Τιμόλαος , Τίως. ἀλλωρὶ ἢ,,οὐ δυωατὴν οὐτεῦλεν ποιήστιεϑαι τίω χα- 

ταγάς, ὶ τίω πσοϑτί μησιν, ἀν ὍὋἶπὸ ἑτέροις βπιφολῆς. αὐτὸς ἐδωκδ φησι" μηδὲν αν.- 

τεΐτης. ἢ Δμιωλικ φυσι, τὸς τὸ δϑακίδλιον ̓ γραψανίᾳς.. “ποῦς καταρτισμὸὶ  Ὺ ἐς 

᾿γίων, Εἰς ἔρχϑν ὀζρνονίας, Εἰς οἰκοδομόωυ τῷ σωμίατος το Χειοοῦ. ὁράς τὸ ἀξίωμαι: ἐ- 
καφος οἰκοδομᾷ, ὃ ἐκρίφος χαταρτίξει, ὁ ἐκϑισθς ὀζοκονᾷ.. ᾿ς 

13 Μέχρι: ὃ κατὸῳτησυμϑι,, φησιν, ὦ πάντες Εἰς τίω ὀότητα τὴς πίπεως ὁ τῆς 
ὁχιφώσιως πᾷ ὑοῦ τῷ Θεοῦ, Εἰς ἀύδρα τέλειον, Θέ μέξ»νὴ ἡλικίας τῷ πληρώματος τοῦ 

Χρίτου. Ηλικίλυ ονζφώ)ων φησι τίω τελείαν ὕλίγνωσιν. κϑιϑούπτρ γ) 9 ὃ λδηρ ἐ- 

φηχῇ βεθαίωρ, (9 δ παϊδὲς μὲ φρένας αἷδεφερνναι, οὕτω καὶ Ὁ ἐχλ δ πιὼν. Εἰς τίω' ὁ- 

γὐτηταῖ φησι, τὴς πίςεως ̓  τυτέςν, ἕω; αὖ ̓ διρθῶμδῳ πόρτες μἰδν πίςιν ἔχοντες. πὐηγὸν }ο 

ὅκα ν ὠνοτης πίφεως, ὁτὰν ποτε ἐν ὄμϑι, ὁτὸμ παᾶντες ὁμοίως ᾧ (ἰωδισμον ὑλιγνώσκως- 

ὑδν. "μέ θα’ τὸτε ἐργαζεοϑαι χθ, Εἰ. αἱ 4 1929 Κχμμς ἐλφθερ να ἄλλος οἱοδομῆς. βλέ- 

πε υμἱ σαύτον καταφρέψῃε ἐτῴῳ. φλονοίν.. ησέσεο Θεὲς, ὦ ἔταϊξω, ὦ ὧφι καταρτίζᾳν 

ἑττξον. Χ ὸ γὸ ὦ ὁ υἰπόφολος πρθϑς, πατῷ (ὦ, ̓  ο  ἀσελφήτος πσξὸς ἤτύτῳ ἰὼ πξοφητόνων κἂν 

ὼ πείγων, ἡ ὁ θὐατίελιςής θϑαήελιζομϑμ ος, ὸ ὁ ποιμιέω καὶ ὁ δΔιδεύσκαλοο,παντες δγ νἔρλθν ἠΦ 34 χδι 

αἰαδεδυχμιόνοι. μὴ γᾺ μοὶ τίω Αἰ φΦοραν ΧΗ ϑϑφισμῶ μῶν Εἰπηρ' πάντες Ὁ ἔρον Εἰ- 
Ἂν. στλμ" ἢ πάντες ὁμοίως πιφίθυωυϑι, τὸτο ἐνότης ὅ8]ν. ὃ ὅτι Ἂ τῶτο λέγη. δὐδρά τέλῴοι, "ἃ 

δηλρι, καὶ ὁ μιόω ϑλαγοό νηπίους ἡμᾶς φησι, ὁ ὑτὸμ τέλειοι ὥνϑυ, δλλαὶ, «ποὺς ἕτερ ὁ- 

Γ". δ. γὶ ρών. ὀχ ἅ μ γβσος τί μάλλασαν γναῖσιν, νηπίοις ἀκάλεσιῳ,. Θἰπὼ 7}, Ἐκ μέρϑες 

“Κορ γιθο γώσχουϑμ, ἐπήγαγε, ὁ ὦ δὶ αἰνιγ μῶν, ὁ ὅσα τοιαύτα, ον ζῳῦλο ὃ ὁ έν ἕτερον αἶπε, » 49 

πέρ. 448, πες δἰ μετωτωτον' ὦ ὡασιρ κὶὶ δρλαχοὺ Φησι᾿ Τελείων᾽ ἡ φερέα, ̓ ζ,φή. ρῷς κακεὶ 

τελείοις πώ; Φησιν: ; ὁρᾷ ἡαὶ πώς ὀκαίλεσε τελείοις ὀγζαύϑα ὁ ἐπαγρεδέων, Θὐπὼ, 

ἵγά μηχέσι ὥμδν νἥπιοι, ἰδ φησι ὃ μείξ᾽ν τὸ ὀλίψον ὅπερ ἐλεξωδιῖᾳ, ατίχοιδο μ' 
πάσης ' ασουδῆ, μῷν φεῤῥότητος ἊΣ βεζαιώστως. 

ιν χά ἴγαι 



Ἰεγιμδυίω 

Χ. ἤεσω, 

ἘΦΕΣ, ἘΠῚ ΣΤ. Λογ. (α: 8:1 

14 ἵνα μηχότι. τὸ μηκέτι, δείκρεσι πάλαι τῶῦτο παϑόνίᾳς, κα Ὁ ἄιϑησι κὶ Ὁ ἑαυτὸν 

ὧ ξε δίορθωσιως, ζ διορθοῦται, δὶ τῦτο φησι, τέκτονες τοσῶτοι γεγόνασιν, ἵνα ἡ οἰκοδν.- 

μὴ μη σοιλεύηται, ἥν. μω ̓ξιφέρ}) ἵνα πεπηρότες ὥσιν (ἢ λίθοι, κείνων Ν τοῦτο 

ἔς! τὸ κλυδωνιζεαθαι, τὸ αἰδεφέρεοϑαι ὼ σαιλευέοϑαι!. Ϊγω μηκέτ ὥμϑῳ, Φησι, "ή- 

ς πίοι, κλυδωνιζ μϑμοι, αὶ ἡ «ἰξιφερόμϑνοιπόνεὶ αἰέμῳ “τὴς λδασκορίας, οὖν τῇ χυζείᾳ τ" 
λὐϑεύπω,, ὁ οὗ πμουργίᾳ κσθϑς τίωυ μαϑοδλείαν τὴς γλόμης. Καὶ αξεφερύνϑυοί, 

Φησι, πϑρτὴὶ λὐέμω . ἐπεξηλῆς τὴ ἡ ῥοπῇ, διάκγυς ΟΑϑιραζυύσεις ψυχαὶς οὐ οἵῳ κινδυυύῳ 

Εἰσί. ποτὶ ὀμέμω ̓ φησίν, -ῳ τῆκοριίᾳ τῆν" αὐ, ϑούπων, -ῳ πϑμουργίᾳ, τυοϑς τίω ε- 

ϑυδιείλν τῆς συλαίης. κυρβυταὶ λέχϑνται, (ᾧ τοῖς πεῆοῖς κεγφήμϑροι. Οιούτο! Εἰσυ ὦ 

το πϑμούργοι, ἐπειδοὺ ἀφελεφέρϑες τιναφ' λοίξωσι, καὶ γὸ.ὠκέιοι μετατιϑέασι ᾧ μετα φέρϑυ- 
σινώπόμντα. εὐζούϑθα καὶ . βίου ἥἡψατ. . 

15 Αληϑεύοντες δέ,φησιν, τ» αἰγαίπη, αὐξήσωμϑν Εἰς αὑτὸν τὰ παύτα, ὃς ὅβ1ν καὶ κα- 
φαλὴ ὀ,Χρλοῦς, νος 

1ιό Ἐξ οὐ πϑῷ τὸ σῶμα, Ατὸ τῷ Χοιλφοῦ, φησι, Σωωυαυρμολργϑύφϑμον 

ες ὦ συμιριξαζόφϑμοι δζὸ πάσιις αἰφὴς τὴς Ἰβπηρρηγίας, κατ ̓ογέργψαν ἐ ὡ μέτρῳ ἐγὸς ἐχάφου 
μέλους, τίω αὐξησιν τῷ σωματος ποιζπι, Εἰς οἰκρδὺ μευ) ὶ ἑαυ ζ οὐ γαίπῳ,. 
,Σφόδγα ἀσαφαΐς ἡρμόουευσε, τῷ πανζᾳ ὁμὰ ἃ ϑελῆσοι Οέπεν. ὃ δὲ φῦ. τού» ἔς᾽' κα- 

ϑαΐπτρ τὸ πνέμα τὸ ἐἰπὸ τοὐ ἐ ἐγκεφαλου καταράλοιητο ΟΥ̓ μή τθυρων τὸ  αἰεϑητικᾷι ἐχ α-- 

πλώς δίδωσι πόσιν, δνλαὶ κὉ αναλογίλν ἐκοίφου μέλους, τῷ ἃ ἅ διυαμδίῳ στλίον διξαοῖ, 

:ο πλέντα ὃ ἐλάήω, ἐλφηο(τῶτο γ»δρύϑιν πη ̓βίζωυτο πνοδρια)οὕτωκὶ δὲ ᾿ Χραςὺς καϑαίπερ 
Ὁ μελών, ἣν ψυννε εἰς αὑτὸ ̓αὐηρτημδῥων, κἡ ἡὶ πρϑϑνοια εἰὐτ καὶ ἡ χρρηγία ἣΜ. ᾿ἀϑεισμῶ μᾶχ κῦ 
αἰαλογίαν οὖν μέτρῳ τίω ἐγὸς φέχασου μόλις αὐξνσιν ποιῆται. τἰδὲ ὅθ, ,6᾽ τῆς ἀφῆς: Τῆς 

ὕππιϑρηγίας ἐτυτες!, δα τὴς αἰεϑήσεβρ. Τὸ "ὃ πνῦμα ὐένο. τὸ Ἰπτιχορηγρύρϑρον. πῆς 

μἀλέσιν ὐπὸ τὴς χεφαλῆφ, ἱκαίσου μέλοις “τῆόμδιο ο οὕτως εἰχοργεῖ, ὡς ἀνγετις, Εἰ," πὸ 
ΤῚ σώμα ἀντιλαμξλνομδρον γὰς Ἰηπηθρηρίας, Κν, μ αναλογίμρ ἣΜ ω αὑταῖ μελώδ, οὗ ουτω ποιφ- 

ταὶ τίω αὔξησιν. ἡ ἢ ἑτέρως ἢ. ̓ι(ἀμίληζῃ λίώ ἀναλογίαν τοῦ οἰκείου μέγ, δὲ; ἡϑοῦρα τίῳ 
Ἰπειχρρηγίαν, οὕτως αὐξοται.. ἢ χαὶ ἑπρωρ «σοὺ πιεὺμά. ἀγωϑυ: ἀρπρρεόνδρον ΚΝ χθ) 

πάντων αἰγήδνϑδρον Μ᾽ μελω, ἢ ᾿χορνγϑυῤδροννως ὅ ὀκρι σον διώατω δίξαοϑαι,ὅτως αὔξεται. 

τίνορ 9 ἔγέχον πε» σέϑηκεν, ο᾿ ἀγάπη: ; οὐ γὸ ἀλλᾷιο τὴ ψι χατελϑεῖν ὀκᾷιο τὸ πνϑῦ μα. κα 

40 ϑαΐπὲρ 2, δὲ τύχοι «εὶρ Ὡὐποασαϑεῖσει ἡ σῳμαηος, πὸ πῶμα τὸ Ὀπὸ τοῦ ἐγκεφάς- { 

ελοὺ πίω (μυέχφαν, ζυτομῦ, χα με Αὐορὶ σἕα ξανλότω τοῦ σώματος, καὶ ὀζτρησαν 
οφοϑς. τω χήρα ὀζέρχεται, δι᾽ αὐ' “μη. ᾧρηοκείρϑρον ; οὐχ. ἁπῆεται ̓  οὕτω, καὶ 

ὠζῶϑα, «ἐάν μὴ ὥρδμιτῇ: ἀγάπη ( (ὑωδιδιρδέει. ᾿ζωτα δυ παϊτα. ̓πῦδὸς ζῳ.- 

πειοφρϑσιφύζου αὐτῶ ΠΣ ᾳ ΡΥ͂ΒΝ 'φησιῃ, Ἐῤισλέον λσιμβανει ὁ ὁ διῴᾳ ; ὥ ΐ, 

"44 “πνούμᾳ Ἐλδδῳ; "Ὁ Ὡπὸ Τρ: αὐτῆς. χλρλῆς ῥηπνμίυμϑμονν ὁ ὁμοίως οὐερρϑέωυ,: ̓ὁμρίως 

ἀπῆόμϑιο, (υμαρμοδοούμϑον ἃ κ᾽ συμ βαζ ὀμϑροῦ τοτίξ!, πολλῆς Ὑτολαύοι τῇ τὴς Ῥὲι- 
ῥμαλείας. οὐ "γὴν ἑπλώ φ ὄνλα στφοδρα τεχυρκρίᾳ δαί κείοϑαι δ. σῶμα, ὧφη ἐρῷῷ. τὸ- 

πον: ἰὀκθῇ, οὐκέτι χεῖται. ὧφε ὅχ μωρίοϑαι τῶι σώματι δᾷ μένον, ἄλλα ᾧ Φῷ οἰκᾷον ζὑήον 

ἐπέχεν, ὡς ἐαν ᾿ὐαβοῆς, οὐχ ζεωωσει, Ο»οἴδ' ϑύχῃ τὸ ἀνεύμα.ἢ οὐχ ὁρᾷφ οὖ τὰς τὔῦν" ὀκῶν 
4ο βἑεταϑέσεσι ταὶς κατὰ ἦπα, «ἰξίσασιν συμ αμουσος, ὁτὸμ (ὺ οἰκεῖον τόπον αὐρροοὺ, ῶ ἐ- 

τέρϑυ κατέχῃ, ἡτώς τῶ. ὁ πορτὶ σώματι λυῤᾳ!νεῖ), αὶ .ο λώατοι πολλακχις Εὐργάγσα», ἐς] ἢ 9- 

ον ᾧ ἀνάξιον δρέϑη λϑιπον αὖ κατέγοοϑαι » ππλλοὶ γΑ πολλάκις ἀΐφ' ἐκκῤηγάυπερ, δζᾳ- 

χενον (Ὁ) ὕπω" ἐποίησαν. πὸρμτρχοῦν Ὁ» Ὁ πλεονεξία, κ κακῶς ᾧ Ὡπ ΔΨ, Γσοιχείων ὃ, 4. 

-τὸμ τέο οἰκείαν ἀφέντοω συμμετοίλν σιλεονασῃ; 10 ΧΉ λυμνθ.)" ΩΣ ἐς! τὸ  (υωρ- 

Οἰεγίοιϊ, ἴοιι. 3. 222 3 μολοηϑύνϑμον, 



χοῦ δι 82: ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
μολοχϑύρϑμον, ὁ συμζιθαζομϑμον. ὧφε ὀκαφον δ) τὺς οἰκείας ψϑμειν χώραις, ἃ μὴ τὴς ἐ- 

τίφφις ἢ μυγδν αὐτῷ πσρόσηχϑύσης χτζ αγνειν,οἰγνόησον ὅσον ὅ61.σὺ ζῷ μέλη (ὑμωπιϑαὶς, ἐκᾷο 

γὸς ὀμωϑων Ὁχηηθρηπι, καϑαπερ "ὃ Ἰχὶ σῷ σώμαιτος ὅφην ὀργόμα ζιαῦτα δεκτικοὶ, οὕτως 

Ἰὴ καὶ ὅχι τῷ πγθύμωτος, τὴς ρίδης ὀθωϑῳν οὔσης πάσης δ 5 κουρδία, τῷ πνθύματος " Ὁ 
ἡ», τῷ ὠματος ̓ ὁ αὐλίω, τῆς χολῆς ̓ ὲ ἄλλα, ἀἰλλευ" “πόῤτα δὲ ζωτα οσπὸ ὦ ἐγκε- 4 

φάλου τίω αἰτίὸν ἐχά᾽ οὕτω καὶ ὁ Θεὸς ἐποίησε 4) ὁῤ,ϑοσ πον σφώδρα τιρδω, ἡ οὐ βου.-- 

λόνϑιμος αὐτοὶ ἀπέγαιν, τίωυ ἐὦ αἰτίϑν «υἷος ὀϑευρτησείνϑμος, ((μὠυεργϑις δὲ ἑαυτῷ κα- 

ταφῆσας" ἡ (ὃ ὦ ἐϑηκεν Εἰς τῦτο, (ὃ δὲ Εἰς ἐκεῆο. ὧ ὠὐσόσολος, ἀγίειον τῷ σώ 
μαῶς ὅθι Ὁ χαιολώτερϑν, δεχόνϑρμος κὖ ἀὐτῷ (ᾳ πόμζᾳ " ὡςε ὥασερ “σ᾽ φλεξών καὶ 

ρτηρλων τῷ λόγου λέγω, Εἰς πάν αἰσπέχεν ποιᾷ τίωὐ ζωὴν τω αἰώνιον. ὁ αγο9-- τὸ 
Φήτης ασϑϑλὲγ ζᾳ μένλοντα, αὶ αὐῶς ζᾳ αὐἵῷ χατασκθυαζει. καὶ ἐκένος δὴ (ἀωτιϑεῖ 

ζᾳ ἐξα, «ὐὖςς δὲ ἀὐφις ζωὴν φρηπῖ, ασολςχατωρτισμὸν Ψ ἁγίων Εἰς ἔρον οἰ φσήίας. 

ἡ ἀγάπη ὀμοικοδὺ μιᾷ, αὶ Ὁ συγχϑλλάαϑαι ἀλλήλοις, ἡ συμεπτήγγυιϑαι, κὶ αὐ μόζεοϑαι 
τῦτο πτοιᾷ. εὐ 

ἩΘΙΚΟΝ Εἰ πίνων βουλθμόθα, τῷ πγϑύμωτες ὡπολαύειν τῷ Οἰσοὶ τῆς κεφαλῆς, αἰλλήλων ἐχ.- “ 

μα. δύο γὰρ Εἰσι ὀχκιρίσεις ἐπεὶ τὸ σώματος τῷ ὑκκλησιαςικού, μία , στὰμ ψυ-- 
ξωρμϑῳ πίω ἀγαπίω᾽ ξδυστέραι δὲ, στὸμ αἸάξια τὸ πλῷ Εἰς ἐκεῦο Ὁ σῶμα Ὁλμήσω.- 

αϑυ. ἑκατέρως Ψ χωελξομϑρ ἑαυῶν τὸ πληρώματος. Εἰ δεᾷ ἄλλοις Εἰς τοὶ οἰκοδὺ-- 

μεῖν τετάγμκεϑου, (ὦ) μὴ οἰκοδὺ μοιώῦτες, αἰλλα' ὁ πσοϑτεφον οίζοντες, τί Οέρνι αὐ παϑοιον; 
Οϑὐονὲν οὕτως ὑωρονίον δυωυήσετε δζριρενν, ὡς φιλευρχία᾽ Φοτῖὶν οὕτω χϑροξωώύε δ Θε- 10 
ὃν, ὡς Ὁ ἐκκλυσίθρ αἰ σιρεϑίώαι. καν μυοία, ὦνϑν ἐργασείνϑμοι καλαὶ, ΜῸὉ σῶμα 
αὐτι ὕζρτομόντων οὐχ ἐλόῆονα, δώσοχϑυ δίων Φ Ὁ πλήρωμω καζωτέμψοντες Ὁ ἐκ- 
»λησιαφηκάφ. ὀκεῖνο γὰρ Ἐλὶ κέρδει τὴς οἰκουμνϑβες ἐλῥετο, Εἰ ἡ μηὴ στο δχρνοίας Ὅοι- 
αὐτης᾿ «τῶτο δὲ συ ἣν" οὐδωμο ἢ “χούδεμον ἔχει ἀλλα πολλὴ καὶ βλαζη. ζυὐτὰ μοι ἐχὶ 

.] Ἢ ᾽ ν] ’΄΄.ν ἵν Ί γ. 1! 2} Ι υ 1; 
«τοῦς ὧν αὐῤχονζᾷς ἄρνται μόνον, ψλλικ ὦ πολ οϑν ϑοχορϑροις. ὀρηρ δὲ ὧς ἁγίας εἰπτε ἐς 
ἃ δυκοων 4ὴ τολμηρϑν, πϑλίω" αἰλλ᾽ ὕκιος ἐφθέγξατο. { δὲ τῦτο ἐςνν ». ΟΥοδδ' εὔδοτυοίου 
αἦμα ζμυτίω διάααϑαι ζξαλείφᾳν τίυυ ἀμιωυρτίων ἔφησιν. οἰστέ γδγό μοι, ἴχος ὄνεκον μια ρ- 
τυρεῖς νοὐ δζῳ τίω' δύξαν τὰ Χολφοδ; ὁ τοίνευυ πίω ψυχίω' " ποοϑέμδνος ἰῷ τῦ Χοι- δ οὐδ 

σοῦ, πεῖς πίω ὑοροισίλροπορϑεῖς, αὐ σῦρ ἧς τίσ ψυχίω ϑϑύκατο ὁ Χ εισός  αχουε τὸ 
"9. “Παύλυ λέρρντος, ὅτι Οὐνέμὲ ἀξιοακκλὥοϑω π᾿ ὐπέξολος ͵ ὅτι ἐδίωξα τίω ἐκκλησίαν τῷ 40 

Θεοῦ, χαὶ ἐτυόρϑοιω αὐτίω". οὐχάςιν αὕτη ἐλαΐῆων καὶ βλοίθη τῆς φρὰ ἐϑρών » ἄλλα' 

“πολὺ μείδων, ἐκείνη ἐδ γὸ αὶ λοιμασφοτέραν αὑτίω" ἐργαξ.), αὐτὴ δὲ αὐτίω ᾧ ̓ δᾳ 
τοῖς ἐρϑροῖς κοιταιαουᾳ, στόμ εἰ ποῦ ΝΜ ἰδίων τέκμων πολομῆται. μέγα γὸ δέγμα ἐπα- 

της Τῇ δυκεῖ Ὁ ἁδροῖς, ὃ «ἄν, ϑυνήθένζως οὖν αὐτὴ ὺ τραφένζῳ αὶ ζὰ Σἰπέῤῥηζα «ὐτὴς με- 
μαϑηκόζας αἰκριθεύς τύτοις ματαβωώλνομϑροις ξαϊφννης ῳ ἐηθρῶν αὐ αἱ οτος, 14 

τά μοι Εἰρήνϑω ασϑῆς ὥν αἰδιμφόρως διδονίῷς ἑαυςἄν" τοῖς οάζοισι πίμὐ ὠκκλασίαν. 

Εἰ ὥ λβὲ ϑδύγματα ἐχοῖσιν ογώμτία,κὸ δζρα τῶτο οὐ πἀσϑϑσηχαν ὠκχείτοις ὀμα μι γρυοϑά Εἰ 
ἢ. χὰ αὐτοὶ Φρϑνούσι, πολλῷ μᾶλλον. δι δυΐποτε ; ὅτι φιλωρχίας ὅθὴν ἡγόσος. Οὐκ ἴζε τί 
πεποϑεισι (ὦ) οὐδὲ Κορὲ, ὦ Διαϑεὺν, καὶ Αὐφρων υ"οὕβα δὶ μόνοι; οὐχὶ ὃ ᾧ (ὦ μετ’ αν- 

Μὰ λέγης , ἢ αὐτὴ “ππίς!ς φρὴν, ὀρϑοδὸζοί εἰσι καδοζνοι, ἡ γος δζζυ ἕνεκεν οὐκ εἰσὶ θ᾽ ἡμδῶ, 40 

Εἷς Κύριος, μία, πίς!ς, ὃν βαϊισμα. εἰ ζα' ὠκείνων καλώρο ταὶ ἡμέτερα κακοῖς εἰ ὃ 

ζῳ ἡμέτερᾳ καλώς, ζω! ἐκείνων καώς, ΝΝήπιοί, φησι, κλιυδωνζόρϑροι χα αἰϑεφερθμϑροι 
πϑρτὶ ὀμέμῳ. “ὄρκῷ τῶγ ἡγεΐωῦς, εἰπέ μοι, ὃ λέγφν, ὅτι ὀρϑοδοξοί εἰσι; (ὰ τὴς χειρ9- 

’ τονίας ὃ οἰδν..) ὁ σύλωλο; καὶ δἰ Οὐφελος Ψ ἄλλων, ζαύτῳς Οὐδ ἠκριδωμδμης ; ὠάσρ ὑαίνν 
᾿ ει ; ἘΞ η 

χοϊλών ἢ 

«. Κορ. 



ΕΦΕΣ, ἘΠῚΣὍΤ. ΛΔυγ. ια, 8.3 

"τῇ τὴς πίζεως, οὕτω καὶ ̓ὑαῇ ὥωυτης μαΐχεαθαι γοή, ἐπεὶ, εἰ πϑμτὶ ἔξει πλη- 

ϑω ἍΝ χάρος αὐτεῖκτ' ἄν. πα λαιοιῤ, ) ̓ ἱερᾷς γένεαϑαι» παρίτωσαι πάντες, εἰκῃ ἡ ου- 

σιαςήθλον φκοδόμιηται τῦτο, εἰκῇ τὸ πλήρωμα τῆς Οκκλήσιας, εἰκῇ ἢ ἱερέων ὁ πὐριθμός, 

ἀνέλω͵ ωὧϑυ αὖτα, χᾷ) αἱ αφϑείρωμῶν. μὴ  μοιτο, Φησιν. ὑμᾷ αὐτὰ ̓σαξτι, καὶ Φάπ, 

5 μὴ "ἕνομο, πὼς λέγον νοι», δνοιδίων αὐνδἔΖι[ ἐγω λέγω ᾧ αδρτύρημα οὐ τὸ Ὄ ἐμφω- 

εὐλπι. τὸ ἡ σχϑητ ον, ἄλλα τίω! ηματέρρν σωτηρίδν. Εἰ δὲ τις αδζμφορϑίη, αὐτὸς μ' " Θἰδιί. ἐ 
δέ τινι τώτων αὶ μέλά, δλλ᾽ ημῖν ἣν μδιά. Εγω ἐφυτανσεί, Φησιν, Απολλως ἐ ἐπότισεν, δλ᾿ ὁ ὁ “. Κορ γφν; 

Θεὸς ἤυξόνε. πῶς οἰσομὸν τὸν αἶα. ας ἑλλίωων γέλωτα; "Εἰ γ ταῦ Ἢ αἱ αἱρέσεων 
ἐγχαλοῦσιν ἡμῖν, Ἰο2 τύτωι τί Οὔκ ἐρόσιν Εἰᾷ' αὐτὰ δόγματα, Εἰ τα ᾿ αὐ μιυφήρια, 

10 ὅζγος ἕνεκεν ἔτιρος χων ἑτέρα ὠκκλησία ἐχιπηδα,,; ὀφᾷτί, φησιν͵ ὁ1| παᾶγτώ κενοδοξίας 
πεπλήρωται ὅτὸ φοειλνον φιλωρχία Ὁ» ἀδρῖς, ἡ ἀπάτη ; γυμνωσον «ὐδις ποῦ 

πιλήλοες, Φησὶ, τίωυ' γόσοῃ ἐχκψον, τῷ ὄχλου τίω φλρα γρὺ σσυδὸν ΕΞ ἰσι. ούλεοϑι Ε7.- 

πω ὦ αἰδὶ τῆς πύλεως λέγϑισι τῆς ἡμετέρϑ. ς; πῶς "μας Εἰς εὐσλίδν ἀζνβάλλοισιν; 

ἐξεςί, Φησι, πϑρπὶ τῷ βουλοιϑμῳ εὐρῷ ὥν σειϑομθλώοις, καὶ Οὔκ δμ' ποτε Ῥπτρήστιε «ιν. 

19 των. ὧπτϑ γέλωτος. (ὗτα πύσης αἰααυώης: :αλλα αὶ ἕτερος γέλως, ἑτέρᾳ αἱ αἰσουύη, ἀγηιες 

χδοημίν  αἰλόγτες ΠΕΡ ἡμῖν Ἰλὶ τοῖς αἰράοις, μέλλωσιν "ξλττμίῳ τυίχόμειν Ὡινὸρ,πολις ὁ ὁ Ῥυμορ πολὺ 

ἀπόλαῦς ὃ ̓φύζες πάντοϑεν ΜΠ Ὁἰπυπηδησῃ, »φινὶ, (μὴ ̓ μά ἐκείνων 4". “Σπυπηδὴσῃ μὸν ̓γὺ μυθλαχις Ν 

᾿ τοιοῦτος, χα ἐφω μετ᾽ ὠκείνων. οὐχ! Ὁ ἡεδοτηκότων λέγω, ἀλλ᾽ Εἴ ὡς «ὐαμδίτη- 

ς ὧν τυγόνοι, χαὶ ᾿βούλοται μμεταλέοϑει, μιεταϑέοϑω. α'λγώ ὦ μδῥ γὸ (αὐ κότῆοιαι, ὃ 

μευ. 19 ο ὀδύρομαι, καὶ “Αἰ στρίομαι το αὐλάγχνα, ὡς οἰκείου μέλρες ̓ ἰποςερούμϑμορ : πλιὼ 

" λ᾽ οὐχ οὕτως ἀλγοΐ, ὦ ὡς αἰαγκαζεοϑαί τὶ ὅζαι τὸ Φόξον τοῦτον ΤῊ μὴ πγοοσυκόγτων 
“ποιῷ. οὐ κυρλεύρμδρ ὑμδῇ τὸ τὴς πίςεως, ἀγαπηπὶ, σὲ διασοτιχῴς ζᾳῦτα, ἔχττατῆο.. 

ὃν. Εἰς διδασκαλίαν λόγου πρένεχφείοθηιδν, οὐκ εἰς οϑὐργέω, Θεὰ αἷς αὐλεντίδρ" 

συμξελων τάξιν ἐπιλορῦν φἰ βανοιυτων. ὁσυμζυλϑύων λὺή τα ᾿ χϑδε ἑαυΐ, οἕα, αὐαῖγ- 

κλμῶν 5 καζων( ἀκροατέω, αἰνν᾽ αὐτὸν ἀφίησι τῆς ΝΜ, λεριδρων αἱρέσνως κύρλο. οἰ τώτοις 

ὅδ Μιὰν ύϑιωου μόνον, αν Τῷ οἴἶδλσαντα μὴ ἐἀποι. δὶ αὖτο ὃ ἡμεῖς ζχῶτα φαρδυ,ζαῦτα 

λέχρυϑδυ Ἴνα, ὑμῖν βῆ ἰϑξῃ κατ' ὁκείνην Ὁ ἡμέρφιν λέγήν, συ εὶς ἡμιῆ επεν,ο εὶς διφείλᾳτο, 

χορλίν ἡγνοήσαυμϑμ, οὐδὸν »ϑγούδθα 6 ὁ ἀμίδτηιι ἐ{). ὧν τῦτο" λέγω ἢ ὺ αἰ ϑεδρτύρομαι ὅ ὑπιτᾷ 
εἰς αἵρεσνν ἐμυπεσαιν ν ὦ τέωυ ὀκκλησίμ Δίσοῳ οὔχ ἔλφῆον ὅ21 κακόν, ἐπί μοι τς ἰαγὸ 

20 βασιλᾷ" τι τυνΎ χϑβων, ἐπέρῳ, μ᾿ ὅ᾽ βασιλή μη ὶ πρέλοϑοιτο, μηδὲ ΠΟ ἑαμίον ἄλλῳ, ἐντῦϑ ἐν 

χαἰγοὺ τίοῦ αἰλουργίδοι λαξωνὶ Ὁ καιπειοχν, οὐπ τὴς περόγης καιτίω" ΕΎΧΕΙ ἀπασεν ΜΝ 

ἐς πολλαὶ ῥήγματα, αϑβαν ἡῆον "λὺ ΤΨ ἐ ἐτέρῳ ππελεϑερδίων ὠκολοίρϑν » τί διεἰ Ὁ τότυ 
αὑτὸν ᾧ) βασιλέα δἰπὸ -" . λαιμοῦ. καταλφν ἰστφραῆς, κτ, δ μδίρς οἰθξαμωι γι δ σωμά 

ποίαν αὐ δίκίω δοιᾷ, τίω ἀξίλν ἔδωκεν εἰ ἐς βασιλέω (ὃ ομόδονλον τῷτρ ἐργκαισαρδρρε, 
347 πάσης: ω με ἰζολ δϊκνς εἰργαίσατο, ἐῷ Χραφον σφάηων . ἀγοξαήνων κῃ ἰμδῆρο, πρίᾳρ γεὺ- 

γης Οὐχ 'φιαι ξιορ: ; αβα ζτης τῆς ἀπειλθυψδίης; οὐκ ἔγωγε οἶμσ,, ἀλλ᾽ ἐτήξρα πολλῷ 

λαλεπωτέρᾳς. ἄπατε ὅσαι πες (ως γὐ Ἐχὶ ὃ πολὺ γαναρδῖν τῦτο τὸ ὁ ἐλάξθωμα) 
πεὺς ̓ὐπούσαις διηγήσευαϑε [τῦ:] ὃ ̓ἰασέδεγμα, φυφήσατε, ἃ τίνες ἡμᾶς λυπεῖν, φά α- 

μιαουῦτω τύτω νομείζοισιν, 6 Εἰδύτωσαν, τι ζωτα Αιῤτέων πριούσιν. Εἰ »δ ἡμας α- 

40 μεθα οϑαι βούλει, ἐ ἐγὼ σι λϑώμι (πον, υαϑὸ οΥ χωεὶς τὴς σὴς βλαύης α αἰμιιύαοϑαι δυνή- 
δ. μᾶλλον ἢ Οέχ ἐς! χωεὶς βλάδης αἰμιιωύααϑαι, πλὴν δ λὰ κα ἐλοῆονος βλαίδηρ. 
βάπισον, ἐμεῆυσον οὐντυχούσαι δυμοσία,, ἢ πληγας ἔντεινον. φειῆεις ζαῦτα αἰκούουσοι; 

β δ ἐμ, εἴπω υβαπισον, φοήῆεις" ὺ ᾧ δεαυύτέων σῳ ασαραῆϊεις, κα ἡ οὐ ̓ φείῆειρ: ᾷ μέλη 
(κα δεασοτιχαὶ Δ] σιξαίνεις, ᾧ οὐ τρέμεις ; οἶκός θην ἡ ὠκκλονσία πατρικὸς ἕν σώμα, ν ὧ 

πνεδμα, 



κὺν δ 

αἰϑασ. δι κε. 

8324 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

πνεῦμα. λα βώυλει με αμιώαυϑαι ; ἐμέλρα: ἐμοί φῆϑι. πίαὐτ ̓ ἐμοδᾷῷ ΣΚϑλςον ἀ:- 

μμωύῃ: ; μάλλον ὃ 5 ̓ πιχῷ δ χλων λακίϊζεις; ; οὐδαμοῦ δ δὲ δὼ ὦ αἰμυναοϑευ καλόν" ὦ 5 ἐ- 

τίρφυ αἰδικοιῶτος ὁτερηνυξείζειν, πολλῷ» χαλεπώτερον. τὰ ἡμδῇ ἠδίκησα: “ῷ Οὐχ ἡ- 
δικηκότα λυπεῖς; τὸν μυίας ἐαώτης, Οὐκ Εἰρωνθυὀρϑμορ δ μέλλω λέγη φημὶ, σϑοῖὶ «- 

πλοῖς, δον ὦ ὡς ἔχω, ὦ ὡς ὀχζρίκειμφι. ἔκαιον τῆν (ἰὼ ὑμῖν λυπουμδύων τσδϑς ἡμαξ, ὁ 5 

ὁ ζωτίω τίω λυπίω βλατήοντωνὲ ἑαυτοις ᾧ δλαλοῦ πορθνομδων,ἐξουλόμάω “λη- 
γας οὐντείνειν ἡμῖν Εἰς τίωωυ ὄψιν αὐτίω͵, κὶ γυβμνοις ἀισοδύσαιντα αἰκίζεοϑαι μείςιξιν (εἴτε 

δισίως, Εν αἰδίκως ὀγκαλϑίη) καὶ Ὄ μᾶλλον Εἰς ἡμας αἀφιώαι τίω ὀργάω), ἡ ἢ ζχωτα τλ- 

μεᾷν, ἃ γκω ὁ τολ σι. Εἰ τῷ γέρϑνον, ουοδὲν δὼ τω, " οὐδοωιμιρὸν ύϑερπον σε γὸς ἀ. "τὶ 
ξιον δόρυ τοιαῦτα παρ. ἄλλως: 3, οὐ ̓ς ὁ πϑρεκοίλεσοι ὁ ὁ ἡδικηυϑμος καὶ “ υὑδεισμένος ἐ ἔγω Φ 1ο 

Θεὸν, καὶ αὶ ἀφῆκεν ὑμύνζα αἰ ἐδοτήματα "ἡ οὐκ ΩΦ αϑβῥισίανἔχω ποσουτίω, δλλ᾽ ΩΝ ὁ "τώπν. 

ἡδικημϑμος, στὸμ χἰὺρ τῷ ἠδικηκότος πο οαιοιλῇ, σπολλζω' κέκτηται τίν δὲ βησίαν. ἂν »» 

Εἰς ἀὐιϑεσπὸν τίς αἱ μδύτη, φησὶ, πε σιύξοντιι «δὶ ἐστ, Εἰ μὴ ̓ ἠδιιυαμέιω ὁ ἐγὼ, ἐ- 

πέρρυς ἐν ,αὐγίοις ἐδητησοι κα πϑρεκαλεσα, καὶ ἡ τῶτο ἀν Εἰργασευτο, γεῶ ὃ “δὰ ὦ φθακαλέ- 
σομδμ, τὸ Θεούχον “πρδῃ! ΜὐξοικομδίουἿ ὀρ, ἐϑωμαλίμν. Μὰ Εἰς τίω ὀκκλησίαν 15. χούμχ! 

ζω τίω τελοιωΐτων ὡς (ὦ οὐυΐποτε προσίασιν, ἢ τῷ νιαύψ. Ὁ ὁπαξ, ὶὶ τὸ Εἰκη, ἡ ὡς ἐ- 

τυχὸν "ὦ Ω μμοεχέφερον. ἅ, ἃ ὠδὶ Εἰκῇ, πλος ἀζαλεγθυδμοι, ἐρερελφμῦτες 

ἰαρτϑ μμηδεγός' ὯΣ ἣ διλνν ἀπουδοίζ εν δοκοιώτες, οὗτοί Εἰσιν (Ὁ τὼ πμφηὰ ζω- 

τίω ἐργαξόμϑροι. οἰ γϑιὼ τύτων ἑνέκον απουδαίζει, βέλτιον καὶ ὑμαξ κῷ ΡΜ) αὐμδιοιω- 

τῶν ν τεταςθαι " άλλοι ἢ Φ βέλτιον ὦ, μῆτε κείνοις δὴ αἰνδηῴς, μήτε Οινούτυφυ ὑμᾶς, ὕχ 20 

ὁμῶς λέγω «ἦν ἀὐδοζωο, δον ὠκείνους ὧν Ὀἰποπηδώνζαε. μοιχεία ὃ πράγμα ἔφιν. 
εἰ ὃ οὐ δέχη ναῖδὲ ὠκοίνων ζῦτα ακϑφν, οὐκοιο οὐδ εὖθ πρδ. ΕἾ »Ἑ»δυο ὁ ἕτρον 
οἷ δλνόμως γλυπιϑαι δεῖς. Εἰ υδὺ δὲ δῶ αὐἷδὲ γμδ ζωτα αὐπυσήρυετι,. ἕτοιμοι 

9 ἡσοι! τὴς λιν ὅτωπερ ὁυ' βούλοιοϑε.:" μόνον ὠκκλυσία ἔξω μία. Εἰ ὃ ἡ- 

μεῖς ὡννόκιος γοϑρήμιϑα, πείσατε χαταϑέοϑαι «ὅν κυ δανόμοις ἸὨὰὶ ᾧ «ϑεῦθον αϑα-- 15 
ἀρνία ζῶτω Εἶπον, οὐχ ὡς ὑχιτῆων, ὥνλ ὑμας ; ἀσφάλιξόμδνορ κα ὃ Φο»υ- 

ρῶν. Τὴ ε ἕχασος ἡλικίδυ ἐλ, καὶ Τ" αὐτῷ πεοραγρμϑίων δώσει αὴ " δίχας, πα- μιά ϑώῃ 
σμλς μη ῶ πὸμ' ἐφ᾽ ἡμας ; ρἰψόνζα, γομίξει αὐβυϑιόύοις ἐ) ὁ ὑμας ̓ς αὐῶδν, ὕα 

μάτίω ἀἰπατῶντες ἑαύζοις' κότύητε. λό)ϑν ἐγ) δωσομϑρ χα τοῖν ψυχῶν ὑ- 
κἴ ΚΝ ὁτὸμ ( αν ἡμδμ" ὀλείπῃ, ὃ ὁτὸμ μη ̓ φὐδακαλέσωρϑω, στὸ μ᾿, ̓ ιουϑατήσω- 30 Ἅ' ἐνλίτετι, 
μδν, ὑτὸρ μη "Αἰ αι εδοτυρώρεεθει. “ ἣ ) ζωῶτα, δῦτε χαὶ ἐμοὶ Εἰπεῖν ̓ καϑαρος ἰ- 

.,ὦ Ὥστο, τοῦ αἱ αἴατος πόῤτων, “καὶ, ὅ ὅτι τίω ψυχέω μοὺ βύσνται ὁ Θεός. Εἴπατε Ὁ κοῖλ, 
βούλεοϑε, καὶ αὐτίλν διαιόνς δὲ ἰω ὥπιτε, κα)’ υὐπολογήσομα!. δλλ᾽ οὐκ ὀρέτε. δ|9, 

οἶακαλώ, απευδοίσειτε καὶ ὑμῶς. αὐςδὸ ἐτεύθεν ἥδ ςῆσοι βεξαίως, χαὶ ' ὧν μετα- 

τλένζας ἐπὸναγαγεῖν, ἦα ὁμοϑυ μαδὸν λμαπεριψωμ βου “ῳ' Θεῴ, ὅτι αἰπτῷῖ 35 

αὶ δύξα Εἰς (δὲ αἰώνας. Αμέωιύ.. 

Αὐογιιθ, 1)ΤΟΥΤΟ ΟΥ̓Ν ΛΕΓῶ ΚΑΙ ΜΑΡΤΎΡΟΜΑΙ ΕΝ 
Κυρίῳ, μωρώτι ὑμας αἰἴδεπατᾷν, καθὼς χαὶ τοὶ λοιπὸ ἔϑνη τὐϑέπατῴ, 

ματαιότητι τῷ τοὺς αὐ, ἐσχοτισμένοι τῇ ὀχριννίᾳ. 49 

"Τὸ 
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τι 

ΕΦΕΣ. ἘΠΙῚΣΤ. Λογος, "ἢ 8:ς 

ΕΞ ΞΩ ον διδείσκαλον, οὐ μόνον συμιξουλόυνοντα, ᾧ διδοώσχϑντα δὲ" κατοιρτί- 
ΝΑ κὖ ἰδ ζο καὶ ὀρϑοιῶ ζᾳς ἦν" μα ϑυτϑυονϑῥων ψυχαρ', αἰλλα ᾧ φοζοιωῦτα, 
ας ὍΣ ἃ τω θεῷ οἷδαϑιδέντω. φη4 γ5 6 δα ὋΨμ αὐ ϑροϑίπων λε. 

6 « δ Γὰ»ν οὐεϑμά, ὡς ΟΝ ὁμοδούλων, οὐχ ἰκφμα χαϑούψααϑτω ψυχῆς, «- 

γα ΎΚϑ1ο) τῷ Κυρίῳ τ ρϑοιδιδόναι λοιπὸν, πϑτο δξίω αὶ ὁ [Παῦλος 

ποιῷ. αἰϑὶ τὰ πεινοφροσιούης γὸ τὸ ἐνώσεως δζριλιῃθεὶς, ὁ τὸ μὴ δεῖν 
τερον χατεξανίςαι δου τὸ ἐτέρν, ἀκείσον { φυσι. τῦτο ὄϊπυ λέγω χ αἷὲ τύρομμαι ῳ Κυ- 

θλῳ, μηχέι ὑμας αὐἰδίπατεῖν, καιγως καὶ ζῷ λοιπαὶ ἔθνη αὔάπατε, Οὔκ εἶπ; μηκέτ υ- 

ιο μας αὐδεπατεῖν, χαγως αἰδιπατεῖτι ( πληκτικώτερος γ.5}} ὁ λέϑ6) αἰλλα τὸ αὐδο' Δ ἐδὰ- 
λώσιν, δἰ πὸ ὃ ἑτέρων τὸ τὐρδάδεγμα ἤγαγέ. καὶ “σϑϑς ΘΘεασα λονικέας ἢ γφαφων,τὸ ἀὐδο το 

ποιᾷ λέγων ᾿ Μὴ ὦ παρέ Ἐχϑυμίας, καϑως αὶ τὰ λοιπαέϑγη. διεςήκατί, φυσι, τοῖς δὺγ- 

μασιν αὐδἔν,δλλις Ὁ ὅλον γέχϑνε Ὁ (Θεοδ" ἐγώ 5. ζητῶ ζο ΤΕΣ ὑμδὰυ, Ὡ θἱον,ὰ τὸν αἰθέπα- 

τοῦ Τ' χΧτ' τὸν Θεόν. τῦτο ὑμέτερον 661. οἴδοτυρῳι ἢ τὸν Κύρλον κωλώ ἿἿὙΨ Εἰρηνϑμων ἐμοὶ, 

ι5 οι οὐχ αἰ πο εφήλαμάυ, δον Εἶπον πώς δεῖ αἰξεπατεῦ. ον ματαιὁτητί, φησι, τ νοὸς αἰ.- 
ΟΜ, “2 νοῦ ματαιότης, ὦ αἰδίζᾳ μαιπια "κορλῆοϑαι. τίνα, δὲ 691 μώταια, αν. ἡ ἃ 
“ποίᾳ πόρτα; «ἶξέ ὧν Φησιν ὁ Εκκλυησιαςής, ΜΜατεηότῃς κιᾳταιοτήτων, ᾳ πϑωτα μα- 

παοτής. αἰλλ᾽ ἐρὰ τις᾽ εἰ μάταια, ὃ ματαιότης» νος ἐνέκεν γέχϑνεν; Εἰ τϑ Θεούέργα, πώς 
μάταια; ἢ πολις αἰ τώτων ὁ λόγθς. ἀλλάκνε,αἰγαπητι, οὐζᾳ τὸ Θεοδέργα Εἶπε 

10 ματα α(μεὴ “ϑμοι)») οὐχ οὐρανὸς μάταιος,  ῖξ' γη ματαία (μη “ἡ μοι) οὐχ ἥλιος, οὐδὲσε- 
λήνη, ὶ ἀφρα, σξεϊὲ ὃ σῶμα. Ὁ ἡμέτερον. πόύτα γὰρ ζχῶτα χα λο' λίλν. ἀλλα τί μαί- 
ταιον; αἀκϑύσωρμδμ αἱντι λέρρνηος τῷ Ἐκκλησιαςο᾽ Εφύτϑυσα μοι αἰμιπελωδας, ἐποίησε μεὶ 

ἀδονίᾳς ὦ αἰδούσας, ἐποίησα μοι κολυμᾷυ, ϑ,ρας: ὑδατων ἐγνετο μοι ποίμνιω, ὦ ββουκό.. 

᾿λια᾿ ((ωλγαηϑν γοισίον καὶ ΦΡ γυδμογ᾽ κα εἶδον οἷ, τόμτα ματαμοτης. αὶ πάλη, ματα της 
ἃς ματαιοτήτων, ζᾳ πόρτα ματαιότης. ἀκϑε ὦ τοῦ πσϑλφητ λέφρντος ΄ Θησαυεάζει, Χὴ 

νὶ γινωσκ νι (μωυαίξει αὐταί. κι τῦτο μωταιότης ματαιοτήτων,α αι το αἱ οἰκοδὺμοὶ, 

ὁπολιξ' καὶ ἰδ εῤρέων χουσὸς, τὴν" λέδραποδων αἱ ἀγέλαι κτ' τίων ἀγϑροὶνσοξούσαι, ὁ τῦ-. 
Φος, ὧν! κενοδοξία, ἴᾳ Φρϑνήματα, ᾧ ὁ κόμπος. ὥᾳῶτα γὺ παντα μάταια. οὐ ρωβᾷὰ 

Θεοδ» 7»), ἀλλὰ γϑρ νμδμ δεδομιούργη.). δέποτο ἢ μώταια.; ὅτι Ογοὶν ἔχ τέλος 
40 χοησόν. (ὰ, γούματα μάταια, τὸ εἰς πυφίω ὀμαλίτκ") "οὐ μάταια ὃ τύ εὐτὸν εἰς 

πένηζᾳις σχϑρπιζη"). ὅτῳ ὃ εἰς πρυφίωὐ ὀβαλώφῃς, ἰδωμδν αὐὖμ' πὸ τέλος τί ποτὲ 661, 
λιπασμὸς σώματος, ἐρυγοι, πγϑύμιατα; κόπσδου πλῆθος, καρηθα λα, μαλακία ἴῴγιως, καὶ 
ϑερμύτὴής, ὁ ἐχλεσις, ὡς ὙῈΡ̓ αἱ ἃ τίς εἰς τετφηρϑρὸν πίθον ἐπθντλῶν ματα!οπονῷ, οὕτω χα ὁ 

τουφών, εἰς πίθον τετρημδίον ὀυτλᾷ . ἄλλως ὃ, μιώταιον λέγε) τὸ πε σδυκηϑὴν δὴ ἔχεν 
ΜΕ ΕΞΕΕ.ΚΕΕΕΞΕΕ ἜΗΝ ιν κεν " 4 7 

34 τιμέω, μὴ ἐογήηχος δὲ΄ ὁπερ καὶ χέγον λεγϑιδι; χένας ἐλπίδας, τὸ εἰκῇ χὺ ἀπλες ἢ μαΣ 

ταιον λύγ6) τὶ πσοὸς μηδὲν χρήσιμον ἰδωκϑμ δξωυ,εἰ μἢ Ὁιαύτα γὰ αὐ, φρσ’τινα;. Φαγωμϑμ 

ὦ πίωρμϑν ᾿ αἴἴδλον γὰρ Ὡἰποϑνήσχομϑμ, τί δξίυ τὸ τέλοφ, εἰπέ μοι; Φϑυραί, οἰδυσωκῖθα ὼ 

ριζαλωββα. χαὶ τί τὸ πἶρας οὐδὲν. (μωτά πνός ἘΔ ἐλλίωων ἐφιλοσύφηζ, αλλά μώ- 

τίωυ “ξ σκληρϑν βίον ἐπεδείξουτο,αὐλλ᾽ απλαΐς, οὐ πδϑῤ τ τέλος γοήσιμον ὁρῶώνπες, ἀλλὰ 

40 παϑϑς κεγοδυξίαν, καὶ τίω χα τ πολλῶν ἡ μώέω!, πί δ ἡ ΩΝ ω πολλών “μιν ; οὐδὲν. 

Εἰ » αὶ ὦ τίω φιμζω. πϑρεχονϑροι Ὀἰσολλιωῳ ἢ), 'πυλλῷ μᾶλλον ἢ ἀμή: ὁ μά 

ϑρέχων ἑτέρῳ, ἑαυτῷ πποϑτεβον ὀφείλοι ἴθασεῖν, Οὐ 3 μὴ πξϑέχοι ἑαυτῷ, πὼς ᾿ὴ 
ἑτέρῳ πλέξοι; γιῶ δὲ αὶ ὧς μας ζυτᾷεϑμ οἷξ ϑὐτελών καὶ εὐκαταφρϑνήπ ων ὀυδρών, 

ἰπίμων τῶι χα ἐπογειδιςων, ποία ἰώ ἀὕτη ὡμή.: ὁρὰς ὅτι ἀφταμότὴς μαϊ]αμοτήταν ζῷ 

πόρτω; 

χεν δ, 

««Θιεω.Φ , 

Βκχλησ. αἰ, 

Ἐκχλησο (, ε. 

Ὑλοληιζο 
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πόρτα ; αἰ θ᾽. τὰ το λεὴν, ὦ ματαιὑτητι τί νοος αὐ. λ᾽ ἡ ̓ ϑρησκεία, αὐ θην Ὅι-. 

αὐτὴ ντί δα τἄρα δ ἰ ξύλᾳ κα αὶ λίθοι (ῷ «αρησχωυούμϑμα κε ᾿λίον Φαίγειν ἡμῖν ἐποίησεν δώ τὶ λύ- 

Χίου. ὡς ᾧ λύχνον (ὃ ἐ ἑαυ Ψ πποσκιωᾷ, ἥλιος πκέχᾷ Ὁ φώς. δ᾽ ὑτὸν ὠκχέιος μὴ 
διώνπω, λύχνος διώαπω. τ τοίνων οὐ  ππελσκιουᾷε ῷ λύχνον: ; να, φησι ᾿σπξσκιυοῖ ΩΣ 

πῦρ. ὦ πῇ γέλωτος. τισαιύτη ἡὕθοι, Οὔκ αἰλαωύᾳ; ϑρφ ἢ ὦ ἑτέραν παλιν. ὃ τῶσ- ς 
κιωνοίμϑμον τί σίενιυεις ; τί τὰπολλύεις, τί ( ὀραιρᾷ 6 σὰ Φ, Θεὼ; αἱ σ᾽ τί μὴ ̓συγχωρᾷε τίωω 

οἰχία» ἐμπεπλλοϑαι ἀντι Εἰ» Θεός 81 ὃ πῦρ, ἸὩπινεμέαθω συ ὃ σῶμα, μὴ  πύ-: 
ϑυϑρὶ τὴς χύτρας ἢ το ὃ λέδητος ᾧ Θεὸν νἰπνξάληῃς, Εἴσειτν Εἰς τὰ ταμᾷα, οἴσανε εἰς 

στὰ σηθδακα ἱμάτια. συ ἢ οὐ ἡ μόνον οὔκ Εἰσέγήε,δνλα καὶ 9. αὐθιπέπια τινος ἐπεισ-- 

ἀλϑη, πόρζνν ἐ ἐλαύνεις οἰ πὸ "ας συγκαλᾷς, ὦ ὥασερ ϑηρίου τινὲς ἐπεισελθύντος, ὁδὺ).- τὸ γ. πέντ 

Ρ̓ ὺ φένεις, ὺ συμφοραὶ ὃ πυράγμα καλάς αὐτυβοαλλουσεω τὸ ὦ) Θεόνσν πϑρφναι χω σγωίι 
ἐγὼ » Θεὸν, ̓ὺ πιλύτα ποιεῖ͵ ὡςε αὖντὸν εἰνφερνίσου αϑαι, μακαριότητα ἐμαυτῷ ὑηλη μιννχ 
ὅτὸν τίωω οἰκέλν Ἐλισκέτήηται τίωυ' ὀμιόωυ, λ " δὼ εἰς ὃ σρδαν. αὐτὸν ἐλκύσῳ ̓ ς κι ἴτυν 

ἕλνυσον ὑσὺ ̓ὃ αὖρ εἰ εἰς τίω χαρδίᾳν τίων (ων. γέλως ζωῦτα, τ ματαιότης. καλόν τ 

πὸρ “ χρῖσν, οὔκ εἰς πρξησκειώνσιν᾽ εἰς ἀζρ νον, Εἰς ὐπντρεσίλμ, εἰς τὸ ,δουλθὺψ ὁ ἐμ, 
Οὐκ εἰς τὸ χεατῷ ἐμοῦ, ὠκῴιο δὲ ἐμὰ γέγθνει, οὐχ ἐγὼ δὲ αὐ. εἰ πσοϑσκιωᾷς τὸ πῦρ, τί «ὑ- 

τὸς ὡς Ἐλὶ τῆς κλίνης χταίκεισα, μαγείρῳ ὃ ᾿ κελϑύάς “πϑϑεςτίναι συ τῳ Θεῷ; αὐτὸς ὀμα΄. 

δΥξαι τίων' μια γεϊρικέευ, "ἃ  πὐρτοκόπος νοῦ, Εἰθούλει,ᾧ μαλκάς. ον εν γὰρ τύτων Μ 

τιχνών τιμιώτερον ̓  ἴ)᾽ ζῶτα ὁ σὺς Ἐλισκέηῆε)ι Θεώ, τί { ὑδρη ἡ ἡγῇ " τίου τέχρξιο, ἐν.- 

θοι σου πολις ὁ Θεός; δ τοῖς δούλοις ὕλιταῆεις, αἱ αὐτὸς ἢ ἐκκταξιοις; καλὸν τ πῦρ Τὴ, 10 

ὦ καλού δομιουργϑῦ, ἀλλ᾽ οὐ Θεΐς, εἶρρρν »βΘεοῦ, οὐ Θεὸς [ἐκλήθη]. «οὐχ ὁρᾷς τ 

ὃ ἀζακιν; πῶς ὑτὸμ Ἐχιλάθη) οἰκία, οὐδωμεοι ἵςα.); δὶ ἐα" σχὴ ἢ (ἰωεχν τινά παῖν- 

΄α καιϑαιρᾷ, κῴ μι τεκτόνων χήρευ, ἢ χαὶ ἀΐλλων τινών σξέσωσιν αὐτϑ τίου μϑρίδμ; φίλοις 

οἶδ, Ὁ πολεμίους, Δ ὁ ὁμοίως πάσι ἰ κέ γ6.). τῷ δἶιυ Θερς, κἡ ὺ οὐκ αἰχωύεϑε ; δ ὼφ 
χαλώς Εἶπεν, ῳ μιιταιότητι τί νοὺς αὐ. δλλ᾽ ὀήλιξς, φησι, Θεός. ἰτῦο »Ὁ}) Εἰπέ 24 

με, πολον,ὺ αἰ 9. ᾧι, ὅτι φωῖ ἀφίησι πολύν, ὑχ ὁρᾷς, αὑτὸν ηικώρδμον αὐαρὸ δ νεφών, 
ὸ λύάγκη δουλύνοντα Φύσεως , ὑ ὀκλάποντα, ἡ ἰαυν σελζωης ἐ νέφοις χρυπήορϑμον; 
υστοιγε νέφος ἀοϑενίφερον ἡ ἡλίου, Δλλ᾽ ὃ δκφς πολλαλοῦ κρφτεῖ, καὶ τῷ» ὃ τῆς τῷ Ὁ Θεο σι- 
Φίας ἔρονν ἐξῖν. ὁ ὁ Θεὸς πὸρμαυρκὴς ἰῇ ὁ ὀφείλει, οὐ ἢ πολλων ὅφι ὑδιής. αἴ» ὃ οὐκ 
ἐς! Θεού, δεῖται »» αἰἐρ96 ασος Ὁ" Φαϊαι αἰέρος λεηῆού' ὦ ως ὅγε σφόδρα. πυκνωϑεὶς 39ο.., 

αι φαίπιν 
εἰκ αἰ’ φίησι τί ἀκτια αἰ σϑευαι. δεῖται ὶ ἡ ὕδατος, ᾧ ἑτέρου τῷ ὁπέχοντος, ὥςι μ᾿ κα- 

ταφλέξαι. Εἰ Ὰ» μὴ πηγαί, ὼ λίμναι, ὦ ποταμοὶ, κἡ ἡϑωλάοσαι, φμὰ ὁ ὕλφστητα αἱ 

τῆς Τὴν) ἀτρδ (ὐωέτησαν ἀραδυσεως, οὐοῖν αἱ ὠκώλυσεν ὀκπυρωϑέεαι ᾧῷ πόρτα. ἐ- 

ΧΩ δίων, φησιν, ὅτι Θεός; ὦ τὴς μῤρίας, ὦ ὦ τὰ γέλωτος. ἐπφδή, φησι, βλάψαι διώαται, 
Θεῤς. ὑμάω ὅχ τοῦ οὐ "Θεός, ὃ στ ἐν οἷς ὦ ̓βλῴσῆει, συ νὸς δεῖται εἰν οἷς 5 ὠφελᾷ, τις 

“πολλωώϊὶ ὑτίρων χεῖζα, Θενύ ὃ ὃ ἅ ̓ βλῴααν, πέῤῥω ΚΣ  ὠφελῷ, οἰκᾷον. τὸν δὼ ὃ 

εὐναντίον ἢ, πῶς Θεός; ὐχ ὁρῶ, ὅτι ζ δυληπήξια φωρμακα “καταθλρίτῆει, ὲ οὐρῥινὸρ γ.. ὅπως μ 

δλήῆται ; ὅτὸμ: ὃ ) ὠφΐῃ, πολλοδ"; δζο,. σὺ τοίμων Φ61. τοιούτος, ἡ χαλόρ και αἰοϑενηρ᾽ καλό, 

᾿α Ἐλιγνώσκης ᾧ διαυύτίωυ" ἰϑενῆς δὲ γα μὴ διασύτίωυ αὑτὸν ἐῃ) λό. δνλα πέφέ, ' 

φησ, ᾳ φυτὰ αὶ ΓΝ ατίρματα, τί δίωυ, μὴ ᾿ οἶδα τὸ το» ἢ ἡ ἡκόασϑος Θεύς; κἡὶ ΝΣ [ἢ κείνη πι- 40: 

φ4. Ἵ, μὴ ̓αὐϑὶὶ τῦ το Ὁ ὸ Ὁ δρέπολνον, ἡ αἱ αἱ τὰ Ὁ γεωρο» χῖρες δᾷξο μοι μόνον τφέφονσοι 1" 
ὅλίον, ἢ μυγδενὸς δεόμϑμον, μήτε γῆς, μιῶτε ὕδιωτος, μήτε γαωργίαρ᾽ λα βόμς ῥοϑὼ ὰ 
απέρματα, καὶ τίω ακῆια ἀφεὶς δευύτω (δι ἀἰφαῖχυας. Εἰδὲ σἕκ αὐτν. μόνου, λα | 

ὁ ὑϑυ εν Μ ὯῚ ΟῚ τἰ μὴ χα ̓ ὦ ὕδωρ Θεός; "λα μήπω αὐἰδὸ τότν. ΠΟ 1 Ι μεὴ ὶ ἡ γῆ γεν ἐμ 

Θεός; 
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Θεό; δῴᾳ τί μὴ ὮΝ κδσξῦν, αὶ ἡ , δίκελλα : ; πάντα δῶ, Εἰπι μοι, πτθ»σκιευγσομδν; ὦ 

τὴς “ληρωδίας. καίτοι μάλλονο ἀγϑυ ἡλίου ὅλοι τὸ ἀφαχυς, ̓  ἀνθ γῆς χ᾽ ὁ ὑδουτος,ὺ φυτὰ, 

ὦ ἀλλα ἀττάντα, γῆς (Κ δ οὐκ οὗσηρ, οὔκ ἀν ποτε τούτων τι Φάρείη. Εἰδέρις ἐν 
χερφιμίῳ, οἷα τὰ παιδία. ποιοῦσι . αὐ γειναϊκες, γάῦ οἰναπιδλέμδρορ,ες “ασὸ ὃν ὀρϑῷφον χᾳ- 

ς πάλοιτο, κέραμον ἐμεπλησαις κὐασξϑυ πολλῆς, ἀοϑονὴ (, ὁμα δίδοται ἢ ὅμως ῳ φυζᾳ. 
ὡςε πλείων ἡ ᾿ θὰ τῇ τῆς γῆς καὶ Ὁ κόχσοϑυ (ἰωτέλεια,ὺ οὔ μάᾶλλφι ὠκόζου “οἡ ασό9σ- 

χοῦ δ 

κιυῷ,, οὐρφυου ὑ δᾷται, «ἔρος δάᾷται, ὑδάτων δάται πότων ὦσε μοὶ ᾿βλάαῆω, κοθοίπερ. 

χαλινῶν κατεχόντων ἀυτε τίω τὴς διυάμεως αἱ αἰγριότητα, ὠ οὖν ἐώντῷν ἐπαφῴμαι πὸρ- 

ταλοὺ τι ὑ τίωὐ ἀκτινα, ὥασερ τινα! ἵχσον ἀλφμον. Εἰπὸ δή μοι, ποὺ ἡμῖν ἔφην δ χῸ πίω νύκ.- 
ιο Τα ποῦ ὁ Θεὸς ἰποδεδυμηχεν: οὐ γὰ Θεοῦ τοῦτο τὸ ὁ αὐθακλείεοϑαι ὃ πιοκπϑιϑαι συμ 

ΥΧ, ὀγτῶς Τοῦτο μόνον. λα καὶ ἢ διυύαμίίᾳ ὡς ᾷη ῳ αὐτῳ, φησι, ὲ χενέται, αὕτη ἕω ἢ 

διώαμις, Εἰπε' μωι, Θεός; τί δῆζωο αὕτη δάται,κὶ μὴ ̓κατέχᾳ ΩΣ πῦρ: πάλῃ γδὸ 9. «αὑτὸς ΜΙ 
λθηθ. Φι ἢ. ἡ δεωύα μις ἐκείνη» Φωτισική ᾷς ὅθι," ἢ ὅζα τῦτο Φωπίξει, αὐτὴ μεπέρρυστι 

τότων μηδενὸς! ; Οὐχοιω μείζων αὐτῆς ὀνλιρρ, μέλρι τίνος Δὐελίηορϑῳ, λαίύειϑον: τί τι δὲ 

13 τὸ ὕδωρ; ; οὐχ! ἢ αὑτὸ Θεός, φασι ; τοῦτο ὁγτ τως γέλωτος: πάλιν Φιργεκν. οὐχὶ ἰ Θεός, φη- 
σι, ᾧὶ ασοϑς τοσαῦτα εκεγοημῖθα; ὁ αἰθὲ τῆς γὴς πάλιν ὁμοίως. ὀγτῶς ὦ ματαιἝτην τοῦ 

γοὺς αὐῆν, ἐ ἐσκοτισμένοι τίω ἀζρνοιὸν. ἄλλα ὐράβίο ς, Οὐτα ἐ φησι γεω. πορνεύρεσι, αἱ 

μοιχεύοεσιν ἕλλζευες. Εἰκότως. ῷ Ὁ τοιούτες αἰσνγρώφοντες ἑαυτοῖς Θερες, παῖε" «- 
χϑλουϑως ὀργαζον). καν νῶν ὉΝΤ δύ,ϑεφπῶων διιυνϑωδσι λαϑῷν ὀφϑειλμῆς, σγοϊὶς ὁ κα- 

29 ϑεξων ἀὐθιζ, τι  γὺ διωυήσει) ̓ ὐϑὲ ὀμαςείστως λόγϑς, μῦϑος ὠδζ!ς ἐδ) δυκδω; ᾿ αλλὰ «ἰδὲ 
᾿Ὁυ ονάϑου; ἄλλα ἀ ᾧωτα μώδαι. ὁ τίων Σωτὸμικζωὺ ἔμοιὸν. ὑτὸν δ. λέγωσιι 

δῆς ϑεοις πόριοις, οὐ ̓ φάσιν ἐϊ μιύλοες, ἄλλα ' πείλο). ὅ ὑτὸμϑ κἰθὶ κολάσεως ̓δἰφλέ- 

γόνται, ποιηταί φασιν εἰσὶ, αὶ παντα, μυϑϑύοισιν, ἵγα, παντολεν λὐατρέπυται τὴς θζωΐ. 

«φῇ κατάςασις. αλλ ̓ Φ φιλόσοφο, φησιν, ἰφεῦρόν- τί σερινὸν παγτῶς, κὴ ὁ τύτων μρῇ Ὁ. 

:5 πῶς; ὦ τίω Εἰαδρυϑω ἐ ἐπεισαίγοντεφ, ὁ ἀπσόϑνόητα Ὕ λέγοντες πὲ πεῖντα, ὦ (μη- 
δυοὶ “μέλλειν μιηδενος, ὥραν ᾿δὲ ἀτόμον (ἰμοεγίλμαι ; αλλ ἕτεροι Ὧ σὥα Θεὸν Εἰπόν-- 

τες; ἀλλὰ τίνες, Εἰπέ μοι: ΦΩΦᾧ λόϑενπίνας ψυχαὶ κωυείας ποιοιώτες,ὺ ἕδο ὀρθρώ. 

ποῖς πείθοντες, ὃ (τὶ ὺ κύων ἔλνετο ποτέ τις ὁ λέων, τὸ ἀϑϑῦε: ; μάγοι σίνος οὐ  παύεοϑε λ- 

δϑνώτέ, ἐσχϑ τισμμέϊοι τῇ “ἰφροίᾳ; κοιϑαύπτρ Ὗ, ογτῶς ον σχότῷ παντὰ ὸ λέγρισι ᾽ κ᾽ 

30 πραΐβοισι, ἐ ζᾳ αἷδὲ δυγμ ̓,ὑτὰ δὰ βίου. οὐδὲν γοῤ Ὁ θρά : "ὦ μέσῳ κφρδμων, ὁ ος 

ἐν έ ν ἐσχϑτισμένο, ἄλλα' φονίον πολλαχις ἰδὼν, ἃ ὑφιν οὐὐόμισεν αὑτόματον᾿ αἰ σὸ Φέλγ- 

μοὺ πάλιν καταιεθεὶς, οὐγόμεισεν ἀν, 9.69 πὸν τινα, ἢ δομονα καιτεχᾷν αὑτὸν. ὑπολερ ὁ90-- 

ρυξος, τον ἡζαφαλ. τοιαυζῳ ἧνα Φοξοιοῦτει. Φοζη,ϑήσονται, Φησι,Φόζοι, Ἢ οὐκίω 

φύδος᾽ ὦ ι ᾿ ἀξια φόρου, οὐ δεδοίκασιν. αἶλλα ̓ καιϑούπτερ ᾳ παιδία η τω ἃ πυροῖς χά: 

32 ὁ": αἰτοξο: υήτῶς, Ὄ δ ὦ λύλψῳ τολμμιηραὺς ἐ ἐπαφιά, σιν αν ἡ τιτϑων γβαςαξόρϑα,σοε- 

χϑν ἢ ὀύδρά οὐδεδυμθον Φοξούνται οὕτω δὴ ὦ οὗτοι (ὦ ἔδλωες, καρούπερ ὁ ὅγτως αεὶ 

κ Ζ.}} γᾶς, 

παιδία (ως καὶ τιρ ἿΜ χὰ ἀὐζις εἶπεν, Ἑλλώυσες αἰεἰ ἱ πα! δι) ᾳἕ ὡ οὐκ ὀιγα αἰρδοτύμαα Πλατ. ὃν 

δεδοίκασιν, δ[ρύ ἡ βύππτον σώματος, κῆδὸς, λέγε, ἡ ἡμωιραν τ δατηρήσεις, αὶ ») ὅσοι τοιαῦτα, ὦ 

δὲ ἔν όγτως ἀμϑοτήματα, παιδερᾳφία, μὠϊγεία, πορνεία, τότων "ςγοὴ λόγι ἔλουσεν. 

4ο αἰλλ᾽ ἴδοις δὼ αὐτὸν ἐπὸ νεκροῦ. λουόμϑνον᾽ Ὥπο ὃ ἡνεκρων ἔργων, Οὐκ ἕπ' 2 ἡμίν ἅ ἕνεκεν 

πολλίω ποιούμϑιον ανουδέυ), ἐ ὁ ϑάλοισρυοι ὦ πὸρ ἀζελελύοϑαι νομίζοντα. οὗτως 

ἐσχϑτίσμμεέγοι Εἰσι τῇ ὀζρνοίᾳ, πολλαν διῶ; Τ ἀὐδῖς ἡ ψυχν μέση, "δή, ὁδφα,͵ μι σεβτος 

ε Τιμαίφ 

ἐτοχέν, φησιν, διότι τὴς οἰκίας" πάντως μνεία δᾷχακαι συμιπεστίν᾽ γι ὁ οἰκέτης ὁ , 

μιαρὸς (ᾳ “ἰπονδή ματα ξχιδιδουῤ, ἀγοῦτον ὠρεζε τὸ πὐριφερόν, συμφοραὶ δειναῇ, ὶ ὕ. 
(ρᾷρ, 



κν δι 828 ΧΡΥΣΟΣΊΤ ΕἸΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ὄρειφ. ἐγὼ αὑτὸς ὀἰζιων, τῷ “δἰριτερῷ πγοϑτέρῳ «σοουθίωυ ποδί, χῃῃ τῶτο συμφόῤων ση- 

μῴον. χαὶ ζωῦτα ἅ αἰϑὲ τίω οἰκίαν ζα' κακά. ἔξω δὲ ἐξολϑόντι, ὁ ὀφθαλμός μοι ὁ 
δυξιὸς καίτωϑεν ὀὐαπηδιῷ. δακρύων τῷ» τεκμήφλον. χαὶ αἱ γωνώϊκας δὲ ὁτὸμ τῷ ἱφύποδι 
ποολ(φραοσόμδϑμοι κροτῶσιν (ὦ) κοίλόμοι, ἢ ὅτὰν αὗται τῇ κονὶ ασαιϑ σι, σημμῴον χαὶ τ- 

7ο ποιοιώῶται. πάλιν ὅτὸμ τίου κρόκζευ τῇ ΚἸενὶ κατακρούωσι, χαὶ στροδρύπερον τῶτο 5 
ἐργαζωνδ Εἶτα ᾧ αἰωθενκάλαμοι κἰσαὸ τῆς οὐντόνου πληγὴς κροταῖσι προ) Οραρσῦ.- 
μϑροι τῷ ἱσόποδι, σημήον τη» ποιοιται, χαὶ μυρία ἕτεραι γέλωτος ἀξια; κἀν γος αὐα.- 

χραξη, κῶν ἀλεκηφυὼν, καὶ παρ ἴις, καὶ ὁτιοιώ συμ(ῇ, καϑούπερ μνδίοις δεδεψϑροι 
δισμοῖς, ὅπερ ἐφῶωυ, καϑοστερ οὖν σχότῳ κατεχόνϑιοι , πϑρτα αἰσνοπηευοισι,ὼ μυφίων εἰ- 

σίν ὀυδρωπῦύδων δουλικώτεροι. λα μηὰὶ ἡμᾷς,αλλα' πάντων τὠώτων καταγελσοίσαντες, το 

ὦν φωτὶ ζώντες, καὶ οὖν οὐρανῷ πολιτ(υόνϑμοι, ὁ πσδϑς τί γάρ Οὐοδν ἔχοντες κϑινὸν, ἐν 
μόνον ἡγωμεϑου δὴ Φοζερϑν τέω αἰ μδοσίλν, ὁ Ὁ ἀασολσκοφύσαι Θεῷ. τύτου ἢ Οὐκ ὃν- 
τος, πάντων κατατελάσωμϑρ “Ἷ" ἄλλων, ᾧ τῷ ζωῶτα Εἰσινεγκόντος δζρζόλου. ἷ'αῷ 

δυὴ τύτων θυ γφριζώνϑυ τῶ Θεῷ ασὐουδωώσωμδι μωηδύποτε, μήτε ἀὐιὶ ζωτῃ «:- 
λάδαι τῇ δουλεία, καὶ ΕἾ τὶς ἡμῖν ΤΥ φίλων ἑαίλωχε, δαβρηξωρϑιυ ντεῖϊζᾳ δε- κ5 

σμα', ἐἰποδύσωμνϑμ αὑτὸν τὴς χαωλοπωΐζᾳτης κὶ καταγελαάφου ζωτης Εἴρκτῆς, ῥλυ- 

τὸν «ὐἿ' ἐργασώκίθα ασοὺς ᾧ δρομο εἰς οὐρδρόν, ζᾷ «δὔεροὶ βαυρούνϑμα λρορ-- 

θασωρϑυ, ᾧ βίου κὶ δόγματος ἔγεκαν διδωσκωμϑρ Φιλοσοφῷ. δ) )σριφωμϑρ ῷ Θεῴ πὼ- 

των ἕνεκαν, χορ ϑαικαλοΐμϑμ αὐτὸν, μιή αἰαἰξίοις ἡμαξ " Σιποφλυΐῶαι τῆς Ὡἰθαοαϑεί. χνηρῆιω 
σης δωρέαξ ἃ δὶ μ᾽ πύτων απουδαζωυδν (Δ ἑαυϑν' Εἰσενεγκᾷν, ἵνα, μυὴ μό- 1. 

νὖν λέορντες, λα καὶ ποιοιῶτες,, διδαίσκωμνϑυ. οὕτω »» δυωησόμεϑα, δ" 

“ μυρίων ἀγαθοῖν χιτυχάᾷν, ὧν ἔῥοιτο πϑρνΐζᾳς ἡμας Ἐχιτυχᾷν, λϑῥιτι καὶ φι- σχεῖν 
λαν,ϑοσπία. 

9 

Λογ.γ. 170  ΤΟΥΤΟ ΟΥΝ ΛΕΓΩ ΚΑΙ ΜΑΡΤΎΡΟΜΑΙ ες 
οὖ Κυρίῳ, μηκέτι ὑμαξ αἰδεπατῷ, καϑως ἡ ζὰ λοιπά ἔϑνη κὐθεπα) 6, 

᾿ ὃ᾽ ματαιότητι τῷ γοὺς αὐτῶν, 18 Ἐσχϑτισχαύνοι τῇ αἱ σνοίᾳ, ὄντες 

Ν πηλλοτοίωμδῥοι τὴς ζωης τῷὸ Θεοῦ δῷ τίω ἀϊγνοιὸν τίωυ οὖσαν εἰν αὖ-- 

τοῖς, δζρᾷ τίου πώρωσιν τῆς κευρδίας αὖον, τῷ Οἵτυες ἀπηλγηκό- 
τις, ἑαυίξο αὐρέδωχδν τῇ ἀσελγεία, Εἰς ἐργαισίδυ ἀἰκαϑαρσίας πάσης ἐν 30 

πλεονεξία, 

ΦΕΎ τοὺς Ἐφεσίοες ζχύτα Εἴρηται μένον, λα χα πσϑῆς ὑμας 

ἂς νιω λέγε) καὶ οὐ αὐ ἡμδῇ, ᾿ἀμα' ἡ αὐρα Παύλυ, μᾶλλον 5 οὔτε 
ν σὸν ἡρδῇν, οὐτε ὐρῷ Παύλυ, δλλα' αὶ τὴς τῷ πγθύματος χεέ- 34 
, τος. ὡς δίωυ αυτὴς ζεύτα φϑεγίονϑῥης, οὕτω δζᾳκεῖο νῦν ὙΦ. ἀκχϑυὲ 

ὃν δὶ τί φϑύ εἴ) 9» ἣν λέγω καὶ μιωρτύρομαι ὦ Κυοίῳ, μιυκέτι ὑμαξ' 

, ἊΝ αι πατῷ, καϑως ἡ πὸ λοιπαὶ ἔϑνη αὐϑέπατῷ, οὖ ματαιότητι τοῦ 
γοὺς αὐ Μ, ἐσχοτισμμένοι τῇ αἱ ανοίᾳ, ὑντες αγτηλλοτοιωρϑμοι τὴς ζωῆς τῇ Θεοῦ, αἰ 491 
δγφοιαν τίοὐ οὖσαν εἰν ἀὐδῖς, αἰ τίω “πώρωσιν τῆς καρδίας αὐ. Εἰ δὼ ἀἰγνοιαὶ ὅν, ,ο 

Εἰ πωρωσίς Ὧι, τί ἐγκαλής (ὃ Ψ αἰγγοοιῶταω,, οὐ κακῶς παρά , συ οδ ἐγκα λείοϑαι, 

λα μα ϑείνειν δίκαιον ὅδν ὠπερ ἀγνοῶ, Δλλ᾽ δοφι πῶς ἀδους ύϑέως αἰφαιρᾷται τὴς 
συγγώμης. οἵτινές, φησιν, αἰπηλγηκότες, ἑαυ(βι πἰδέδωχϑρ τῇ ασελγεία, ᾧ τῇ ἐρ- 
γασία, τὴς αἰκαϑουρσίως πάσης εν πλεονεξίᾳ. ὑμᾷς ὃ ὀυχ ὅτως ἐμιαθετε τὸν Χοιφὸν, Δεί- 

κφισῃ 



89. 

 Ε]) 

ἐμδισίώ, 

ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ. Δυγ. ἐγ. 829 χὰ Δ, 
χρίσιι γίζζωθα ὅτι τῆς πωρώσεως ὁ βίος γέγρνον εἰὐζῖς αἸτίος. ὁ ὃ) βίος ΦξΖ οἰκείας γίοννε 

ῥαϑυμίας καὶ αἰδαγησίας, οἵ τινές, φησιν, "αστηλγηκίτες, ἑαιους αϑρέδωγθν. στὰρ δίωυ 

κούσῃς, ὅτι Πωρέδωκεν ἀδζις ὁ Θεὸς εἰς αἰδόκιμῳ νοιοῦ τῦτο μέμψησο τῷ ῥήματος, ὅτι ἑαυ-. Ῥομιαικη. 

ὧδ χρέδωκμ. Εἰ δῶυ ἑκυ(δὺ γϑρέδωκαν,, πὼς ὁ Θεὸς ηξβέδωκον ν Εἰ ὁ Θεὸς αὐ. 
5 ᾿ηϑρέδωκε, πῶς ἑαύϊιις' ϑρίδωχαν εὐρᾶς τίω ϑυκούσεων ἐγδυτίωσιν; Ὁ ἔν, αϑρέδωχε, ὅτο 

ἐς!, συγχεχώρηκαν π ὁράς ὅτι οὺ μἤχαϑωρὸς βίος, ἡ δογνλαίτων νοιούτων θ8]ν κἰ ασύθεσις ν. 
Πάς, φησίν, ὁ φαῦλα “Ἰόβοσων, μισεῖ ὃ φώς, αὶ οὐχ ἔρχεται «οἷς ὃ φώς, "πῶς γὴ ὁβ τωῶνγικ. 
δυυάαγτο μιανρὸς λρήρ, ἢ μάλλον Μ᾽ ἐγκουλινδουνϑμὼν βορβόρῳ χϑίρων τοῖς αἰπασῶν ἤξ γυ- 
γαικϑῖν σώμιασιν ἐμφυρόρϑμος, καὶ γουμδν ἐρών, αὶ οὐσὲ δλως σωΐφρρσύνης ἐφιΐωϑνος, τον 

10 λὐαδεξαιϑαι τὸν βίον ἐργασίαν, Φησὶν, ἔγηντο Ὁ νρδάγμα . Ὑσὸ Ἰὐύσϑὴ παίρωσις, Ὄσο 

τότυ ἡ σχϑτομιζωυη τῆς Δ(σνοίας. ὀσι κα φωτὸς λόμοψαντος ἐσκϑτί ϑαι, ὀνδυ ὦ ὀφθώ.- 

μοὶ αἰ δϑενᾷς ὦσιν ᾿ αἰαϑενεῖς ὃ γίνονται, ἢ χυρϑῖυ ζητιβῥοῦ πονηρῶν; ἢ ρθύματος πλημμύραι. 
ὅτω δὲ ὁ νζωῦθα, στὸμ ἡὶ πολλὴ ῥύμη Ψ βιωτικδν πραγμάτων ὃ δορατικὸν ἡμϑ ς.. 
πικλύσῃ τῆς τι φροίας, οὐ σχοτώσει ΤΥ. ἡ καϑεύπορ οὖ ὕδωτι κ᾿ "βαθους κείυϑροι, τὸν 

15 ἥλιον Οὔκ αὐ δυωυηϑείηκδν ἐρῶν, ὥαπερ φμὸς αἰ φΦεοίγμκατος, τὸ πολλοῦ ὀῤωθῳ ξλικει- 

ἐϑρου ὑδατος᾽ ὅτω δὴ ᾧ ον τοῖς ὀφθάμ μεῖς τῆς δζομοίας ΔᾺΝ πώρωσις τὴς καρδίας, ὑτὸμ 
μηδεὶς τίου ψυγίω κατασείῃ φέζος. Οὐκές! Φφύζος Θεοῦ, φησιν, «ἰπένλυτε Φμ Φθαλ- ψὴν.γ.ψς. 
μῶν «ἰυτε, καὶ πίλιν, Εἶπεν ἄφρων οὐ καρδία αὐτῷ, σύκα ἔξει Θρ. πώρωσις ὃ οὐδαμόϑεν χ “" 

“» δλ ἡ στὸ αὐαιοϑησίας. ἸΩῊὉ δχρ οοίῆει (25 πόρϑυς. ὅτὸμ “Ὁ βρῶμα ΟΣ ΝΣ 
10 Εἰς ὅνᾳ συναΐγη) τόπον, νεκρὸν » ὃ ἱρς ἡ λύαίαϑη τον καὶ καύσγις, καὺτόκυνς, κἀν ὅτι- 

οι ποιῆς, Γκ αἰοϑοώνοται  ὅτω  ὠκέζγοι ἀπο ἑαυζδν: ϑῦντες τῇ ἀσελγεία, καὶ πυρός 
δίκζωυ, καὶ σιδήρφυ, ἐπα γαΐγης ὠΐζῖς “᾽ λόλϑν, Οὐ εν καϑιο]ε.), Οὐδ καϑικᾷται αὐ}. 
νένέκρωται γδ αὐτὴ παῖ ὃ μέλος. καὶ μιὴ τίου ααμεϑησίδῳ ὀϑέλης, ὧκι γιαμάντων 

ὥψαοϑαι μϑιῶν, πόρτα Εἰκῃ ποιᾷς.. ον πλεονεξία, φησίν, εγιυϑα μάλιςα αὐ ἢ 
45 υὐπολογίαν ἀφείλετο. ἄξίω γὸ «ὐοῖς, Εἶγε ἐξουλοντο, μιύτε στ εονον] φν, μοΐγα αἰσελιγα.- 

γεν, μήτε γειςρίξεοϑευ ᾧ δὰ γχιθυμιωών ϑἐσολαύων" ἐξίω ὦ γοημῖν, ὀξιμῦ αὶ ἡδονῆς χαὶ 
τρυφῆς μετεχν μ συμμετείας. ΔΛ 25, ἀμέτρως ἐγονθαντο τῷ πορογλατ, πώς- 
ζῳ διίφοφνν. Εἰς ἐργασίον αἰκαϑαρσίας, Φησν. ὁράς τοῖς ἀὐζις σεξερᾷ συήνώ- 
μας, ἐργασίδυ αἰκοαιϑαιρσίας Εἰ πο : οὐ αρἶδκ πεσόντες, φησίν, δ υδοτον, δλλ᾽ Εἰργαίζοντοαίνς. 

30 γαὰ (ᾳ δεμα, ᾧ υϑιέτη τῷ ποδϑγματι ὀκέγρίωτο. Ἐν παση αἰνριϑειροίαις ᾿Ακῳϑεθρ- 

σία, πάσα, μοι-γεία, πορνεία, πειδερᾳιία, φθόνος, πᾶσα αἰκολασίᾳ καὶ ἀσέλγάα. 

20 Ὑμεῖς ὃ οὐχ ὅτως ἐμαϑοτε (Ὁ) ΧΚολούν, φησιν, ἢ 
χι Εἴγε αὐτονήκχούσατε, οὖν αὐτῷ ἐδιϑασϑητο,χαϑώς Ἐθιν αλύήθηα ὧν τῳ [ησῷς. 
Τό, Εἴς αὐτου ἠκούσοωτε, Οέκ αἰλφιξαἰλλοντὸς ἘΦῚν, δρλα καὶ σφόδρα δξρ(εφαιουρόμου, 

35 καϑαπερὶ δλλάχοὐ φησιν᾽ ἘΠῸῖΡ δίκαιον αἾΡαὶ Θεῷ αὐτα ποδοιώαι τοῖς ϑλίξουσιν ὑμιαξ ς, ιν... 
ϑλίψῳ ̓ς παχέςιν, Οὐχ ζχίσντοις ἐμαάϑετε γῆν Χοιςὸν ᾽ Εἴγε αὐτὸν ἠχρύσατε, καὶ τὖ αὐτοῖ 

ἐδιδωθητεκαϑως ὅδην αἰ λήϑφα εἶν Χοις΄ ᾧ Ἰησῷ, 
2υ. Απύϑέοϑαι ὑμας κτ' τίω ασροτέφαν λϑαςροφίω τὸν παλαιὸν αὐ δόφπον. ι, 

Αδϑι ἡ τῶτο μαϑῷ, ὅ81 τὸν Χελςον, Ὁ ὀρθαῖς βιοιωῦ, ὁ ))Ὁ) ποινρώς βιῶν αἰγνοᾷ ψὸν 
“Ὁ Θεὸν, ᾧ αἰγνοξται γ᾽ «τῷ, ἀΐϑυε γὰ αὐτώ δλλαχοῦ λέγϑνσυς "Θεὸν ὁμολοχϑύσιν Εἰδὲ- 

γα!» τοῖς ἢ ἐρηϑς “Σ,ρνοιοῦτοι. ἰαιϑως ὅ61ν ἀλήνηα ἐν τῶ Ῥιοῦ, οἰπυϑέοϑου ὕμας χτ' τίω 
κϑοτέροιν αἰαςροφέω τὸν 'παλᾳιὸν δβ, 9.5» πὸν᾿ τυτέσιν, δύ ὕλι τύτοις (Ἰωυέϑν. οὐ γὰρ 
ματαιότης τὰ χϑρ ἡμῖν, δλλ' ἀλήθφα, ὥασερ ζὰ δὸγ ματα αἰληϑη, ὅτω καὶ οββίος. μᾳ- 
ται ὁτης γλυδὴ αἰ μδίοτία δὴ αὶ «ψεύδος" ὁ 5 βίος ὁ ὑρϑὺς, ἰλήθφα, ἔχά γὰρ Ὁ τέλος μέγα" ἡ 

Οἰιεγίοιι. τοῦ).3. ὁ ᾿Π Αδ8Ά ἢ 

ΤΙ α τὸ 

.- 



ΔΝ 

Ἔδμογμο, δὲ 

Ῥομ, ξζικγ. 

830 ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ἢ ἀκολασία, Εἰς φυὲν τλύυτα. Τὸ φϑοιρόμϑρον, φησι, κι ζς ἔχιϑυμίας τῆς 

ἀἰπατης αἰὐτύ., Ὥασερ αἱ Ἐχιϑυμίαι ἀυτν φϑείρρεται, ὅτω ἣν αὐτὸς, πῶς αϑα αἱ 

Ἰἔχιϑυμίαι αὐτῷ φϑείρονται ἰῷ ϑαναίτῳ πόρτα λυξῖ). ἀἴκουε δὴ τῷ σοϑφήτε λέγϑντος, 

Εν ὠκϑίνη τῇ ἡμέρᾳ σολϑιῶται πλτες (Ὁ) ϑζρι λογισμοὶ εἰντοὶ, καὶ οὐ ῷ ϑαναζῳ μόνον, ἀλς- 

λοὶ χαὶ ἄλλοις πολλοῖς " δῇ τὸ κάλλος, χαὶ νόσου χα γήρως ὀπελϑόντος, ὑπο εξέφη καὶ ἀπέ- 5 
ὅπχι χα ἐφϑαρη "ἡ βωμη τϑ σώματος Οἷς «ὐοῖς πάλη ἀλίσκεται ᾿ καὶ πρυφη συ αὐτὴ 

τίω αὐτίω ἔχει -ν γήραι ἡδονίιύ. χα δέλοι ἡμῖν τϑτο, »στὸ τὸ Βεῤζελλῆ. ἰξε πϑύτως Ὁ 

ἱσοοίδν. ἢ ἑτέρως πώλιν τῦτον αἰυτὸν φϑείρει καὶ Ὀσλλίσιν ἡ (χιϑυμία. καϑαπερ ..} 

ὃ ἔθιμον, ἀφ᾽ ὧν Φε), εἰ χυὸ τϑτων χα Ὡἰπολλυτα" ὅτω χαὶ ὁ παλαιὸς δύ ϑοοπος. χα 

ΨΥ δόξας ἔρως ἀὐσιλλίσι, ὦ ἡδογαὶ πολλάκις αἰ πωλέσαν, ὼ Ἐχιϑυμία ὄξηπάτησιν. οὐ δ 10 

ἕξιν ὅγτως ἀδονὴν δι ἃ πικρία, αὶ ἀπάτη ὃ πυράγμια, κἰπαύκρισις ᾧ σκίωυή. χα ὃ ἐὲ 
᾿ ἢ ᾺΧ ν νὐφὶ ! "κα ἡ ᾿ 

πσόϑσωτον λαμασοῦν δ ραΎ ΩΣ, αὐτὰ ἡ σόλγματα, Οϑυὲν ἕτερον, ἢ ζαλφι- 
ἝΝ “᾿ ι. ΝΆΨ0ῳ0Ν ““-» ! ἈΝ 

'πωρλαὲ ἡ πολλης «Ἴωχρίας γέμοντα, ἢ ἀηδίας, πολλῆς τὴς πείας, κἀγ ἀφέλῃς ὃ 
πσϑόσωτεζον, ᾧ γυμφψωσος τέων ὅψιν, οψ4 τίωὐ ὠπα τίου. ἀπάτη γῈ} τίη ἐςιν, ὅτὸμ ὕπερ 
ᾷ ὅφ1, μὴ Φαϊν".), ἀλλ᾽ ὅπερ μή ὅ61, δείωυ). οὕτω ὡ ᾧ ρα λογισμοὶ γένονται. τίσ- 15 

σαρᾳς ὃ ἡμίν αὐ, ϑούποις ἐν ᾳυϑα ἰπουχραφά, ᾧ, Εἰ βούλροϑε, τέτων ἤδν τίωυ ὠἰὐτέ- 
δεξιν “πἰέχω. εὐζωῦθες ἃ δύο, οὕτω λέγων, φ σοϑερϑνοι παλαιὸν ἀν, ϑόϑπον, α.- 

νανεούαῦς τῶ] πνϑύ ματι τῷ νοὸς ὑμδῖυ, ἡ ἐνδύσαοϑε (ὃ καινὸν αὔ,ϑοσ πον". οὐ ὃ τῇ ασεὶς 
Ῥωμαίους, ἄλλοις δύο, ὡς ὁτὸμ λώῃ ̓ Βλέπω 3 ἕΉ6ϑῪ γόμμον οὖ τοῖς μέλεσι μϑ, αἰτῖςρα.- 

πϑυόμϑμον τῳ γόμῳ τῷ νοὺς μα, ἃ αὐχμάλωτίξονται μᾳ ῷ νόμῳ τὴς αἰμδδτίας ῷ ογ1| οὐ 

τοῖς μέλεσί μιν. ᾧ ὅτοι σοὺς ὀκέίγοις ἔχουσι ἢ συγίένειδυ, ασοὺς ἐς τὸν ἔσω ὁ καινὸς, ὠρὸς 
ἢ τῆν ἔξω ὁπαλαφιὸς. ἀλλ᾽ δι (ὦ τοῖς διεφϑυίρησειν. μώλλον 8. τρῷς Εἰσι ἡ νιωῦ, καγνός, 
παλϑιος, ἡ ΟἿ ὁ οὐσιώδης ὦ Φισικός,. Ὁ 

13. Αἰαρεούοος δὲνφησι, 5 πνθυ ματι τῷ νοῦς υ μζυ. να μή ἀιςνομίσῃ, ὅτι ἐπεισ .- 

αἰγή δ ϑέφπον ἕτερον, Εἰπὼν παλαι ὧν καὶ καινὸν, ἀρ, ζ( φησιγ᾽ ὀμδυεούαος. λυ αγεούοϑαι ὅθιν, 25 

ὁτὸμ ἀφ᾽ ὃ τεγηρακὸς αἰδμεώτω, ὥλλο ἄξ ὥλλου γυόνϑμογ. ὡςε Ὁ (ὦ αἰ ανοκοῖμϑμον ὃ 
αὑτὸ ἡ δ᾽ μοταζολ  αὐθὲ τὸ συμιξεξηκός. " καϑούπερ τὸ (ὦ σώμιαί ὅδ) τὸ ὐ',κν ὃ μωταζολὺ 
«ἰδὲ τὸ συμ(εξηκὸς οὕτω δὴ κὶ νζιϑα. πος δ᾽ αὐ ϑροιτοὴ λμδμέωσις; ὧν τω πνϑύματι 

τ νοὸς υ μδί, Φησιν᾽ ὃς ἐαὶ δῷ ἔχῃ ποράγμα παλαιὸν, Ο ον ἐργάσεται. οὐ Ν᾽ " αἰέξεται - 
Ὁ πνῶμα παλαιών ποράξεων.. τωΐγθομα τὶ, φυσι, τῇ τοὺς ὑμδῆυ"" τυτές!, τῷ πνϑύματι 39 
τῷ ον τωγῷ. 

24. Καὶ οὐδυύσειοϑε (ὃ καινὼ ὁ, ϑο πον. Οράεῦτι ὃ αἰ υοκείνϑμον ἐν ὅ61, 
(ἡ ὠδύματα δύο, τε ὠκϑυόρϑρμον, ὦ ὠδυόνθμον; } 

Τὸ χαγνὸν ἐν, 3.ο. πον, φησι, ῷ κῦ Θεῶν κτοϑένπε εν διχᾳιοσύνη ὶὶ ὁσιότητι τῆς ἀλη- 

θείας. Δια τ 3 ἀν,ϑοσπον καλᾷτίω τ ρετίω, αὶ δζρ τί ἄν, ϑόοσπον τίωυ χακίδυ δι 15 
χωοὶς ἐνεργείας οὐκ ἀν' δειϑείη ἀν, ϑον πος. ὧφε οὐχ δῆον τὴς φύσεως ζωῶτα αν, ϑοφπον 
δείκψεσιν, εἴτε καλὸν, εἴτε πονηρϑν. ὥσπερ ἢ Ὁ ̓οἰποδυύσειοϑοι,θυχολον οὕτω ὸ Ὁχὶ ορετῆς κ 

κίας Τ6} ἰδεῖν.ὀνεὸς, ἰοιυρθς δαιν,Οὐκοιώ καὶ ἡμᾷς ἰοωροὶ ϑνω δα πσοὸς Ὁ ονέργειω Ψ 
«γαϑων ποράξεων. ὀνέος βυτίδα σξκ ἔχει. ̓Οὐκοιωῦ μηδὲ ἡμες. ὁ νέος οὐ «ὐδεφέρεῖ), 
συν ὅδ βὐαίλωτος τοῖς νοσήμασιν. σέκοιοῦ μιηδὲ ἡμιᾷς. (Ὁ) κτιοϑέντα σα εἰν ζιῦϑα πῶς 40 
κηΐσιν κἀγῇ τίν ὀισίωσιν τὴς ϑιδετῆς, τίωυ 2 οὔκ ὄντων εἰς τὸ 4 πο Ῥαρϑεῖσειν, τί δέ, ἐ-. 

χείνη οὐ χτ' Θεὸ ἡκτίσις ; οὐδῷ, δλλ αὶ Χτὶ τὸν δζρίθολον. αὐτὸς δυμμουρηϑς τὴς αἰμδὺ-- 
γίας. πῶςὉ "ὃ ἀνγϑοφπος Οὐκ Οἰπὸ ὕδατος, σϑοὲ σα γῆς ὠν Δἰοϑη λοιπτον, αὐλλ' ὧν δι- 

ΨΚ "“ι» τι» “ο΄τκο «|| ανα) ι »,.΄»νν»νἹ -τ ὁδιν ιν 
χα οσύγη ἢ ὁσιότηΐι τὴς ὡληϑοίας. τί 691 τῶτο; υἱὸν θύϑφως, Φησίν, αὖ τὸν ἔκ τίσν ἧτο γὸ Φυτὸ τὰ 
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βατήϊσματος τ δ αὑτη, ὅθ ὴν ἡ θυσία. κἀγαίς εἶπεν, οὖν ϑιχαιοσύνη καὶ ὁσιότητι τῆς οἱ ληγείας. ἑωΐ 
πϑΉ διγαιοσύν», ζὼυ χαὶ ὁσιύτης Ἐλχὶ Ιουδαίων, δΛᾺ ὁν τὴς ἀληθείας, ὄλλα τῷ τύπου ἡ δὲ.- 

χαιυσύνη ἀκεύν τὸ γὺ καϑαιρϑν 4 σώματι, τύπος κοιϑοιρότητος ζω, οὐχί ἀληθέα καϑα ρό- 

τήτος "τύπος δικαιοσύνης ἑώ, οὐχὲ αἰληθα δικαιοσύνης. οὖν ὁσιότητί, φητ, καὶ δικαιοσύνῃ 

ς τὴς ἀληλκίας, χα πϑἧς ὃ ευδὶς Εὐρν.) τῶν σὴ Εἰσὶ πολλοὶ ρα τοῖς ἔξωϑῳν δὸ-- 

κϑόντες Ε1) δίκαιοι, δλλὰ ψώδεῖς. . διχοιόσογη ἢ ἡ καϑολική ιρετὴ λέγεται. ἄμνε “ὃ τῷ 

Χολτοῦ λέγϑντος ’ Ἐδὺ μή αἰδιοσεύη ἡὶ δικαιοσύνη ὑμϑυ σλέον ἣν γραμματέων ἡ ΦαρΑ- ματβῇ, «. κ, 

σοΐων, οὐ μι! Εἰσέλϑητε Εἰς τίω βἀσιλείαν “Ψ' οὐροινών, ὸ ποίλιν᾿ Δικαιόφ λέγεται, ὁ 4. ἴωαν. γν. 

μα δεμίδυ ἔχων λοαοζώ. ἐπεὶ ὶ οὖν τοῖς δικαφηόλοις κέν φα νϑυδίκαιον, (ὃ ἰδυκηϑέντα, 

το μὴ αὐζο, δικήσαν τω. ὸν τοίνεωυ ᾧ ὑμιᾷς Ὠχ τῷ φοικτῦ δικαφησίρυ διιυηϑαΐνϑμ δύκαιοι 
“σοὺς αλλήλως ὀφιϑίωαι, δυυνησὺ ἄθα. φιλοαν,ϑο»»πλας τινὸς τυχῷν οϑς ὅξη. ᾧ Θὲϊν 
αἰδιωύαηον, ὅσοι δὼ Ὀχιδειξώβθα. πὸυταηρί γὸ αὐτὸς τοῖς διχαίοις γικῶ,καϑεὺς ἡ ὁ ατροφί.- 

τις λέλ᾽ Κα)νικήσεις ον τω κρίνεοϑα! σε. ἀλλα τὰ πσϑϑς αἰλλήλες δίκαια. ὁμ' μοὶ ϑζᾳ- ΨΗμιννον 
φϑείρω,ϑρ, τῦτε ἐσύ βῖθα, δίκαιοι" αὐ διωνϑώμϑδν δεῖξαι, ὅτι ἠδικήϑημϑν, τῦτο ἐσύμθα δίκω.- 

15 91. παῖς οὐδεδυιδῥοις ἀύφις πάλιν λόγφονδύσαϑε ; ὠἰτοτῦ βίουνόν φῆσι καὶ Μὴ) ἔργων, . 
Ι! ͵ .ν-»ν , Ἂ 2] Ν “ΑΔ ,ῖν ’ Ν "»} ἡ » 

τῦτε γέγϑ:) Ὅπο το βαΊσμιατος ὦ ἔνδὺ μα᾿ νεὼ ὃ Ὑστο τὴς πολιτείας ἡ ὙΜ ἔργων, οὐχέτι 
κ ᾷς Ἐχιϑυμείας τὴς ἀπάτης, ἀλλα κυ ᾧῷ Θεῶν. τὸ ὃ) ὅσιον, τί ΤΩ ; τὸ καϑαρὼν, τὸ ὀῷει- 

λθυϑρον, ὀζρο τὅτο ἡ τίων ὁσίῳ Ἐχὶ ΨὋ'ὋἝ ἐπελθόντων φαρυϑμ' τυτίςν, ξυυὲγνοφείλω αὐὐρῖς 

λοιπὸν; Οὐχ εἰμὶ αὐ ϑύϑευος. τως ἔϑος ἡμῖν λέγ, τὸ, αφωσιωσείμιδου ὅσοι τοιαῦζα, 
29 τατέςι, τὸ μηδὲν ὀφείλω, ᾿ 

Ἡιδ τούνω 881 μὴ ξ'ποδύσαεϑαι τὸ τὴς δικαιοσύνης ἱμοίδιον,ὃ ὶ ὁ ποφήτης ἱμοίτιον ἩΘΙΚΟΝ 

σωτηοίου κϑλᾷ, ἴα ταὶ Θεῷ ὁμοιωθεΐμϑμ. ἡ γὸ αὑτὸς δικαιοσύνζωυ ἐγδίδυταωι, τῷῦτο ὡ»- 

δυσωΐᾶθα ὃ ἱμάτιον, τὸ ἢ, ὠδυσααδτι, οὐδὲν ἶλλο δηλοῖ ἢ τὸ μηδύποτε Φποθήαϑα!. ἀ--᾿ 

κου ὙΣΡ τῷ ἀσϑεφήτα λέχϑντος " Ἐνεδύσοτο χα τάροιν ὡς ἱμαΐτιον, ἢ ἥξει αὐτῳ, ἢ πάλη, φαμιρή. 
42 Ὁ εὐδιζαλλόνϑυος φαύΐς, ὡς ἱμάτιον,  πώλιν ἡμῖν εϑος λέγην Ἐχὶ ΝΠ λυ, ϑοϑέπτων, ὁ δεῖνα ψόμα. »γ. ζ- 

(Ὁ δεῖνα ἐνεδύσατο. ὡςε οὐμίδν ἡμέρριν,Ου᾽οδδ δε πέραν, οὐδὲ τοίτίω, δλλα αἰ 9. πϑυτὸς 

ἡμᾶς βουλεῖ ἐῃ .ῳ ὐρετῇ, ἡ μηδέποτε γυμνοες δὴ τῷ ἱματίου τύτυ; οὐ "»» οὕτως α).- 

εϑόϑπος αἰ ορημονᾷ γυμνὸς ὧν τὸ σῶμα, ὡς γυμνὸς ὧν τίου Ὡἰὐρετίω, ρθε αὐτὸ (ὦ ὡ 

μόδουλοι δ, λέποισιν αἰλρημογοιώώτου, ὠκφ5 ὁ διαυύτης ἢ (ὦ ἀπελοι. ἐν δῶ ἦνα ἴλης, Εἰ.- 
͵ ᾿ , “ον » ., νι» “κ(᾿᾿ ΟΝ  --ς Ι. 

40 πῇ μοι, γυμ ον Ὧ} 9. τὴς ἀλϑόφις (ΠΣ 2Ίοτο, οὐχὶ ἀλγεῖς; ὑτὸυ ῥώυ σὺ γνμνος πὸ ματιοῦ 

τοῖν πρέχης,τί ἐρφδινϑμιοὺχν ὁρᾶς τύτυς ὧν ασοἉςσερτούνζοι, οι λώταγας ἡμῖν ἔθος χᾳ- 

λῷν, πῶς αὐξιίασι, πταἷς ἢ ἀὐδφις ἐλεούνϑμ» δλλ᾽ ὀμίθς τύτοις Οξοδ' συγίνω μων τίς θην: 

ουδὲ Ὁ} συγ[ινωσχονϑν αὐζοῖς, ὅτὸμ κυξβύοντες ἑαυ ῬΨ ζα ἱμάτια δ ὀἰσολλύωσι, “πούς δζυ 

ἡμῖν ὁ Θεὸς συγῥωώσε) τὸ ἱμαίτιον τῇτ5 Σπολέσεισιν; ὑτὸμ γὸ ὁ ϑζμξολος ἴδῃ γυμνὸν Φρε-: 
99 τῆς τινα, θόϑέως ᾧ ἀἰσζολοῖ καὶ α μσυροῖ τὸ ασούσωπον,ᾧ τιτρώσκει, ἢ αἰαγκαίζει μεγαϊλαᾳ. 

γυμνοὶ νωῖθα γοῦν, α μα γυμψωθαΐοϑῳ σι διχαιοσύνης. ἡ ΤΜ ΤΩΝ «τϑιζο.. 

λή τϑ λυμαίνεται τὸ ἱμάτιον. αἰχόυϑών 21 αἰδιξζολή, ζοιαῦται Εἶσιν (ἢ ἀγᾷνθαι. χαὶ 

ὅσῳ ἀν πλείονας αἰδεζαλω θα, τοσύτω μάλλον γυμνοῦ θα. καὶ ἀσέλγήα γυμφοῖ τῷ ἱ- 
μαιτίου τῦτε. πῦρ "Ὁ ὅς, τὸ ὃ πῦρ ὁμαλωτίκὸν τϑ ἱμασπίου τῶτα. σής 6ξ)ν ὁ σρλούτος, 

| 
| 

40 καιϑούπερ ὁ σὴς πόρτα δχρετοωγά, ου ε δ σηφλκδ φείδεται, οὕτω ἡ ὥξ. πόζα «τοί. 

νου ζω τα ἰποθώᾳῖθα, να διμω θα, δίκαιοι, ἵνα ἐγδυσωμῖθα (ὃ καινὸν δ ϑοϑ πον, μηδὲν ᾿ 
παλαιὸν, μυηδὲν φΦαμόνϑμον, μηδὲν φϑειρόνϑρον χατέχωμϑν. Οὐκ ἔξ ἡ Ὡροτὴ Ὠχήπογος, εκ 

ἐς! δυακατορϑωτός.δχ ὁράς (ἄν ἐν τοῖς ὁρέσιν; ὠκφνοι οἰκίας ὠφιάσι͵ κ᾿ γυναιν ας, ἡ παίδως, 

ἢ τοϑϑςασίλυ ἀπασοαν, ὦ ὠκτὸς ἑαυεἦν" πῷ κόσμου ποιησοίμϑμοι, σούεκον αὐξ ϑέμϑμοι, «ασο-- 

ΟΠ εγίονα, τΟὨ1, 3. ΑΔλδᾶ 3 δὼ 
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δὸν εἰ ασοςρωσοίρϑμοι, κλοιαὶ γϑν" “πραγήλων δξα» τήσαιντες, εἰν οἰκίσκῳ μικρῷ καταχλρ- 

σαντις ἑαυζᾶν;, σύ σὰ μέχολ τύτων ἵςανται, δ)λ αἱ καὶ νηφείαις χαὶ λιμῷ διωυοκεῖ κατατείνει- 

σιν ἑαυτοις. Εἰ τοικῦτα ἐπέτιῆοννεῦ ἐγαὶ, οὐκ ἐν ὥπομτες ἀπεπηδήσατε; Οέχ αὐ Εἰ- 
πατεῶ ράγμα Φορτικὸν; συτὲν τειούτον φημι δεῖν ποιἦν. βούλομαι ὥ ν, “λίζω οὐ 

“π΄ γ7ὦοΡ͵ν ΚΝ νῷ Ι ,»» ἜΝ 
νομο)ετώ, ὀλλα τι» ἢ) λϑυΐρϑις χέχφησο, ἡ) Ὁ σωρ(ᾳ ϑεραίσπί ε, κὶ Εἰς αἰχϑροιν ἐμίξαλλο,ὺ ς 

οἰκίαν ἔχε, χαὶ «λα κόνοις δχρρκονού, »εα σιτίοις χαὶ ποτοῖφ᾽ πόρυταχοῦ τίω πλεονεξίαν 

᾿χἝαλλε. οὐχ εἰνη γοῤ ὅν καὶ τίωυ' αἰ μδδτίαν ποιούσοι, καὶ ὃ ἀὐῷ πράγμα πλεοιάζον ἀ- 
εδοοδια γέχϑνον. ὡςε συτθὲν ἐτερϑὺ ὅθ1ν καὶ πλεοιεζία, ἢ αἰωὔδοτία. χαὶ ὅρφι᾽ ὁ ϑυμὸς στὸν 
πλέον τὖ δίοντος κοηϑη, τότε ὑχπτηδῶν λοιδορτω, τοτε ἀδίκως πόρτα ποιᾷ᾿ ὁ ῇῬΨ σωμῶΣ 
ἔρως, ὁ Ψ χηρῶν, ὁ τῆς δόξης, ὁ ΤΥ ἀλλὼν ὠπόμτων. ἡ μή μοι Εἴπης, ὅτι ὠκῴοι ἡδυ-- 19 
νὴϑησαν. πολλοὶ Ψ πολλῷ αἰϑνέζερϑί σῃ ταὶ σλοισιώτερφι χαὶ τρυφερωτεροι ᾧῷ 

σχληρον ὀκᾷνον χϑη, τραχὺν ἀμεδιξονο βίον. χα τί λέγω ὀύδ)ας  κόρᾳι Εἰκοςὸν ἔτος οὐπω 

δμόμδμαι, ὧν ϑαλόάμοις, καὶ οὐ σκιαίξ οφία (ὃ) ἀπόντα δ(ιτελέσασαι γϑόνον, ϑα λᾷ- 

μοις μύρων γόμμισι καὶ ϑυμιαμάτωιν, ἔχὶ φρωμψὴς ἀπαλῆς χαταχείμϑμαι, ἀπαλᾳὶ καὶ 

αὗται τίωω φύσιν, καὶ τῇ πολλὴ ϑερρπείαᾳ μαλακώτεραι γνίϑναι, αἰ σ᾽ τῆς ἡμέροις 1 

πάσης σουδν ἑτερϑν ἐρϑν ἔχουσαι ,Κ τὸ καλλωπίζεοϑερ, καὶ γϑοσοφορᾷ!, καὶ τζυφῆς 

πἰὐπολαύειν πολλῆς, Οὐτ᾽ ἑαυταῖς οἱ φκθνουμᾶνω, ἄλλα! πολλὰς ἔχουσαι ζκ ἄκραῖται.- 

"ἴδιας ς “ἰρεφηκήας, ἱμάτια ἔχουσαι μαλακοὶ τῷ σώματος μαλφᾳχώτεροι, λεήας ὁ- 

ϑύνας τσ πυφεροίς, οἷν βόδοις καὶ ταῖς ζοιαύταις θὐωδίαις διζωνεκαἷς ἀἰοολούωϑμαι, αὗται 
δὲ ὄξαίφνης ἢ πυρὶ ληφϑεῖσει τῷ Χοιςοῦ, πᾶσαν ἐχείνζωυ χαοδυσείμϑμαι τίω βλα- 29 

κείλω χα " ᾧ τύφον, καὶ τρυφῆς χα ἡλικίας χιλφθόνϑμαι, καϑοσπτερ φνὲς αϑληταὶ 3μ- χ ἢ φόν, 

γάγοι, οἱ μωλᾳκα ὠκφνα" υἰποδυσαίνδνωι, Εἰς μέσυς ἐρέζησαν τοις αἰγώνας. χαὶ ἴσως ρος 

ἀπιςα, δύξω ἐρᾷ, πλίω αλλ ἀληϑη. ζαυζ δὲ (ὰς οὕτως ἀπαλοὶς κόροις ϑχϑυσαι ἐγώ, ΠῚ 
τὶ Εἰς Ὀυσοιύτίωυ ακληραγωγίαν ἑαυ ζοκ' ἤγαλϑν, ὡς ζᾳ' πφαχύτεραι ν᾽ “πειχίνων «ἶδά- χιπνῤο 

᾿ϑέοϑεο" ἑαυ τοῖς σώμασι γεγυμψωμϑίοις, και ὀϑυποδύτες 61) ζς ἀπαλᾷς τηέρας ὠκεί- 25 χ' δὲν, 
νας, χα Ἐχὶ ςἰξαδὸς κατακέοϑαυ" μᾶλλον δὲ Ὁ σλέον ἐγρηχϑρέναι τῆς νυχῖός, χα οὔτε μώ- κ᾿ Νν “ 
ὁ9υ, οὔτε ἀλλου “νὸς ὟΨ πα λσιαΐι προϑνοιθρ ποιζαϑαι, ἀλλα χα τίω οὕτω ϑερφισγά)ο- 

ὑϑρμίωυ κεφαλίω ἀἰτημέλητον ἔχὴν, αἱπλωΐς χαὶ Εἰκῇ ζβ τείχας ὐδυδινϑυῶν, ὧςι μὺ 

Εἰς ἀοοιμοσύνίωυ ἐμπεσεῖν. πάπιξα δὲ αὑταῖς ὅθ1ν ἑασεθινὴ μόνη, τραπεζα, συν λα.- 

χόϑου, Οὔοϊδ' αὐῤτυ, ̓ ὁαὶ σεμείδαλις, χαὶ κύαμος, χαὶ ἐρέξινϑος, χα ἐλφίαι, χαὶ σύχᾳ, 39 

χα ζοιλασιουργία διιυεκὴς, καὶ ΤΜ οἴ ϑερφιπουνίδων ἔργα πολλῷ χαλεπώτεροι. “ γὰ: 
ζῴῳ καμνούσας ὃ σῶμα ϑερα πάγειν ὀῤεδέξδυτο, ζιὰ κλίνας βαςαάζουσαρ, τὰς ποδὰς νἱ- 

γῆουσει. πολλαὶ δι αὐταὶ μια γάρθυοισι, Ὧοσαζηι δια) τῷ Χοιφοδ ὃ πῦρ. ὅτω 
χα Φύσεως λὐώτερθν ἡ αυϑοϑυμία, «λίω ἀλλ᾽ Οὐ εἰν Οιοὐτον ἐγὼ ὑμας ἀπωτώ δὴν 

βούλεοοε αὐρελοιιυύεξοϑτο “δὰ γωνω δι. καὶ ἡϑιυῦ ὅστῳ μὴ φορτιχᾷ, ζᾳύτα πυρατ- 35 

τετθ, “μιρϑς χροτᾷτο, κα ἀκολάςων ὀφθαλρϑῷ. {{ δύσχολον, Εἰπέ μοι; ἃ δυακρές; 

δίκαια “ρα ῆρτι, μμηδένα αἰδικᾷτε, μήτε ὁ πένης, μήτε ὁ πλούσιος, Μῆτε ὁ ἀγϑερῖος, μεῦτε 

ὁ μιοϑωτός. ἔς! γὺ ὁ μίμολ πενήτων ἀδικίλν διελϑεῖν. ἢ οὐχ ὀρότε πόσοις οὗτοι μαιχας 
ποιοῦσι, ὸ πτόέτα λϑατφέποισι: κέγρησο γάμῳ, ἔχε παίδας" κὶ Τ] αὔλος τοιούτοις ἐπέτατ- 
τε, ζοιούτοις ἔγραφε. μέγας ὠκῴᾷνος ὁ αἰγῶν,  ὑψηλος ὁ σχϑπελος, καὶ ἐήες τῷ οὐρᾳινοῖ ἡ 49 

κορυφὴ, καὶ οὐ δυυύασαι φϑοίσαι πσοὶς τὸ μέγα νΟὐκοιωῦ κἀν δ" ἐλαῆοων ἔχου, καὶ ταν 
χατωτέρων ἐφίεσο. οὐ διυυύασοι κενωῖσαι ζῳ χούματο; κἀν ζῳ τὴν) ἀΐνδλων μὴ εὐὗπαζε, 

μηϑὲ αἰδύᾳι. οὐ δυωΐασαι νηφεύσοι, κἀν αὐ Εἰς τρυφίω σεαυτὸν ἐξα γαγῃς. οὐ δυωώασαι 

ὯΔ φιθάδος κατακλιϑίωαι » μοὶ μοι κλίνας ἰογυροιδέτος χατασκόναζε, δλαὶ κέ- 
“φησ 
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χῶσο κλίνη, ὸ φρω μασι μη κπτοϑς ὑλιδειξιν πφπριηρϑέοις ̓  δλλα “σός ὀναηπαυσιν, μη- 
δὲ ἐλεφαντίνας κλίνας, σύκήλον στωύτον. Ὧι μινοίων αὐγωγίμων πληρϑις τίω οὀλχαόδνο ; 
ἊΤ ᾽ ν᾽ αἱ 3 Π », 2κ 4 -" 

δῤ ἧς εὐςα λής, Ογεὶν δείσεις, οὐ φϑένον, οὐληςας, Οὐκ Ῥχιδούλυς. σύν γὺ οὕγω τοῖς 
. ε ΩΣ ͵ Ψ 4 ΓῚ Η [ω «ε “Ὁ ᾿ 

χρήμασι ως ζᾳις φροντίσι πλουτς “ ουχ οὕτως οὐπορᾷς ὧν τοῖς κ]ήμασιν,ὡς ζις ἀγω- 

ἀν ἃν 

4 γίαιἐ ὸ τοῖς κυδυώοις, Οἵζτινες βούλονν πλουτῷν, φησι, πειροισμοις  Ἐχιϑυμιίας βλα-- α'Τιῶνς 9. 

(εφᾳς ἑαυτοῖς ἐπάσαίλρισιι ζωτω «᾿ αὐονθβοιῖσι (ὦ) πολλαὶ κοκ]λοϑαι βουλόμϑμοι. οὐ λέ- 

γώ, δα κόνησον τῷ κοίψλνοντι, κῶν τῷ γα δὶ κέ λέυσον τῷηο ποιῷ. ὁρᾷς πῶς φορτικὸν οὐκ 
εἴς!} πῶς ὃ, ἔνθ κόρφι ἀπαλαὶ ἐκ πολλοῦ τῷ . σφήμωτος ἡμας πϑρελαιώνισιν ; αἱ.- 
«ἰὐὐθωνϑυ, αἰ δακαλώ, ὅτι ἐν (ἱ πῖς κσμακϑῖς ουδὲ μοί πε δαχωρρύμδῳ αὑταῖς, δέκ 

1ο πολέμοις, Πἔέκ ον ἀϑλοις᾽ οὖν ὃ τοῖς πνευματικοῖς αἰ γῶσι πλέον ἡμδν φέρ»ν"), ὁ τὸ ξται 

ὃ βρᾳῦζον αρπαζοισι, ἢ ὑψηλότερρι πύπλν.), χαϑοίσερ ἀετοί τινὲς. ἡμᾷς ὃ, καθα- 
σπορ κϑλριοὶ, Κατω σἰξὰ τέω κϑίοσθμ καὶ (ὃ κοιπνὸν αἰεὶ ςρεφόμῖθα. κϑλοιαΐν δ, ὄντως, 
πραπτεξοποιους ἢ μια γείεεες Θχτνοεῖν, ὸ κιουών λίχνων, ἀὔἶκουσον "δ" παλαιωῖν γωναμκῶν. 
μεγοΐλαι δρόλροντο, μεγάλα γιυναῖκες ἡ ϑαυμαςαὶ, δ, ἡ Σαρῤῥα, ἡ Ῥεδέκκα ," Ραγέλ, 

15 ἡ Δεδωρα, καὶ Αννα, ἡ ἔχ τὸ Χολφοῦ ὃ ἧσσιν τοιαῦται. δλλ᾽ οὐδ μοῦ ὀύδρας ἠξήλασαιν, 
δλλαὶ τίου ὑζεραν ταῖξιν ἐπεῖχον. νι ἢ) τοιοναντίον, γωνῶκες ἡμας πχλελαιώοισι αὶ ἀ- 
πυκρυωῆοισι. " ποῖος γέλως ; πἰς ἡ αμογέυση ̓ ἡμεῖς τῆς χεφα λῆς τίωυ ζαξιν ἐπέηρμϑρ, ὸ 

αὑτοῦ τῷ σώματος νικω θα, τ ὐῤχῷ αὐτὴ ἐΐσοθηνϑν, ἐχ ἵνα μόνον οὐῤχωμδν, δλλ᾽ ἵνα καὶ 
ῳ Φρετὴ αὐῤγωμϑμ. ὁ γὺ οὐῤχῶν, τὕτῳ μάλιςα αρχειν ὀφείλει, τῷ τῇ Ὡρετὴ νικᾶν. Εἰ 

10 . νικᾷται, Οὐκέτι ὐῤχων ὕ8.,, Εἴβετε πόση τὴς τῷ Χολφου “Ῥοισίαρἡ διώαμις ; πῶς. 

λυσε τίω καταρϑυ ταὶ γὸ πλείους αἱ χϑρϑένοι γῦρο γε αἰξὶ, στλλείων ἡ (Ὁ φοϑσύνη χϑν ἐ-- 
χείγαις, αἱ χρεῖαι σλεοις, σὐθὲν αὐ᾽ αἰαγφὸν ζαχίως γωνὴ πσδέοιτο βῆ μμφι. τίνος δξζυ ἕνεκεν, εἰγτὰ 

μῶ!, αἰαγφολϑγ εἰς σὺ γ μι γδ μοι ζιὶ α'πεγνωσμένας Εἴπης. φιλόκϑσμον πτως Ὁ ὅὍμος ἐ- 
«Ι, αὶ τῦπο ἔχοι δέλαηωμα. ὅλα κἀν τοτῳ υᾶτε ὑμεῖς (ὦ ὀὐδρες, (αὶ ἐπ᾽ ὠκχείναις, 

49 ὡς ἐπ᾽ οἰκείῳ κόσμῳ, «ἰγαξρωνόνϑμοι. οὐ γὸ οὕτως οἶμαι τοῖς ἑαυτῆς γεισίοις Ἐ γωνάκᾳ 
χαλλωπίζειϑαάι,, ὡς Τ' λύδρα τοῖς τῆς γουναικός᾽ οὐχ οὕτως τὶ τῇ ζωνῃ Φρρνεῖ τῇ γου- 

σὴ» ὡς δχὶ τῷ δ “ίυυ αἡκ δ. ουσοφορῶν. ὧςε ἡ τότε ὑμεῖς ὠἡτίοι (Ὁ “' ἀσινϑήρα. ὠκκχαίονο 

τες, ἢ Ἐ φλόγα ἀϑαϊποντες. αἰλλως ὃ, αὶ τοσῦτον αἰμδότημαί ὅθ1ν ἘΠτὶ γον αἰκὸς, ὅσον ὕχᾷ 
᾿αἰδγὸς. δὺ ἐτάχ,ϑὴς κείνου ρυθμείζειν᾽ πϑρταηρὺ δὝῥ' πυρρτείων ἀξιοῖς τυγχὸρειν Οὐκ ὃν 

30 ᾧ ὧν τύτῳ δεῖξον, ὅτι σοι τῆς πολυτελείας δὶς λϑχϑς ἐκ εἰνης, Ὅστο 70" σοιύτοῦ. γουα)-. 
χὶ μάλλον Ἐχιτήδειον Ὁ χοσμᾷαϑαι, ἢ αὐδρί. στὸρ δίζυ σὺ αὐτὸς μὴ ααΦθύγῃς, πῶς ἐς 

κείνη Ὁ; αφθύξεται , ἔχοισιν ἐὐκήναι τι ᾧ κενόδυξον. δλλαὶ τῶτο κοινὸν ᾧ αὐδρών. ὀργίλω 

πως Οἰσί, καὶ τῦτο χϑινόν. οὖ οἷς 5 πλεονεμτούσιν, σὐχέτι κοινα" τίω σεμψότητα λέγω, 

ϑερμότητα, τίω εὐλάζξειαν, τίω «ἰδ “' Χολτοι αἰγάπίω. ΟΣ τί δ ἀπεῖρξεν αὐ τῷ 
42 «ϑρϑνου τῷ διδασκα λιχού, Φήσι ; καὶ τοῦτο σηβάξον τοῦ πολὺ ὦ μεέσυν ἐὴ τᾺὉ"ἅΡ ὀρυδρών, καὶ 

μεγάλας ἐδ ζμὠὼ τότε. Παύλν 7} διδυίσκοντος, Εἰπέ μοι͵ ὶ Πέξου, καὶ τὔμ᾽ αἰγίων ἐ- 
κείνων, γόων ἐμκο. τῷ πράγματι Ἐχιπηδιᾶν ἐγοζῶ νυ] ὃ Εἰς τούτο χαχίας ἡλάσα νϑμ,ὡς 
ἢ ͵ ᾽ ΄ ., “ [ ͵ 4“ ᾿ ,ἷαὴΙ,Ι . ν "» 3 

χ ζητήματος α ξιον ἐδ), δ τί γωναικες υ διδασχϑίσιν. ουτως Εἰς τίωυ αντ' αὐταῖς «-- 

αϑένειων Ἀλθορὰν. ζωτα Οὔκ ἐκείνας ἐπάρᾳι βουλόμϑμοᾳ Ἐ-ἶπον, δολ ἡμας εὐῶν ον- 

409 τρένψαι, αὶ γγὰ δύ σοι!, τὸ γουϑῳτῆσοῳ, ὥφε τίω “ϑλσήχγυσαν ἡμίν ϑρχέω ὀναλαΐζῷν, μὴ 

κν τὸ μεφζον, λα χν τίω πσόϑιοιαν, καὶ τίου πολ φασίαν, κα) τίωυ' ὐρετίω . οὗ- 
᾿ ; νι» 4 Ι " "» Ι “ » ἡ ἶ ᾽ Ἔχι . 

τῷ Ὁ» χα) τὸ σωμα οὖ ταξει ἐφ'αἱ τῇ τδϑσηχϑυση, οτὸμ ὍὌρίφου τοῦ οὐρχοντος 071: 

τύχῃ. ἥμοιτο ἢ χα ἐ γωυαῖχας, χᾳ ἂν ὀῤθρας κι τὸ πῳΐ Θεῷ δυχριωώ ἀπόμζῳς 
βιοιωώ, ἥα καταϊξιωϑίμϑυ ὠπόρμτες ὧν ὠκείνη τῇ φοβέρα ἡμέρα τὴῤ Φιλϑι,ϑοφπί- 

Οἰ[ιεγίοιϊ, τοηλο 3. Δοδᾶ 3 κῷ 



(δι, 834 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ας πολαύσοαι τοῦ δὲ ασοτῦ, χαὶ “ἦν ἐπηξλυδύων αἰγαϑων Ἐχιτυχῷν ὁ Χοις’ ᾧ Ἰησὺ ᾧῷ 
Κυρίῳ ἡμδίν. 

Λογιιδι 25 ΔΙῸ ΑΠΟΘΕΜΕΝΟΙ ΤῸ ΨΕΥ͂ΔΟΣ, ΛΑ- 
λᾷτο ἀληήθφλν ἕκαστος κ(' τῷ πλυσίον αὐτῷ, ὅτι ἐσμιὺ δνλήλων μέλη. 5 
26 Οργίζεοῦν, καὶ μὴ αμωρτόμετε, ὁ ἥλιος μὴ Ὠηπιδυέτω Ἐχὶ τῷ 
πϑβοργισμῷ ὑμδυ, “27 Μηδὲ δῶτε τύπον αἰ φδόλῳ. χ. δλη 

ἈΝ; ΚΆΤΙ δ [πῶ (ὃ παλαιὸν λυ, ϑο 9 πον καϑολικαΐς, λοιπὸν αὐτὸν χἰξωυχρά- 
δ 5 φῴ χτ' μέρος. αὑτὴ )ὃ εὐμαϑεφέρᾳι ἡ διδασκαλία, ὁτὸμ χαὶ κτ' ,κ- τὸ 

ο9ς μόμϑανωνϑμ. χαὶ (φησι ; δ|9 ὀισοθένϑιοι ὦ ψεύδος. ποῖον 
ψυύδυς, ᾳ' εἴδωλα θα, φησιν ιοὐδωκῶς. αύδος ὦ ΡΨ καὶ 

ζωτα. ἀλλᾳνιῶ οὐ αἰδὰὶ τύτων (ον γὸ ἀὐζῖς κοινὸν τοῦς αὖ-- 

᾿ τ γα )αλλαὶ ῶ “σοὺς αἀλλήλυς φησὶ, τυτίς!, ζ δυλέοθν χα! ὕπουλον, 

" λῴλφτεληθέλυ ἕκαφος μῶ τῷ σγλησίον αἰντψ. Εἶτα καὶ τὸ οὐτρε)ικώτερφϑν, ὅτι ἐσμέν ὁγ- ις 

Ὑ μικξ, γι λήλων μέλη, μηδεὶς ἀπατάτω τὸν πλησίον “ ὀφησινὸ ψοαγμῳδὺς ὀω " χατω "ΣΧείλη δὸ-- 

λίια ὧν καρδίᾳ, ἐν κου ρ δία, ἐλοίλησε χαχά, οὐ γὰρ ὅν, Οῴκ, ἔςιν Φδεὲν οὕτως ἔξϑραν 

ποιοιω, ὡς τὸ" ἀπατᾷ! ὦ αἰ δα λογίζειϑαι. ὅρρι πὼς πϑυταχοῦ ἀὐθιὶ δυσωπεὶ δ) οἱ ΣΝ 
, τῇ σώματος. μη ψϑυδίαϑω, φησὶν, ὁ οφϑόγυος () πόδα, μυηδὲ ὁ ποις τὸν ὀφϑαιλμον. δ, 

ἐαὐ βαϑυ ὄρυγμα ἡ, ΕἸζῳ ὐωϑῳν Ἐχὶ τῆς γῆς κα λόίμων αἰ σχαειρϑύων ὸ κἰτῦ πῆς γῆρκε- το 
καλυμμέγων, ὧν τῇ ὑχτς ὀμεία, φερες γῆς πϑρύχη δυξὸν τοῖς ἐφθαλμοῖς, οὐχε'  ποδιὶ 

ἥσεται, ὦ Εἰοἢ πότερον Εἰκῇ, χα δζρίκενόν ὅθ καίτω, ἢ ὀμτερείδει, ᾧ αγτιτυπτεῖ; μω] 
ΟΥ̓ ποικ', δλλ᾽ σύκ ὅπερ ὅθην ἀπαγίέλλει; 4| 5, Εἰδφιν ἴδοι ὁ ὀφθαλμός, ἡ η- ᾿ 
οἷον, μιὴ ψαδεὴ) τὸν πόδα ; Οὐκ θύϑεως αἰπαήέλλει, κακῷος ΩΣ αἰστο μαϑῶν, Οφιέτι ἐ- 

πόρχε); ὦ 5, στὸ μήτε ὃ ὀφϑόημος, μῆτε ὁ ποὺς εὑρη αἰ φγνώνωι, ἀλλα τὸ πὸρ τῆς ἐ 

ὀσφρήσεως ἢ, δῇ πότερον δυιλητήθλον ᾧΦευῤμακον, ἢ νὶ, μεὴ ψθ0δὲ.) ἡ ὀσφρησις Ὁ φῦμα: 
οὐδα ῷς. ὁχρὶ τί κ᾿ γλ καὶ ἑαυτέω χσδόσαιπόύλλεσιν. διλ᾽ ὅπερ αὐτῇ παρίςαται, λέγει. 
τί ̓), ἡγλώοσο μὴ ψϑύϑετωι ᾧ σὺ μαχον! Οἕχ ἔνθου δὴ πικρὸν ἡ, δηο βίοι } λ)ὃ γλυκὺ, 

ποκα πέμπει: ὅροι Δ] ακονίδῳ νὰ δουλείας ἀῤτίδοσιν. ὅρφι πσϑϑνοιαν ἐξ αἰληϑηίας γελμη- 
υϑύἑω, ἢ ἐκϑύμως, ὡς αἱ ἧις Εἴποι. ὕτω δὲ αὶ ἡμᾷς μη ψόυδω ἄθα, Εἰ δλλήλων μέ- 20 

β λη ἐσμέν. πῶτο φιλίας τεκμήφλον, Ὁ κα οὐδωτίον, οϑρας. τὶ δἶχυ ὁν' Ὠχιθουλβύῃ, Φυσί; ΩΣ 

ἀληθὲς μεϑς. λὺ γὸ Ἰηπζουλδη, (ἕο ἐφὶ μέλος, Εἶπε ἢ), μὴ ψύδεοϑε πσοὸς ς μά- 
λη, ὀργίζεοϑς, ἡ μὴ αἰμδοτόμετι. ὄρφι (ιωεσιν' ο λέγ ὅπως μὴ αἱ μδδοτεσωνϑν,ὸ πα- 

οϑικουσανίᾳς παλιν σέκ ἐγκατωλιμέπόμει. οὐ γ)δΡ ἀφίησι τῷ ζο αὐλαγχνα τοὶ πνϑυ-- 

ματιχά,. καϑοωπερ γὰ ὁ ἰαζ)ς ΔΙ φγϑρεύοι ὦ (αὶ πρακ)έα τῷ καμνονδι, ὶ μιὴ λύασ6- γ5 
υϑέου ἢ ὅμως κὶ καταφρονᾷ, λα τίω ἐκ τὴς ποίθοὺς Εἰ ἰσεύγων συμιξουλίω" ϑερρστί 4 

πάλιν, ὅτω ἡ ὁ Παῦλος. ὁ Ν᾽ ὀκενο ποιώϊ, τίω δῦξοιν μόνον ζητεῖ, καὶ ὅτί χατεφρ»νή- 
ϑη, δουκψε.)" ὁ 5 πϑυταχοῦ τίω ὑγείαν τὸ καίμγοντος Ἐχιζηῦδιυ", πσεὶς ἐν τῶτο μόνον ὁρᾷν 
ὅπως αἰαςφήσῃ (ᾧ) κείνϑμον. “ττϑηο αὶ ὁ Παῦλος ποιᾷ, Εἶπε, μη ψευδεῶε. Εἰ δὲ ποτε γέ- 
γοιηο "δἰπὸ ψευδὸες ὀργὴ, ὁ τῦτο ϑεραπτάζα πάλιν. αἰ γ φησιν » ὀργίζεοϑε,ᾧ μωὴ αἱ μδο- 40 
τόμοτο. καλθν( γὸ ὃ μὴ ὀργίζεαϑαι. Εἰ δὲ τις ἐμιπίσοι ποτὲ Εἰς Ὁ παΐος, διυλα μυλ 

Εἰς σῶον. ὁ λιος γοῤ,φησι, μὴ ἐχιϑυέτω Ὠχὶ τῷ πϑλοργισμῷ ὑμθ, βούλει τῆς ὁρ.- 
γῆς ἐμπληοϑίοῦαι; Ὡγοχεῖ σοι μία ὡρα ὺ δυύτερᾳ, ὁ τοὐτη᾽ μὴ καιταλιπτῶν ἐηϑροις υ- 

μαξ ὁ ἥλιος ἀπέλϑοι, δἰπὸ αἰγαϑότητος ὀὐέτειλο, μὴ ἀπερχέοϑω Εἰς αἰαϊξίους λοὶμι- 



ἐῤλετ 

4, ζπην 

"ξεμν,: 

χιγμτω, 

ΕΦΕΣ, ἘΠΙῚΣ Τ΄ λΛογ. (δ, 835 

ας. Εἰ γὺ ὁ δεασότης αὐτὸν Ὄπὲ πολλὴς αἰγαδότητος ἔπεμνε, καὶ αὑτὸς νϑὲ ἀφηχέ σοι τὰ 
αἰκδοτήματα, σύ ἢ ᾧ πλησίον σώ ἀφίης, δόϑε πῦτον ὃ χακόν, ἡ ἀλλο 8 κ᾿ τότα. δί- 

δὲικε τίω νὐκζᾳ,. ὁ μακϑοίθλος Παῦλος, μὴ λαξούσα ἐπ’ ἐρημίας (δ) ἠδικηνθίον ἔτι φλεγ- 

ϑϑνοντου" αὐακοιύσῃ Ὁ πῦρ. ἕως μδμ γὸ ἂν πολλαὶ ὠκκρούῃ, τὴς ἡμέρας οὐσης, ἔξες! σϑὶ 
ς ἐβιφορείαϑτο “ὅτῳ ἢ μόλλοι ἐασέρᾳ γίνέξοϑαι, χα ταλλαίῆου ἡ πσοθσφατον σζέσον τὸ καικόν. 

δι γορνὺξ ἐχιλαςιῖν, Οὐκ ξρκέσι! ἡὶ ((Ὁ ἴα τὰ ἡμέρφιτὸ ( μενα θεν καὶ οὖν τὴ τυκῖϊ σξέσαι 

κακόν, λα κὰν τὸ σλ ον" κ(ασοτέμῃς, (ΟΣ. δλϑν μὴ διωηθϑῆς. πάλιν δίδωσιν Ὄἰστο Τ' τ πῦο-- 

λειφϑώντος τῇ Ἐχιούσῃ νυκίὶ σφοδροτέραν ἐργάσαοϑαι τίωὐ πυράν. ᾧ κϑιϑούπερ ὀἥλιος, 
ΠῚ ΙΝ ᾿νοῦ ι-Ν . νιν Ν ; 

αἱ τὸ νεφωδὰν κἡ πυκψωγὲν τὸ αἐρ9ς Ἅ{φ τηςνυκῶς μὴ Φρκέρῃ τὴ χαιϑηῤαθλνη μαλφξαι 

το ὶ ὑχρεσκεδοώσοι )ερ (μη, κἰ πύϑεσιν χή μϑμιος χὐρέχέται,τὴς νυυκζος ϑχιλαᾳξομδις τὸ λει α,. 

γου, καὶ πάλιν ἀὐΐο' πφεφούσης ἑτέρφις αἰτμοῖς ὅτω καὶ ἘΧῚ τῆς ὀργῆς. μήτε δίδοτε τύπον τῷ 
δνϑόλῳ. ὡςε τὸ δλλλήλφις πρλεμῷν, τόπον ὅ2 1, δοιωῦαι φ δχρίόλῳ, δέον γὺ πα συμ- 

πεφροίηϑαι, ᾧ κατ᾽ ὠκείνου ἵςα οϑαι, ὠκλύσαντες ἡμᾷς 1 ἀσοϑς κεῖνον ξϑρδρν, ἐστ᾽ αἰλλή- 

λϑες καλέυομϑν τρέπεοϑαι. Οὐ δἴποτε γὸ " ὅτως ἔχ τόπον ὁ ὀζρίδολος, ὡς τ τς ἔϑραις. 
ις ζω μυθία ον τεύϑῳν κακαὶ πικ]ο.) . χαὶ και ϑούτν ἕως μὰν ἀν ὦσιν ἡρμόσμϑμοι λίθοι, κα! μκη- 

δὲν δζρίκενον ἔχοντες, ἐφήκαισιν αἰρῥαγεῖς, αὐ ὃ βελόνης μόνης ϑζρέτζησιν δζριμποὶξ γελμημθῥην, 
ἢ βῥάγάϑα τϑιηῆς ἐπέγυσαν "τόπον συμ(ῃ ϑινέοϑα,, τούτο πάντα καταλύει ἢ Φπολλέσιν᾿ 

οὕτω καὶ ὕχι τοῦ ἐζμ όλν. ἕως (' δι᾽ ὦνϑρ πεπυκνωμϑροι, ᾧ (ωωνρμοσμένοι, συ οἷν ὅλως 
ἐπεισατει ΟΜ αὐτύ ἐπάδυμἢ μικρὸν ἡμας ὀζαλαυνωση,καϑα ἣν τις χάμαρροις Ὦχιε- 

20 ται. πϑυταχοὺ δ Φρχὸς αὐτῶ χρεία μόνης, ᾧ τῦτο ἐξ! τὸ δυσχᾳτορθωτογ᾽ τῦτν ἢ ὅμο- 

μϑίύου, αὑτὸς ἑαυ τῳ ζα' παγτα δυρύνει. λοιπὸν γὸ ὀζμξολῶς (αὶ ὦτα ανέῳγς, καὶ Ὁ ἃ ψ4.- 
δὴ λέγϑντες, πισότεροι. τέο Ν᾽ ἔϑρα» θηρέσι δικοίζουσαιν, οὐ τίω ἀἰληϑειδμ κρίνασοιν. ὦ ὡ- 

ἀσερ φιλίας ὕσης, ὑζᾳ ΕΣ φαίνεται ΤῬ κακῶν ' ὅτως ἐϑρας οὔσης ὺ τὰ ΨψΦδα 

αἰλη,95. ἕτερος γνούς, ἐτέρϑν δικαιφήθλον, οἕκ ὥξισης αὐκοῦον, να μ᾿ πολλῆς τῆς Ὡ89σ 

᾿ς κλίσιως ᾧ Ἰχρρεπείας. καιϑούπερ .»» Ἦν ζυγῷ μόλυδδος “σδοςξεϑεὶς τὸ πὸ εἴλκυσεν, (. 

τῷ ἡ ἐνζῴοϑα, τὸ τὴς ἔϑρας βαρος μολύδδὸυ γα λετεώτερον ὃν. δ,9, οὐδακαλώ, πλότα 

προ βωιϑι, ὧςε πσϑϑ τῷ ἡλίου σξονιωώωι Τὰς ἔϑρας. ἀρ γῈ τῆ μέρα, τῇ ποδϑέτῃ μὴ 

κρῳτήσῃς, ἢ τῇ εξης, πολλαί κίς εἰς ὁγίαυτον αὖτίωυ ἐξέτηνας, καὶ αὐτὴ ἑαυ τέων "νζησε }οι-- 
πῦνὴ ἔϑρα, ἡ οὐ δεῖταί τινος. ᾧ βήμωτα ΡΝ ἑτέρως λέχρωϑνα, ἑτέρως αὐ πνογηεύειν ποι-. 

30 οὖσα, καὶ 2 ματα, καὶ πᾶν ὁτιοι(ῶ, οὐκ. ϑη 6,0) καὶ δξαχεμοῖ, καὶ ὦ μαρουδβων χείρω δέρετίϑη-: 

σιν, ἅτε Ὁ οἰομαι Εἰ πεῖν, ὅ'τε αἰκούσοιυ ὀἀϑέχορμϑρη, δλ᾿ οὐσπὸ Μ᾽ λοιδοσλων ἀπόντα φ3ιΓὮ. 

φρυϑμῊ, πῶς δξζυ μαλάξομϑμ τὸν ϑυμὸν: πῶς σξέσομϑρ τίω φλογα: αἱ ἑαυ μα μδῦ.. 

πήματα οὐνοήσωμϑμ, (ᾧὶ ἴσον ἐσμὲν «ἰπῦ υϑιώοι ῷ Θεῷ᾽ αὐ οὐνοήσωμϑμ, ὅτι ὃ τὸν ἐρϑϑρὼν 

αἰμιωυδ,ἴθα,αἰλλ᾿ ἡμας ἀὐζιφ λυ" «ὐγνοήσωυϑμ, οἷν τὸν ὀζγίθολον Δ᾽ φραίνομεν, ὅτι Τ' ἐϑρὸν Τ' ἡ- 

23 μέτερον, τὸν ὁγτως (9Ρ ὧν, δ[ὲὼ ὦ μέλος το ἡμέτερον αἰδικοδμδν Ὁ, βόλει δὴ ὑϑησίκακος ὼ 

ἐηθρός! ὑϑρὸς ἐσο, αλλα' τού “]αθόλυ μὴ τοῦ μέλοις τῶσοδ, δχκ' τοῦτο ἡμαξ ὠπλισε 
» ϑυμῷ ο Θεὸς, οὐχ ἥν. το ξίφος κτ' ΜᾺ ἡμετέρων ὠϑαΐνϑμ σωμῖξ, αὐλλ᾿ ἵνα ὀλόκλοιοον τέω 
μάχαιραν Εἰς τὸ τοῦ ὀζμθόλου φῆϑος βαπῆϊζωμϑβν. ὀκῷᾷ τὸ ξίφος ἔγκλεισον μέρα τὴς 
λας" Εἰβούλει, ᾧ τίω λᾳῦίω' αὖ τίωυ' ὁ μηδέποτε ὠκασώσης,αἰλλα' κὶ ἕτερον καϑ’σ- 

4ο Ἄ-. τοῦτο ὃ "ἔςτα), ὁτὸῳ υμζμ αυ φειδὼ ῶθα, δτὸν Εἰρμυικῶς “δὲς ἀλλήλος ὅγοι- 

χκεωώθα.. ἐρρέτω “οὐ ματουχἐῤῥέτω δύξα καὶ ϑὐδοχίμωσις " παντων τὸ μέλος τὸ ἐμὸν ἐμοὶ 
Φιμιώτερον. ζφύτω λέγωιϑν “«σοϑς ἑαυτυς" μὴ τίω φύσι αἰδικώνϑρ τίω' ἡμετέραν, ἥα 
“χολή κοτα ΚΊἸησω ἔθα ἵνα. δόξης Ἐχιτύχωμϑρ. 

28 Οκλέσηων, μηκέτι κλεωηέτω,, φησί. 
Ορῴᾳ 

ἊΝ δι, 



κῶν δι. 

Φ μια, γ. 

Ασμια Ὁ, 

836 ΧΡΥΣΟΣΤ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Οράς ἦψα (ὦ μέλη τῷ παλαιοῦ αἱ ϑοόπου ; «ψεύδος, μνησικακία, κλογή. ΟΝ 

ἢ μϑ Εἶπεν, ὁ κλέηων κϑλαζέοϑω, βασαωνιζέαϑω,ςρεδλούοϑω, λα, μηκέτι χκλετηέτω; 

Μάλλον ὶ κοπιάτω ἐργαξόμϑρμος ὃ ἀἰγαϑὸν ζαῖς χρρσι ἵνα ἔχη μόταιδιδὸγαι τῳ  χφεί.. 
ἂν ἔχοντι, Πού καϑαρϑὶ λεέχϑϑροι, (ὥ πόρτος ῥ᾽πν γέμοντες, τὸ τῦτο ἄχ ὁ- 

νομάζεν Ολρδυτες "ἔς! γὰρ, ὅ91ν δὐτοδύσωοϑαι ὃ ἔγκλημα, οὐ ῷ φῆναι μόνον τῷ ἀρδγη.. 4 

ματος, δλλα' ὁ τῷ αἰγαϑὸν ὥι ἐργασα δ! ὀφφῦτε πτοἷς ὐπολύρον, Οὐ αἰμδοτήματα δι, 
ἔκλοψάὰν. τῶν ἴς! ὃ ααδότημα ποσάξαι. Οὔκ ὀριεψαν. τῶν οὐκ ἔςι ὃ ἁμάρτημα 
λύσαι, δολα' πῶς; Εἰ ἐκοπίασαν, ᾧ ἑτέρφις μετέδωχθν,, οὕτως ἔλυσαν τὸ «ἁμάρτημα. 
οὐχ αἰ πλλαἷς ἡμας ἐργαζοος, βούλεται, δλλ᾽ ὥφε χ»πιάν, ὦφε ἐτέρφις μεταδιδόναι.  γὸ ὁ 
χλότηων ἐργαξεῖ), ἀλλα κακόν. ιο 

29 Πάς λύγϑεσαασοὺς ἐκ τὸ φόματος ὑμδ μὴ ὠκπορῥέοϑω. 
Τίς ὅ91 σα σούς: ὃν φησιν ἀλλαηοῦ αὶ διργϑν, καταλάλια;, αἰομροδογία, ϑ)τφαπελία, 

μωρϑλογία. ὁράς πῶς (ας ῥίζας ὠκκότῆε, τῆς ὀργῆς; τὸ ψεῦδος » τίου κλιοτοίω » τίω α- 
χα!θϑν ὀζβλεξιν; τὸ ἢ, μηκέτι κλευ]έτω, Οὐκ κείνοις συήϊνώσκων " τοοῶτόν φησιν, ὅσον ἢ» 
ἠδικημϑῥους ὡράοις καϑιφῶν, ὼ τῷ μηκέτι τὰ αὑτὰ παϑᾷν ρκῴαϑαι οὐ ανων. καλώς 13 

ἢ χαὶ αἴϑιὶ λόγων διδαίσκει. οὐ) πο αγμμαίταν μόνον, αλλά αὶ ῥεμῶν πίνονϑν δίκας. 
Αλλ᾽ εἴτις αγαϑές, φησι, ασϑϑς οἰκοδομιζου τῆς “ρείας, ἴω σὴ ᾧ Ὑ Ρι τοῖς ἀκουῦσι" 

Τυτίέςιν, ὁπ οἰκοδομμᾷ ᾧῷ πλησίον, τῶτο Φϑέγίου μόγον, ἰδ ,ῆον ἢ μηδέν. δορὶ τότ 

ἌΣ ρσοι φῦμα ἡ Ὑλώοσθμ ἔδωκεν ὁ Θεὸς, ὕα, δ) »φριφῆς αὐτῷ, ἡναι οἰκοδὺμῆς (ὃ πλησίον. 
ὡς ἐὸν καϑαιρης τίω οἰκοδυμιζιὺ, δέλτιον σιγανμὼ μηδέποτε φϑέγίεοϑιῳ. ἡ "»» χεῖρες -ο- 20 

“νίτυ, αὐτὶ τῷ (ὅν' ζοίηνις " Φξυφαγνειν, μαϑούσαι καιϑεωρᾷν, κκότ]εεϑα) δίκωμαι ὀμ' Εἶν. χιϑηϑω 

αὶ γὰν ὁψαλμωδὲὸς τῷ τό φυσιν᾽ Ἐξολοιϑρϑύσει Κύριος πϑϑτα “αἴλη ζα δδλια. τῦτ 
πόρτων αἴτιον ΤᾺ χακῖν, πὸ φομᾳ" μάλλον ὃ οὐ τὸ φύμα. δ λ ᾧ χαχῶς «τῷ χϑώρϑροι, 

οὐ τάζϑεν ὑύρεις, λοιδδεζαι, βλασφημίαι, ὠκκαύματα Ἂμ ἡδυγών, φόνοι, μοισείαι, κλοπαὶ, 

πϑώτα πὸ τότ τίκτοῦ), ἡ πος, φῆσι, Φόγοι; πὸ ὑδρεως Εἰς ὀργάυ, στὸ ὀργὴς Εἰς 15 

πληγαξ, Ὁ σπὸ πληγῶν Εἰς Φόνον δξέξζης, “πώς μοιαίδν ; ἢ διᾷγα! σε Φιλᾷ, φησιν, ἐφϑυγ- 

ξατὸ τι «οἷδέ σού χχϑήφον, ὀχαλᾳσέ συ (Ὁ τιον, Εἶζᾳ καϊ σοιοὕτως αἰγαϊοται τὰ τὴς ἔχι- 

θυμίας. δ τϑ ὁ Πωῦλος ἔλεὴν, Εἴ τις αἰγαϑύς. ἐπεὶ δ πολὺ τὸ χύμα ..} λόγων, 

Εἰκότως αδ)οείςως Εἶπει, ἐκφια φϑέγίεοϑαι κελθυσοις, ὁ τύπον δους ὁμιλίας. “ποῖον δὲ 
τῦτοι; ΕἸ τις οἰκοδὺ μεῖ, Εἰπών. ἢ τῦτὸ φησιν, ἥα ἌΡ σοι εἰ διῇ ὁ αἰκύων. δ}, ἐπύρνδυσεν ὁ 39 
ἀδελφόρ᾽ μὴ ἐκπόμητάυε τίω ὕδραν, μηδὲ εἰντρύφα, συ οἷν ὠφέλησας () ἀἰκύοντα, 
δλλαὶ αὶ ἐόλφοίας εἰκότως, ἥλοι αὐταῖδοις. ῤ “ϑύτοι τὰ ποιρακτία. φὐραινῆς, πολλίω 
αὐτὶ δίδως τίου «αν. δὰ παιδεύσῃς εὔφημον ἔχήν φόμαι, ὀμ' διδούξης μηδένα χαχηχϑρῷν, 
μιάλιςα αὐτὸν ἐπαίδγύσας, καὶ γδβιν αὐτῷ δίδωχας. ἀρ αἰθὲ κατόμύξεως, δ αἰθεὐλαξεί. 
ας, αὐ αἰδὶ ἐλεημοσυΐης δζρλεχϑῆς, πόρτα (ῳὐΐᾳ μαλοῆαι αἰὐτῦ τίω ψυχίω, ῷ 35 
αὐτῶν πόμπτων θοὴν ὁμολογήσει. δ μ᾽ υϑέτοι γέλωζᾳ κινήσῃς, αὐ αἱορρὸν φϑέγξη, μάλλον ἐΐζῃ.-. 

“ας ̓ ἀμ ἐπεωιέσης τίου πογησίδυ, χατέρόμες ὼ αἰ πώλεσαις, τῦτο δξζυ ὅν εἰστᾷν" ἢ ἴνγα 

κεγαρατωρϑῥοις ἀδις ἐργαίσητωι, ὅτως εἶπε. χαϑοΐπερ γὴ τὸ μῦρον χάθαν δίδωσι τοῖς με- 
ζιλαμξαύοισιν, οὕτω ᾧ λόχος αἰγαϑὺς᾽ ὄρ τῦτο καὶ τις ἔλεγε, Μόΐοον ὠκκενωθὲν δνομαὶ στ᾿ 
 ἰποπρᾷν ἀύζις ἐποίει Ὄπὸ τὴς εὐωδίας ὠκείνης. ὁρᾶς ὅτι ὅπτερ αἰεὶ αροαινῷ, πῦτο  νιῶ 40 
λέγ, ἑκαίφτῳ οἰκοδὺμὴν () πλησίον Ὠγχιτφέπτωνκτὶ δυυία μιν τέων ἑαυ} ὁ ἑτέρρις ζω τοι- 
αὖτα «οὐ Ῥαινών, πολλῷ μᾶλλον σοϊυτῷ. 

30 Καὶ μὴ λυπεῖτε, φησι, τὸπνεύμαι τὸ ὥγιον. Φρικωδέςερον δ) φοξερώτε- 

ρον τῦτο, ὅπερ ὦ ον τῇ ἀσοὸς Θεοσωλονκέας Ἰπχιφολῇ φησι. καὶ γὸ ὠκφτοιούτόν τι λέγφ᾽ 
Ό 
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Ο αϑεν, οὐκ ἀν, 969» πον αϑετῴ, δλλα ᾧ Θεὸν. οὕτω ὁὶ ζωῦθα᾽ λυ ὄπτης ὑξραρηκὸν α Θεον.ϑ.". 
βἥμω, ἐν πλήξης (δὴ ἀδυλφὸν, οέκ ὠκᾷιον ἔπληξας, δυλαὶ τὸ πγεύμα ἐλύπησας, ζῳ, 
ᾧ ἡ αρϑϑιϑήκη τῆς εὐεργεσίας ἥν μείδων ἥμηται κἡὶ κατηγρεία, 

Καὶ μυὴ λυπεῖτε Ὁ πγεύᾳ, Ὁ ἁγιόν, φησιν, τ ῳᾧ' ἐστφρραιγίιϑητε Εἰς ἡμέραν ϑἰ'πολυ- 
4 τοώσεως, Τού» ἡμαξ ἔδειξεν ἀἰγέλίω βασιλικίω, τῶτο ἡμας πότων δ 

“οδϑτων ὠπεφησε, τῦτοσέκ αἰφῆκε κείοϑαι κα τῶν αἰ ϑυϑιωων τὴς ὀργῆς αν Θεού, 
ν, ἢ» : ᾿ δ .“" Ι ω 2 . ᾿ 
ὶὶ σὺ ἀὐῷ λυπάς; ὅρα πτοἷς ἐχᾷ ἅ φοζερώς ὁ γὰ» αν Μ᾽ φησιν, οὔκ ἐν, ϑοφπον αἶϑᾳ.- 

τῷ, δλλὰ (ὃ Θεόν εν ζώϑα ὃ ὠτοευλ)κώς, μὴ λυπήτ ὃ πνεόμα ὃ ἀγιόν, φησιν, ὦ» 
ᾧ ἐσφραγίαϑητε, 

ι:..΄. ΙΗ σφραγὶς αὕτη δὶ τῷ φύματος χείοϑω, μὴ ὀϑέλης ᾧᾷ σήμαντρα. φξύμα πνϑυμα-μ 91 ΚΟΝ 

τικὸν συ οἷν τοιούτον φϑεγξεται. μὴ Εὐπυς, Φυυδν θην, αὐ αἰογρὸν Εἴπω, αὐ (ὃ δια ὑξοί- 
σω. ὅζᾳ τῶτο μέγα Ὁ] κακὸν, ἐγ" συν τῇ δυκῷ. ᾿ς (ᾧ γὰρ μηδὲν ἐῃ) δυκοιώτα δύκό- 
λως ἠχατωφρρνέται, ζᾳ ὃ καιταφρϑνούμϑμα ἡ αὐξοπω, ζᾳ' ὃ αὐξόρδμα, αὶ ὁμίατα, τ. 

Ι! 1} ! ,. ! 0} » ' Ὰ ! «“» ᾿ ,᾿, ὐν “- οὐκῖρϑ!. σῦμα ἐχής πγϑυκιατικόν. φρνοητον ἐι ἐφϑλώγξω δυϑέως ρήχιᾳ τεθεὶς, ποίω ἀξία τῷ φὺμα- 
ἐν μωτα (4 τόςσυ, πατέρᾳ καλῷς (δ Θεὸν, ᾧ (Ὁ) ἀδελφὸν βύγεως ὑδοίξεις ν εὐννόησον πῦθεν πατέ- ᾿ 
ὙΣ γ. ἐφ καλές (ὃ Θεόν. ὐπὸ φύσεως, δλλ᾽ Οὐκ δὴ ἔχοις ἢ, ἀπὸ Ὡρετῆς  ολ᾽ στ τῦτο. ἡ 

δλλαὶ πόθεν; δισο φιλαν, ϑο»»πίας μόγης, ἀσιὺ εὐαυλαϊχνίας, σι ἐλέου πολλοῦ, ὁτὸμ 

δχυ πατέρα χαλῇς () Θεὸν, μη τῶτο μόνον οὐννόει, ὅτ αϑαίξια τῆς εὐϑμείας ὠκείνης ποροῖτο ι 
Ὃς υδρίξωι, δλλ ὅτι αὶ ὁπὸ φιλαν,ϑοπίας ἔχεις τίω θυλμειόν. μὴ τοίνιω «ὑτίω και.-- Ἔ 

10 ταιοκυύης, στὸ ζ φιλφι,ϑοφπίας λαδων, ὠμότητι ἢ “ ἡρϑρος “τὸς ὥν ἀδελφοις. ᾿ 

πατέρα χαλᾷς () Θεὸν, καὶ ὑξοίξεις δλλ' οὐ ζωῶτα τῷ υἱοῦ τῷ Θεού, Ὁ ἔρχϑν τῷ εἰ τῷ 
Θεοῦ, τοῖς οϑροῖς ἀφιέναι, ἐπ ΤΜ ςαυρϑιώτων θύγεοϑαι, τῇ Μ᾿ μισοιώτων Ὁ αἸ- 

μᾷ ὀκχέειν. ζω τα ἕξη ἀξια τῷ "οὐ τῷ Θεού, «ἦν ἐϑροις, (ἄν! αἰγνώμονας, ςβνὶ κλέπ]ας, 
τὰς ἰτα μοιὰ, τιεὺς ζ)γπιζουλευονζαα, τύτυς αἰδελφοις ποιξαϑαι ᾧ κληρονόμοες, οὐχὶ τὰς ἀ.- 

ἃς δελφοις ἥμομϑβοις, τύτυς ὡς ὀμδραϊποδα ὑξρίξεν. οὐνόησον ἵνα ἐφϑέγξω» βήματα τὸ 

σύ μα τὸ στν, ποίας ἀΐξια τραπέζης οὐγνάισον Ἡίνων ὧπῆεἶ),τῖνων γάλετω,ποίας ἀπολαύει ζ9.- 

φῆς, Οσυδὲν ΑὙἢ ποιᾷν δεινὸν ᾧ αἰδελφὸν χακηγρρώών » πῶς δχυ καλῶς ἀδελφό ; Εἰ ὃ 

οὐχ ἔςν ἀδελφὸς, πούς λέχεις, πάτερ ἡ μδῇν ; τὸ γδ ἡμδι, πολλεΐν Ὧ21 πσρυσώπων ἶ 

σημαντικόν. οὐγιόησον μΤ' τίνων ἕφηκας χο (Ὁ) χαιοϑν “ΟΜ μυφηδίων, μ᾿ τῶν χερϑυῦίμς, 
10 κ᾿ Ὗ σεραφίμ, ζα' σιρριφὶμ οὐχ ὑδείζει, δλλαὶ μίϑν «ὐδῖς γεείαν μόνον τὸ όμα 

»ἐμέδην πληρϑὶ, τὸ δοξολυγεῖν, τὸ " δοξαζειν () Θεὸν. πεἰς δζω διωσησι σὺ μετ' ὠκώνων λέν, 
χορϊβα.- «{γεος, ὥγεος, ὦγιος, Εἰς ὕσριν τῷ φύματ! κεγρηυῦμος, Εἰπὲ δὺ μοι. Εἰ σκεύος Εἴη "βα- : 
Μεὲν ἐδεφ- σιλικόν, χα αεἰ ἐδιγμάτων ἐμπλέων βασιλικϑν, καὶ Εἰς τῶ» πτοτετα γμλέγου, Εἶτα Ι 

μ δ τίς «ὑτῶ τῶν οἰκετῶν γεήσαιτο Εἰς κόπσοϑν, ὠὰ τολμήσει πάλιν μετ᾿ ὠκείνων τοῖν ᾿ 
ἡμὼ, χε σκέυων τῶν Εἰς ὠκῶνα ἰποτεταγιμένων ἀὐφ' ἰὐποτίλιοϑαι τὴς κόπου ἐμπεπλησ- ἡ 
ἱμρυηγοία, ρϑμον ; οὐδα κῷς. τοιούτοντί ὅφ1ν ἡ" καιτηλροία, ποιούτον ὅθην ἡ ὕξοις. πάτερ ἡμῶν. ἰὸ τί, 

τῶτο μόνον ; ὠκουε καὶ “ἑξῆς ὁ οὖ τοῖς οὐρανοῖς, εὐθέως εἴπς, πώτερ ἡ μδ ὁ ον τοῖς οὐ-- 
φαιοῖς,  αἹ έφησέ σε τὸ βῆ μια, ἐτϑ]έρωσέ σν τίωιὐ δζμνοιαν, ἐδειξεν ὅτι πατέρφι ἔχεις οὖν τοῖς 
ἕρανοῖς, μηδὲν πρρραῆε, μαδὲν λέη ΤῊ Ἐχί γῆς. Οἷς ὠκείνίω σε τίν τάξιν ἔφησε τίω 

49 αϑω, ὠκείνῳ σε ἐὐγέκρινε ῷ' "χρῷ. τί σαυτὸνχάτω καϑέλκεις ; δα (Ὁ «θοϑνον ἕφυχας (ὃ ᾿ 
βασιλικὸν, ἡ υξοίξεις κοὐ δέδοικας μὴ ὕδραν δράγμα ἡγήσν.) ὁ βασιλάκ' , λα αὐ ᾿ 

ἐ οἰκέτης ἐφ᾽ ἡμδὰ! (ὃ ὁμόδουλον τυ τη, ἢ ὑξρίξῃ, κἀν δικαίως τῦτο ποιῆ, θύλέως ἔχιτι- 

ἀμ δ, ἔφειν ὃ πράγμα ἡγρύμϑροι᾽ σὺ ὃ μζ' τ᾽ χερφυῦλμι ἑξως εἶδα φῦ ϑόόιον ὅ' Ι 
βασιλέως, ὑξρίζεις ᾧ ἀδελφὸν; οὐχ ὁράς τὰ για, ζωωτα σκθυη: οὐχὶ ποδὸς ἐνόθην αὐνἷὖΜ᾽ ! 

αἰ θπϑυτὸς 
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ἮΝ "Δ| 6 πϑρτὸς ἡ για; μήτις πολριᾷ πρξῦε ἀλλοῦι γούσοιϑαι εἴς, σὺ τῆν σκθυοὴν ανι- 

ὥτερος, Εἰ τὐτων, καὶ Ὁ πολλῷ ἀγιώτεφς. τί τοίνωυ ῥυπαίνεις σοιώτον ἣν μολωύες; ; ὦ τοῖς ου-- 

Φιοῖς ἑτχας, χ᾽ ὁ ὑδράξεις » μῷ ; ΚΟ ἀπέλων πολιτθῦῃ νὴ ὑδεἰζ εἰς,φιλήματος ἡξίωσαι δεατο-- 

τιχϑύ, ὦ ὑξείξες: ; δ ινσνς συ τὸ ζόμα ὦ ὀκόσμησει ὁ Θεὸς, ὕμνοις αγξθλικοῖς, φῇ οὐκέτι 
αἰπελικῇ, ΝᾺ ̓ΑΖ' αἀἰπελικίω' φιλήματι τ ᾧ αὐτῷ αἰξιπλοκας τοῖς τσϑϑς αὑτὸν,κ4) ὑ- ς 

(είξεις; μι αὐῇρᾳκονλαῖ . μαγαίλων τὸ τρλγμα ὠτίον καικϑίν »ποῤῥω ψωχηο οισιθνης. 

ου πεί)ομδὺ σι. λόώϑντες, Οὐ εἶδ  οὐντρόπονδν ; Οέχοι ἄξιον Φορῆσαι ριπτον. ἀχϑυε »ν τὰ 

Ματϑ. «.χβ. Χριρο λέλχϑντος " Ο δἰ πων τῷ " αδήφῳ αὐτῷ, μωρέ, ὀοὸ ἔξαι τῇ γεέννη τῷ πυρός. Εἰ 

᾿) τὸ κουφότερον πότων γέοναν ποϑξεῷ, ὁ ὁ τὰ πλμηρὶ λέγων, νος οἵχ ἔφαι ἀξιος: ὁ 

πειδεύσωμϑμ ἡμδω πῆς ϑυφημίδῳ πο' φῦμα, μέγοι Ὄστο τϑτν κέρδὸς ς μεγάλη πο ἵτῆς τὸ 

ὑδρεως ἡ ἡ βλᾳαύη, Οἴκ. ἐςιν ὀγζῶλαι χρίμαιτα ϑωυπόμησαι. Ἐχιϑωίμϑν ϑύρφι καὶ Ὁ μοχλὸν, 

κατεαϑίωμδν ἑαυν, ἐδὼ βῆμαΐ ποτέ φορτικὸν ὠκττηδήῃ ὙΠ ὀδόντων " τἰϑκκαλοΐωϑυ 

ᾧ Θεὸ, «ὐδακαλαίωϑυ ὁ ὑφασμένον μὴ αὐαϊξιοπαϑώμν. ἑαύζις ἐπλήξωρμϑν, οὔκ 

ὀκψνονὅ. ̓ βιθῶμδωτ τ φώρβιιαιον, τίω δὐχίως τίω πσϑός Τὸν ἡ ὑδεισμένον χαταλλαλάσ. Φ τη}. 

αὖ οὖν τοῖς ῥήμασι τοσειυτέωυ ποιωχῖθει. «σφϑιοιὰν, πολλῷ μάδλοι οὖ» τοῖς ; ὩρΑγμασι γόμες ις ταδὶ 
ἡϑώμδυὶ ἑαυτο!ς. καὶ φίφοις ἔχω νϑωρεείν οὐςινασοιώ, ὸ ἴποιον κιχῶς τινα, ἢ ὑδρίσαιει, 

| ἀπαίτησον αὐοδδ ἃ Θΐασραξαι ἀϊκίω. μιβμθείνωμδϑ ὃ Ἄὁλώρ, ὁτί καὶ αμδδτη μα το ζοιοῦτον 
! ὅφηγ, ἂν "ὦ μαάϑωμϑι, ζαχέίως υὐπυσησυίζθα. ὁ ) Θεὸς τῆς Θέρίωης φυλάξοι ὑμδὰ χαὶ τὸν 

"οιὦ ΝΤ ̓γλώοσθμ, καὶ τ τειλίσοι ἰσφάμᾷ ἈΝ ΧῚ αὐτῷ φόξζῳ, Φ Χοιςῷ Ιησῶ ῷ Κυρίῳ 

ἐμδ, ὧδ ὃ ᾧ πατοὶήδιξα ἁμαΐῷ Αγίῳ πρύματι 20 

Ἂς “Ὁ 

Ν » 
ή. 

Λογ.α.3. ΠΑ͂ΣΑ ΠΙΚΡῚ ΑΚΑΙΘΥΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡ.- 
"ἡ καὶ κραυγὴ χαὶ βλασφημία Ὡρϑήτω ἀφ᾽ ὑμδὼ ἕω παση καχία. 

“αυδις 1) αἱ μέλισο 25 γκοεὐχιμ. 

σοι (9. "ὦ “ῷ κ᾽ ϑυμιάμασι, καὶ ὺ μέύροις, ὴ ̓δωδίαμ' τ τόπον λιῆδναὐῆν 

καταββαροισιν (Ὁ σβένζωτα δεποὶ," ,δνοις το θὐώδεσι, καὶ ἡ τοῖς ἀλ- ΝΕ 

ἢ λοὶς ἅπασι (ζῇν κα λαϑίσχϑες, οὖν οἷς δν' μέλλωσι απ μων ἀνράη 

τ ὀξιοῦσαι « πρσυτιν ἀηδὴ ὀσμζωὺ λυπήσειψ, αὐζα αὶ ὅπο- λαννπέ, 
φῆσαι πάλιν , ὅτω δὲ ὁ ὅλ τῷ πνϑυμιατὸς "ὅδ τῷ ἁγίου. εἰγίείον «ἰἶγο κοντα 

ϑρὶ ἡἡμετέρᾳ γυχὶ, ὠ χαλαϑίσχϑε, τὰ σμίεύν᾽ Ἂ γσφασμάτων Τὴν πνυματικδν ὑπο-- 
δίξαιϑαι ! διιναμδρη. δλλ᾽ ἐλ ἐνδὸν χολὴ πικρία κὴ ϑυμός, σαὶ σμίεοη «φίαλα,). δ. χιμιν. 
τῦτοὺ μιαικαίθλος ζ ἡ σοφὸς γεωργϑς Αἰ σκοϑαίρει κ καλῴς ἡμίόν ζῷ σκθήη, οὐ  δϑρέπϑμον, 

ΟΥ̓ ὦ, ἀλλο σκεύος σιδηρφεώ κατέχων" ») καλφὴ [ημας ὕλι τὸ ἡπνϑυ ματικὸν τῷ σμίάγος, αὶ 

(μάγων ἐφ" αἰ ϑκαϑαίρει ϑύχαις, κὶ κὺ πόνοις, τὸ τοῖς λλοις ὧπασιν. ὅρφι δϊζυ πώς ἡμῶν 35. νμναλαιρδό. 

᾿ὀκκαϑαίρει τίω κωρδίδν. απήλασε τὸ ψαύδι, ἃ ἀπήλασε τίω ὀργά. δείκγεσι πάλιν Ν κι ιμ 

πῶς αὐ μᾶλλον πεῖῤμζον ὀμαασαοϑείη τὸκακὸν Ὦ . ἀν᾽ μη ᾿ ὦμϑρ, φησι, ἴπχροι ὶ τίου «ἰσ- μὰν πω 

γοιδν. χαϑοΐπιρ νὴ Ἐχὶ τῆς χολῆς συμαμνειν Εἰωϑε τῆ Τῆς ἡμετέρας, Εν. ὀλίγη τυχὴ τις σμουΐν, 

ὅσα, ὀλίγη ἂν ἡ χίγησις Ὗν ὀκερμτος τῷ ταμικίου' ὅτ: ὃ σπλεοναφη τὸ στφοδον τῆς ΨΗΝ 

τοιαύτης “ποιότητος τῷ Σ δοκι μὴ, οὐχέτι ςέγά τὸ φέρον αὐτίω πσοότερϑν αγήείον, λω καιϑαῦ- 49 

περ πυρὸς σφοδροῦ Αἰ ϑύρωλαν οὐκέτι δῇ, πῦρ! 1 τίν αὑτίω Ὁ κατέχειν οὖν τοῖς δα -- 
σρϑβοις ὃ ορ9,9, δρλά Δ 9. αστιαϑε εὐσωῦ τῆς αμθ ἔν ϑριμυπητος ἀφίησιν ὀξελϑούσαν παν- 

τὶ τῳ σώ σώματι λυμσήνειϑαι. κὴ) τοϑούπερ Εἰς πόλιν ὀνεθιν ϑηρίον χάγεπώτατον ΩΣ α;.- 

φόρητον, ἕως ὦ αν ἢ ἐἰδὸν οὖν πα τπιεποίημδμαις Εἰρκ]αὶς κατέχηται, σχεῖν, καὺ αἰγόκαμμι ; 
καὶ 



ΕΦΈΕΣ. ἘΠῚΣΤ. δΔυγ. . 822 χεν ὁ, 

καὶ ὧν χρλίξη, Οϑονα. βλάψαι δυήσεται " ὅτὸν ὃ τῶ ϑύμῳ κρατηθῇ, ἢ Δἰϑκλάσειν (ι ὥν 

κ( μέσου βεδληρϑβοις κϑμόναρ ὀκπηδῆσαι διωωνϑῇ, πϑυτὸς λορύξου Ὁ πόλιν ἐμιπίπλη- 
σί ὺ (μελχϑ, τὰ αϑϑζᾷς ἀπελαύνει" ὥγω δὴ ν “τὴς λθλὴς Φύσις. ἕως ὥ ἐν οὖν τοῖς οἱ-- 

κείοις ϑ69ις κα τέχηται, Φὐοὶν μέγα ἡριᾳς ἢ ἐργάζε.) κακὸν ἐπειδλρ ὃ ὀκρρλύτος τῷ τῷ πε- 
. ἐλέγαγτος δἀυγίω ὑρδίίορ, συοὴν ἡ ῃ τὸ κωλύον λοιπὸν Εἰς πᾶσειν Ὡἰ ϑιχυϑέοαι τίω Φύσιντό- 

τε δὴ ,τότο, καίτοι ὅτω σφίδρα. μιχρῷν δὴ τῇ ποστητι; ἥν τίων ἌΩΡ Φαλλοῦσαιν Φ» τῇ ποὶ- 
χὰ {τήτι δυώαων πλύτα, ζῳ ἀλλα: σειχῴα τὴς οἰκείας δνα χξώννεσι καικίας.. πό,τὰ γὺ δη' αἡ- 

μα εὐοφ ὅσα πλησίον τω τε του δ τῇ ποιότητι, ὸ τίω .ῳ ὀκείῳ σερμότητα δγιμωτέρφν 

ἐργαζορῆνη, αὶ χ) τὸ  ὀίϑω πο ὃ ὅπρ ὅ97,, οπὸ τὴ κτ' τίω ὑγοὐτυτὰ συμμετοίας κἰίρα 
1ο ὅαγνον (ἄν' ὀρϑὲς ὺ  χολαὶν ὀργαζο αϑρον, ̓ ῷ τύχῃ Ἄριπον ᾧ τοῖς ἀλλοις ξ)χιςρωτεύετώ, μέ- 

λεσὶ, χ ἡ ϑτω: αϑωζᾳ Εἰς: Ἴίω οἰκείαν ὡὐϑείσα: πονηξία, ἀφωνον ἐργαζέ.) λλίϑενπο, 

“Ἄἰποπνᾷν ποιᾷ, τέωυ ̓ψυχέω αἱ αἰπολαιονουσει. τὶ [δὰ ζώτα ἡμῖν ἀπόυτα ὅτω κῷ Τ᾽ ἀκριξεὶς- 
“ος Εἴρηται ἡ ἵνα ω Τῆς πικρίας πῆς αἰαϑη τὴς, τὴς πικρίας τὴς νοητὴς τίν ἀφέντι αἰοϑύ- 

μὗνοι κοαυχίθμν, ᾿ ὡς ὀλόκλαξον τέωρ πἰκῆυσαιν ψι "χῴω" φεθτα λυμαΐ!ς.), πόρτα ἀὐω ὺ νὰ 

ὃς τῶ ποιούσα, φύγωμδν ἀρχῆς τω πείδν. καβαπεργὸ αὐτὴ ὦ φουχῴον ὃ ολϑν, οὕτως ἐκείνη 

ὧν λογισμοις ἐμρησοιστε, ε εἰς ὃ τῆς γεέννης ἀπαγε! βωρα 969. (ὃ ἁλοτα.ἵ ζῶ ζῶ- 

΄αὰ αἰκριζωῖς διερδυνώκϑμοι, τῦτο φυγο μὸν Ὁ κακὸν, Ρ χἠγνωσωρϑρ ὦ ῶ δέον, μαλλὸν δὲ 

κεϑωβϑυ, «απθ βζον ἀρὰ απι σωμϑμ, τῶν Παύλῳ πεβώΐβα λόγι, πασα πικρία, οὐχὶ 'χαϑαιρείοϑῳ, 

δλλα' δεϑυν ω αφ' ὑμῖν, ῳ »ὰ μοι δφασλγμῇ Ὁ ὁ καῦοχιε: : τ ἣ ζαὺ ̓φυλαίῆειν ϑηὼ 

29 θέον, δξι 9 ὑὐποιχίσαι τῆς ψυχπῦ ́ μεταιφῆσοι, ἢ Εἰς χαβοειὰν τὰ απειγαγεῖν" Ἢ πεθώ- 

μα τοίνιω τῳ Ταύλῳ λέγοντι πᾶσοι πικρία πὔρϑητω «Φ ὑμδᾷ. ΝΥ οἴμιοιττης κατε- 
υσὴς ἡμας ; δίαεροφῃς. δὲον ὠπόντα ἔχὶ τύτῳ ποιᾷν, οὗτω τἰγὲφ Εἰἶσιν ὄντως αἰόντοι, 

ὦσε χε ἑαυζῶν: ον τούτῳ μακαρίζειν ὼ ναξρωεαϑαι ᾧ κακώ, καὶ ̓ ἐγκαλλωπίξεῶί, χρὴ ι 
“ΠΡ ἐτέρων ζηλούοϑει.. πικρό, Φυσιν, δὐίϑένπος ὁ δᾷνα, σχθρπτίορ δὴν, ὄφις δβὶν, ἔ- 

15 χ᾽ Φοξεφον τομείζοισῃν αὐ. δἰ δέδοικας τὸ τὸ πικρϑν, ὀν,ϑεζπε; ; ἴω ̓βλονῃ, Φησὶ, 

μὴ λυμιήνηται. ἀπειρες ἐγὼ τὴς ὁκείνου χαχίας εἰμι, δίδοικα μή με λαύων. ΩΣ 
λύξϑενπον, ἡ συσὲν ΤΜ εἰσι ασέϑορώρδυον, Θἰςῴς πάγας ἐμιδώλῃ ζκ «υτν, ὑτοῖς: 'δικ- ΝῊ 

τύοις ἡμᾶς ; συμιποδίσῃ ποῖς ἡτοιμασμέιοις αὐτο «σοὺς ἡμετόρφυ ἃ αἰπάτίων. γολὼ με, αἰ ἱ 

δήποτε ὅτι παίδων δε ὴ τα ἡματα, ᾳ μη 'φοβερὰ φαξουμϑέων.: :σ νος (ἃ “ δῶ 

30 οὕτω ΤΩ καἴαφον, συήσενὸς οὐ ουτω κατα γελᾶν, ὡς αὐν,ϑεύπου πικροῦ. ὸ πονηρϑὺ.. οὐ. 

δν γὸ Ἂ οὕτως αἰεϑενές, ὡς πικρία" μίφρϑις πρι΄ καὶ αὐοητοις. ἢ οὐχ ὄρφιτε σὺ, τυφλόν ἢ ἤχβν 

«κία : ἢ ΟἿΣ, ἠχϑύσα τε, ὅτι ὁ ὀρυασῶν βόϑρϑντῳ! πλησίον, ἑαυτῶ ὀρύοσει; στεἧς δ δζωυ ου ̓ χεὶ ἰ 

φοξφοῦς ψυχίω «πιρριχὶς ἐμιπτεστλησμένξευ: εἰ Α' δίων ὡς δοαλμωονας καὶ ὺ μφμνουϑμοις, γχ6) Ὅϑ 
ὧν κα πικροὶς ἐφούζοϑεῳ, καὶ ὴ ὡς ὧν μώρφϑις (ὁ Ὑ  ὀκᾷιοιαπλαῖς ἀπϑυτα ποιοῦσι) φρι 

349 καάγω' ̓ εἰδι ὡς δεινοῖς φξλγμασι' χριαῖ, αὔτο οὐκέτι. σε οὶν γἡ οὗ οὐτὼ “πρὸς ξαγμά- ' 

τῶν οἰκονομίαν ὑπχιτηδειονς (μμεσιρ. οὐδὲν οὕτω (μωέσνως ἐμπύδίον,ὦ ως «πυγηεαςὰ κϑικία, 
χά}, αὶ ὦ ὑπευλον, οὐχ ὁφᾷτε (ῷ σώματα τὰ ἐχολερακώ; παῖς ὅφιν "ἀὐδὴ, πϑμτὸς ὀὐλοος (φι- 

ὀανδάντος εὖν ὠδοῖς, πτοῖς ἐδην αἰ οϑενὴ, ὁ λεηῆα πρξϑς πόρτα αὐεπιτήδεια; ; τοιαῦται ᾿ Εἰσι 
ζ ἀι ᾿ ψυχαὶ αἱ ' ζιαύται, ἰκτθρος )ὃ ψυχν οὐδὲν ἔτιρϑν ὄψῃ, αλλ ᾿ πονηρλα.. οὐκ ἐςτὶ δέν 

ως 40 ἰοωρὰ ἡ ποριρία, οἕκ ἔς!. βύλεοϑε παλιν Ὄχι αὐοδείγματος, ἃ ὃ λέγω, "ποιήσω Φανερὸν, 

το ον ὦ ἀπλάτου " αῬαγαγωὼν ὑμῖν Εἰκώαρ: ; χακούρορς ζω ὁ ̓Αὐροιαιλώμευὶ πὸῤ- 

Όι διοποιᾷ». ὅρᾳ δἶζυ ὅση ζω ἡ κακϑργία. «ξύων, φησιν, ἵλεγα, Μηὲ ἐς! σοι κρί- ἐΒασιι.γὴ 

ας; οἰχειώσειοϑαν, ἔχαφον βουλόμϑμος. ὁ ὃ ) Δα(ἰδ ἄπλαφος. Ὅ( διῶ ; ὅρᾳ αἰμφοτέ- 
ρών ὦ τέλος, ὅρφι πόσης ἔγεμϑρ πάγος ὁμοίας, ὯΥ᾽ »δ»ισοϑετίω βλοίξίω ἑώρα μέ- 

γῊ} 



ὦν δ, 840 ΧΡΥΣΟΣΤΟΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
Παροιμι.3, νίω τῷ παΐζ9ς, οὖ τοῖς ἄλλοις τετύφλων» πᾶσιν, αἰλλ᾽ ὃυχ ὁ Δα, Ὁ πορϑυόμϑμος γὰ 

εἱπλώς, πορέυθ.) πεποιθώς, τυτές!ν, ὁ μηδὲν πὐθκθργαιζψϑμος, ὁ μιηδὶν ἡδθν τ α 

κακόν. πειθὼ κῖϑα τονε τῷ μακαοίῳ Παύλῳ, ἢ ἐλεώμδυ, ᾧ ϑακρύωμϑμ τὰς πικροῖς, 
᾿ ἃ πόρτα πουροῆωρϑρ καὶ ποιαΐνϑμ, ὡςε αὐδῇ ἀπο τῆς ψυχὰς ἀξλντλῦσαι τίω πονηρίδρ. 
' παΐς γὰρ οὐκ τόπον, “χολῆς Α ἡμῖν οἰνούσης (καίτοι α ἡσιμιον τη» τὸ σουχάϊον, χωεὶς ς 

“Ὁ β χολῆς αἴ ϑερπον ἐ) οὐ διωνατον, ζκύτης δὲ λέγω τὴς φοιχειώδς ) πῶς δὼ Οὐκ ἀ:-. 
| πον ζωυτίω ἕξ κηοιῶ κῸ διώαμιν, κφτοι (αγαίλφι ξοὶ αὐτὴς ὠφολουυϑμοις᾿ τίω ὃ οὖ 

τῇ ψυχὴ μηδὲν ποιῶν μηδὲ ασουδωΐξειν ὧφε κφνοιωῦ, οὐδουμοί χρήσιμον οὖσαν, δυλὰ καὶ 
᾿ α' Κορ... μέγιςα ἀἰδικούσαν, Ο βουλόνϑνος, φησιν, 4 σοφὸς ὡὸ ὑμῖν, δ μέοϑῳ μώρϑε, ἴα ϑηται͵ 

πραξιόμε. σοφός. ἀκνθ πάλι ἡ τῷ Λουκά λέλϑντος ᾿Μετελάμολμον φὴς οὖ ἀγαλλιάσει ἡ ἀφε- το 
λότητι καρδίας, αἰνοιῦτες (ὃ Θεὸν, ἡ Εἶχον γϑύνν ποὺς ὅλοι) λαόν. ἥουχ ὁρωΐμϑυ Ἃ 

γε (ἦν ἀφελᾷς ἡ αἰπλάςφους κϑινὴς τιμῆς ωὐροὶ πϑρτων ὡὐπελοαύογζις, Οὐ οεὶς πτῳ τοι-- 
οὐτῳ φϑονᾷ δυυραγϑιώτι, σϑοϊὶὶς ἐπεμία)νει δυσποφαν»ιώτι . ἄλλα' πόρτες ὲ καλώς 

“ορέῆωτι συγχολρθυσι, ὁ ἡἼαίσαντι (ἰμωδηγϑύσιν. αὐ ὃ πικρὸς ἐμ, ϑοφ»πος θυημερήσῃ πο-- 
τὸ ὡς κοικού νος συμξαύτος» πϑυτες φϑνοισι" καὶ δυσποραγήσῃ πάλι, πόμτες χαρθ-: ις 

σι. ἐλεώμδν δέω αὐτύρ. ἔἰχοισι γὸ κοινουὶ ὡϑροις πϑωταηρύ οἰδιδνζᾳς. ὁ Ἰακώς ὄπλα. 
Συρ' 4.γ. φρς ζου), αλλαὶ (ὃ κακούρυον Ἡστωῦ ονίκησιν. Εἰς κοικότελψον γδρ ψυχέω οὐκ εἰσελϑ,- 

σεται σοφία. πάσα, πικρία δρϑήτω ἐφ᾽ ὑμδμ! μηδὲ λεψόνον »ϑμέτω. οἷδε γὰγ τὸν 
κινῶν, χαϑασπηρ ἀὐἰσποὶ σιν, ϑῆ69ς τίνος, ὀλόκλιηρϑν ενδὸν πποιῆσου πυρφίν. : τοίνωυ δὴν καὶ πι- 
κρία, καυτὸμοησωρμδμ ἀχριδεὶς "δῇ ὁ ὑπουλος λϑὴρ, ὁ ϑυλερϑς, ὁ ἀσοθς τὸ κακοποιῶν χῦλε- το 

«κίυασμένος, ὀχαχύποτῆος. υἰποὶ δὴ τῶτυ «εἰ θυμὸς ὶ ὀργη τίκτεται. οὐ γδγ ἐθ1ν οὺ 
γαλέωῃ τίω τοιαύτίωυ ἐ ἢ ψυγέω', ρίζα γον ϑυμοδ καὶ ὀργῆς, πικρία. ὁ τοιούτος ᾧ βα- 
ρύθυμὸς ὅφ1,κὶὶ ογδποτο ἀνίησι τίου ψυχέω αἰεὶ (ἀωνας ὧν, “εἰ σκυ,ϑοσ πος. ὅπερ γὰν! Φίω, 
αὐφὶ τροῴτοαι κευρποιῶται τὸ ἑαυ δ κακαί. ἡ κραυγή, φησι. τί δέποτε, ὁ κα αυγάω ὁμαι- 
μᾶς! (2) γὸ ἥπιον,τοιούτον δι) γοή, ἵπαος γὰν ὅ81ν αἰαξατέωυ φέρων ἠκρ αν γὴ τέωὐ ὀργά. 15 
συμεπύδισον Τ' ἵστισιν, ὦ κατίςρεψας Ὁ ἐχιθατίω. 

ἩΘΙκον ἀκνέτωσαν ζυῦτα μάλιςα γωνώκες, αἱ πὸμτὶ πυσάγματι χραξουσοι καὶ δοοΐσεῳ, 
οὖ ἐνὲ γοήσιμιον Ὁ χραἴξειν μόνον, οὖν ᾧ κηρϑῆων αὶ διδυίσκειν, αἰλλαχοῦ ὃ οὐδωμοῦ, 'δνλ 
οὔτο ὦ εὐχῇ. καὶ Εἰ βούλει μιαϑεῖν α|9. τ ὐραγμν, μοδύποτεκρίζης,  σγνέπο- 
τὸ ὀργεάϑησν. ἰδοὺ ἴζϑπος αὐργησίας. ὥασερ γὸ οὐκ ἔνι“ μεὴ χραἴξοντοι ὀργιαϑέωαι, τως 39 
οὐκ ἔμ τ κρύδονφα μὴ ὀργεοϑέωδαι. μὴ γδγ" μοι βωυρδμίωιν Εἴπης» ὁ μφνσίκρνον, ὦ 

: ἐδ πικείαν, ὁ ἀδρρολίω. ἡμεῖς αὐϑὲ τὴς τῷ πάλους (μωωρπαγὴς αἰ θλεμῤ ῥα "μῶ. χιχνώ, 
Ι ὧφε οὐ μριρϑι το ποτ συμβαλλεταὶ τὸ πεαδιυσαι τέω ψυχίω' μηδέποτε ἐν ἡ 

| βοῴν. ὦ αἸερὰ αὐξεαναήεις τὴς ὀργῆρ, τίωυ χραυγάῦ «ἰβεαιρών, τὸ οἰόνμα καταςτλ- 
λοις τῆς καρδίας. ὥασερ γὸ Οὐκ ἔς! μα χῶρες μή ὀῤτάώρανζῳ παλαίειν, οὕτως Οὐκ ἔνι 39 
μὴ κρζονζᾳ συμυποδίζεοϑαι. δῆσον τῷ πυκίεύοντος ζουμὶ χεῖξρος, καὶ κέλθυσον πυκτεύειν, 
αἰλλ᾽ οὐ δυωήσε"γ" οὕτως Οὐνὲ ὀϑυμός. καὶ ὃ κρῳυγὴ ᾧ “' οὐκ δίῳ, δξαίρει. ἃ μάλιςα 

ἢ Ι ἐντεῦλενζα γέως λίσκες) τὸ Ὁ» γωνα,κδὶυ ὅος, αἵ, ὅτὸὰμ ὀργίξων) “πῶς ϑερφιστουνίσι, 

τίω' οἰκίαν ὡπασαν τὴς χρᾳυγὴς πληρϑυσι τὴς ἑαυ Μ᾽ πολλάκις ὃ ὦ Εἰ -ρῷ φωγώπον 

τυγχόβοι φκϑδὸ μηρϑῥη οἰκία, καὶ ὦ)" “δόντες ὠπόρτες αἰκούουσιν αὖ τὴς ββοώσης, τἡ τὴς 49 76. χειήγπι 

, ϑερμαπουνίδος ὀλολυζούσης. τὶ τύτο Ἄμοιτ' ἂὺ εἰοριμονέφερον ποτετὸ κωκυςζᾶν' ἀκούειν; 
πᾶσαι γὰβ εὐθέως “Δ φκύψασαι, τί δὲ γόγννον, ἐρωταύσιν, ὠκεῖ, ἡ δεῖνα, φησιίω δυύλῶν 
τοτῆςι τίω αὐτῆς. 4 τὸτν ὅδ ροιτ᾽ ἐὺ ὀϑαμηοιυτότερον; τί δξίυ, οὐ οὶ ̓ τύηῆψν, οὐ τῦθοέ  ἠ .πὐηρ 
λέγω (δεῖ ὦ )γ)) ὁλαὶ μήτε (ἰωυεχῶς, μήτε αἰμέτρως, μήτε αὐ ἮΜ οἰκείων ἀδυημῶν, 

ὁπτερ 



ἡ δοισύρην 

| χὴπί (65 

κι, 
Ἀν δρᾷι; 

ΕΦΈΕΣ, ἘΠῚΣ Ὑ. Λογι κο, 84ι 

ὁπῈρ ἀεί φημὶ, μῦτο τὴς αἰ πσηρεσίας δ ᾧ ἐ ἐλλείσεῃ" Ω εἰ τίω ἐ ἑαυτὴς βλάκῆειψ- 

χω" δ ᾿ δ ὑῶν τοιαύτης τύπῆῃς αἰτίας, ἐπαιρέσον πϑύύτες, κα ὼ ὁ ἐγκα λέσων ογλίς" δ) 

ἈΝ Τὴν" σὼ σῶν, ὠμότηζα πόμτες κἀζαγνώσον καὶ ἡ αἀἰπήνειαν. καὶ τὸ δὲ πόβτων αἰογφότΕ 69: 
Εἰσὶν οὐτως αἱ γθλα αἰσεΐωυεις, ὡς Ἐχὶ τοσῦτον μακίζει, ὦ ὡς μηδὲ αὐϑημερον ἥν μϑλω- 

ς πὰς σξύνυοϑαι. ᾿γυμϑωστισαι γλὴ ζε κόρ, ὃ ὁ Ὁ ὀύδρα Ἐχὶ τϑ»» χαλέσοισαι, »δεσμῆ- 
σι “πολλαΐχκις πρὸς τοῖς σχΐμποσιν. οἴμοι, οἵκ ἐπασίρχεταὶ σοι ωῳ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ τὴς γ- 

ὄνηφ, Εἰπε μι, μνήμη" ̓ ἄγόν γυμνοῖς πίωυ σαι δίσκζωυ, καὶ δεικφύεις τῷ αἰδρί: ; ἢ οὔκ 

αι αεὐΐῃ μή συ καιταγνῷ; ἢ ὦ ἐχισλέοι αἱ αὐτον πϑροξιωεις, ΓΝ ἡ αὐστφλᾷς δήσειν, μνεία: «δότε-- 

δ9ν Ἀριδυρηστευϑιη τῇ ἀϑλίᾳ ̓  ζολαιπώρῳ, λοσιλίϑα, δραπότοιθν, «εϑεφώσαν κρ- 
1ο λοῦσα τὸ ὃ ὦ" ϑυμὸς σε οὶ τῇ οἰκείου αἰφίησι σύμᾶτος φείδεαϑαι, ὄνλ᾽ Εἰς ἐν μόνον ὁρῶ, 

“πῶς ἐκείνζου ἀμιιηται, κν ἑαυτίωυ καταιαιυῃ. ν μ ̓ζωτα δὰ πρύτα, αὐρόκαϑηται 

κουϑούστερ ὥς τύρριννος, τ ὁ καλῇ παίδους, ἡ φὐδατυσειμδμν (ὃ λύδητον ὀύδρα, καιλεύπερ δὴ.-- 

αἷῳ αὐτῷ κέγχρον). (οὗτα ῳ ἡ) ρλςιθμον οἰκίαης γένεοαϑαι ἐδ; δλλαν πονηρον δὴ ϑορ,φη- 
σ ὦ ἰταμόν, Ὁ λϑαιχοιυτον, ἡ ἀδίδρσωτον, οἶδὸι καγω, δλλ ἔςῃν ἑτέρως ῥυϑιμίσαι. φό- 

15 Οοις, ἀπειλαῖς, βίαθαι, καχείνζεν μεεζνως διωναρδβοις δαχῷ, κα ἡ σὲ τῆς αἰχουΐης ἄπαλ- 

λάξαι. αἰο,φά. ἐφθέγξω ἡ ῥήματα, ἐλώϑδέρᾳ οὔσου, τὴ οὐ ̓ μᾶλλον ὠκείνζυ, ἢ στιυτίω κα. 

παιαύεις., Εἰπι βαλανείῳ ἐαἢ δίῃ σπροεληεν, αϑλωπερκν ΤῊ γώτωγ᾽ γυβρου- 

μϑρης αὐτῆς, ὶ τικμυήξλα «ἰξεφέρει τῆς ὠμότητος, δλ᾽ “φ ἀντόν φησιν, ὀψέσιως τῦχον [Ὡ 

δουλικόντλμος. οἶδα κάγώ, δλλ᾽ ὁ ἑτέρως, ὅπτρ ἐφίω, Ἰλίφρεφε, γος ᾿ μάριξι μένον, μνδὲ 
10 φόξῳ, ϑλλα ἢ κολακείᾳ, κα τοῦ ποιῷ. αἰδιλφή σῃ γόλρνεν, δὼ ἡ πιςζή. οὐγνόησον ὅτι σὺ 

δίασοια, κακείνη στι Αἰ ϑκονφ, τὰ. ἐν ̓ ἢ μέϑυσος, αἰξίελε γῆς μέϑης ἄς αὐσσοϑόσεις, ἢ 

δὼ δρα καιλέσον, κ) ὐραίνεσον. ἢ οὐχ ὁρᾷς πῶς αἰδιὶν πράγμα γωσαϊχᾳι τυτήῥοϑαι ; 

ὦ γ9εὼ μυθλα κτὶ δλὐδρωῖν νομιολετήσοιν τος, ὼ καύσεις , ἢ βασοώνς, απϑμιάχις γειυαίκαι 

ἀύήρτησειν, δλλά' μελφα τῇ ῥαπίσαν ᾧ ϑυμῶν ἱσώσι. ὥσαοτη ὃ ἥ κέγρζωται πεῖς τίω' 

1: φύσιν ζω τίω αἰδοῖ, ὅτι ΟΥ̓ εἰὰ ὀβαγχαας χες οὔσης ἀγήρτησαιν ̓ ὑμώλιχα ὅτὸμ κύουσου 

τύχῃ. δι [άιύη γῥώδρ γαυανκα τύπ]εν᾽ Εἰ: 3 , αὐδ)ὶ, πολλῷ μάλλον τῇ ὁμοφύλῳ. ἄ- 

πὸ τύτων ( τοῖς αἰδράσι γένονται μέσηταὶ αἱ γεωυαίκαρ,, τὶ δἕω, Φήσιν, στὸν πορνένῃ: ; ζώ- 

ξον αὐνϑρὶ, ἰδέίελε τῆς πορνέϊας 2 αὐσσλέσεις, μι συγχώρει απ μαζῶν. ἡ δὼ. δι" 

κλύῃ; ; φυλαηεὺ Χ φῇ δα τήρει, ὦ τῆς ὐυβουλῆν ̓έγω ἔσομαι φυλαξ, φισίῃ ; ἦ ὠ τῆς ἄ- 

30 γοίας “αἱ πὶ, τ Ῥακαλώ, οὔκ ἐσῃ φύλαξ; ὄχὶ τῆς αὐτῆς στὶ μιτέχφ ψυχο: ἢ ἐχί ἥ αὖ. 

τὴν" ἠξίωται πϑϑα! τῷ Θεού, υὶ τῆς αὐτῆς ἐἰπολαύω πφαπέζηρ! , 9 τῆς αὐτῆς σϑ! κονωνᾷ 8.. 

γ νέας, Σ  δδῖυ ν ἡ φησι, λοίδορος, κ' κ᾿) λοίλος, ῥκοθυσος: ; πόσοι δὲ Εἦσιν ἐλβύλαεραι τοι -- 

αὗται: πόρτα ὁ ̓  χὰ ἐλαῆωμσιται, τ γαναρδν φέρειν οἷν ἄνδρας περσέταζξον ὁ ἢ Θεῤρ᾽ . 

μόνον μή ἐφω, φησὶ, πόρνη ̓ γεν, κα ἡ πόρτα τα ἐ λοιπαὶ φέρε ἐλοιηώ κατα. κἀν μέθυσος ἢ ἡ κῶν 

35 λοίδορος, κἀν ̓ ϑιλού, κείν βαΐσκανος, κἀν πολυτελής, κἂν " αταιϑαΐσει ἡἰω ὁ ὀισιαν, χοινωνίν ἐ- 

χήν βιου᾽ ῥυθμίζων αγαγκζωυ ἐχέο. δ πῶ κεφαλή εἰ σύ. Οὐκοιώ ἡ ρύθαιζε, Ὁ σαώ- 

τ ποίει. κἀν αδἰόρθωτος υδύῃ κῶν κλέα, φύλαῆε τα σοί ̓  μὴ ̓ὀνκείνων τοσῶτον πιμωρϑ" 

α ̓λοΐλος ἡ, ᾿ Ὡπσομιζε. τῶτο φιλοσοφίας ὅδ τὰς αγωτάτω. μων ἣ ΕἸς ποσὺ τὸ μγες α'το-: 
πίας ἡκούσιν, ὡς, Ὡἰπυκαιλύτῆειν τίω κεφαλίωὶ ὁ ὐπὸ τριχῶν. σύρει ζ: λιραπαιίδοις. φᾷ 

46 ἡρυϑρλάσουτε πᾶσαι ; οὐ δὸς πάσους ἡμῖν ὁ ὁ λθνος, ὥλα, πσϑϑς ῳ Εἰἷς τίω' ϑνοιωδίαν 

ὀξελκονθμας ζωτίω. γωυὴ ᾿ ἀκαζᾳκαϊλυτῆος " μη ἴω, 4 Φησίν ὁ Παύλον᾽ σὺ ἢδλως ὃ 
κρήδεμιψον “αΐξεαιρᾷρ νὸ ᾿ ὁρῶφ πῶς σεεύτέωου' ὑξείξεις; ; αὐ δὴ δξευ γυμνῇ φϑυὴ στι "πῇ Ῥκεφάγῇ 

ὀκεήν, ὕδραν Ο πράγμα λέγειρ' σὺ ὃ αυτίω γυμνούσαι συ τεὸν δφὸὼν ἐῤ φυης; Εἦτά φι- 

σι» τῇ ἐμ μή 1 δορϑται εβαθδῳ ἢ τλυγα σωζξοϑνισον. πόσει Ὁ ᾧ σὺ ἔχεις ἐλᾳηώματα, ὶ 

Οδεγίοίε, τοι, 3 ΒΡΌΌΡ οἱ 

κεν δ 



χοῦ δι, 

Ματϑ.ζ. 6, 

84: ΧΡΥΣΟΣΤΊΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
υ ̓  δορθοῦσαι. ζωταῦ ἡμῖν γι "οὐχ ̓ ρὸ κείνων Εἴρηται, δ λ, Νὰ ὑμδ ἦν: ἐλβυϑέρων, ͵ 

ὧξε μηδὲν ἄσνμμον, μηδὲν αἰρκρὸν ποιῷ, ὦ τε μ᾿ ̓βλοίηδειν ἑαυ. ἐαν' οὐ οἰκίᾳ, ζωτα πω- 

δύϑῆς Ἰχὶ τὴς ϑηροιγουνίδὸς, τὼ πο σἑευὴς ἧς, ὺ Μὴ ̓χαλεπὴ, πολλῷ μάλλον ἔχε τῷ αἰ-- 

ω ἔσῃ πιαύτη. Εἰ γδὺ ἀξοισίας δἰ ὅσης μηδὲν τοιοῦ ἐργαζομδιη δυιηθῆρ, πολλῷ μᾶλ- 

εἴθε ὃ κωλύον ὅ81ν, συν ὁ ἐργαίσῃ τοιοῦ. ὧτι ἢ ̓ ξ δ. "Οἱ γηρριγγοινίδους φιλοσοφία, 5. χιάϑιρ 
μέχιεα ὑμας "Εἰς τίων ιν οὐνδραἷν δϑνοιαν ὠφολῳ. Ω ΝΣ μέτρῳ βεφης τέ, φησιν, αἱ ἀντιβδσφη- παινίδος 

ϑήσεται ὑμῖν. ς τῷ σύματι χάμνον. κα ̓ἐπφυμναοϑοῆς λπραποιμίδα; χήμοπαίνουσαι φέρειν Ἀγ μαδῆι 
σλυναίως, ἀσοϑς τίω' ὁμότιμον συν "ὐθοίζωπων. δυοφρλνας" μὴ δυλαραίνουσαι ὃ ὃν τίωυ ὠ- Χ' αἰπμῷ 

χθῶν φιλοσοφίλυ κριτώρθωσας. Εἰσὶ δὲ ἧνες, αἱ αμ ὀρχϑερ «φελειλιασιν᾽ Ουοὲν δὲ αἱ αἰορύτερον 

τὴς ὅτῳ φυμύμδρης. τὶ ἱ δξζυ, αὐ ̓ κιλλωπηίξηταί, Φησι τϑτο κώλυσον, ἡ ἐγώ" σύμφημι. 10 χισυμρένν. 

χώλυσον ἢ, Ὡστὸ στιύτῆς ϑργνδί, ΜΆ ̓ φόδῳ τοσῶτον, ὅσον «ὐσαυδείγμιάπι. “δ Φ πᾶσιν μι 

Φρχότυπος͵ Εἰκων. ὦ βλασφημία, φησὺ, ϑρϑητω ἀφ ̓ὑμδῶν.6 θαι πὼς σέλεισι πὐχακόν. 

ἡ πορία ἐϑυμὸνὲ ἔτεκεν, ὁϑυμῶὸς τέων' ὀργζω, κὶ ὀργη  τίευ' κεκυγά, ἠχραυγη 'τίω βλασ-- ἢ 

φημί, τυτέσι, Ως λοιδρφίας, ῃ ̓βλασφυμία λοιπὸν σληγαις "ἢ πληγαὶ τραύματα, ΓΝ 

τραύματα ϑούνατον δ, στὴν τύτωι ἤδδλησι φλίξαιχ, Παῦλον, ὁ, ἥ Ὥ μόνον, δηρ ϑήτω 1 

(ἰὼ πασῃχακίᾳ. τἱ ὅ21,σὺν πασῃ κακίαν πεῖσει ἡὰ κοικίᾳ εἰς ὦτο πλίυτάᾷ. εἰσι ὀλλύμνα κα- 

λεύτὴν αἱ σϑεϑδακι. ἢ ζ; κιωωδ, δὶ ἄν μ ̓ πυζσσιόας συν! ἐλακτούσιν, συ, δυ 

σαίνοντες γἃ «ῦσίωες ἐχιδιιψύμϑροι αὔμα, ἀφυλάκτως λφζόντες, ὧν δδριον οὐό- 
πυξω᾽ οὗζι χαλεπώτεροι ΤΟ, χ φλνερᾷ 5 τίω ἔραν λαδυχορδύων. ἐπεὶ ὀξών χαὶ ὀρ-- 
«ϑοσπαὶ Εἰσι κιωερ ἢ οὔτε κραξον πρ,θότε ὀργεζόρϑμοι, ὑπ δυσχεραίνοντες ἀπειλούσι,λοί- 20 

«ρα: ὃ ὁ βατῆωντες ὥῦλυς, κα 9 κατσαισκθυαίζοντ ἐφ μυρίαι κακοῦ, δὴ διέ ἰἔργωνα αἰμικυύμϑμοι,ὺ πυ-- 
τὺς ἡίξαν.. Ὥἔργητω ἀφ ̓ὑρδ, Φησι,(ἰω πείσῃ κακίᾳ. μη, βιμῶν ὥ φείλε" ΠΟΕΚΝ 
ϑγον ἀμεώου, ἐγὼ δ. αὶ τῦτο τίω ̓ γλώδοσὸμ ὀκολασοιρὴ τίω χραυγάω αὐτῆς αὐθκίκο- 
4α, ἡω μη ἢ ἡ πυρίον. ἀνάψῃ σφοδρότερον. Εἰδ χρεὶς κραυγῆς (ὰ «υῷῷ ποιᾷο, ᾧ ἔγδὸν 
τρέφω πίωυὶ ποραἱ' κα Ὁ εἶν ἀννϑραχας, τ ὦ ὄφολοο τῆ τῆς σιγῆς; ἦ οἕκ οἶδος, ὁ ὁτι αὐ πυρ-- 35 

καῖαὶ ̓μάλικα ̓Θ.αι ιχόλεπώτειται,. αἴπτρ δρ' ὥϑδὸν τρεφόμϑραι μι φαΐνωνται ταῖς «αἰθέοφη- 
κάσιγ ὀροτὸς ; ὃ παύματα, περ δ μη Εἷς τίω Ἰβηφανειὸρ δξον, ϑήσγ: Ὁ πυρέτοὶ ἰδοι: 

ὀντόαϑια" καϑοῦσιν: ; οὕτω ὺ ὀργπ αὑτὴ " χόγεπωτόραι ἡὶ τίωω ψυχίω ἐπνεμομϑήν. ὥλλα' και σχικρίοντα" 
αὗτη ϑρϑέτω, φησὶ, ζω πάσῃ κακία, ὼ μικρᾷ, ἀ μαγοίλῃ. περώμϑα τοίνεω 

πάσαν πικρία», ᾧ πάσαν χοικίδρ “ξαίρωμϑδι, να (ΜΏ ᾿ λυπώρϑρ ὡ πνεῦμα τὸ γον. ὠέλω- 30 

μὸν ασελήμζον τίω πικείλυ, ὀκτέμωμϑῳ αὑτίω. οὐοὴν αἰγαϑοὶ ὡσϑ πικρὰς δορὰ ἄν νψυ- 
γὰρ, συ ὁ ὑγεὸρ, πάντα συμφοραὶ, πάντα δάκρυα, παντα οϑρζωοι, καὶ οἰμφγαί. οὐχ ὁρᾶτε 
ἡ Τρ ϑηιθίων ὅσαι δ χρα'ζη, πτώς ἡὐποφρεφύμεϑοι δῇ τὸν λέοζα, τίω αὐκτον, δλλ᾽ οὐ- 

αἱ τὸ  ασόϑοατον. κε γὰρ ὅθι ἰἀκῷ χρανγη, ἄλλα πρρϑσίιυύς τις Φων. ὁ ἡμοργόίων ὃ χιλεν 
ἿἫΜῬΨἪ μίσει δἷν, ὅσα ὃ Φ ον χραζῃ, αἰηδέςερα ὅ61 σοὺς ΤΟΙ »ν φϑογίον, δ τύριπόμνα, σάλπιγξ 24 

(μὃ μὴ οὑτω αλλ ̓αφλῴῆοντα μύξα ἡδέα, δῇ αὖ “ῤρᾷ κιϑουῥα,ὼ σελ. οὕτως δζω 
ἡμδμτίω ψυχίω καταςήσωμϑυ, ὥςε μήχραζειν' ὑντω διωυηίϑμεϑα ᾧ τῆς ὀργὴν αἷἶδε- 
δμέιϑαι" ζωτίω ) ὠκκψψαίερ,ώδοὶ ρέστο τῆς γαλίωύνς Ἀπολαύζομϑρ,ὺ εἰ εἰς τὸν θὕδεον 

σλϑυσύβθα, χιρδμα, οὗ ϑμοιτο παγίς ἡμας ζχιτυχῷ ον Χειφ᾿ ᾧ Ἰεσυδ τῳ Κυρίῳ ὑμδν. 
40 

Λογ: ις’, 31 ΠΑ͂Σ ̓  ΕΝ ΚΡΙΑ, ΚΑΙ ΘΥΎΜΟΣ, ΚΑΙ ΟΡΓΗ͂, 

ὼ χομυγή, Ὄ ὁ βλασφημία ϑρϑήτω ἐφ᾽ ὑμδὼ ( (ἰὼ πάσινκακία. 
32 Γἰνεαϑε 5 Εἰς λήλοες γον, θυ αὐλλαΎνχνοι, λαριζόρϑροι κὶ ἑαυτοῖς, 
καϑως ᾧ ὁ Θεῤρέ ἐλαρέ σαν» ὑμιν. 

Οὐκ 



᾿ἜΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ| Λογ: ἐς’ 843 

9 ῬΥκ τραίκο κακίας ἀπαλλαγάσαι, Εἰ δᾷφὺ βασιλείας ἢ οὐρανοῖν Ὧκπε 

- τυχῇν, αἰλλαὶ δᾧ καὶ πολλῆς τὴς δ" αἰρεγῆυ! ἐ ἐργασία. ἥα ἅ  ὰν χ'ἐγχαϑὼ Υ 

Σ “θόνης ἀπαλλαγώμϑι, ἀπύχεοϑαι δᾷ πονηρίας" ὑα ἢ βασιλείας ὁ 4- 
2. " πιτύχωμϑῳ, ὀρτέ εϑαι τῆς αὐρετὴς . ἢ Οὐκ ἴξε, ὅτι καὶ ἐ 

“ἰχάτῳ» γοῖς ἔζωον δικασυρίοις, ὅτὸν ὀξέτασις ῃ ΣΤ Εἰργασμένων" , χρῷ 

ὠμός: Ὁ ὀκκλοσια ζῃ πᾶσοι ἡ πόλι, οὕτω τ ; ΠΣ ΣΌΩ ἐξωϑεν ἔϑας 

χ. ἐργασμέ- εὖ πειλαρν, χρυσῷ φεφλρϑύοϑαι φεφλύῳ,, οὐ τὸν δὰ κοικὸν "ἐρ γασείμδμον τίωυ' 
γον Τῇ πύλη πόλιν (τϑτο ὃ ἀὐρ' ατξὸς Ὁ μὴ δοωώω δίκζευ » Ὡἰπόγθη μόνον) αἰλλα (ὃ μεγάλάς ϑδεργε-: 

το σίας ἐχιδειξαί υϑρον οὕτως ἐχὶ ζι τίου ἐχείω ἄγεοϑα, πίω! τιμώωυ. ἄλλα 3». οὔκ 

᾿ὀΐδαι, “ὡς μικροῦ δεῖν μ ηδοΈέλαϑονδ 0 μάλιςα, ποὺς ὑμαξ ὀμαΎΧΘΙοΥ ζῶ Εὐἰπεῖν. τὴς δ 

ἀζοιρέσεως ζώτης τὸ φεῦτο ὀδατίλε μαι μέρρο, μικρᾷ, τινι Ὠπδίορλωσιι χουσοίμϑρυρ. 
ἔχ ΣΡ ἔφέωω, ασοἧς τὸ ΜΗ ἡ αἴδεστεστιν γεέννῃ, ὅτι ὰ κακδὺ ἡμίν λϑαχωρηδις Ξρκεῖ, με- 

'ταῖζυ μὲ λέγϑυτα αἰχυεισηλϑὲ τίς ἀπειλὴ ̓ φοζερφὶ, οὐ οὐ τοῖς καικὸν τι τολμήσασι τίω ἕω 

1: μωρίαν ἐπάγουσα, ἄλλα. ιν ἐλλελοιποΐζῷς τ ἀγαϑων χρλρίζεσα. ἼΩΝ ἂὲ φῶ αὐτὴ 

ὅ51; τῆς ἡμέρριφι Φησὶν, ὕηεσείσης τὴς φοίεξϑις, ὸὶ αὐ δαλνομδύης τὴ τῆς κυρίας, καϑεοϑεὶς 
. ἔχ τὸ βήματος ὁ κριτῆρ, ὼ τὰ ὦ πσδόζατα ςήσοις ἐκ δυϊξιων, ἐκ ἐρίφια οἷξ Ὡροιχεραῖ, 
«σοὺς ἃ ζ 'πὰ κτϑήφατα ἐ ἐλογ Δῷτ ὼ εὐλογηρϑβοι το πείζος μύ, πλογοϑνομήσαπτε "ἴω 

δλξιῶν ἡτοι μιισμμένζωυ υ ὑμῖν βασιλείδν Ὃσὸ καταζολης, κίσμρυ, ἐπείασα »», αὶ ἐδώκατέ μοι 

20 φαγεῖν. “τῶῦτο χαλαίς, ἔδει ΡΝ ἀύθις τὴ τὴς τοσαύτης φιλϑν,ϑεφπίας ζυτίω λα(ᾷν πίω 

λὐτίδοσι, τὸ μϑβτοι «ἄν μη μετοιδυγζᾳᾳ τοῖς δεορϑέοις δέν εἐἶον ἀμοὶ, μῦ μέλοι ἡῦμα αγα- 

ϑα φερίσεως χολθίζεαϑεῳ, αἱ ἀλλὰ ὃ τῷ τὴ τῆς γεύνης αὐ δαπέμεπεαθεν πυεὶ, ποῖον αὐ θχοί 
λόγον. τϑτοϑήιμάλιςα (δ δέω ὶ ἰῷ εὐπσδϑσωπον ἔχοι λόγϑν,οὺχ ἡηο ἐκξιο ὃ δ πσεύτερον. 
ὅζω ὃ τῦτα παιδα ὀβῖθα, ὅτι ὦ “« ΧΩ ἀγαϑοὶ ποόλξαντες δ αὖ τοῖς οὐρανοῖς Ὡπολαύ- 

22 σονται "ἀγαθῶν" ὦ ἣ ὀγκλυνθέωαι (ζ “ οὐδὸν ἔχοντες κακὸν ἐλλθλϑιπότες δὲ τ ζ.}} αγα- 

ϑαῖ, μῦν τ τὰ κακα ἐργασαρδμων εἰρπὸ τὴ γεύνης αἰπαρθήσον" πὺρ. εἰ. μή ἧς ὀκαῖο 

λέννι, “ἕ ὁ τὸ ἀγα μὴ ποιῆσαι, κακίας μέρος ὅρ], ὐργίας δ Σ ἧτο ἐς ν᾽ Ξογία: ἢ κακίας 

μένε ᾿ μᾶλλον ἢ ου μέρος, αλλά χἰανύϑεσις ᾧ ῥίζα πονηφϑί. πᾶσαι ̓  κακχίδῳ ἐδίδαξεν 
γα. μὴ τοίνιμυ ἀνοήτως ἴζοχον ΩΣ ἐρωτήσεις ἐρωτώμϑυ, δϊ,ὁ μηδὲν πεποιηκώς χακὸν, 

39 ὯΝ αἰγαον, ποῖον δέξεται τὸ τοπονντο "ὦ μεὴ ποίσοι αἰγαϑὸν, ὅτο πόϊησαί 581 χκακόν. εἰπὸ γληῤ 
μοι, ἐ ἄνα οἰκέτην ἐγϑιο,μήτε κλέποτα,ματε υθείζοντα, μήτε ανδωλέχοντοι,αἰλλαὶ κα κα μέϑης 

χρατοιώῶται, ἥν ἄλλων αἰπθλρτῶν, και ϑήμϑμοι ὃ διαπθυτὸς ϑόρρνν, ̓ὸ οὐδὲν ἢ ὀφειλόνταν 

«θὰ οἰκέτν δεασύτη σπληρφύοϑει ποιοιῶτα, οὐ  μαισίγώσειρ, ου  φρεδλώσεις α αὐτὸν; ναί, 

Φησι" ὼ μέμυ οὐσὴν Εἰργάσει κακόν, ἀΐ ἃ ἅ δὼ τῦν ἐπιχακόν. αλλ᾿ Εἰ δυχεῖ ἀ..- 

32 γάγωμϑι καὶ ὦ Ἐπὶ ᾧ λοιπὸν βίον λόγον. ἐσω τις γεωρχϑο ὁ ὁ μηδὲν λυμιαμέοϑω τοῖς ἡμμες- 
τόρφις τὑίαῤλοισι, μήτι Ἰηπξουλθυέτω, μήτε κλοαήΐέτω, μόνον ἢ (ς ἀντ χεῖρρις δί- 

σας,οΐοι καϑεξζοϑω, μῆἥτε ασείρων,μμῆτε αὐλαια. τέμψων, μήτε βούς αὑασυζά γε, μήτε 
ἀμπελοι λεραπίσων, μήτι ἄλλο τι Μ' αὐδὲ τίω γἀῶ πονών. αβα ου  κολβίσομδυ 4 τι 

οὗτον; χα τοιτε οὐδὲν ἡδύοησεν, στὰ ΩΣ ἐγκαλῷν αὐτῷ τι. αἰλὰ «τ (ὦ δώ τύτῳ ΠΝ 

40 σιν᾽ αἰδικεῖ. γοῤ κοινῷ λόγῳ, τίω πον ἑαυ Ὁ (μμτέλειαν Μὴ ὶ αἴδελόνδυος, “ἢ ὃν Εἰπί μοὶ, 

δὴ ΥΜ δε μιουργῶν ἔχϑισος ὃ χἰοντοκοῖς ῷ ἔ μ ἐτερότελρον, αἰλλὰ μηδὲ τὸν ὁμότελρον 
βλοίτηη μμηδίνγεῆρ γῇ: ἣ μένον, οὐχὶ ἀπίλωλεν ὦπας ἡμῖν ὀβίρρῦ ὅτω ᾧ διέφλαιρται: βούλει 

χιμα. ᾧ λὶ Τ σώματος τὸν λόγϑν" ὀλκύσωρϑμ: οὐχοιὼ ἡ χεὶρ Μή  πληηΐτο Ἐ Ὁ κεφολίω), μιηδὲ 
ἀάσυμδν! ὠκκοπρέτω τίωυ' γλαΐοσὸμ, μηδὲ δξορυδέτω τὸ τὸν ὀφθαλμὸν, μωιδὲ ἄλλο τι τοιούηογ ἐργα.- 

Οἰιεγίο τομι, 3. ΒΌδΡ : ζίϑω 

Ἃ: χϑλόν. 

ψιν 

Ματϑικειλδ', 



χοῦ δ 844 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ζώϑο κοι ΧΟν " ἱμόγον Ὁ) “3 ργὴ υϑυέτω, ᾧ τίω 'κῷ ὁ ἑαυτῆς λειτουργίαν μὴ πληρούτω [τῷ 

πῦρτι ὶ σώματι]. εὑρα ἕν ἀξιο ὠὀκκοπεξωῶαι αὐτίω, ἡ  πὐἰξεφέρειν ιργρόσαν, κ . πομτὶ 

λυμαμομθῥίω τῳ σώμεοιδι; «9 ὃ ἔχου σύμα μη κα τεοϑῖν τέων χρίξα, μηδὲ δάκνῃ Ο ςῆ- 
ϑυς, δὲ χϑ ἑαυ πόρτα ἐλλείπῃ, ου ̓ βέλψωνἐ ἐμιπεφρϑηθαι μάλλον: ; εἰ τούνμω ὼ τὶ τὰν 

οἰκεδν ὁ πα Ὁ δημιουργῶν, καὶ ὦ τὶ τῷ σώματος πϑωτὸς αἰδιχία μεγάλη μόνον ὦ κακὸν ᾷ, 

πρᾶξαι, αλλά ὼ ἡ ΔΜ ἀγαϑον ἐλλειψας, πολλῷ. μάλλον Ὡς σ 4 στ μιαιτος τὸ  Χεισοῦ τοῦ 

δδμοιτ᾽ λό. δὶ τϑρ χαὶ ὁμακάολος Παῦλος ἀπαΐγωνἡμας τὴς πονηδίας, ἀ γ4 πσοὺς τίω 
ρετίω!, 

ἡϑιῖικον Τὶ γὰ ὀφελοο, εἰπέ μι, ζε αἰχαύϑεις ᾧ ὀκκοπῆναι πάσας, ἂρ Ὁ χροὶ μὴ καταξά- 
λη) απέρμαπα: ; εἰς γ ἢ Κ αὐτίω αὐϑι ζήσεται πάλιν ζημίϑῳ ἡ ἡμῖν ὁ πῦγος μείνας ἀτελής, 1ο 

ὅϑπι τῶ ὸ ὁ Παῦλος σφοδρα κηδύαϑιος ἡρδίω, αὶ μὲ τὴς ὥχακθίν ὠκκοπτὴς ᾧ αταιρέ- 

σεως ἵησι χὰ ἐ οἾκί ἐλμαται,εἰλλὰ ̓  ταχὺ ΧΩ ἀγαϑὼν γτίω 'ϑυτα Φύτθυσιν Ἐχιδείκψυοῖ, 

πτο»πίπει. Εἰπὼν νὰ, πᾶσι πικρία, ὶ ϑυμὸρ, καὶ ἐργη, ᾧ κραυγὴ, ὁ βλασφημία τρ- ᾿ 
ϑύτω ἀφ᾽ υὑμδι ίμω πεῖσῃ κακία, ἐπήγαγε γίνεαϑε ὃ ὃ εἰς ἀλλήλυς χονοοὶ, εὐἰαυλαγχροι, 
ἀϑολζόμδνοι ἑ ἑαυτοῖς. ὅξως εἰσι αὗται, ἃ ἀἤκϑεσεις. ὺ οὐκ Ῥρκῴη ἢ τῆς ὑτέρρις «- 4 

παλλαγὴ εἰς τίιυ' τῆς ἑτέρᾳ ἡμας ; ἕξιν χαταζῆσαι πάλι, αἰλλὰ δεῖ πάλιν κινήσεως ἧνος, 

Γ ὁρμῆς οὐκ ἐλαῆοιος τῆς οὖ τῇ φΦυγῃ ἢ κα δ, ὦ σι δνέοϑαι ον τῇ ἡ κτήσι Μ αἰγαϑών. 

ὁγὸ Ἐχὶ τῷ σώματος, ὃ ὁ μδηας α, ̓ἀπαλλαγῇ τῆς ποιότητος ζαύτης, ΟΥ̓Χ εὐλέως. γύ λβ.- 

κός. μᾶλλον μοὶ ἐχὶ ἢ Φισικδὺ (ᾧ λό γυμνάσωμδυ αν Ἐὶ τῆν κῷ ᾧ σελαύρεσιν ὃ 

πὐϑδεγμα' οἴ αγαίγωμδν.ὁ ἢ μὴ ἐϑρὸς, πόρτως φίλος ὅθ 7ν᾽ ἀλλ᾽ ἐς! τι μεέσονὃ μήτε - 10... 
ὥϑρα, ματα Φιλίας ὕβιν, ὁ [Υ] ῳ μάλιςα ὦ πλείους μὲ ὀῤιϑεϑπων καϑεφίκασι ποῦς ἡ- 

μας. ὁμὴ ᾿ ϑακρύων, οὐ πϑρτως γελῷ, ἀλλ᾽ ἰσι μέση κοιτάςασις. οὕτω δι καὶ ἰοζῦ- 

0, οὐχ δ μὴ πικρίρ, πόρμτως Ὑρηπρ, Οὐδὲ ὁ μὴ ᾿ ϑυραδη, πϑύτως θυαηλαγχρος" ἀλλὰ 

δὼ πάλιν ἐτρας ἀπυδὴ, ὡςς κτησαιϑοὴ τῦτο ὃ χαλόν, καὶ ἰϑια πώς κ᾿ νόμον ρίζης 

γεωργίας ὁ μακοίφλος Παύλος τίω ἐμπιχευϑήσοιν αὐτο γἀῶῦ οἶδα, τῷ γεωργϑό α[9- 15 
καϑαίρει τε κα ἐργαίζεται. αἰφλεῖὰ γθα απέρμαιτα, αἰδακαλᾷ λοιπὸν, ὧςε χαζα χεῖν 

(γνήσια, φυτέ. γώφαϑε χονοί, ῷησι. αὐ γδ  ὙΨ'αἰχόμϑών αὐα αυτιεϑεισῶν ̓ ϑύῃὴ λ9- 
οοι δρηθύσα, αἰγονήτοις πάλιν οἶστι βοτόμας. δϑ τίω οολέω αὑτῆς χαὶ τίω ϑργίοῳ 

«περχαταλαμθαγῳ δεῖ τῇ ΤῊ α «γα ϑαἷν απερμιάτων τὰ χἡ φυν χαζα(ολῇ, ἀὐφλο ὁ ὑρ- 

γέω, ἔϑηχε ἡσυτηζῳ" θα πικρίδμ, ἐϑεκον εὐαυλαγνψίαν᾿ ὀξέτιμι καικίδν ὀβλα- 19 

σφημίαν, ἐφυτόυσε σὺ “πὠμζω. ζὴ νὸ, “ϑοιζόμδροι ὁ ἑαυτοῖς, τἶτο ἔξ, συγ ωμονικοί, 

Φησι, γίνεαϑε. μείζων γ5)} αὑτοῦ ἥβριοτος ὡς τῖς χρήμασιν. ὁ ΚΑ  οὸ γόνματα, αφιεὶς ᾿ 

τω διλυεισιμϑύῳ αν αὐ καλὸν ὧ ἐργαζίται ἐ ἔργϑι καὶ ϑιωμαςον, πλίω αἰλλαὰ μέρει 

τῷ σώματος ᾿λρόι, Εἰ ν ἐαυπῳ τίω ἀμοιδίωυ ἐν τοῖς πνϑυμαιτικοῖς καὶ ζοις τ ̓ - 

χέων Ὡσυδίδωσι δωρϑις᾽ ὁ ὃ ̓ἀμδρτύμαται Αϑρισείμϑρος , τίω τε ψυχίωὼ ΝΣ 15 

πίω ἑαυτῷ, ὶ τίωυ' ὠκοίνου τῷ τὴς συγνώμως " τυγόντος, οὐ νὰ ἑαυτν μένον τὐτῳ " λίγ 
ᾧ Θπῳρϑλὰ κακῴνον ̓Ἡπεικεφερρν ἐποίησεν. οὐ  ὅτως ἐπεξερχόαδμοι τοῖς ἡδικηκό- 

. ΨὮ ἡμας. “ὡς συγχωρρετερ δακροιδῳ αὐ! ζκνυχας ̓ οὐντρέποντες ἃ δυσωποιώτες. ἐ- 

κείνως ὦ δ οὐτε ἡμας ἀὐξες,, το κείνοις ὠνήσανδν, δυλ᾽ αμιφοτέρφις ἐθλαψαιδν, 

ἀἷιί τε τὸ ᾿λὐΐζῳ πόδουμα λώξαντερ κῃ Ὁ ἔν φλ Ἰουδειίοις αῤγνζμ,κἡ (ὃ ὦ ὠκεύοις ὧκ- 49 
καύσειντες θυμόν. ὸν ὃ Ὡτωκαΐᾳ τί αἰδικίδῳ ἀμωψω ἄθα, πασῶν το Ῥ ὀργά ὀκλύ- 
σαν ἀκ άϑίσα ιν αὐτῷ δικαιφήειοι ἡμῖν Φέρι ζμφψηφοις, κατα διχάζον αἢ αὐτὸν χα- 

λεπώτερον, " ἡμῴς. καταγνώσιται γὺ αὐτεῖ, ἢ καιταψηφιξται, καὶ ὸ πᾶσαν ζητήστι τύ- 
φασιν, δὲ ἧς αὐσποίίσει τὸ δϑμειοϑὲν τῆς μακροθυμίας μέ μέρος μι πλείονος τῷ μέζξου, Εἰδὼς 

ὁπ 



«αἰτὶ έ 

κβαλ ἔξ 

ἡπόσῳ 

χίπρις, 

ΕΦΕΣ. ΕΠῚΣΤ. Λογ.ἰς’. 845 χον 4, 
τι ἂρ μ᾿ τὸ ἰσὸν υἰποδλῷ,  ὅτως: ἡλα' ἢωΐ, ᾧ ᾧ μὴ ̓ αὐῶςς αὐῤξαοϑαι, δλλὰ ᾧ χἢ δ᾿ ἡ, 
ἥ “ἰαύδ' ᾧμα λαξῷ ἐλαῆον φέρων. «ἀσουδὲυσει τοίριεω "κ πύρα λέοθαι ῷ μέτρῳ, ἵνα τίωυ 

ὀλαήωοιν, ἰὼ ἐκ τῷ δυύτερορ ἐλθεῖν ὅχὶ τίωι ὀυταπῦδοσιν πῶ ἔμεινε, τῇ τῆς ἀὐπιδύσεως 

αὐαβοολῃ τοιτοιχρύψῃ, κα Χη τίου τὐπὸ Ν᾽ τῷ χρόνου ἡ νονδμίω αὐτῷ ἰλάδωσιν τὸ ποροτέρα “΄“πα- 

4 ϑῶντος καυικώς, ζιυτίω ὡἶπο τῆς καϑ' χαρζολίω) ὑλφιμίας Ἰϑηζω ἐργαίσηται. ὦ »Ὲ 
αὔϑοτοι, στὸν ὐγνώμονες ὦσιν, οὐχ ὅτως δ τοῖς κακοί, ὡς Ἐχὶ τοῖς αγαλεῖς, οἷς αὖ 

Γ ᾿ παρωσι «ρα μ ἡδυκηνϑῥων,κένοισι, τί ἅ γὸ, καχίας, τὸ δ ὃ ὁ ογείδοες καὶ ὐ γέλωτος μεν 

σὸν, ῷ δ᾽ παλέντα μη ̓ὀὐτόυποιᾷν. τ κα ̓γορέπαμοιν ἐχέ καὶ ο κρότος αἴϑὰ πατῶν χα 
ἐνφημίας, τοκακῶς παϑοντα, Μὴ αγτεπεξελϑεῖν. ἂν τῶτο μάλιςαι τύτῳ δούκρονται. ὧφι, 

τὸ Εἰ βούλει αἰμεώαοϑαι, τύτω ἀμεώουῷ Ὁ ζόήπτῳ " καχϑις ἐἰγαϑαὰ ἀὐτα ποδὸς, ἥα αὐτὸν 

χὰ ̓ ὀφειλένίευ καταφηίσῃς, κ ἊΝ νικήσῃς νἱκίω διυμαιξω. ἔπαϑες καχῶς; ποίησον κάγούς, αὶ .- 

τως ἀμισου τὸ ζϑρόν, δι ὥ Ω ἐπεξέλϑης, ὁ ὁμοίως ἢ ὁ σερκάκᾷιον ὠπόμτες μέμιφον) 

ἐν ὃ αὐεγκι, ὁπέρωρ' σι (ὦ ΚρΟΤΥ ἰσουσι νὰ ἀρ μιαι σονται, “ὐχέινον ὃ κακηγρρησοοι. (ἢ (ϑρῷ 

ὅθοιν ὸν ̓μεξζον “ Ἐ φϑρὸν ἰδεὺ αὔδα πλύτων ϑαιυμαζόμδμοι ὁ κρογιαυϑμονιτί φρρῷ “πι- 

ις κεϑτερο τοῦ ἑαυτοῦ λιασοιοῦαι ἴα πούτων ὑθειζομδνοὸ ἐπ' ὕψεσι τὸ ϑοϑρού; ; ἐδι' "αὐτὸ 

' αἰμεωύῃ, αὶ κατεγγνώεϑης ἰ ἴσως, ἂ σὺ μόνος ἠμώνω,αὐ ἢ ἀφῇς, ἀντὶ σῷ πάντες αὐμειυοῦνται αὺ- 

τον ὑπερ τν ὑ παϑῷ κακώς χόγοπώτερον, ὃ (6 ὃ ζσύτοις ὧν αἰμμουονζοις ἔχψ. ἐν 

αἰοίξες συ Ὁ σόμαι, ὧκ ὥκφνοι σιγήσονται ὦν ὃ, συ σιγήσῃς, οὐκέτι ον σύμαιτι, δλλ αἱ μυρίοις 

ποῖς ΤἾ" ἄλλων αὐτὸν ν βαλλᾷ, ὦ μάλλον ἀμ. ὦ σοὶ υδὺ ὑδείζοντι “πολλοὶ χαὶ ̓ ἐγκαλφόσι 
20 (ἐρῦσι. ὃ τῷ β παλες τῇ (ὰρ ῥήματα ) ὁτὸν ὃ ὁ μηδὲν ἠδυκημῦβος ὅ ἅτως αὐζον πλιώῃ ταῖς 

ὕξρεσι, ζη μίλια καθοιροι πασης! ἐσοψίας ἡ ἄμιωα. ὁτυ γ ὦ ιηδὰν παϑώντερ δὲμ. 
νὰν, ὅζῳ τέων αἰ αὐρουλζω τῆς σὴς Ἐππφαίας, ὡς ἠδικημόμοι (Πμυἀγγῶσι χαὶ συμπαὶ αἕωσι, 
πυσης αὐσοψίας καιϑουρὶ αὑτὴ ἡ ; ὠκδικία, τἰ δὰ ἑζω, αἱ ̓ μηδεὶς «ἰμεωώηταί, φησιν ̓οὐὰ ἔξιν 

ἐῃ λίδινοις λῤϑεῦπεοις, ὡς τοσουυτίωυ Φιλοσοφίὰν ἑρώνζι μὴ λειυμάσεῃ. καὶ μὴ τότ 

25 αἀἰμμιούωσιν, ὑζερον ὑμῶς ὡ καταςάσει Ἄδνοιδροι, τῇ ττο ὀργάσονγαι,σκωπηῆοντες ἐκφονᾷ δοι- 
δυφρεώτερ, καὶ ἕτερ99 ἢ βινδεὶς δαιυμιασῃ, αὑτὸς σῃ  ὠκήνος πδύτως αυμείσε!), κἂν 

μή λέγψ: ἡ γὰρ τῷ καλού κρίσις ἡμίν, καὶ Εἰς ἀὐνο' τὴς χακίας ὃ βαβα,ϑροι ὄλθρωρϑυ, 

αἰδίχᾳφος κοτε, ου ̓ φὐδακλινοιϑέη. ἢ ὀδχοὶ τί ἰῷ Κύρμον ἡμδ οἶει ( Χριφὸν τα 

λέγ, Ἐὰῤ τίς σε ῥαπίσῃ Εἰς τίω δύξιδρ σιαγόνι, φρίνψον αὐτῷ αὶ αὶ τω ἀλλώυ; οὐκ Κ᾽) Μματϑ, δῇ. 
320 ὅσῳ ἐω Ἴς μρκρέϑυμος ὅντα, ζσύτῳ μάλλον ὼ ἑαυτὸν καίκᾷνον ὠφέλησεν ὠφέλειαν τ 

μαγίφιίο , ὄζρο τὅτο φρίφειν αὶ τίω ἀλλἕω «σρησόταξε, 1 ἱνα ἐμιπλησῃ τίω Ἐχιϑθυμίὰν τῷ 

ὀυμίσιδι κου. φς Ὁ ὅτω θηρίον δα), ὡς μὴ οὐτραπτέιαι ἌΡΙπῦν ; ὠ κιωώες λέ» πύη 

ποιΐν. καν γορυλᾳκ)ησῶσι, καὶ ὁ ἐπέλϑωσι ὅμι,0 ὃ ὕχωιον βιψως ἐ ἑαυτὸν μηδὲν ἐργάσηται, ῷ 
ϑυμοιά: τὸ πεόσδεσεν. Εἰ τοίνμω ὠκέινοι “ἢ παϑεῖν (Ων ὐξι!ς κακῶς ἕτοιμον ϑυσωποιώται, 

39 " πολλῷ μάλλον ὩΖ., Δλϑεῦποων ἦχος λογικώτεφρν. “λα 5 ξιον ζὶ μμικρϑν ἐμιαγο- 

ὃν Εὐς μγήμέω ἐλϑ θύν, ὰ Εἰς εὔδοτυοίὰν ἐλκυοϑέν, με παιδιᾷ. τὶ δὴ τοῦτο ἐ ἐς!ν; ἐ- 

λέγϑεδι αὐἰξὲ ἦμ ἰουδαίῳν, καὶ ὡ τ Ὄρυντων ἦν “ϑὸ αἰὐδοῖς, ὅτι ονεχα λαιιῶηο, ὡς διώκων. 
τς λὐταπόδὸ μα χαϊτοι Τῶτο ὁ νόμος αὖ τοῖς ἐπέτεεπεν, ὀφϑχλμὸν λυτὶ ὀφϑάμμού, χαὶ 

ὀδόντα δι τὶ ὀδόντος. δ λ᾿ οὖχ να (ὅν λήλωι ὠξορυτίωσιν, ὀφλορλ μὲς ̓ διλ' ἵνα Φόξῳ 

40 τὸ ὁ παϑῇ τὠυ τῷ τὰ ποιῆν ἀδειὸν Ἑῆπρίντες, μήτε ἐρ ἐργάζωνται χα κὸν ἐτέρρις, μῆτε πάχω- 

ΠΠ) αὐτοὶ “Ὁ ἐπέρων. 219 ; σοῦτο Εἴπιν, ὀφϑαλμὸ δλύπι ὀφϑαλμού, ἵ πα ζι ὠκείγου δύ- 

σῃ χεϊξκέ, οὐχ; ῥα ΤΟ ἐ σοὺς ἀῤτιξαγαῖγῃ, οὐχ ἵνα Ψ" σὼ σῶν ὀφλαλιθν ἀπείρξῃ, τίωυ βλά.-. 
ἊΝ μόνον, ἰλλ᾽ ἴα ἡὶ ὧν ὠκείνου ᾿δῥρυτηρήσῃ σώοις. αὐλλ ὅπερ ὀζητοιωυ, τί τίνος ἕγεχαν συγ- 

χεχωρυμϑύης α α μώνης οὐνεκουλθιοῦτο ᾧ τῷ ράγματι κεγθηρϑβοι" ; τί ποτε τούταξει: :πὸ 

ΟὨιεγίοίϊ, ἴοι. 3. Βυὺὃ 3 μνησίκοικον 



ὅζε 

Μαγῇ, ᾧ, ὦ 

κὺν εἰ 

λίαγῃ με: 
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μγησίχᾳακϑ) οὐ ϑώ Φησιν. ϑύϑεως Ζ Ν᾽ Τὸ παϑοντα δρώσαι συγχωρῇ, ὁπερ ἔφίω, κα 

τύχων κῴνον᾽ μψησιχακῷν 5 Οὐκέτι ἀφίησιν. οὐχέτι γορῶ “πράγμα 661 τῷ ϑυμού, σϑο 

τὴς ζεουσηφ᾽ ὀργῆς, αἰλλαὶ πονηρίας μεμδηετυμδῥης. συγινωώσνει ἢ ὁ Θεὸς τοῖς οἰπὸ τῆς ἐ- χοδμῆς 
πηρείας ἴσως ((μυυρπαοϑεῖσι, ᾧ Ὠχὶ τίω ὠμιωθμ ὠρμνκόσι. δ|9 λέγη, οφϑαλι μων αὐτὶ ὁ. 
φϑαλμούδ'᾽ καὶ πάλι, Οδοὶ μινησικαίκων Εἰς ϑογατον. Εἰ 5) ἔνθα ὀφϑόγμον αγ-- ς 
τὶ ὀφολμοῦ γτηρφιω ὀξωῶ, τοστιώτη κεΐ τα ἀμφοία, τοῖς μιγησικρίκοις, πόσῳ μῶλ.-- 

λον τοῖς ᾧ πϑρέχν ἑαυῶν ασδός Ω παϑᾷν κοιχὼς κδλϑυαϑεὶσι μὴ τοίγε ὦμδν μϑησίκαικοι, 

αἰλλα σξίσωμϑμ τίω ὀργάω, ἵἥά τῆς «ὐΡιὰ τὸ Θεοῦ φιλον,ϑοφπίας αἀξιωθώμϑμ. Ὡ γ 

μέτρῳ μετε τέ, φησιν, αὐντι μετεηϑήσεται ὑμῖν, ὁ ον ᾧκοίματι κρίνετε, κριϑήσεαϑς, γιγώ.- 
εθα, δὼ ἰθδὲ «ἦν ὁμοδούλοις φιλο, ϑο9 ποι, συμπαϑεῖς, ὅπως ἐν ὁ ὡῷ πϑρώτι βίῳ κο 

δῥκφύγωμϑν παγίδως, ᾧ κὉ ὃ μϑλλουσων ἡμέραν τὴς ΓΟ «τῷ τύχωμϑρ συγζνώμης, χα!- 

δλπ ᾧ φιλαν,ϑοσπία. 

Δογ. Κζ,35. ΓΙΝΕΣΘΕ ΔῈ ΕΙΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΙ, 
δυαυλώγχνοι, σοιξόρδμοι ἑαυτοῖς, χαϑώς ἡ ὁ Θεὸς οὖν Χριςῷ ἐοσρέσα- ι 
τούμν. τ Γίνφοϑς δῶ μιμηταὶ τῷ Θεού, ὡς τέκνα ἀγαπητὰ, 
2 Καὶ αἰϑεπατᾷτε ἐν ἀγάπη, καθὼς καὶ ὁ Χοιφὺς ἡγάπησιν ἡμαξ, καὶ 
“δέδωκεν ἑαυτὸν αἰπὺ ἡμαΐν τδϑσφοραν χαὶ ϑυσίάν τῷ Θεῷ Εἰς ὁ- 
σμία) ξυωδίας. 

20 
ΣΤΥ Α χορελϑόντα Ὑ 0 μϑιόντων στδ εἴονα, ἔχ τίω ἰχωων, ὦ δκέξϑαυμα -- 

»ζῷς σύτερρι 41) αὶ πιφύτερα. δ[ὸ ἡ ὁ Παῦλος στὸ ΤἿμ κὐπυηργμμένων δὴ 
ποιΐται τίωυ τρὐοαίκλησιν. ὀκφια μϑὰ ΝΣ τ Χολφοί ξνοκεν μείζονα 
ἐχῴ τίω ἰαων!. ὃ γι » Εἰπεῖν, ἀφες,ὶ αὐφεδήσεται σοι, καὶ μηα;- 

Β) φῦτι, οὐ μιν ἀφεθήσεται ὑεῖ, «τοῦς (ὦ φιλοσύφοις ὀύδρας λεγϑ- ες 
' “ ἶ κ΄ μϑρον ὦ τοῖς μόλλοισι “πιςεύογζᾳ, μέγα δυωώατα" ὁ Παῦλος Οὐκ 

ὐπὸ τώτων οὐ τρέπτι μόνον, δλλά αὶ ὐπὸ Τῦν) αἰαστργμένων. " ὠκείνῳ νϑὲ γλν ὯΩ] κόλαι- 
σιν Φυτεῖν, 'τύτῳ ὃ αἰγαϑοδ τινος ματαογεῖν “Ζ ΧΧριφον, φησι, με μιῆ. Ὄρκα ὅτ μόνον εἰς ωνρὰ- χιἣπ 

κλῆσιν αρεὶ, Ὁ “ὁ Θεὸν μιμεῖοῖι, ξτο ἀζξον ἐκεῖνο, ὅτι αὐατόλλοι δ ἥλιον τὶ πονηρφες καὶ 
αἰγαϑοιὲ, ἡ βρέχᾳ Τὶ διχαίους καὶ αἰδίκυς. οὐ γῈ ἀπλώς, τι (ὴ) Θεὸν μιμούῶβα, Εἶπεν, 0 
Ὡλ ὅτι οὖν οἷς ἀὐδὶ 85 παοουϑυ,πατέρων αὐλαΐγχνα ποὺς δλλήλοις ἡμας ἔχῳ βούλεϊ). 
αὐλαγχνα »ὺ ζωτα λέγεπι ἡ φιλαν,ϑοφπία, Φ οἰκφιρμοί. δ), Σβοέχ ἔνι δυ,369- 

ποῖς Ομ μότε λυπάν, μῆτε λυπείαῦ, δεύτερον ὥδρε Φαμακον,ὧφε δρλήλοις «σρίξεαζ. 

ϑφιζορϑμοί, φησιν, ἑαυτοῖς, καίτοι οὐδὲν ἴσον. σὺ ἐξ γὸ αὐνγόν λαράσῃ,παλι σοι χαρα{ται ἐκᾷ- 
νος, (Θεῷ ὃ οὐδὲν ἐφσρίσω. ὶ σὺ ' τῳ ὁμοδούλφῳ᾽ ὁ ἢ Θεὸς τω διύλῳ,ς τῷ ἐϑρῷ, ὃ τῷ;,ς 
μιισοιιῦι αὐτὸν. καθὼς ἢ ὁ Θεός, Φησιν, οὖν Χοις“ᾧ ἐοσρέσου ἡμῖν. μέγα αὶ τῶν» ἔχει α)- 

νίκα. δ λέγ, τη» ἔξ" οὐχ ἀπὰοἷς ἀχυδειύως ἐχαρίσατο, Φησιν, δὶ αἱ μττ' τῷ χυδύ- 
γου πῇ ἡοδ, ἡα γὰρ σοι συγζγῷ, δ᾽ ον ἔθυσε᾽ σὺ ἢ) πολλάκις  αἰχίνδευυον ᾧ αἰδοίπομον ὁρῶν 
ΛΔ Ι ΜΝ Ὡ- ι» εὐ διὸ νι , 
Ἔ συγχώρησιν, οὐ ποιη.γίνεαϑε δξωυ μέμιοται τῷ Θεοῦ, ὡς τέκγα αἰγαπητα, καὶ αἴδεπαττ ον 

αἰγούστῃ, καθὼς ἢ ὁ Χολσος ὑγοίπτησεν ἡμιας νὺ πε ρέδωχεν ἑαυτὸν αἰ χ᾽ ἡμδν; ασοὐσφοροὶν 49 
ἡ θυσίλυ τῳ Θεῷ Εἰς ὀσμέω εὐωδίας. ἧνα μὴ νομίσης λῥαίγκης “ἢ ὃ ποσγμα, ἀκου- 
σου ὡς οὐχ ὡπλωΐς, δλλ᾽, ὅτι ἑαυτὸν ϑβέδωκεν, Εἶπεν ὡσεὶ ἔλελμ, ἐϑρῳ ὀνζᾳ σε δὲ- 

αὐὐτης ἡγαίπησεν, ἀγάπησον σὺ (ὃ φίλον. μάλλον 5 δϑῤοδ' οὐπτω διυνήσιν" πλίωὺ δλλ᾿ ὡς 
διώάσαι. βαξαί "τί ζαύτης τὴς φωνῆς μαιχαιριῴτεθον ἡμοτ᾽ δ᾽ καὶ βασιλείδν Εἴπῃς, 

καὶν 
- ὁ 



χοι 

ΕΦΕῈΣ, ἘΠῚΣ Τ. Λυγ. Κζ, 847 
καὶ ὁδιοιωυ, οὐδὲν ἴσον. τον Θεὸν μημῇ, τῷ "Θεῷ ν ὀξομοιούσαι ὑτὸν συγχώρησῃς ὀχείνῳ. μάλ- 

Δϑ᾽ ἀεδρτίματα δὲϊ Ἰσωγχωρᾷ, ἢ χρήματα, χθήματα μ. Φ γέ ἐδῳ συγχώωρήσμρ, Οὔκ ἐμι- 

μιήσω Θεον᾿ αἰδρτήματα ἢ ἢ ἐὸμ συγχώωρησιρ, ἐθωὸ μμῆ. πλίω πες δωωυγσῃ λέ- 

γήν,πόνης Εἰμὶ, αν [ δυυίάμιαι συγχωρήσει, «τὸρὰ υ ὼ διυύα σευ συγ χωρῆσαι, μὴ συγγχω- 
ς ρΥσῃς; Φ εν ζωυθα ζημίδυ ἡ ἨΎΤ, οὐχί ἐ πλούτον μάλλον, οὐχί ; αὐϑκοισίδμ, οὐ οὐχ εὐπορλὸμ!: γέ- 

νέοϑε δ δώωυ μιμηταὶ τῷ Θεοῦ, ἰδὸυ καὶ " ἀλη πρῖδακλοσιο εὐ λυεξέραι. ὡς τύμα, αἰγοιπητεί, 

Φησιν. ἔχετε ὶὶ ἀλλίω ἀγαϊγκίων τῷ (ειμαϊοῦαη αὐτου οὐ τῷ ἡ πειδῷν εὖ μόνον, δλλὰ αὶ ἃ (Σ πέκγώ 
ὅνεοϑαι. ὡς τέκνα ἀγαπητά, ἥ, γδ οὐ ου πότερ νοὶ (ὅν πατέρας μεμνιεῦταμδνν᾽ ἴΩ 
αἰγαπυτοὶ, αἰ, τῶτο φησιν, ὡς τέκνα αγαπητα, αἴξιπατήτι ον αγαπῃ. ἰδοὺ πόμτων ἡ 

το οἰ πυύϑεσις. Οῴιοιω ζμτης οὔσης, οὐ ἰϑυμὸς, οὐκ ὀργὴ, οὐ χραυγὴ, οὐβλασφνμία, δολὰ 
πόρτα ἀύγρη.). δϑ ύφερον ὃ κεφαλϑιο τίϑησι, πύϑεν ἐξήμου τέκνον; τὴν (μμνεχωρηϑν 

σοι. ὐπὸ τῆς αὑσυλσεως, ἐφ᾽ ἡ ἧς τστιύτης ἡξιω ϑης τιμή, ὐπὸ τῆς αὐτὴ ὦ τῷ πλη- 
σίον συγχώρησον. Εἰπὶ δὴ μοι, Εἰ τιρ σὰ δεσμιὼτίω « ὅντα, χα! μυφίων αἰ ασ θύϑιουον καικν 

ἥ “γα ν᾽ Ὠχΐζᾳ βάσιλεα. μάλλον ἢ τῷ ἀφοδρδν. Εἰ τίς σε πυρέῆοντα καὶ . Νυχοῤραγοιώ- 

14 Τὰ α ὠφέλησι φωρμαίκῳ τινὶ, αβας οὐκ ωἷ αὑτὸν πϑώτων ασϑϑυτίμησας, ὁ αὐ τοιώομφι 

τῷ φαρμάκου, Εἰ δ υσιεϑις καὶ τόποις, δὲ ὧν ἦν ὠφελου θα οὕτως ἐχοιῦυ, ὦ ὡς ἐαὺ-- 

ἽΜ ψρλας, “πολλῷ μᾶλλον αὑτὰ ζὰὶ “ράγματα. ἐδριφῆς ἔσο τλραγαπον: δὲ αὖ τῆς 

τω ἐσωϑης, δὲ αὐτὴς ψὸς γέγϑνας. καὶ ἵτερον διυνηϑῆς σῶσαι, οὐ χεῖσῃ Φα»- 

μάκῳ, ἡ «οὐ ραινέσεις πᾶσι δ, άφετ, ἥα ἰφεθὴ ὑμῶν; ὑγομία ἥρν ἡργόνεῦην, Ω οὕτω 

20 πσετρέπελῖ, κὶ ἡ ἐλδυϑγέρων ἑαἰδμώ. καϑωρ ἡ ὁ Χρλοὺς ἡ ἡγαίπησεν ἡμαξ, φησι, σὺ Χ.} 
φίλων φεῖδι, ὠκῷος τ θρ. οέκοιώ πολλῳ ᾧ μείζον ὃ ο δα τὸ δεανύτῦ γοόμϑμον. 

χ γὺ χαῦως, ' πῶς σώζοται: ; δῆλοι ὁῷι, ὁ ὁ ὧν ἀϑροις' ῳ ἡ ποιωμϑι. ὺ “πἰρέδωκεν ἑαυ- 

τὸν πρξϑσφορ οὶ ἐ ϑυσῖδῳ τῷ Θεῷ Εἰς ἐσμέω" εὐωδίας, ὁρᾶς ὃ αὐ ἐϑρων παϑῷ, οι 
ὀσμὴ ϑυωδιίας δ], αὶ ϑεσία, ϑύσδ  σδυσος καὺ Ὀὐγυϑούῃς, τότε ἔ ἐσῃ ϑυσία.᾿ τὅτο μιμήσαις 

ἐς ΔἿ αι Θω. 

3 Πορνεία ἢ ἡ Κι ὁ πᾶσαι αἰχαειρσία, ἢ πλεονεξία, μηδὲ ὀομαζέοϑω ὡνὑμῶν, χαϑῶς, «γέ- 

σπτι αἵίοι. Εἶπε κὐθὶτν ἡ πικῥο πάϑοις Ὁ Ἐμοῦ, ἠλ) λιν ἔλι ὦ γον κρίνο. οι ἡδὴ "ον 

χα κὸν ἡ ᾿ Ππϑυμία, ἄκουε ὺ ον ὧν γυμω Μωύσέως λύγϑντος προ τον, Οὐ Φενάυσεις ὑπερ δ 

τὸ σϑυμοῦ, ἂπτ τὸν οὐ μιαιγαυσειρ, ὁπερ τ6] πῆς Ἐιϑυ μίας. κοιοΐπτερ ΧΩ ̓ πικρία ὁ ἢ 
4. χραυγή ὸ πᾶσα καχία ὸ βλασφυμία, κα ἡ ὅσαι Ἰοιαὖπι, τῇ ϑυρϑΐδους ὅθν᾽ οὗτω τῷ ἔχε- 

ϑυμιητυοῦ πορνεία, αἰκαϑειρσία, πλεονεξία." ἘΣ ἀπτῷ γενεῶν ἐραΐνϑ,. ὑσωμῆχο ων 

ὡασερ ὀκᾷ τίωυ χρχυγέω «αξήλοῦν ὀγημα. οὖσαν τὴς ὀργῆς, ὅτω γώ τω ̓αλφλογα Ἃ εὐ- 

τρωπελίον ὅν μα οὐσαν τῆς πορνείας. 

4 Καὶ αἰορξότης γα, φησι, μωρφλογία, βὐπαπελία, ᾧ οὖκ ὀμήκοντα, γλὰ 
44 μᾶλλον εὐησράξια, Μὴ Εἴπῃς αἰφεῖα μηδ αἰορρα, μιηδὲ πραξῃρ, ὲ χσιφασθ ἐσεὶς 

τίω φΦλθ.α, μηδὲ ἐ ὁνομῥαζέοϑω, φησιν, ον ὑμέν' ̓πατέςι, μηδ μον μηδὲ Φαρέοϑω: ἠδ» 

ἐ Κορανθίοις γφαΦωνίλονν᾽ Ολως ζήμων ο ὑμῖν πορνείᾳ " τυτέι, πϑρτις καϑαρνὶ 

Ἅρεϑι. Φ Ἂν λόρρι, ἣῬ ὌΔΑΥΜΙ; ΓΧ Θἦσιν ὁδοί. Εἰζα ῦ ψὰ μὴ ᾿ δύξῃ φΦομπικῖς τιφ ἐϊ χα 

βαρις, χαὶ εὐτραπελία! ὀκκοαήων, ἐπήγαγε αὶ τέμ αἰτίδω, Ἐτπων, ἴα ἀκ. μὴ αὐήκϑιτω, 
4. Ω συν πρεὺς ἡμαξ, Φησιν. λὰ μάλλον οὐραρεία. ὠφελᾷ Φ- ̓ ἄφεῖον Εἰπφ; ; 

γέλωτα ὀκίνησαις μόνον. Εἰπε μοι, ὁ σκυτοτόμος ἰργάσεσε! | “ιποτὲ ΚΕ Οὔκ ὀμηκόντων 

Εἰς τίω αἰστ τέχνηι ̓ατήσατα τοιού γον ὃ ὀργϑμον; οὐδαχιθὲ. ζῳᾳ ̓ ὸ σέκ ω; χορεία δυο 

πὐόδῥφοήμας. 
Μηδεὶς ἐφ λόγος ρούς, δπὸ απὸ γὃ τῷ διρηρ δ ὶ Εἰς. ἀτόποις καταπίηηομϑν. 

αἰσλθνιο 

“τ ς 
χϑρὸὺ . 

ἅ. Κορ. ι. - 

υ ΘΚ ΟΝ 



Πρ αξ κιλα. 

ς. Χο. Μ“Ὶ 

ἐκο.. δ Φ 

Ἰωαν ρΧ᾿ 

ΜΝ μ φ κα. 

ἡυχ ᾿  βλυμον, "λθαπεαθωκῆνν ᾿ αὑτὴ ὃ ὑζρεις πολλάκις ὦδης, καὶ υ πολόμυς ποιῇ, τὶ 40 
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Δἰσλύσιως ὁ ὀῆρων καιρὸς, λα πένϑοις, ϑλίψεων καὶ ὼὸ ὀδυρμόν᾽ συ ἢ εὐτεαπελέυη; ΣΦ αν 

ϑλητὴς εἰς ὦ φαίδίϑν ἐσελϑων,ὶ τίω αἰγωνίὸρ ἀφεὶς τίω «τοὺ ᾧ δὐτίδικον, ἰφεῖα φλιήξ ἐ- 

ταὶ} ἐφέτοικεν ὁ ὁ δζμξολος, «ξιρχο) ὠρυόνϑμος τῷ αρπάσοι, πὐμζᾳ κυᾷ καὶ ἢ παγτὰ φρέφωι 
χν τὴ τὴς σὴς κφαλῆρ,ὶ μη χϑράται τῆς χαλιῶς σι ὀχβαλῷ,τείζει δν ὁ ἀδόνζαι, βρυχά ται, 

πὺρ σγᾷκὺ κῦ τῆς σωτηφίας τῆς σης᾽ συ ; κοί ϑησαι ἀφεῖα λέγων ἡ μωρρδογῶν, καὶ τὶ μὴ ανή- Ε] 

κογτα φϑεήορϑμος; σύχοιω " χαλούς αὐτὰ τὐξελνέοϑαι δυουήση. παίζομϑμ, αἱ αἰγαπητο. 

βούλα μαϑῷ τῆν ἃ «ἰγίων τίω αἱ φγωγάω ῥάκους Παύλυ λώρρντορ" Τοκετίλυ νύκτα χα) 
ἡμέρριν Οὐχ ὀποιυσείμδευ μΖ' δοικρύων νουϑα δ ἃ γα ὄκοιφον ὑμῖν, Εἰ να Μιλησίων 
αὶ Ἐφεσίων τοστυύτῃ ἐχρήσαι» ἀπουδῇ, οὐχὶ ἀτεῖα λέγον, δλὰ Ω δακρύων τίω νεϑεσί- 
ἂν Θἰσφέρων, ἡ ἰϑὶ δ μ ἄλλων Εἴνοι χ αὐ; ἀχουε ὃ ὁ Κορλνθίοις {ἰ Φησιν᾽ Ἐκ πολλῆς ἴο 
ϑλίψεως καὶ ὁ ((μυοχὶς καρδιίας ἔγφαψαν ὑμῖν δΧαὶ πολλών δειχρύων. ὦ πάλι, Τίς ἀοϑεν, 

ὦ Οὐδ αἰοϑενῶῖ, ις σκανδοιλίζεται, κα Ὁ οὐκ ἐγὼ ὑπυροῦμαι: ; ἄκου ἢ αἰνταϊ δλαλχοῦ λέ- 
“»ντος, ἢ καθ᾽ ἐχοίς ἡμέραν Εἰπεῖν, ὀζελϑῷ ἐκ τῷ κόσμου ἐληϑυμοιώτορ' Καὶ ̓» 

ἡμᾷς ὩΣ ὁντῆς ὦ τῶ σκήνει, τεναζορϑυ, σύ ̓γ)άς ὲ παίζεις; ; πολέμιν χαιοϑς, ὦ σὺ αἱ 

χορθυόντων μεπαχφείζῃ; ; ἐχ ὁρᾷς Ὁ πολεμοιυτων (αὶ «ξύσωπα, πῶς Εἰσι σχυϑεν πα, 1 

πῶς (μωηγμώα: : ὀφρώς γβ αἷς ἀδοις φοζερᾳ, καὶ Χ, φρίκης γέμει. ὁρᾷς ὄμμα αὐὐφηρὸν ̓ 

καρδίαν διεῖη γγραϑύν κα Χ πηδᾷ κα αὶ ἀλλογδμζω, (ἰμυηρμαϑνοννβ νϑν τρέμιοντοι ὸ αἰ, γιωύντα᾽ πολ- 

λω ᾿ Δὐταξίλυ,πολλίω τίω εὐρυβιμίλυ,πολλζων ἢ Ἐσιγάθο οὐ τοῖς φρατοπέδοι; Ἢ λέγω, ὦσε 
αἰαρὺ βῆμα μὴ ̓ ἐπῷ, δλλα μηδὲ  ασλιως φθέγξαρᾷ, εἰ νὰ αρὸς αἰαϑητοις ἔχοντες πο- 
λεμίες ὀκῴοι, καὶ ἡ συν »ὐπὸ λόγων βλαπηόαϑμοι, τισοιστῃ κέχοίωυ) σι, σύ, ο ἜΝ ω λί- 20 

319 ἔχων δ πόλεμον, ἢ ὼ ὃ πλέον ὅ ὅ πολέμιν, ὅτὸ σοὶ Ὁ δ μιέρ99 ἐᾷς γυμνὸν: :ἢ αἰγνοεῖς, ὅτι τὰ 

“πλείογα, οἢ τεῦ; ὑχιθυλθυόμιϑα: παίζεις αὶ ἡ πτυφάς, ᾧ ἀςεῖα λέγής, καὶ γέλωτα κεν, ἡ 

συνδν κγῇ ὃ τάγμα; πόσοι! ὐπὸ α φφολογιον ὑππορκίαι, πύσαι βλοζαι, πῦσοι αἰαχρο-- »κ ἀρείων 

λογίαμδυνν᾽ ὅ ἰζιωτα ὅς, « αἰφεία ἰφησιν δλλ ἀκυο ὁτί παᾷ, θυτραπελίον δξέξαλε. πολέ- 

μϑ χαιθϑον γε ο μιαιχμ, ἀγρυπνίας ὐ Φυλακῆς, ὁπλίσεως ἃ αὐθατάξεως. συσϑνα τύπον 5 

οὐζαιύλεο ὁηῷ γέλωτος δῤ ἔχοι χαιοῦς ᾿ ἐδ “Ὁ κόσμου οὗ, "δην. ἀΐκουσον τῷ ὃ Χειροῦ 

λέλϑντορ᾽ Ο κόσμος ̓χορήσεται, ὑμᾷς 5 λυπηϑήστοϑε: ὁ Χριςος ἐφαυρώϑη 80: ῳ σαὶ 
χαχαὶ σὺ δ᾽ γελᾷς; ὀκφιορέ ῥαπίϑη, πσαῦτα ἵπαϑε αι 4, τίω (ὼ συμφορϑὶν ὃ ῷ 
κατα λαθόντα σε χά δνα. σὺ ὃ πυφαξ; ᾿ πῶς οὐ μῴδλον αὐτὸν φβοξιωεις: ; ΤΩΝ ἐπειδὴ 
τισίν αἰδρφορϑν ὁ 9η ὃ ποξΆγμα δοκεῖ, ὃ ο δυσφυλακπόν ὅφι, φέρε, ΚΟ 5  κἰδὶ τότα 39 

, ἰαλῳϑώμδν, "ὃ νόσον 68] κρικὸν διδούξουτι;. ὰ ̓  σῦν τὸ 9 αἰ σΟὐλκε ἐρλϑν ϊ, ΩΝ ποιῷ Ἵ. Ἀεὶ’ Ἢ 

Γι 7 αἰδζαφόρων κατα ον. «οεϑτον δὼ εἰ υ ἀδζαφορον εὖ, Οὐδ οὕτως ἐγφίου ξωμάν, 
τ καταφρρνῷ, Εἰδῦτα ὅ ὅτι ω μιιγαῖλα, Ὡστο τῦτο τίκτεται χαχᾳ ᾧ αὐξε:)ὰ ἡ Εἷς πορ- 

νίᾳῳ πλύτᾷ πολλάκχις, στι 8 συν αἰδίρφορόν ἴξιν, ὠχᾷ »» δῆλον. ἰδωρϑμ ὅδ πόθεν 

. εἰκ]ε) μᾶδλον ὃ Ἀ ἰϑωμδν ὁποῖον 40) δεῖ ὧς γον. ἥμεροι, τρᾷον, πενλοιῶῦτα, οϑρίυοιῶς 23 

σα τεθλιμμδέον. ὁ τοίγιρο ᾳ ϑὐπωπελῷ λέγων, οὐχ ἀγεορ᾽ κἀν ἑλλζωὴ ̓  χαταγέλθφος 

ο ὁ τοϊούτος. ποῖ ὡὑν τῇ σκζυῇ ζωτα ἐφᾷ χαι μόγοιρ. ὀνϑα αἰρχούτη » χᾷ ἢ εὐτραπελία" 

ἔϑαι γέλως ἀχσιο»!, ὀχῷᾷ ἡ εὐτραπολία, ἄχϑυς τῷ αρφητα λώϑιτορ " ᾿Δουλεύσειτε 
τ Κυείῳ οἰ ῳὔ φόρῳ, ἀ δ γαλλιάὃε αὑτῷ ῳ ζὥϑμω. ἢ εὐτζαπελία μοι λφκἑὺ “ποιᾷ πίω μά 

γ'αὐαη!οῖ 

δὲ Ὅλως οὐχὶ ὧν αἰδρασι γέλρνας ; Οὐκοιώ , χρυτείργγησον ζ τῷ νηπίου. ᾿ϑιηα 'ὥ “ οἰκέ- γ ὅλου 

τίου (ἦὸ σὸν ὡ ἀγϑρᾷ οὐκ ἀξιοῖς Εἰπῷ δι" αἰσυμφίρων" σὺ ἢ τν ἡ Θεοῦ λέγων οἰκέ-- 
τὴς εἰ ,ὦ ἀγορᾷ αἰφεία φλζγίῃ; ἀγαπητὸν τέων νήφουσαν ψυχέω μ᾽ κλαπῆναι "τίω Ὁ 

ον Διἰδκεχυμδμίω τί τίς οὐχ αἱρήσει; α αὑτὴ ἑαυτῇ ἢ αὐθιηβ βήσετο, ὲ ου ὐ δεήσει.) Ὁ τν Ὁ δζμςύλυ ἔχη 

Ουυλῆς 

Φ 
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ζουλῆς ᾧ ἐ πηρείαρ, να ὃ ὑμάϑῃν, ὕξρι ὸ ἐὐ' πιώομα. βύπράπελος λέστοι, ὁ ποικίλος, 
. ᾿ πϑρτοδοιπὸς, ὁ ὠςξατος, ὁ εὐκϑλος, ὁ πόρτα γινόνϑμος. τῶν ὃ ποῤρῶ δὌ τὴ τῆ πέτρᾳ, διαλϑυ- 

ὄντων, ζαχίως τρέπε.) ὁ τοιούτος, χα μεθα... δ Ν᾽ αὐτὸν ᾧ οαὔμα, καὶ βῆμα, καὶ γέλω- 

ζᾳ, ῥβαϑινι, καὶ πόβνα κἰμβειίοϑει, ἡ σκωμμαζῳ ὃ ὃ Ἐχπνοᾷ, κω ῷ τοϊούτον. δά γὰ 

φ αὐτώ χα; κά τυτῦ. ποῤῥω 3 τῦνρ φριειϑυοί, ὃ κωμῳδᾷ, κα) α!αΐγκη ῷ εὐτραπελδυὸ- 

᾿ ζοὰ μδιονέ ἐῶρας δμαδ δέχεοϑαι «ϑιῆας ̓ (χὰ Εἰκῇ σκωτήορδμων, " τ αϑρώσιν, αἱ 1] δὐπόντερ 

αἰχρύσωσιν. Εἰ (αλὸν Φ πράγμα, τί τοῖς μίμοις ἀφίεἷ); ̓ μέμς γίνη ̓ χα οὐδ αἰχοιύῃ; 

αἰϑὶ τί ταῖς ἐλόυλέραις ὑεδίν οι Ἰλεοςέπετε τοῦ ποιφν; οὐχὲ πϑους φ)εϑεα ἀσεμινου, “! 
οὐ σωφ νος ὃ ἀσξάσμα: ; μεεγαίλᾳ, καχο ὧἡ ψυχῇ εὐτραπαλδυουϑμη οἰκῇ, με γα λη δζο- 

χ. ἰξύκ ται, τὸ χυσρ. ται ἐρημία. κόχηνον "αυρμομία, σεσαι, 3.653} ἡ ἡ οἰκοδομὴ, ὁφόζος “ἴδοι, εὐλα- 

μια αἰπύ. γλαίοσομ ἔχεις, οὐχ να ἕτερον κωμῳδησγες,αὐλνν ἢ ἵνα εὖ σῃφῷ Θεῷ. δ 

χισαυδδά- ὁρᾶς τος λέγρρϑίους γελώτοποιοις, τος “κόρδειχας οὗτοί [εἰνῷ τ κκελοι ὀξοείνα.- 

ΜΗ σε, «ϑακαλώ, τὺ ὑμετέρων ψυχῶν τίω ἀ αἰ νζωτίω ρ Ὀχσίτων ῶ «εἷς 

"μα, μέν, 2 χηφῶν, γωυαρδν πορνεΐν, πὸ ποῤρω ψχς ἐλάῤέρρς, πύῤῥω εὐλρούς, καὶ δου-: 

ι5 λὼν πόρρω. εἰἴὰρά ἀπιμορ, τι τίς αἰδκξος, ὧν κα εὐτράπελος. πολλοῖς: ἢ «αἱ Ῥρετὴ ὡ 
ἐπερνε' « ἐῇ δοκεῖ. καὶ τῶ πίθοις ἀ ξιον. ὡατερ' ἡὶ ἔλίθυμία ἐν - χά πορνεία Ὁ ΑΜ εἰ) σους ' ἐμέ χ μρι Εἰς πορ 

πυρὶ ἢ γείαν ἀξωχειλει, οὗ οὐτῶ καὶ ΧᾺ εὐτραπτελϑν; Θεγοι δῇ δοκεῖ σὴν δὲ τῦτα ἄχαρα μάλ- 

ἀώνθ, “,»". ἄκϑυς γὸ τῇ τῆς γραφῆς λεγϑύσης" Προ9 βεντῆς καιζαασευδει αἰζραπή, τ, τσο9 αγ- χρριλθιδι 

λα τηροὺ ᾿ππεϑελεῦσα.) ΧΟ ον δὲ τῷ εὐτραπέλου ἀλαμθῥιντότιον. ὥςε οὐ ̓ χῶῤι- 
20 τὸς αἰτιϊγέ ει ὦ φύμαι, αλλ ὀδιώης. ἀζοείσωμδν τῶ ὃ ἔλος μ" πραπεζών. Εἰσὶ δὲ 

πννες, οἱ κα τὸς πώηζας τῦτο διδοισχϑέσι, ὦ ὦ τῆς αἰτοπίας τὸς ὦ ϑλίψεσιν εὐτφαπελεύμ 

εϑαι ποιοῦσι; ποῦ γὸ σόν ἔς! τῦτο δ᾽ νίσημα λοιπὸν ἤθη χὶ ὦ» τῇ ὠκκλησίᾳ, Εἰσικται, 
"δι ἜΗΙ γραφῶν ἡψαν. Εἴπω τι ἕα δείξω τίω ὑαβώλιω Ῥιασδ, ; αἰ αἰαγουο μα 
, πλω δυλ᾽ ὅμως ἔρω. βούλομαι γδ δεῖξαι. οἵ Φέλιλϑε τὸ κακὸν, ἵνα, μκὴ δόξω μι- 

ἃς τρολργεῖν, » ὁ αἶὶ μικρο τίνος ὑμὶν αἱ φαλέγεοϑα,, να κῷ οὕτως ἀντ φῆσοι! διωηϑωΐ τὴ τὴς 

πλόμης ὑμας. “ἡ μή με τίς οἰέεϑω πλαΐηειν, Δ ἅπερ ἤκουσει ἐρω, ἐτυχέ ἐς ὧν δα 

ιν ὕπχίγνωσει μέγα Φερνοωύτων ἡ οἶδα ἅ' γέλωτα κινήσω, πλίω δον ὁμῶς ἐρα' 

καὶ πὸ πίνακος κυ δα τολύτος,ἐ ἐλεγα᾽ δράξαϑε πουδὲα, μήποτε ὀργιοϑοῃ Ολία, ἡ πα.. 

λη ἐτεροί [ φασιν" οὐαμα σφι ἀαμμώνα, , Ὁ ὺ τ μη ̓ ἔχοντι σε. ὁ πολλὰ τοιαῦτω ἄτοπα ἡ ἄνπται- . 

40 “ππλία ἐπτισνγα ὃν, ὦ ὡς ὁτὸμ λέγωσιν" αὶ οὔκ ἔς! Ἄρεσις εκ " Κ τῶτο λῶω το " αἰσεροῖ ἤδοις 

διικψύων τίω ἀτοπίδν. γὴν ἡ» ὁ ἐρήμν, θὐλᾳξείας ζωτ ΟὟ, ῥήματα. ἀρ οὐχ σχη- 

γῆών ἄξια ζωτα; Ρ πολλὰ οἰπὸ-τύτων κὸ ἐτερρι ζριαυτα λέγριϑμα, δὗρρι ὡς ἀν. δ). 
Χαλώ, πϑῤτοῦεν τῷ ἐϊξοοίσαντες ὃ ἔθος, ὠκῷια φλιηωμενει, ἃ ἡμῖν αρμόῆει" ἡ μὴ ῳ 

ἅγια σύμαται ἿὟνἝΝ ἀτίμωνκαι αἰχεραν φϑεγίξοϑω ῥ ῥήματα. ὡς γ»ὰ βέετογα διχᾳιοσιωύῃ 

34 ὁ Δὐομεί. ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ “δὶς σχϑτος; : ἀγαπητὸ Ὁ πτλύτων ΤἿν" α ἀτύπων ἑαυδὼ 

»'μήπιγ Ὀὐποφησσινζας, δυωνϑίεσαι }} ἐπηγίν ἐλιϑδῥων τύχειν ᾿ αγαϑών, " μμήτιγα τοστεῦτα ἔχισυρ»- 

υϑμοις, χα! ὃ ) ἀκριξὲς τῇ τῆς οἰ ϑνοίας αἰ 6 Ὑν" τοσούτων λυμαμνορῦῥοις. ἢ )ὰ εὐτραπε- 

λδυόμϑιος, ,χα Χη,9 699 ἔςαι (αχίως ὁ δέχακηγϑοϑεν αὶ χα! μυφία ἑαυτῶ Ἐχισωρεύει ἕτεροι 

χαχαῖ. ζωτα δὴ ἥ ζα δυο τῆς ἡυχις Εἴδ᾽ ῥυθμίσαντε, χφι ᾿ χὐσανξεύξαντες ῷ λο.. 

40 γισμῷ, χαλαπερ ἵπττες εὐζωυίους, τίου τὸ ἔιϑυμίαν σ ὶ ᾧ ϑυμόν, οὕτως Ἰπιφήσωμδν ᾧῷ 

νοῦ υΐοχον, ἢ ἕω χαὶ ὦ βραθῴον λοίξω »ϑυ τὴς ὀϑὼ ρυϊσεωρ,οὺ ὑ Ἄροιτο πϑοίος ἡμας ἔχι- 

τυχεῖν οὖ ̓"Χαςῷ ᾧ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡρθν. 
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Ῥωμ. φι κα, 

8: ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

Λογιη, 5" ΤΟΥ͂ΤΟ ΓΑΡ ἼΣΤΕ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΕΣ, ΟἿ κέν 
γτεὶς πῦρνος, ἠάκαϑαρτος, ἡ στλυογόκΊης, ὃς α1ν Εἰὐἰδωλολάτοης, Οὐκ ἔχει 

κληρϑνομίδν οὖν τῇ βασιλεία τὸ Χοαφού καὶ Θεού, 6 Μηδεὶς ὑμας ἀπα- 
σάτω κενοῖς λόχϑις. ὁζρ ζῶτα γὰρ ἐρχεται καὶ ὀργὴ τὸ Θεοῦ ἐχὶ τὸς οι τῆς, 
αἰπφθοίας. ν 

»ΦΑΣ λρυ, ὡς ἔοικέ, ὄνες χαὶ ἘΧῚ ΟΜ ἀγδϑλϑιων Ὗ[ΨὌἼἋἝἡ μοετέρων (Ὁ αὶ χεῖ- 
Ἂν» οφς κλύοντες τὸ λαοῦ, καὶ ὦ οἱδοκὶ τ, ἱεδεκνλ Εἰἰρημϑῥον Εἰς 

πΕΪ ἐβ᾽9ν ἀλγοντες, μάλλον δὲ (ῳ Τ᾽ ψδυδοσοοφη ΝΜ ποιοιῶτες, (Ὁ το 
' δρακὸς κριϑαδν ὠκφαυλίζοντος ᾧῷ Θεὸν εγώπιον τῷ λαοῦ ἀχτῶ" 

ἔνα ὃ δὴ χαὶ νεώ δῖ μίφι οὰ ἤψων γίπδοϑαι!. ὅτὸμ δῶν. Εἴπωρϑῳ, 

Ψ τ ὅτι ὁ μωρϑν καλέσας (ὃ ἀδελφὸν Εἰς γέενναν αὖ “), ὠλλοι 
φασί" ναὶ, ὁ μωρϑὲ και λέσαις (δ ἀδελφὸν εἰς γέριναν αἰ τῆ χε) " οὐχί, φησι. χα ὁτὸμ Εἴπω- 

μϑυ, ὅτι ὁ πλεονέκϊης Εἰδωλολάτρης ὅ6 1, καὶ τοῦτο πάλιν ὀκφαυλίξοισι, λέγοντες αἰπῷ- τς 

Φυλῆς ἘΠ) ὃ "ῥῆρια' κὶ πίσας οὑτω (ας οὐτολας' Ζξευτελίζοισι, τούτως ὧν αἰννῆόμϑρος ὁ μα- ναράι 
χϑίρλος Παῦλος, χαὶ τότε ἔχραφεν ἘΦεσῖοις, οὕτω λέγων "πϑτο ΣΨ' ἰξε “ιγωσχόντες, ὁ7| δα 

στᾶς πόρνας, δ αἰκοίθειρτος, ἢ στλ θογέκῆης, ὅς ὅ91ν ς ἰδωλολάτεης, Οέκ ἔχει κλιρϑνομίαν 

οὗ τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χοιφοὺ ἡ Θεοῦ. (Εἶτα ἐπάτει, μηδεὶς ὑμαξ ἀπατάτω κενοῖς λόγϑις. 
κανοί Ε ἰσιν οὗτοι (ὦ λόχϑι, (Ὁ τα ῥς χαιοϑν χϑέν ἔχοντες, ἡ οὐδωριῶς Ὁ ΤΡ ἔργων δὲι- 10 

. ᾽ ᾿Ὶ -" ᾿ 

κγύμϑμοι, ἀπάτη γὸ τὸ πσράγμα ὅθι. : ᾿ 
Χ. ἦτ “Δια " ζωῶτα ἐρχέτωι ἡ ὀργή τὸ Θεοῦ πὶ ὧν! ἐοις' τῆς ὠπειϑείας. 

Δια' τίω πορνεῖλυ, φησὶ; τα, τίου" πλεονεξίαν; δζμ τίω ἀκχαϑιουρσίν, ἥ ὁ χα ζῶ. 

τα ἡ αἱ 9 ᾿ἀπατίωυ, ΤῈ Εἰσιν ὠπατεώνες. ρος ἀπειθείας, ῷσ σφόδρα ἀπειθεῖς, 
ὧν αὐτῷ ἀἰπεϑοιώζς καλς 25 

7 Μὴ δὼ γίνεοϑε συμμέτοηϑι εὐ. 
8 Ητεγῤποτε σχϑτος, νεῦ ὃ φως οὐ Κυρίῳ.᾿ Ονᾳ πῶς (ἡωετῶς ποϑϑέτοοψει 

Ὥοῦτον Στὸ τῷ Χολςοῦ, ὅτι ἀγαπᾶτε δλλήλυς, ὶ μηδένα αἰδικῴτε᾽ Εἶτω πάλιν ἐπὸ τῆς 

κολϑσιως καὶ τῆς γούνης, ἧτο ὙΣ Ρ ποτε σχϑτος, Φησὴ, νι ὃ φαΐς ὧν Κυρίῳ. ὅπερ λέϊτι χαὶ 
ὦ τῇ πϑϑς Ῥωμαίοις Ἐχιφολη" Τα ὀξζυ κουρπὸν Εἶχεν τότε, ἐφ᾿ οἷς τῶ ἐποιαοωδεοε ;39 
ὁ αὐαμεμγήσκει ανεδν" τὴς πυοοπέοας κακίας “τατές!ν,ονγόησαντες τὶ ἧτέ ποτε ὑμάς, ᾧ πί 
γεχϑνατε γιοῦ, μοὶ ὑπαλιδρομῆτε “τοῦς τίιυ τοδϑτέραν χακίαν, μηδὲ ὡυξρίζητε τοῦ "κ- πάλιν 
Θεοῦ τἰω γδβι. ἧτέ ποτὲ σχϑτος, νι 2 Φαὶς εν Κυρίῳ, οὐκ υἰπὸ τῆς ὑμετέροις, φΦη- γήμετι 

σὶγ, ὄρετες, ὄλλαὶ αἰ9 τῆς τὸ Θεοῦ ρριτος τῦτο ὑμῖν ὡπυ ρξε᾽ τυτές!, καὶ ὑμῆς Ὁ αἰν- 
ἫἊὋ ἄξιοι ἧτο ποτε, δλλ᾽ Οἐκέτι. Ως τέκνα τοίνωυ φωτὸς αἴδεπατέτι. λ5 

ΤΙΣ Δ τέκνα, φωτὸς, ἐπαγή ἑξῆς. 
φΟ Ν᾽) καρπὸς τῷ πρθύματος «ἦν πασῃη δινα!οσιούῃ, χαὶ αἰγαθωσιωη » Χᾳ) «- 

ληϑοία, 

1ο Δοκχιμμαίζοντες ΠΙΣῚ βωβεςον τῷ Κυοίῳ. Βν παῖσῃ, Φυσὶν, αἰγαϑωσιώη . 

τῶν ποὺς ὥν ὀργιξουϑμοις, “ϑός ϑῳ πικρϑες ἮΝ ὼ δικαιοσιών, πὗτο “σοῦς τὸς “Ἄεο-- 49 

γεκτοιυζς. ἡ αληϑοίᾳ. τῶτο πτθϑς τίω ϑυδν ἡϑονίευ', οὐκ ὠκῷα ὦ ΕἾπόν, φησιν, 
λα τὰ ὡγαντία. οὖ πασῃ. πουτές! κουρπὸν. διᾷ πγϑυματικὸν Τχτδείκψυοϑει ἐν πάᾶ-- 

σι. δοχιμάφογτες τί 81 Ὁ ϑϑωρεςον τῳ Κυείῳ. ὠφφι παιδικῆς ὠκήγα Ὁ. ἀνοίας χαὶ 
οὐτελοις. 

αι Καὶ 



“ἰτὰ 
ἐλέει 

αἵ β- 
μέ, 

ΕΦΈΕΣ. ἘΠῚΣ Τ. Λυγὶ "". 821 χες ε, 
11 Καὶ μη συγκϑινωνᾷτέ , Φησί, τοῖς ἔρηϑις τοῖς ἀκωρποις τῷ σχϑτοις ̓ μάλλον ἋΣ 

χὶ ἐλέγχετε . 

1:ζν Τα "» κρυφῇ γινόνϑμα αἰ Ὡ΄ αὐἷἷνῪ ναϑογφον ὅφ1 αὶ λέγη, 

13 Τα ὃ πϑρζᾳ ἐλεγχόμϑνα αἱ ποῦ τὸ φωτὸς φάνερϑόται. 
4. Ἐϊπον, ὅτι φοίς ἐξε. Ὁ καὶ φοῖς ἐλόγχᾳ ζω ὦ σκότει γυόμδνα, ὧφε αὐ ἦτε ὑμᾷς, φη- 

σιν, ογαυβέτοι καὶ θαυ μαφοὶ, λαιϑῷ οὐ δυωυήσυνται (ὦ) πονηροί. κριϑούπερ Ὁ λύχνου κειμέ-: 

νου "“πόμτες Φωτιξονται ὁ" λῃφῆς οὔκ αἱ ἐπεισέλϑοι" οὕτω, τῷ φωτὸς ὑμδμ᾽ λαμιποντες, 

αἱλώσονται (ὦ) πονηροὶ ἐλεγηθώϑροι. ἀκ διελέγχαν διᾷ. “πῶς δξών φησι, Μὲ κρίνοτε ἡα, Ματῆξα. 
μόκριδητε: ἐλέγχεν Εἶπεν, ἐ καταχοίνειν, τι τές!, πευδαύειν. καὶ με κρίνετε, ἥα μὴ κρι- 

ιο 9ῆτι, οἴδ τὴ" ἐλαχίφω αἰ μδοτη μῶν Εἶπον. ἀμέλει αὶ ἐπήγαιε, Τί βλέπεις δ κωρ- Ματϑ.ζ.γ. 
Φος δὼ τῳ οφθειλμῶ τῷ αἰδελφού σου, τίων ἣ ῳ τω σῴφοφϑαλμῷ δυκὲγ χχτθμοῖς ,ὃ 

λέγη τοιού τον ὅφην", ὥασερ ζὶ τραῦμα ἕως ἐβ ἐμιφωλδθη καλυτό)ονϑρον αὔωϑεν, καῇ ἰδ 
βάϑοις τρέχη, σε μιᾶς ὭἸπολαύει ΤῊΦ Ἐχιμολείας" ὅτω καὶ ἀῥδϑτίω, ἕως ὥ ἐὺ κρύπῆν.-- 

ται, κοιϑοίπερ οὖν σχότῳ (Ὁ ἀδείας τολ μᾶτω πολλῆς᾽ ἐπειδλμ δ Φλυερωϑῇ, φως ὑ- 
15 χὶ αὑτὴ καὶ ἀρϑοτία (πῶς γ 6) δνλ᾽ ὁ ἐργασαρϑμος. στὸμ γὸ Εἰς μέσον ὠνεχϑῇ, ὑτὸμνο-. 

ϑῳτηϑη,ὁτὸμ μετλμοήση, “τὸν αἰ Φέσνως τύχη, ἐγὶ ἔξεχαϑαρας ἀντεῖ ὃ σκότος ; ἐχὶ τότε ἐν 
ϑεραπδυσας ἀὐυτο ἃ τραῦμα : ἐχί τίω αἀκαυρπίων ὄξεκα,λέσω ἀσϑϑς καρ πον; ἢ τούτὸ φη.- 
σιν, ἢ οὐκᾷνο, ὅτι ὁ (ὦ ὑμότερος θίος φανερὸς ὧν, Φωύς ὕθιν᾽ σγοὶλὶς γὸ (ὃ ὠληαῆον κρύῆω 
βίον. ταὶ ὃ κρυπήομϑμα, δ! α' ὦ ἐσχοτίαϑτι κρύτωήεται. ον 

22 14 Δι λέγ, ἐγειραι ὁκαϑόδων, ὁ ὀμάςα ἐκ τὰ" νεκρῶν, κα Ἐχιφαύσει σοι ὁ Χολ- 

φύς, Καοδύδοντα αὶ νεκοϑν, (Ὁ) ὧν αἰμδοτίαις φησί, καὶ γὸ δυσωδίας πνῷ, ὡς ὁ νεκρὸς, 
καὶ αϑενέργητος ὅ81ν, ὡς ὁ κα ϑθύδων, ἡ συυὲν ὀρ, ὡς ὠκᾷνος, δλλ᾽ δνειρώθει ᾧ φλυτκξενει. 
ὦ ὥ' ξλυψαύσεις φασὶ τὸ Χεοιφού᾽" (ὦ ὃ, ἔχιφαυσει σοι ὁ ΧΧραφὺς᾽ μάλλον ὃ τῷη Ἐς!, 

Σπυρηθιτῆς α μδοτίας, ἢ δυνήσῃ (δ) Χολφὸν δεν. Ο Ὁ τὸ φαῦλᾳ οράοσων, μισεῖ ὃ 1φϑαννγικ, 
15 φώς, οὐκ ἔρχεται «ποὺς ὃ φως" ὁ ούιω μὴ πτραἤων, ἔρχεται. δλλ᾽ οὐ ἰδὲ ὅν ἁ.- 

πίςων τῷ: μόνον φησί, πολλοὶ γ» Μ Ἕπιςῶν, οοὶν ἡηον ὝΨ αἰπίςων, τὴς χοικίας ἔχονται, 
Εἰσὶ, δὲ ὁ πολλῷ μάλλον. δἰ 9 ὁ πρὺς τύτυς ὀνωγχῴον ΕΟ ἐπεῖν,δγειρμι χα ϑύδωι, χα 
ὁϑαΐςα ἐκ Μ νεκρων, ἡ Ὀγχιφοαύσει σοι ὁ ΣΧ ολοὺς τσοθς τύτος αρῤμόζει ἢ τούτο ΕἰπεῖνΟ Ματικόλό, 
Θεὸς οὐχ ἐς!ν νεχρών, δόλα' ζώντων. Εἰ τοίγιου Οὔκ, ἔς! νεκραδι , ἔησωμδν. «νὴ ἡ 

20 ,ἰχβοολίω ἐδ) φασι Ὁ, ὁ πλεονέκτης Εἰδωλολοίτοης ὅθῖν. Ολλ᾽ Οέκ ἔρον απροολὴς ὃ 
ῥϑκίᾳ, αἰλλαὶ ἀληϑείας. πῶς ᾿ πἶνι ζῴῳ Ὁ 7) ἀφίςαται Ὅσο τ Θεού ὁ στλιεογέκ της, ἐκϑύν- 

ϑΐπορ ὁ Εἰδωλολατοης. ἵνα μη νομίσῃς ἀσλαῖς " Εἦρῆαϑαι, ἐἰπύφεισίς 591 τοῦ ρας: 
ζοῦ λέγρυσοι "Οὐ δυωδαοϑε Θεῷ δουλεύειν, ἡ μαμμωινά. ὡ μαμμωνά δουλεύοντες, δξᾷ. ματθ.ς.»», 

(γον ἑαυίδυ; τῆς τῷ Θεοῦ δουλείας" (ὦ ὃ. ̓Φρνησείϑροι ἀντ τίω ϑεασονείδν, ὼ »ϑφυσῷ 
33 δουλεύοντες αψύχω, εὐϑαλον οι Ε ἰδωλολούτοω Εἰσί. ἀλλ᾽ Οὐκ ἐποίησα, φησιν, Εἴρω- 

λον, συ δ ἐσησα βωμὸν, Οὐδ χατόθυσα πδόθατα, ΟΣ οὰ οἶνον ἐπέασήσα, αλλ Εἰς ἐκκλῳῃ.-. 

σίὰν Εἰσθλϑον, κὶ χεῖρας αἰδτοιγά ᾧῷ μονοδμεῖ τοῦ Θεοῦ παιδὶ, ἢ μωυςηφίων μετέγω, ὦ εὐ. 
γὰς κοινωνοῦ, ἡ ΥΜ ἄλλων ἀπόῥτων, ὧν ἀσϑλσῆκε λράξίανον. πὼς δξζυ, φησιν, ΞἾδωλᾳ 

πορϑσκιωαῖι τοῦτο (ὦ δίωυ ὠδ κὶ τό ϑαυ μαςότατίν ἔβην, οἷι πεῖραν λαθὼν καὶ γευσείμϑμος τῆς 
49 φιλαν,ϑο»πίας τῷ Θεοῦ," ἰδὼν ὅτι, φηφὸς ὁ ἱΚ ύρλος, τὸν ὡς “γθηφον Εἴασοιε, τὸν ἢ ὠμὸν τύ-- 

βῶϑνον χατεδέξω, ὐ ποϑλασοιὴ δὴ ἀντ δουλεύειν, τῇ ἢ ἀληθείᾳ τῷ σκληρῷ ζυγώ κὸ χα- 

λεπῷ τὴς φιλαργνοίας σοι τον απ έδόμες. οὔπτω μ4! σὸν Εἶπας κουτύρθωμα, ἀλλα' ζᾳ' 

δῶρᾳ τοῦ δεασότυ. Εἰπὲ γὰρ μοι, οὐ ρακαλα, τον φραπιώτέίου πύϑεν κοἠνομᾶν ; ὑτὸν δὺρυ-- 

Φορὴ τὸν βασιλέα ᾧ ΓΝ αἰστυπρέφηται ὼ καιλῆται ἀντ ἢ ὅτὸρ τὰ ὠκείγου οὐ Φ69 "ῇ, ἐλ- 

᾿ ᾿ λοὶ 



Τεζεκὶ πο δ', 

8» ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

λα' πϑϑασοιῆτα (ὦ ἐὴ) μά ὀκών, ὁ ζῷ ἐκείνου ϑφροαπγάσει, ζα ὃ “ἣ“ι' πολεμίων πυρα!- 
μῥμιατω εἰρ4} εὐδηλον οι τὸν βασιλέα δορυφορών. δχρὲ τοῦτο ὼ χαλεπωτέρρις λάστως αἰ. 
ξιος ὁ τῆς τὸ βασιλέως δουλείας ἑαυτὸν ἰπορρῆξας, ᾧ τοῖς ἐμϑροῖς σσδοςεϑεοίς. ἡ σὺ τοίνεω 

ὑδοίζεις (ὃ) Θεὸ καϑοπερ Εἰδωλολατρης, οὐχ ἐνὶ φόματι τῳ σῷ, δλλα' μυφλοις τοῖς ἡ- 
ϑικηνϑῴοις. δυλ᾽ Εἰδωλολαίτρης, φησίν, σέκ ἔτιν. ὅτὸμ ἂν λέγωσιν (ὦ) ἑλλέωες,ὁ  ριφιλυὸς ὁ 
σπλλθογέκίης, τότε Οζι αὐτὸς μόγος ὑδριδει δὶ ὧν ποραῆμ, δλλὰ καὶ τὸς ἡδικημδύοις αἰαγ- 

χαζα πολλαχις τούτο λέγηι. Εἰ ὃ μη λέρρεσι, τοῦτο τῆς ὡκεἴγων ἐυλαθείας Δλογιφέον. ἢ 
'χ ὁροΐγϑυ ταὶ πυραγματα οὕτω γνόνϑρα 1 ὁ Εἰδωλολαίτοης, ἢ ἀδλο; ἢ οὐχὶ ἃ αὐτὸς 

πα ϑη ασδϑ( κιωεῖ πολλακις, μιν Ὃ παϑους κρῳν δή τι λέγω" ὅτὸρ Εἰπωρϑιυ,ὅτι Εἰδω- 
λα ασολσκιρυεῖ, οὔφησιν,αἰλλαὶ τίω Αφρρδί τίω, ἀλλα! ᾧ Αρίω. καὶ Εὐπωρϑυ, τίς ιο 

αὑτηὶ Αφροϑίτη ; (ὦ σεμνότερϑι αὐ ὉΠ}! φάσιν, ἡϑον. ἡ τίς ὁ Αρης; ὀϑυμός. οὕτω ἢ 
σύ ἢ μσμμωναῦ. ἐν ἄπωρϑρ, “ἰς ὁ μαμιιονᾶς τ ἡ πλεοιεξία, σὺ ζῳύτίω πρρϑσκιωυᾷς. 
οὐ πσρϑσκιιυώ, φησι. δζοῥ τί: ὅτι οὐ κιώμι πόλεις στωύτὸν; διλλ αἱ γι πολλῷ μάλλον πσϑόσκυ- 
ΠΕ ἔργων ἡ Ψ ποξαγαώτων᾽ αὐτὴ ἡ μείζων καὶ ασδλσκιώησις, καὶ ἵια μεῤ- 
9η0, ϑέα Ἐλὶ τῷ Θεού, τίνες μᾶλλον αὖ τὸν πυδϑσκιωυούσιν, (ὦ αἱστλ ἧς ἐξῶτες εἰν τῶς τσό9σ- ἢ ς 

εὐχαῖς, ἢ (ὦ ὃ ϑόλημα αὐτν ποιοιῶτες ; δυδηλον δι οὔτοι. οὕτω χαὶ (ὦ) ὁχὶ τῷ μαμι- 

μωνώ, ὦ ὧ θέλημα αὑτῷ ποιοιῶτες, μάλλον αὐτὸν κοϊϑσκιωούδσι. καίτοι ὑχζνοι 

πάϑη πρδοσκιωούγτες, πολλάκις ὁκίς Εἰσι ΔΨ παθών. δον) λὺ' ἀρ τὸ Αρεος)9- 

φαστάυτίων, τῷ ϑυμούκχρ «τούντο πολλάκις ἘΝῚ δὲ συ Οὐκέτι τῷ», δυλὰ τῶ παϑεικα.- 

χα δουλοῖς σοιύτον. δλλ᾽ οὐ σφαζεις πσοϑξράτα» Φλλ᾽ λύιϑοφποις, καὶ χαις λογιχας, ζὰξ 2ο 
εϑιῥ λιμῴ, ων ῥλασφημίαις. σζεὶνὴν ζαυτης τὺς ϑυσίας βακχικώτερϑν. τς ΕἼδευ- 

᾿ αὶ σφαζορϑύας ποτί ν ἐῆδατος ὁ τῆς πλεονεξίας βωμές, αἷροὶ γοῤ τῦτον ᾧ τῆν' 
Εἰξώλων ὁν' ἔλϑης βωμοὶ, ἊΝ, οἰ γείων ἃ βοείων αἱμῶλ ὀξοντα “κοι τςπλιυο- ' 

νεξίας βωμὸν δ ἔλϑης» αἱμῶν αν, ϑε5 πίων οψη χάγέπον ἀσοπνέοντο. ἀμ φρῬριφῆς 
εν ζαῦϑα, οὐϑεασῃ «τὐ]οροὲ χαιένϑμα ὀρνίθων, Οὐδ κψίοσθῳ ὦ χαπνὸν αναδιδόϑμοι, λα ᾿ς 

"σώματα ἀν, ϑούπων" ἀπολλύμϑμα. (Ὁ "δὲ γ»» Εἰς κρημϑοις ἑαυζδιν ἐῤῥιψὸν, ὧ 5 Χ. σὗμα 
βεῦχον " ἥψα;, ὦ ὃ ξίφος διήλιασοιν δ τὸ λαιμοῦ , ΕἾδες ϑισίας ὠμας ἡὶ ἀπὸν,3ε9- ἀπελλύο 

πρις! βούλει τῴτων γαλοπωτέρᾳς ἰδεῖν ιέγω σοι δείξω, οὐκέτι σώματα αν,ϑοϑπων, δ »λὰ μων, 

αὶ ψυχας αγιϑέθ' πων χατασφαῆομϑῥας ὠκή. ἡ γὰ} 691 ψυχέίω σφαἥεοϑαι σφογὴ τῇ 
“ἀσδόσηκούσῃ ψυχῇ. ὥασερ γ}" ὅ81 σώματος ϑοίνατος, ὅτω ἢ ψυχῆς, Ῥυχὴ γὴ ἡ αἰ μὔ--2ο 
χαγουσαί, φησιν, αὖ τὴ καὶ δἰπυθανάται. οὐ Οιούτος, οἷος ὁ τῷ σώματος θοίχατος, αἰλλαὶ πολλῷ 

χαλεπώτερος ὁ τῆς ψυχῆς. Οὗ μδβ γὸ ὁ σὼ ματικὸς ϑοίνατος ὀζρᾳλύσεις αὐπτ᾽ αἰλλήλων 
ψυχέω' ἢ ὃ σῶμα, Ὁ νϑρ πολλών φροντίδων ἢ πίνων αἰέπειυσε, τίου ὃ Εἰς φλνερθν χω- 

Θ9᾽ πϑρέπεροψαν. Εἴτα τω) χούῳ δζαλυϑὼ ἢ τὐποῤῥόῦσαιν, παάλν (ἰωατε) μ᾽ ἀφθαρ- 
σίας, ἡ τίωὐ οἰκείδν ᾿Οὀἰπολᾳμξαϊοι ψυχίω. έ νϑὺ δξζυ Οιοῦτος᾽ 62) πῆς ψυγο, φοικῶς 35 

ὦ Φοίορϑς. οὐ Ν᾽ ἐαν' δζρελυϑῆ, κριθούπορ ὦ σώμα αὐτίω πρδαπέμπει, αἰλλαὶ κατα- 
διϑεῖσαν πάλιν ἀφϑαρτω σώματι, Εἰς τὸ πῦρ ἐμοιξωξει τὸ ἀσζετον. Οἶπῆ τοίνιω 'γδ]ν ὁ τ' 

ψυχὴς θείγατος. ὥασερ δωυ Ὧ1 Μυχὴς ϑοίγαος, ὅτω ») σφαγη υχς. αἰ σώμωτος σφα-- 

γ: τὸ νεκρωϑέεσαι, ἢ τῆς ογεργείας ἰποῤῥαγέεωσαι πῆς καὶ ψυχζω. τὶ ὅ61 ψυχὰς σφαγή; 
ἡ ἀΐρ, νέκρωσις , αἱ ἢ γέκρωσις ψυχὰς ; ὥαπερ γὺ τὸ σώμω τότε γέκροὔται, ὅτὸμ ἔρημον ἀὐδ' ἠο 
καταλίστῃ τῆς οἰκείας «ὐνεργείας ἡ ψυχὶ ὅτῳ ὁ. ἡ ψυχαὶ ὥ τε νεκρϑόται, τὸν ἔρημον αὖ.-- 

πω καταλίστῃ τῆς οἰκείας οεργείας τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. αὗται μάλιςα αἱ σφαγαὶ πα- 

φὰ ᾧ βωμῷ τῆς πϑιρονεξίας Εἰσίγ. οὐ κορόννιου Οὐ ὰ Ἰςαιν.) μέχρι τῷ ὠμωτος ΔΨ αἱ- 

ϑέσπων, αλλ ἀν' μιὴ ὼ τίμιο ψυχίω αὐτίω χαζαϑυσῃ,οὖκ ἐμιπίσλα ὁ τῆς πλεονεξίας 
βωμὸς, 



ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣΤ. λΔογ.ιν. 843 κιῷ ε- 

βωμός, δν' με αἰμφοτέρων ζα ψυχα; δέξηται, τϑ τε θύοντος, τῷ τεϑυομδῥου. () )5 ᾿ 

καὶ δέοι; ϑύοντῳ χυσρῶτον ὐραύγκη τυ, ϑέεϑαι, ὁ ἕτω "θύει, ὸ ἃ νεκρϑς θύει () τέως ζαντα, ἵτὸν γὸ 
εἴπη βλάσφημα, ὁτ'ὰν λοιδορηται , ὁτὸμ δυδεραίνη, οὐχί αἱ πλνυγαὶ αὗται πὴς «ἀυχῆς ἱ 

Εἰδη αὐτο: ξῆδες ὅ7Ι οὐχ. ὑπ οληρ"Ὁ ρῆμά ὅ24, βούλει ὦ ἕτερον εἰκούσοι, ἢ μια- 

ὡ ϑμιραῖς Εἰδωλολατεείᾳ ἡπλιοονεξία, χαλεπώτιρϑν Εἰδωλολατφείας (ὦ Εἰδωλολοί- 
"ὠνσός τῷ Θχοδηγίσμασι κοδησκιοοῦσι ( Καὶ ἐσεραίϑησαιν γὰ , φησι, (ᾧ ἐλοτοθυσαν τὴ Ῥομιαυχεὶ 
ΚἸία πο ὶ Τοκ ἰσοιντοι) σὺ δ τω κτίσματι τῷ σαύ τῷ περοσκιυζς, ὁ γὰ Θεὸς σλες 
ονοξίᾳυ οὐκ ἐδυμιούργησε), ἀνον ἡ πῆς σις ἀὐτληρίαρ ἐπεξόῦρον ἀμετοία, κα γα μδρίαν καὶ 

πιο γέλωτα, (ὦ τὰ Εἰδωλᾳ πυδϑσκιωοιῶτες, ᾧ τιμώσιν αὐζᾳ ὦ πτξλσκειωούσι: καν Εὐπῃ 
, αἱ ͵’ 4 ες ὦ “" ! . } ! οΝ 

το ἀγιουύζως, καν λϑιδορήση "),» πϑϑίςανπα. . σύ ὃ καϑώπερ “ἴσο ἕνος μεϑὴς ράγμα 

«ὠαϑὺκιωυζς, δου μένον" καιτηχϑοίας Οὔκ πηλλακῇαιν ἀλλα ᾧ ἀσεζείας δ6] μεφῦγ. ὧφε 

μᾶλλοι αὐ δ᾽ χείριφτος ΕἾ. οὐ γοῦ ἐν ἔχοις ἐἰπολογίορ Εἰ τὸν, ὅτι οὐ κακόν... Εἰ Οἱ 
χυπηνρῶ, μᾶλιρᾳ κακφιοί Ἑ σιν ἀμά πολϑγητοι,αἰλλα, συ πολλῷ μάλλον, μυθλάχις στλεονεξίας'χα- 

ερνρῶν, αὶ ὧν ϑεραηάλογίᾷς αὐτίω, ὃ δελθίονζς, ἃ πειθουδύουις ἀπόυζος καικίζων. 

«« Εἰ βῴλεοϑε, ξετασωιδι πῦθεν ἐπεισηλϑὲεν ἡ Ε ἰδωλολᾳτρεία. λέγη ἧς σοφὸς ἀνὴρ,ΟΤΙ Ξορ μιν. 
“πλούσιός Ἴις ἐγ, ϑοστος αἰώρῳ πόνϑει τρυχόμϑμος ἰού, ἡ πρραμωϑίαν Ουσδὲμίαν ἐχὼν Ὦ πίν- 

θ0ις, ζω τη κὐροιμωϑούνϑμος ὦ παϑος, Εἰκόα ἀυχον τῇ πετελδυτηκότος “ποιήσεις, χαὶ 

δα πϑρμτὸς Εἰς αὐτίω «ὑγοραίν, ἐδυχειζ αἰπελϑθύντα ἐχήν δ τῆς Εἰκόος. κόλακες δὲ 

φγερι δ ϑάφ ποι, ὧν ὁ Θεὸῤ ἡ κοιλία, ϑεφφισγάλοντες Εἰς τίω ὑκείνου τιμδιν τίωυ ξίκρνα, 
χιμιτόγαγν. χρ. Ὁ ὅθος Εἷς Εἰδωλολφτρείθ ων" πσϑϑηγαλϑν. οἴκοι Ὡσὸ α οϑενείας ἐπεισήαϑη ψυχῆς, δὶ 

(ἀωνϑαίας ἀἰλόγυ; οἰπὸα ματαίας, ἡ ὃ πλεονεξία ἐχ ὅτως. πο αἰοϑενοῖς  Ὑ καὶ 

αὐτὴ ψυχὴς , πλίω δολ᾽ οἰσπὸ χείρονος. Οέκ ὠπέδόλέ Ως ἐν ̓ Οὐ ποις Ὡρϑάμυ.- 

διὰ ν ΖΗ δι, οὐδ ἰ σπαῦ κολοόκων δξελκόμϑμος᾽ αἰλλα πώς; ἐγω' πσοὸς ὑμας ἐρώ, ὁ Καὶν 
( Θένν ἐστλεονέκ]ησεν. ὦ γὰ ὀκείνῳ δνϑίωναι ἐχοίω, “5 ἑαυτῳ) καίτοι σχῶ, ὡπερ αὐτὶ 

2 ἔχ ἔσγει, ζωῦτα ἐκείνῳ πσοϑσήνεγκε, ὃ χακὸν ἰσὸ τῷ Θεοΐ ἤρξατο, Εἰ γήμας φ 

Θεοδέσμεν, πολλῷ μάλλον τα προρτεῖα γῆν" κἸημῶν Μ ἡ μυτόρων .. παίλιν Εἰς γωνάι- 
χας ὐπὸ πλεονεξίας ἡδρμὴ γέγονεν. Εἶδὸν (ς ϑυγατέσαις ὙὙ" δν,ϑοθήπων, ἡ ἀξεκυλί. τινε. οἰ ; 

ἕϑησαν ποὺς τίιυ' (χιϑυμίαν " ἀἰσπὸ τώτων πάλιν Εἰς γούματα. Ὁ γδν πλέον ἔχεν "Ἢ 

θέλειν τῷ πλησίον εἰν τοῖς βιωτίκ9ῖς, οὐδουμόϑεν ἀλλοϑεν ον, δλλ᾿ πον αὖ ψυγάσαι πίω 
230 ἀγάπίω" ὦ πλίέο ἔχειν ϑέλεν Οὐκ αἰλλάγ9)ον οὕ αὐλλ᾿ ἢ δξ οἰσπονοίᾳς, ὦ μέσαν,369».-- 

πίας, ὁ ιἰσϑοψίας, ἐχ ὁρᾷς τέων γ ὅση ὅ61 ; σε οἷς πολλῷ μκείζων τῆς χείας δβὴν ὁ αὐρ, 
ὁ οὐοοινὸς » γα ὙΣ} συ τίω π᾿ λεονεξίδμ σξίσῃ ὁ Θεὸς, Εἰς τοσθηοι μεΐξον τω κλίσματο ἐϊή.- 

γαγεἢ σὺ ἢ αὐῬπαζξεις ἡ ὅτω, κ᾿ ἄκούεις ὁτι Εἰδωλολατεεία ἡ “πλεονεξία, ὦ σγϑοδ οὕτω 

φοκῆεις : κἈ ρϑυο μή σοι τίω γώ θέλεις ̓ αὐλλ᾽ Οὐχ ἔχεις ῳ τω τἰρανῷ κλαιοϑνομίαν. ἐ- ' 
Ι- “ Ἵ ᾿ ! «“ "ὼ» !Ι ν ,. ΉῊἩ 1 

424 τόρϑις κοιτα λίσπειν αυευδὲὶς χληρονοιί αν, ἵν, στίυτον Ῥστοςερήσῃς Ε {πε μοι, Ἐ τὶς σθι ποι»: " 

οἷν ρφχο! δξοισίαν λαξᾷν ὥπλμτα, οὐβα Οὔκ ἀν᾽ ἡϑέλησος ; θέσι "γιῦ, ἐαῇ βούλῃ. χφτοι τί-- Ὁ 

γές φασιν, ὅτι ἀλγϑόύσιν, στὸν Εἰς ἑτέξους (δ) κλῆρον προ πέμι πῶσι, καὶ ἐξούλον"» ἐῃ κοι- η 

πιδηδοκότες αὑτὸν μάλλον, ἡ ἐτέρφες ὁρῶν κυθίοις ἄμονϑμοις, ο»᾽οδ ἐγὼ σε της ἀπαλ- 
λοίῆω γῆς αἰαϑενείας. αἰαϑενοὺς, δ Ν᾽ κ) τῶν ψυχῆς, πλίω ἀλλ᾽ οίίθς καὶ αϑτο γινέ-- " 

4ο “ϑω. «ὦ ταῖς Ὡ. ο,ϑήχα!ς Τ' Χριςὺν κατώλιπε κλπρϑνόμον. ἔδιοι (γὰρ ζωντο, (τῶτο ΝᾺ 
αυξλαιρέσιως ὁριϑὴς ζῶ ) ἀλλ᾽ οκ(ϑ»ς καν αἰσαὸ τὴς αἰαΐγκης διυοῦ φιλοτι μότερ9 ς- χα) ΝΡ 

᾿ὀΧολφὸς δζρὺ τῦτο πσοϑσέταξε διδόναι πένησιν, ἴα ζὐνις ἡμας φιλοσύφοις ἐργαίσινται» 
ἵνα, πείσν “χοημώτων καταφρϑνειν, ἥα αὐρορᾶν διδαῖζῃ τῦν' γηΐνω!. πούτοοῦκ ἐς 

“δημοίτων αὐτρονία, ὃ πελθυτώντα χαὶ Οὐκ ὀγζο, κύριον πῶ δεῖνι πϑέχεν, καὶ πῶ 

Φμεγίοιι, το Π1, 3. ζςοςς δεῖνι, 

χαφκη)είας 



τ « 844 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝΠΡΟΣ 

δεδι. σύκ ὡκ γ38) σῶν δίδως λοιπὸν, ἀλλ᾽ δ αὐτὺς τῆς λυαΐγχης. τῶ] ϑαγώτῳ ΝΥ 
οὐ σοί. τούτο οὐκ ἔξ! φιλοφοργίας, αἰλλ' ἐπηρείας. σπτλέω" καὶ οὕγω γηόοϑω,, κᾷν 

σῦτε λύσον Ὁ παθϑος. Ε 
ΗΘΙΚΟΝ Ἑπόησο ὅστε ἥρπασοίς, ὅσες ἐπ᾽ λφοιέκησεοις  πόμφα νὐτέδος τετφαστλαίσιᾳ, τος ἰπολρ.-. 

γησοι ὧ Θεῷ. ᾿δι εἰσί ἴσες Εἰς ἔην» μαφίας ἥκοντες ἢ πηρώσνως, δὲ Τυῤνδ᾽ πϑὴρ ((μοφραΐσι ς 
Ὁ δέον 'δη, ὥασερ απουδαζοτες χαλεπώτερον ἑαυτοῖς ἐργούσοιοϑαι Ῥ Θωῤδιίμα, “. 
τος ὡπόντα ποροἥοισι. δζμᾳ Ἔη5 κακοίφλος οὔτ ἐλεγε γρίφον ὡς τύφα φωτὸς αἴθ. 
πατεῖτε. ὁ ὃ πδιεονθυτης μάλιςα οὖν σχόφω ζῇ, τὸ σκότος πολὺ κκιζασκεδυξε πύρίτων ᾧ ῥωὶ 
᾿συγκοπονῆτέ, ησι, τοῖς ἔρονις τόϊς ἀχάρποις ᾧ σχστνρημῶλλον ὃ ἢ ἐλέγχετειτα γὸ κυ 

φῇ γοόνδμα ὑπο κὺ δ, αἱο,ρὸν ὅδ καὶ λέγέν᾽ τα ὃ πϑέτα ἐλεγγύμδνα, κἰ ανὸ τῷ φωτὸς τὸ 
φανερφύται. αἰκούσωτε, χκαλαΐ, πόρτες ὅσοι οὐ βούλοοϑε Εἰκῃ μισιΐαϑαι. ἀρ ναζεὶ 

οἰκ ἐλέγχεις, δλλα δέδοιχᾳς Ὁ μῖσος» κρτοι οὐκ ἔςιν Εἰκῇ μισεῖοϑαν τῶτο, ἐλ- 
λοι διχάίως. ἐλέγχεις, χὰ δέδοικας ὃ μῖσος: ἐλεγξο ἀδελφὸν, ὀϑάδεξαι ᾧϑρὰν 

ὁζὰ τίω ἐἰγώπην τίω Εἰς ᾧδ Χεοιτὸν, ὁζὰὶ τίω ἀἰγάίπον. τίω Εἰρ τὠὐτόν᾽ κώλωσον 
αὑτὸν Εἷς βώρα, ϑρ9ν ἀπεργιϑρον. ὃ γυρπραπέξης κοπωνγῆσαι, χαὶ ῥνμώτων μϑηζόν, κς 
χα πσολσρήσεως, καὶ τρυφῆς, αὶ σφόδρα φιλίας δ], ζιαῦζῳ, τοῖς φίλοις νμδμ ,ϑοῖς ὠκῦθα 
δόρᾳ, ἵνα νέοὐ ψυχίω εὐννὴ]δ ἤξέλκωμϑμ ὐπὸ τὴς ὀργῆς τῇ Θεοῦ, Εἰς τίω καίμωον γχει- 
μϑέοις ἀὐουῤ ὁρωντες τὸν κοιχίας, αὐαήσωμϑν. δλλ᾽ οὐ δορθούται, φησιν. δλλλ ἱ συ ὃ σαύ.- 
τὖ κοσλξο,, χαὶ ἀπελογήσω τῷ Θεῷ. μὴ κρύνψῳς ὃ ζάλαντω. δζῳ εἶν λόρον ἔχεις, 
δι τῆ Ὑλαΐοσὰν χαὶ φόμαι, ἵνα, δϑρϑοις (ὃ πλινίον. Ὁ ἄλογα μόνα οὐ Φρονηίζω τῷ 1ο 

σλλησίον, Ονεῖδ λόγον ἔχε τινα ΔΜ ἄλλων. σὺ 5. πατέρει καλῶν (Ὁ Θεὸ, καὶ «δελφὸνῷ 
σλλησίον, ὁρών αὑτὸν μνεία ποιοιῶτα, κακαὶ τίω “δέν τίω "Ὁ ὠκχεου τὰς φελείας «υιῦ 

πϑϑ ϑεῖι μα κκαλοὶ συνὶὴν ὕτω φιλίας τεκμυήφιον, ὡς ὃ μιὴ αὐθωρᾶν αἰ μδτόμεγίῷς 
ὧν ἀδυλφουί. Εἶδες" ἀϑϑραλννζας ε ἀζρέλυσον " δες πλφονεκτοιούζζις; κώλυσον. εἶδες 
αἰδυκουρϑήοις νπσούφηϑι, οὐρ. ὀκείνοις, δολαὶ σευὐτῷ πσϑοτέρῳ ἐλαρίσω. δά τῶ φί. 5 
λοι ἐσμὲν, ἥα δλλήλυς ὠφολαΐοϑρ, ἀΐλως αὐκούσενῃ πρδὲτῇ φίλν, καὶ ἄλλος 

τῷ τυχέννς. δ) τυρυΐᾳ αἰσσουή ευσειϊσως, καὶ (Ὁ ϑιδασκαλον ὁμοίως," ὃ φίλον οὐκέτι. 
ζῳ δ) κρυφὴ γινόνδμα, αἰογρῦν ἄν, φησι, καὶ λέγήν᾽ πὶ διὰ πόμῷι ἐλείμμδμα,  ασὸ 
τὸ φωνὲς φλνερνύπα, 2 βούλετω οὐ ζμῦϑα Εἰποῖν; τῦο λέγη, δι  Υ ἀἰμδίντη.- 
μάτων τὸ ἔρθει λοίθρα Ὁ, (ὃ ὶ φλυεροῖς. υὐχᾷ ὃ οὐχ οὑτωρἔφιαι. Τυυεὴργλδβ ἔθ!ν 30 

. ὁ μη (ἰωκδεὸς ἑκυτῷὼ Ὠλχὶ αοδοτήματι, ὁχρ τῦζῳ, φησι, τὰ ὃ πόρῳ ἐλεγχόρδμα, «ἰασὸ 
τῷ φωτὸς φλνερούται. Ὧι ἔζων κοὐ οὐδὲ Εἰδωλολαιτφείας, φησὶ, ᾧ ἐνζυῦϑα, τῶ» Εἶη- 
τα " οὐχὶ, δλλ αἰ αὐϑὲ βίου καὶ αἰ μδοτομώτων δὴ ὁ λόλος, πὸξ γλγὶ ὃ φλνοφούμε- 
γίν, φησι, Φαΐς 6561. 219, -«ἰδακκλώ, με ὑμής ἀωξτι ἐλέγχῳ, μιἅτε δυααρκίτο «- 
λέγηθαδμοι. ἕως ( γὸ αἱ οὖν σκότει πδα ἤηταί τι, μ᾽ πὰ οἷοιος πηραηε.) τῆς ἀδείας" 35 
ἐπειδλὺ "ὶ πολλοιῤ ἔχη «ἦν μδίντυφοιωζας τοῖς γεορδμοις, φωδίξοπω. δαὶ μάλιζα πόρτα 
ποδαήωμδρ, ὦφε τίω νέκρωσιν δῇ αδελφοῖ Μ' ἡμετέρων υὑποσυζν, ὡςε Ὁ σχύτος σκεδαί- 
ἐφ, ὧφε 4) ἥλιον Ἑχτασυίσαοϑει τὴς δικαμσύνης. ἐν » πολλοὶ ὦσιν (ὦ φωςῆρες, εἰὐδῖς 
τι ϑὔχολος ἔςαι τῆς τρετὴς κὶ ὁδὸς, ᾧ (ὦ οὖν σχότει μάλλον αἷλώσον"), τῷ φωτὸς ἔλττεινομέ- 
να κακεῖνο ἀφανίξοντος. αὐ ἢ) τόμυδμτίον, δέος μὴ ἢ ὅτοι σφεαδῶσι, τῆς παχύτητος ᾧ ὐπὸ ὃ 40 
σχότας ᾧ γ᾽ αἱ μδοτημιάταν κρατύσης τῷ φωτὸς, καὶ ἐπεσοσυίσης εἰντοῖ ὃ διειδὲς. ὡς δὰ 
ἑαυύΐ,ις ὠφελοιῶτες, οὕτω οἡ φκοω μῆθα, ἵπα χὰ ττλύτων δύξὸμ αὐαπθμψωμϑμ τῷ φιλαι- 
εϑεϑπτῳ Θεῷ, φορὶτι καὶ φιλον,ϑεϑ πία: 

Δογ. ἡ. 

""- "τί, 



ἜΦΕΣ, ἘΠΙΣΎ, λον ἡ. 85, κατε 

ΠΤ ΉΎΚΙΝ ΒΛΈΠΕΤΕ ΟΥ̓Ν ΛΑΚΡΙΒΩΣ ΠΩΣ Π ΕΡΙΠ Α- 
ἰδ τῆν, μὴ ὡς ἀσοφοι, ΔΛ ὡς σοφοὶ, 1ό Ἐξαγρεαζώϑροι καιδϑν, 

ὅτι αἱ ἡμέραι πογηφφὶ (Εἰσι. 17 Διὰ τῷτο μὴ γίνεεϑᾳ ὠφρφϑνεξ, ὡλά 
μος “(μωιέντες τὶ τὸ λάλημα τὸ Κυρίου. 

χ'ὁμρϑαίρῃ Τι τίου τὴς πικρία ̓ὀκκαθαείξει ῥίξου, ἐπι τίωο᾽ ες κἰασεθεσιντῆρἐ ῥργῆς 
ΝΘ ὠκκότηει. ΤΡ φησι; βλέπετε αἰκριξἧς πὼς αἰδιπατεῖτε. ἤδε 

ΨΩ ̓  ῶ λιδαύσκαλον τι, ὃ ὁΤί πέμιπων, (ὄν μκαϑυζμ,ὡς «πρήξατα ὩΣ 
ἡ 29) μίσῳ λύκων, τι ὀκέλδεν ἀὐφις ὡς «ἰξιζιραὶς τῇ. Καὶ ἀχέρριοι Ματϑ. κ, τ: 

9 γλένφησι, ἔσεοϑε, ὡσεὶ αἴδεςεραί. ἐπεὶ Ποὺ μεταξὺ ̓  λύκωνήσι, 
ἕν δῪ ἌΣ ὧν καὶ ἔπ «οοτεζαγιδίοι ιὴς ἀμεύεοϑαι, δνλ τχαχῶς, δὲ τῦτο 

τῆς, τοιαύτης ἐδέοντο αὐ πθανέσεως. κρίτοιγε ὺ ὃ “ϑῦτιρον ἱχανὸν Ἧ ἀδοις Αἰ ϑενετέρρος 

“ποιῆσωφ. δτὸρ ἢ ὁ ἢ ὟΝ δυο ππρϑαϑήκη ἡ, οὐνγόησον τίμ αἰπαϑορλῶν, ὅρᾳ ,ϑιν ὃ πῶς 

ι ἐδιιὶ ταρδχύς ἀσφαλίςι ), λέγων" λέπετ “πὼς κἰξιπετῆτι. ,ὑλόρνηρρι πόλειρ 

“οἧς «ύοις πόλεμον ον » ἐπεισηλϑε ὑαίνὲ οἱ οἰκίας, «Ἷ! ὁ πόλεμος. πατὴρ Κι 
υού͵ ἡὐεκν παίξ9ς, μήτηρ κτ' ϑυγα 9,30 ϑυγάτηρ ΚΟ μηΐξός ἧσαν διεασα μϑροι, γἱ ζω 
πολεν αἱ δᾷκιρέσεις αὐτῶι ,ἤκουσαιν τῷ Ὁ Χεισοῦ λέσϑντορ" ο φιλῶν πατέρα," μητέρα τῇ Ματῦ. ελζ. 
ἐμὲ, οὐκ ἔς! μα ἀξιο,, ἵν δω μὴ νομκίσωσιν, ὅτὶ ἀπλώς πυλέμοις Ε ἰσεἰγή καὶ μάχας, 

10 ΤΥ, ἔμδης μεγάλη τίκηποϑαι ὀργὴ, Εἰὺρ ὶ ὠδὶ ἱ ἔμδαρι ἐπεξιέναι, τότν ρϑιν λέγ᾽ βλέ- 
στετε πὼς ακφικεῖς τὔξενατήτε᾽ τύτεση πλμρτ τ᾿ κηρυγμμαπορ; μηδαυμῤλεν ἀλλοϑεν δῶτε 

λριθίων τῆρε ἔϑραι τῆήφχαθ' ὑμϑ" ᾿αὗτη μόνη τὴς ἔβρραι αὐ αυύϑεσις ἐῶ μὐδεὶρὺ ὑμῖν ὅτη- 
δ9᾽ γι ὁ ἐγκαλείτω᾽ λας πμέω ".: τύσεακοζω πάσαν. Ῥχιδείωνιδε, ὁτὸμ μηδὲν βλό- 

χ»ἢ ἄσι» πη ὃ κήρυγμα, στὸν  μηδὲνἐμποόίξῃ. τίωὶ βὐσέζειαν. Απῦδοτε ΧΩ Φῦσι, πᾶσι ζῷ ἐ- Ῥ"Μ' “70. 
(ᾳ, 24 φειλοὶς, τὠὗν τ Φόφϑν; ζ ̓φόρν, τῳ! τὲ "τ τέλος, τοὶ τέλρρ. ὁτὸρ δ οὖν τοῖς. ὔλλοις ἴδωσιν καὶ ἢ.- 

μας Γ Ἰλπιψαῖς, οὐγτραπήσονται, μἱὴ ὡς ἀσοῷοι, δλ᾽ ὡς σοφοὶ, δ φαξόμϑροι ῷ τεῖν 

οὐχί ἐ ποικίλοις ἡμας Ὁ ὁ πϑρτοδωποιρ 1) βουλόμϑμος ἴζώτα ζον δλλαὶ αϑοο ἐὰν ὃ 

φησιν Οὐκ ἔτι ὑμέτερος ὀχ! θ᾽ γμω ̓ πἰβοικοί ἐφε, ἡὶ αϑρεπίδημοι, ἡ ξώοι, κα ὃ ἀγλότοιμι. 
μὴ ζυτᾷτε πμας', ΜΙ ) ζητᾷει δόξὸν, μὰ ᾿ ζυτεῖιν διωαςείαι, μηδὲ ὀκϑίκησι, πόῤτα 

30 φέρετε ἡ ὑτύτῳ ( χαιοὺν Ἰκιρροηζεϑι, τ πολλὰ 'καζάλεϑε, πὸ ὃ ὁπδὺ ̓λέλωσι. ἀσαφὸς 
ὧ Εἰρηνδίον, φέρε δέω ἐχὶ αὐπνοδείγμανο ποιήσω ἀφ Φαιίρϑν. εὐνόησον μοί τα οἰκί-- 

δω ἔχοντα λαμιωξαν, Εἶπι τίνας ἐπεισερ υϑμόις, ὡςε αὐτὸν ὀϑελῷ, κακῴμον πολλὰ διδὸν 

ζ, αὶ ὺ ὀξαιρέρϑρον ἐ ἑαυτὸν" τότε λέγθαϑι, ὅτι ὀζνρόφασιν ἑ ἑκυτόν. οὕτω ὺ σὺ οἰκίαν. ἔχεις 

χἵμκνἢ μεγαϊλέωυ, ὃ πίςιν ἀλη. Τα ν)ὦ ὦσι λαξῷ ποτε" δὸς ὁτιοιώ δὼ αὑπαιτήσῃ τίς, 
44 μόνον ὃ ὧ κεφαλσίοι ἀζάσωσον, τίω πίση λέγω, αἱ αι ὌΣ ἡμέρρι, φησὶ, πονηραί Εἰσι, Ω “πριὴ-- 

εἴα. τῆς ἡμέρας! ; πορηξίαι τῆς ἡμέρας ΤΣ τω ἡμέραι ὀφείλει τῇ. δ τὶ ὅθ1γὲ ὑκοίφτῳ ἣ 

ὡγἡμῖν πονηρὸν μαϑῆς, γνώσῃ καὶ τί 661 πογηεία ἡμέρας. τί ὅ81 πονηεία, σώματος ; νέσορ. τ 
ἢ πονηρλα ψυχῆς: καιχία, “(21 πονηρία ὕδαν: ; πικρία. δὲ ἐκοίσου ἢ πονηεία, ἢ φαυλ- 

τῆς 64] αὐδὶ ὀκείνώωυ τίου φύσιννἧς ὅ81 ποιηξία. Εἰπίνιω ἡ πορηφία αὐἰξὶ τίω ἡ ἡμέφφιν Ῥρὴ, 

40 κἕὶ αὐτέου τέων ἡμέρρν χολτ, «δὲ Ολώρας, εὐἰδὶ δ φώς, ὕτω ὃ 9 ̓ Χοιτῖς φησιν ᾿Αρ- Ματϑ, λδὲ 

χετὸν τῇ ἡμέρᾳ ὴ χαχία αὐτῆς "᾿στὸτυτα καχεῖνο γνωσύ ω. πῶς δὰ ἡμέραις καλέ “πΟγἢ - 

δος ; πῶς χαιϑν πονηρόηιο , τίω ἀσίλυ,συεῆὺ πὰ χὰ κτίσματα, αἰλλὰ δ τὰ ῳ» ἀὐζις γενοιδμα. 
καθοπερ κα Ὁ ἡμίν ἔγ)ος λέγψν, χαλεπτίω ἡμέφου δληγανϑν καὶ ὁ κακίω, καίτοι ποἷς αὐ μοιτο 
χαλεπή, ἀλλ᾿ Ἀοἰπὸ ΝΜ εν αὐτὴ ᾿ συμβαμότον: τὸ ἢ οὖν αὐτὴ συμιξα ογτά θην “γαϑεὶ 

Οἰεγίοϊ τοΠ].3 ζςεος » ἅ, 

, 
το ἘΠ’ 



χες ες ϑι6 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ὥς, οὐϑα Θεοῦ" χακοὶ δὲ, αὐ)ϑοὶ αὐ, ϑούέπων ποινρών. οὐρα Μὸν τοῖς χαιφρῖς συμ- 
Οαμώτων ποινῥών (ὦ δύ,ϑοσποι δημιουρϑϑὶ, τοὶ δ εὗτο καιοϑὶ πινηρϑ) λέγον), οὕτῳ καὶ 

ἡμᾷς χριϑϑεᾷ πυτηρ9ὲς καλούμδμ. δα τϑτὸ φυσι, μὴ γένεοῦς ἄφοριος, ἀλλα' ἑουιέντας, ᾳ 

ἃ ϑέλημα τὸ Κυφάν, ᾿! 

18 Καὶ μὴ μωϑύσκεοϑε οἴῳ, οὖν ᾧ ὅ8ιν ἀσωτίᾳα, Καὶ τοέτε γ5} καὶ αἀμετοίας 

ϑυκϑδεις ποιᾷ ταὶ εϑιρασεῖς χαὶ ἀχροσφαλάς ᾿ ὀργίλους καὶ χαλεποῖς, εἰς εὐφρφσιοωύζω ὁ 

οδιὸς δέδοται, οὐκ Εἰς μέϑίω " νωῶ δὲ ὃ πρρβγμαχαὶ λϑαιδρίας ἢ δοκεῖ χαὶ γέλωτος, 

τὸ μη μιϑύσκοαϑει. ποία τοίνιω ἐλπὶς σωτηρίας; γέλως, Εἰπέ μοι, τὸ μυὴ μεθύσκεωζ, 
ἰϑουμώλικα σϑυτῶν τὰ μαϑυσκεο γέλως ὠφέάλω τῇ ἐ μάλιςαᾳ δὴ Ὁ» χαὶ ῷ ἰδιώ- 

τῶ πϑβῥω μέϑης 5) κριλόν᾽ πολλῷ δὲ ἀτλλόρον τὸν ςρατιώτίων, τὸν ἐν" ξίφεσι φφεφόμϑμον, το 

Ὁ ὁ ὅμμαι, ὦ.  τφαγεῆ' ποιῷ μῆνα 4, τραπώπμω, ὑτὲν αὶ ὑπρεῆν ὀϑυμὴ 
ϑ.}5.), ϑσὸ φὴς ἀδοισίας, υὐποὶ τὴς διωωα τείας, Ἔσο τῷ (μωεχῶς ὡ, Τπιζουλαῖς ἡ μά:- 

Πφοῖμιλα,, γα δῇ. βούλει μαθεῖν στοῦ καιλὸρ ὁ οἦνος ,ἀνουε τῆς γραφῆς λερνύσης᾽ Δύτε οἶνον τοῖς 
ὡ» λύπη, ἢ μιέθέω τοῖς δὲν ὀδιωώῃ. Εἰκάτως. Ὁ γδγὴ τραχὺ καὶ σαν, 965 πὸν οἷδε μαλφτ- 

Ὑ μιγ.ιτν τΝ, ἡ ὃ (ωιφὶς ἀπάγφν.. “Οἶνος ,φραίνει καρ δίαν δ, ϑούπευ, φησί. πῶς δῶ ἐκ τῷ 15 
οἴσυ μ- μέϑη ν οὐ γ᾽ ἔνι τὸν αὐτὸν (αὶ εὐναντία. ἐργάζεοῖ, ἐκυτῶ, οἷκ αὐῤα ἐκ τῷ οἴου κὶ μέ. 
3η, ὅλ ἐκ τὐκαμοτείας. ὁ οἶνος δὲ σὺν ἔτερον ἡμῖν δεδ..) ἡ δὶ ὑτεὸν σώματος. δυλαὶ 
ὑπρδϑς τῦτο ἐκιποδίζεοιν αμοτθία. ὦκονε ὃ ᾧ τῦ μακαοίου τότν γράφοντος, ἡ λέγϑν- 

«,τιμ. .,κγ. 5 «ὠὐἱτΤιμοϑίῳ᾽ Ωλίγῳ οὗῳ χεώ 29) τὸ φὸ μαχόν συ, ᾧ ζ,ς πυκραίς σν αἰϑενοίας. ὀζρὶ 
"»» τῷ» ὁ Θεὸς ἐποίησεν ἐδ ζῳ σώματα σύμμετρα, ὦ ὠἰσο' ὀλίγῳν κϑρένυαϑαι,οἰντεύ.. 0 
ϑεν ἤν “ποὐδόύων ἡμὰς , ὅΠ| ποδός ὁτόσον ἡμαξ ζω ἐποίηστν ζχτηδείοις, αὶ ἐδούλε» 

καὶ ξτώρχε ὀκείϊω ϑοιῦῶαι, γὴ 43 λυωξίοις ἑεμζις κατεφήσειρϑυ, ἀὐεξαίλοτο" καὶ ὦ 
φ χίνῳ ᾧ αὐεδαίλονν Οὐδ οὖν αὑτῷ εἰφίνσιν ἡμας οἱπολφύειν αἰμέττως. οἶον γᾺ} κοτύ- 
λη αὔτες Θ΄» ρρκεῖ γαφέρρι ἐμπλϑσαι ἐν, ϑοήπου. ᾧ “ὦ πλμτων ἢ αἰ λόγων χρ «τοιωῦς- 
τω, ὁλιγϑδεέφερον αὐὐὖ κῷ σίιυ αἰδιογίδῳ ἐποίησε, ἡὶ ὃ σῶμρι" βοοχμώ, γεν ἔτερον, "ἃς 
σῶν δηλοῖ, ἔην αγοὶς ἑτέραμ ζωϊω ἐπειρνθα, μὴ μωϑύσκραϑε οἶδεν, φησίν, ὧν ᾧ ὅφιν «.. 
ϑωπία. οὐ δ σώξει, Δλ αὐσύλλισιν, οὐ Ὁ σῶμα μένον, δλὲ ὶ τίω ψυχώωυ. Αλλα' 

ε 

; φδληρϑύοϑε ον πγθ μαι, 
» ε “- ᾽ “κε"Ἧν νι ϑᾺ Ν “ "») 

19 Λάιοιυτες βαῦτοις [ὦ ψδημοῖς Ὁ ὑμίψαῖς ῷ δοὺς «νῷν ματιχαοναδουτες ὲ ψαλ- 

Ἄοντις οὐ τῇ κωρϑία ὑμδὼ ὡ Κυρίῳ, 80 

10 Εὐγαρασομῦτες πόῥτοτο αὐ πόμτων εἰν ἠόματι τῷ Κυείου ἡμδὺν Ἰησοῦ Κελεοῦ 

Φ Θεῷ ὼ πατοὶ, 

21 Ὑποτειοσύμδμοι ἀλλήλοις εν φύδῳ " Χριφού. Βούλᾳ, φησίν͵, ἀὐφραύεοϑαι ; 
βούλει τίωυ ἡμέραν λυλχίσκοιν " ἐγώ σοι δίδωμι πότον πγθυματικὼ, ἡὶ γὰρ μόϑηὶ τίω 8)- 
σον ἐκχκότηοι φωνζωὼ τῆς γλώοσης τῆς ἡματέορις, ψιλλί ΔΝ “-ὐδασκθυαξουσα, ἡ ὀφϑά,- 35 

μου αὶ πϑῴτα ἀπλούς “Δ αφρίφουσο, μαϑα ψάλλει, κὶ ὀψέ τῷ ποραγμάτος τίω ἡδὸ- 
νἱώ, (ὦ ψάλλοντες γὰν πνθύματος πλιηφϑεῶται α'γέου, ὥασερ (ὦ δόντες ζιὶ Σατὸρι- 

χαὶ φϑαὶν, πνούμοιτος αἰκοιϑείρτε. τί 581, ὧν τῶς καρδίαις ὑμδίι ἢ Κυείῳ; τατές!, μα' 
(ωυέσεως “οϑλσύχοντες. ὼ ΣΡ οὐ παφ᾽σέχοντες» ἀπλώς ψοίλλουσι, ᾳᾷ ῥήματα Φ9ιγ- 

οὐίϑμοι, τὴς καυρδὶ ας ῥεμιξουϑμης ἑτέρωθι. πόῥτοτει φησιν, ἰχὸρ ἀπόντων δ) σραφοιώ- 40 
τὸς οὖν ὀνόματι τὸ Κυρν ὑμδ Ἰησοῦ Χοιφοῦ ῷ Θεῷ ἃ πατοὶ, αἰ ποοτοιοσύμϑμοι αἰλλήλοϑις 
.»,ὔ φοξῳ Χειφού τατίές!, ῷ αἰτήματα ὑμδὸ μα εὐλσραςίας γνωρλξέοϑω τϑϑς τὸν 

Θεώ. Ουνὴν γγ) οὕτως εὐφραίνει τὸν Θεὸν, ὡς στὸν ἡ τις εὐγδῤιφος. μάλιςα ὃ δωωά:.- 

μμαϑας οὐγσοιφεῖν, οἰποίχοντες Τὴ πσλειρημδῥων τίω “ψυχίω τίω ἡμετέραν, αἰ σκα- 
ϑαήροντες 

7.. ξίφη 

σι φανρν, 

“" βεαχ), 

«ιΘιῖ. 



“μὴν ῃ 

χήν! 
χιϑησϑῚ 

᾿ ΕΦΕΣ,. ΠῚΣΈΎΤ. Δογοιθ, δὰ 

γαίροντες αὐτὶ τύτοις οἷς εἰπενιδνλα πληρφόθε, φησι, πνϑύματι. αβὰ ὡ ἡμὴ 90 ΣΝ ὸ γὃ ω 

ἡμΝ. ὁτὸμ Ὁ» ψούδος, ὑτὸμ πικρίδυ τὸν πορνείαν, στὸν ἀκαθαρσίαν, ὁτὸν πλεονεξίαν 

ὐτοσοξήσωϑν Ὁ ἡγοῦ ᾿ ἡμετέρα γαν δνωῦθα ,θήφοι,  εὐαηλαίλροι, φϑριζουδυοις ἐαιζς, 

ὁτὰν εὐπαπελία μη ἡ αἼδη,Ἱ ὅτὸν ἑαυ ἀξίους καζαᾳσκθυασωρϑρ, (( Ὁ κωλύον, ὦ πγεύ- 

4 μα ὃ ἅγιον ἐπελ δ ̓ ὑλειαῆεῦαι; κα Υχ απλος ἐπελεύσεται, δνλα πληρώσει τίω καρ- “ 

δία, ἡμδ!. ποσώτο 2 θνδόϑην ὦτος Φωτὸς, οἷν ϑυσκατίρθωτος ἡ ἡμῖι λόττν ἔςαι ἡ Ξρετὴ, 

λα ῥᾳδία κὶ καὶ εὐκολοφ πϑύτοτε εἰλαραφούντές, Φησιν, χα πόρτων. ἀ δ; ὑοῦ πόρταν 
εὐγσράσεῖν δὲ! ἢ ἢ συμξαρότωι να!" κάν νόσος ἥ, κἂν πενία εἰ ἰγὸ τ τῇ παλοιά Σ πέδην σοφός 

πο λέγων Πωῦ ὁ ἐδὼ ἐπαχϑὴ σϑι δέξαι αὶ ἀσμένως, ῳ ἀλλα γμάσι ζω πενωσεώςσυ μιακρο-- Σέ. ξ2, 
το ϑύμωσον, πολλῷ μάλλον ἐν τῇ χαρῇ γθνεαϑα 26. καν (ὃ λόρν τοίνιω μή Θέμῃς, εἰς 

ἀϑελφή. τον γν. ὅς!ν εὐλαραῖαι αἢ ἢ" εὖ ὑ παϑῶν, ἡ εὐϑίωυούμϑμος, ᾧ εὐποραγών, κα 
ῴ ἐὐὴ μεθλως ὧν εὖ φῇς, συσὲν μέγα, στὴν λευμασον" δ ̓ ᾿ ζυτνωδμον, ὧ θέν 

οὐτα εὐχαειφεῖν, ἐν ὁδευύαις, - αἀγυμίαις, μηδὲν ασοϑ τῷ βήματος τῦτυ φϑέγβυ, εὐ- 

χαξληώ σοι, δέασοτοι. Ὁ “ λέγω ἡ φὺ} ἣν εν ζώϑα ϑλίψεων; αἰ χὺρ τῆς γεέννης αὑτῆς 
ιξ οὐχωραφεῖν δὲὶ τῷ Θεῷ, Νὰ ων κολῴσεων Τὴν" ὠκᾷ, πὶ ἡκφειῶν. πόμυ γδ 

δ λγμα ἡμαξ ὠφέλησι ὧν «πο σέρνί, ὀρτι ̓χαλιοῦ τῷ τῆς γεέννης φίζου τῶς 

καρδίαις ἡμὴ ἵπαπελώνς. μὴ τοίνεω Αρρ' ὝΨ Ἕφονερων εὐεργεσιωΐν" , ἄλλα. ὑλί αν ἿΜ 

«φανώ,, καὶ αὐοῦ ὦ ἀ ἄναντες εὐεργετνμέϑα, εὐχαφιφώρδρ. πολλά γὸ καὶ Ὁ Λα ᾿ βουλορϑέως 

ἡμας ; εὐεργοτῷ, καὶ ὁ μὴ αἰδυζε. εἰ ἀὐπιτεῖτεν ἤδη υμῖν ὃ πράγμα ποιήσω Φλυέρϑν. 
δο οὐνύησον γ᾽ μι, Ὁ μιαρϑὶ ἡὸὶ ὠπῖφοι ἀδλίωυες οὐχι" ι τω ἢ ἡλίῳ ὦ πὸρ ὑπειγφαίφοισι,ξ τοῦ τις 

εἰδώλοις αὐν, ὦ δζῶ ν οὐχί εὐερυτᾷ Ὄ ὠδζις γ οὐχί τὴς κείνου χσϑϑιοίας 661, ᾧ Ὁ ζῇν, αὶ ο 

τοὐγιανεν αὐδες ͵ χαὶ παιδοποιῷ, καὶ σα ζοιά γα ; ἐπί δὲ ( Μαρχιωηκαὶ λεγϑμϑνοι, τί 

5. ὦ Μλνιχαῦοι, οὐχὶ καὶ βλασφημούσιν αὐτὸν» τί δίων; οὐχί ἱ εὐεργετᾷ ἀὐύζιυς καθ᾽ ἐ ὗα- 
φιμυημέραιν 58, ὃ ὠκ εἰνοες ὧν ζωτα οὐκ εἰδοζος εὐεργοτᾷ, πρλλῷ μάλλον ἡμαζ. τί 

22 γυῥώλλο ἔργϑν Θερώ, ἢ ἢ το, τὸ εὐεργετᾷν το δ" ὀ,ϑοϑτων ἕμος, ᾧ αἱσ' κολαίσνων, χα 

δὲ ἀνέσεων; μὴ μόνον τοίγμεω. ὧν εὐπραγίαις ὄντες εὐχα οιτώμϑρ᾽ ουὐθνν γὰρ μὲ μώγα. ὁ τϑτο 

χι 

οἷ ἢ ὁ δζαξολος" δ[8 αὶ ἔλεγε Μη δωρεω σέξε")] ως ΤΘεώ; οὐχ δὺ ̓ αἰξέφραξας Ἰοῦ. «9, 
τα σώ αὐτὶ, καὶ τὶ ἔξω; τἴδεελε πάντα τὰ ἰ ὑασαργιτα ἀντ, ἡ ἡ μέωυ εἰ εἰς “σοὐσωπὸν σε 
εὐλογήσει. α)λ ̓φυρὶν αὐπεὶ πλῴον ἔϑνετο τω μιαρῷ, μηδὲ Ἅροτὸ μηδὲ αἰδὶ ἡμδβ γὲ- 

30 "ίοϑαι ̓  πλέον αὐτῷ, αλλά" ὺ ὁτὸμ οὖ πενία. ὥμϑῳ, καὶ στὸν ὧν τόσοις, χα! ὑτὸμ ὧν ἐπη.-- 
ῥείαις, γίτε ὑχετείνωμδν τίω εὐχα εἰείρ. εὐχα φιτίαν ΕῚ λέγω, μιν ῥήμασι, μιηδὲ γλώῶσ-- 
σῃ, αἰλλαὶ ποράγμασι, χαὶὶ ἔρηϑις, χαὶ ̓ Ὡ  σνοίᾳ, χϑὶ ἱκαρδία. ὥκ πασηρ ψυχοεεὺ εὐχα εἰξῶ- 

μδν ἀντ" μᾶλλον γὸῤ τὴν ϑ)ρνησαιῳδῥωνημιας Φιλᾷ" “ σον πονηξίας χα)  ἀγαϑύτητος τὸ 

μέσην, τοσούτον᾽ δα ἀγαΐπης τῷ Θεού κποϑς τίω γὴν ἡ ἡμοτόρων πατέρων δχριφοροίἰκαὶ ζωυ- 

453 Τὰ Οέχ ἐμά 691 ζᾳ ῥίμοτα αἰλλ᾽ αὐταὶ τὰ Φιλούντος ἡμᾶς Χο φυυ, καὶ Ὁ ἀκϑε αὐτὰ λέρρντορ' 

Τίς. ὀξυμδῃ ὅδιν ὀῤιϑόφιος, δρ,ἐδρ αἰτήσῃ ἢ ἡὸρ εὐντῦ αἱ ἰαῤτον,μιὴ ̓ λίθον ἔλιδωσει αὐτα: » εἰ ἢ Ματθιζι 

ὑμεῖς πονιρϑὶ ὄντες οἰδὰντα δόματα ανγαϑαι διδόναι τοῖς τόκοις ὑμδ, πύσῳ μᾶλλον ὁ πα- 
τὴρ ὑμδὼ ὁ οὐ οαύγιος δώσει ει αἰγαϑα πὶς αἰτούσιν αὐτὸν; εὸ παλιν ὦχουο ᾧ ὑτέρωλι λέλγϑντος" 
Μή ἐππλήσεται γεωυη τῷ ἐλεῆσοι τοὶ ἔκχϑνα, τὴς χϑιλίας. αὐτῆς: -Εἰδ ὑχιλαλιι ζώ- 

40 Τὰ γκων, ἀλλ᾽ ἐγώ Οζι ὑλιλήσομα! συ, λέγ Κύριος. Εἰγὸ Μη ἐφιλᾷ, ἄνος ϑεκεν ἡμας 
ἐποίησε » μὴ γὸ λὐαϊγκίωυ Εἴχε:. μη 'γὸ χρθαν αὐτὼ οὐ κονίαν πληρρόκδμε; ἴω ἘΝ 
δεῖται τινος τυ αὖ ἡρδυ τ άκυε τῷ πσοϑφύτε λέγοντος" Εἶπα τῶ Κυρίῳ, Κυσιόρ μου ψημιο, δε. 
᾿Εἶσυ᾽, στι ἀγαϑω μα ὺ ΚΝ ἔχῴ: δολ᾽ Φῷ αἰγνώμονες ὸ ἀναϊαϑητοι τῶτο, 'φα- 

σιν αἰγαϑύτητος Θεού, ὃ ἰσοτιμίαν 41) δα πᾶσιν; Εἰπε' μοι, αἰγνώμον αἴ, 5 πε, ποῖα 

(ιγίοίϊ (οπι. 3. Οςςος 3 λέγης 
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858 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
λέγής μὴ τῇ αἰγαλότητος Θεού, καὶ ὺ γα λύγφεὶ ἰσοτιμίαν: 0 ὁ δῴναι,φησι,πεπήρωται ὧκ παί- 

δὼν, ἕτερος ἐϑήνεται ὼ δαμμιονᾷ, ἄλλος Εἰ ἐλῶῦτον γῆρϑις ἐλάσας ω πειίᾳ ᾧ ὥπλυτα 

βίον ϑιήγαν, ἀλλος ω νήσοις χωλεπωτάταις. (αὐ πσέρνοίας βϑν ὑ)αι}9 μδὲ ὅι κω- 
Φοὸρ ̓ ὃ ἢ ἀλοιλος ᾽ ὁ ἢ πένης ̓ ὅτερος μιαρὸς κ) παμμιία ρος ἢ μυρίων ἡ έμων χα- 

χὅῦ χοῶ Ὀἰπολαύει, ὃ ποριαςῴ τρέφει, Χ ὸ ὐασίτυς, καὶ Ὁ λομιωραὶ οἰκίδμ κέκτη,, φ 

ὁ βίον ἀποράγμοια ζῃ αὶ Ὁ πολλὰ "πιαύτα ((μινείρφεσι, μαχρὸνε ὑφαΐνοντες χατη)ϑείας 29. 
γι κῸ τῇ τῆς τ ῦ Θεοῦ αφδϑνοίας. τι δὼ; ; ἀαυξλνθητὰ 91} δι δὰ δῶν αὐ Εἴποινδν εὶς. α- 

τς: εἰᾷ Ἑλλώωες ων, ἀ λέγϑιο ἡμῇν ̓ αἰσῦ τινος κόσμοι ϑιορκᾷοϑαι, πάλη ἡ ἡ- ούσ' ἐλ 

μιᾷ πὸ αὐτὸ ἐρφύνϑμ τεὴν ἀδῥιφ᾽ ἡ διζυ,αἰπσοϑνόητα ὅρηγ; Οὐκοιὦ πῶς ὑμήφρι σέφεοϑε ὃς- 

οἱς, ὁ αρξλσκιωήτε δοὴ δαΐμονῶς ὁ ἥρωας; Εἰ Ὁ» πσϑλιοιαὶ ὅξην, ἐφέφηκέ τις τοῖς πᾶσιν. αἰ 1. 

δέ τινες Εἦον υἰποδυαπετοιώτες, [ φέλειάνοι ἱ [ἡ ὀδλλδωερ αὐδασειλθυέμδμοι, τί ωρὸς 
ἀὐφες ἐἐρρδωϑμ; ;Ὁσαῦζο ὃ ὃν Εἰπέ ΜΙ, Ὑπὸ ̓Φυπμάτν Ἄροιτο ῤ ̓ἀἰγαϑα!; ὦ φώς ῶ κα- 

ϑημεθινό; ἡ εὐγτυξία ἡ ον τοῖς ὅσι; γὴν" ἀἱ ἄφρων ἡ χορεία ; ὁ ἰσοςώσιος υκ καὶ ὸ ἡμερο δρό- 

μος, ἡ πῆς φύσεως ἀκολυῖια, καὶ Ὁ φυτοῖς, ὃς ον» ζώοις, ἃ οὖν ανιϑρήποις; τίς, Εἰπέ “μρι,ὸ 

ζἄμωυτα διοικϑῶυ; εἰ μηδεὶς ἐφεςὼς ἰώ, ΔΛ Ὡσὸ Ὡσο ζωυτομάτου πόρτα ((ἰμειςήχει, τί τὶς τίου 

κρρδρὰν ζυτίω τίωῳ οὕτω κφιλίω, τίω οὕτω μεγάλξω, ᾧ οὐξανὼν λέγω, «ξεδινσας 
Ἰχὶ τῆς γῆς ὀφισεν,ἢ (χυδώτων; τίςο (ὄν!. ταιερις ὧν κϑρποφόρος διδουῤ, τίς τοσαύ- χεύνην 
τίου ἔϑῳτο οὖν απέρ͵ μαῖσι ὶ Φυτοῖς διυύαμιν ; τὸ ) γὸ ὡἰσπὸ ζιυτομάτου, ἃ ἀτακτοι πόμτως ̓  το 

ἣ ̓ θὐταικτο, μ᾽ πέλρης γ0. φ 2)», Εἰπί μοι, τὴν αϑρημῶν δ ὐπὸ ̓ζωυτομάτυ ου᾽ 

πολλῆς »ἡμᾳ τῆς «'ταϊξίας, ὶ πολλοί τῷ ὃ λορυζου καὶ ᾿: τῆς ζαερχι: : ὁ οὐ λέγω ὑπο ἀπὸ ζω- 20 
πμάτου, δλλα᾿ μετά [νος ποιοιτος, ἀπέχγως ἢ ποιομῶτος. δή ἐκω ξύλᾳ ὦ λίθοι, ἐ ἔξω 

ὃ ὦ ἀσξεο, ὺὐ λᾳίων λν,ϑοφπος οἰκοδομίας ἃ ὠπειφϑς, οἰκοδομείτω καὶ Χ οὐεργείτω. δα 
ὑ πῶτα δ α'πώλεσε ἢ ὁ διέφγρε: ; πώλιν ἔφω πΆϑιον κυβθρηίτα χωρίς, πὸόρζᾳ ἐν, ᾧπερ 
ἔχῳ δᾷηλοιον ἀγᾶ τεχνίτα, οὐ ̓ λέγω ἀκατασκβύαφον, ὄλλα κατασκβυαοϑέν. μ᾿ στὰ δὺ-: 
στη διωυήσεται ; ,κὃ τσαιύτη γῆ η ὈΧὶ ὕδατος ἐςώσα; ἀνθυ συὸς ̓ συγκχρατούσηρ διινάμιεως Ῥξς χισυγιρτν 

ἡδυμύατο, Εἰπέ μρι, τω παγίως Ὠχ γέδιοι φέώραι τοσζτον" ὃ ζωώτα λϑγϑν δὺ ἐ ὙΠῸ οὐ 

μυρλάκις γέλωτος ἀξιο τὸ τὸ στα Φ νον νὐ νὴ Εἰ “ ἀ βακαζοιὶ κὴ ᾧ ϑσαινον, ἰδοὺ καὶ "Ὁ ὑτερονο ὡ- 
ΠΩΣ Εἰ ῥὐορυὸς ὡγύδωτι φέρριτο, πάλην ὅτερον ζήτημα, δυλαὶ πὸρ τὴς πνερνοἷας 

ἔργϑν. δὴ Ἐχὶ ων ὑδάτων φορϑνϑμα, ὁ ̓ κυρτούοίγαι δει,δλλα' κϑἰλαίνεοϑαι. τἰ δύποτε; 
ὅτι τῷ (ζ κοίλου τὸ σῶμα ὀλϑι βατῆϊξεται 'χὶ ἮἯ ὑδύτωνικαλοίπερ ἔχι τῷ πλοίου 3.19 

χεκυρτζρϑῥου τὸ ὅς σώμᾳ ὅλον δὴν αὐλῶνα, ᾳᾺ ἀκρὰ (χικάπη μόνον. οὐκοιὼ αὐτῷ δὲῖ 

σώματος αὐτιπύπου, ὴ ὁ σκληρό, κα αὶ φέγὴν δωυαρϑρμου, ὧφε Φέροιν τὸ  Ὀγπικοίοϑμοι ἀχλορ: (Ω 

αἰ φέρει (οὐ οὐρανόν; ὄνλ' δὲ πολλῷ τῷ πὕδαιτορ “μαλακώτερο, ἀ Ἀθώνοτερρρ, ὺ ον 

φεγῳ διυνάρδμος, Οὐ εῖς ΟἿ λετηοταάτων, μήτιγε ὕγκν Ὧοσοτον. ὅλως: δ Εἰ [βουλίμαθει 

πὐρϑνοΐας Τ "λύγϑνἐποξιζαι, ὃ καϑολικῶς,ὸ κοιφακερμιατίζοντές,δλθρ ὁ 9 αἰων ἡμας ἰλλείς- 23 

ἡ. ἐρήσομαι γλγὸ τὸς ὀκῶνα ζητοιῶτα νῷ, ἴχοτα παένοίας ὄξην,ἢ «ἰπϑρμσίας, κν 

Εὐποι, ὅτι οἷχ ἐφ πρενοίας, ἢ πάλι ἐρήσομαι "πούς δ γάγονον. δλλ᾽ οὐχ ἂν ἔχοι Ἅθγϑν 
φ να! Εἰπεῖν. ἢ σἔκοιῶ πολλῷ μῶλον δι ἣν δύ ,ϑοφπίνων ραγμν ζητεῖν οὔ ὀφεί- “ἀν ἐκ 

δεῖς, Οὐ ἡ αϑεργάξειϑαι. τ δήποτε ; ὅτί τϑτων παντῶν αὔίϑενπος τιμιώτερρς, κα ζωῶ- οἵδω: 

τα δὶ ὀκθῳ γέχϑνεν, Οὐκ ὑκῶνορ αἰ 9. Φώτα. Εἰ τοίνιω τίω Ἐχὶ “τῆς πσοϑνοΐας αἰτεῖ 40 

μόνον σοφίδν,ὶ τίω οἰκονομίδῳ οὔκ οἶδας, πῶς διωυήσῃ «ὦν: λόχϑες Οἶδοαι ὥν. κατ' 'αῦ..- 

τὸ; Εἰπὲ δὴ ἴω ̓ δήποτε οὕτω ἐν αὐτὸν Θἰργαίσατο, καὶ τ τοσούτον αἰ αἰπέχοντα τῷ ἔρις 

τὰ ὑ ἐρδμού, ᾧ ὡς Ὁ ὁ ἀμφιζάλλοιν οἷδε Ἃ δύω Φαννομϑμων: ;πἰνος δ ἣ ἕνεχεν γαι βόρεια ἃ αἰοἰκητα 

ὅ81, καὶ τα νότια; [εἰπὲ δὰ ' μοι] Δ19. τι γέλρνονκ ̓ γυξ χοιμνος (᾿ μακροτέρα, ϑέρϑες ὃ ἐ- 
λούῆων 
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ἘΦΕΣ. ΕΠΙΣΈΤ. Λογ, (0. 859 Κοὸ δ, 

λαΐῆων; Αἰ[σ" ζ ἊΡ ς τοσοῦτον, “Ὁ τἰ καύμα, αἰ9. “ἰσῶ σωμᾳ ΘΡΉΤΟΥ; αἱ μνεία σεἕτε- 

δι ἐρωτῶ, χα) ἐδ “λῇς, οὐ παύσομαι, σῃ ἐρω ἶν᾽ χα οὖ ὦπασί μι "9. πρρήστις. ὡς τὥ- 

το μάλιςα πτθϑνοίας ὅς! τὸ τὸς  λόχϑες ἡμίν ἣν αύτεῤῥντας ἐ1). ἡ ̓ ) αὐ χα! ἀρ ,ϑ 65 πὸν αὐ πον 

τις οἰόμεσι τὸ ὁ πϑμτὸς, εἰ Μη τῦτο ἐεδ κατοσελλε τίου ὁζδνοιαν. δ ὁ δεναί, Φησι,πέ- 

5. νη, χα κακή πενία. σί ὃ ἡ γσῦφ, τ ἢ ἡ πήρωσις ; Οὐ δὲν δβιζμῦτα, ἐν,ιϑόϑπε. Ἐν μόνον 
Ὧν κακὸν, τὸ ἡ αμιδρτόρεν, κα τῷ τὸ μόνον ὀξεταζειν ὀφείλομϑμ. αλλ ̓άφωτες Τῇ ὀγτως και- 

κὅ ζω, αἰτία; ἐρθυνᾶν, ἕτερϑι πολυποραγμονοδϑμ. α|4 “ὶ μηδεὶς ἡμδῷ μηδέποτε 
ὄξεταζει , ὁζᾳ τί ἡεῦρτον; ἄφφι Φν ἐμωὶ ὶ ὃ ἀμδοτόμειν; ἃ, ἄρα. ἴον Ὁ) ῳ ἐμοί, ὸ τί μα δὲ 

πολλοὺς ̓αἰξαίναι όχι: ; ῳ ἐμαυ ὧ πράγμα ζητήσω ὦ ρα ἱχρατησοί ποτε θυμοῦ ; “ 
1ο αἶδφι ἐκεατησε σοτι ὀργή," δἰ αἰχειυζω, ἢ δ 6 Φόζον ἀρ Θο πεν; Εἶπι ἐπειδυν 9). 

ρω πῦτο γεόκνϑμον, ϑυρήσω! ὅτι ιν ἐμοι ὦ ἀμδρτόμει. σὐνῆὶς ὥζωτα ἀξοπίζει, ονολὶς ζω- 

τα πολυοραγμο᾽ ὥλαὶ ̓ ἀπλώςχῃ ὦ Ιωθ, βερτὸρ ὃ 5 ἄλλως νήχεται λόγϑιρ. τί ̓ γ 

σοι τῶτο μέλει, Εἰὁ γα τυφλός, ΣΝ λῴῷα πένης [Ὁ τῦτο ἐπέταϊει σοι ὁ Θεὸς σχρστεῖν, 

"λλλα, τἰ δήποτε σὺ φραεις. Εἰὰ Ὁ αἰμφιξάλλεις, ὃ 01ί ἐφίέφηκε᾽ τις ῷᾷ κάσμίῳ 

ι54 δεινά, πόρτῶν «ἰοητοτέρος Εἶ" οἱ ὃ πέπεισαι «ὐθὐτύτυ, τὶ ̓ ὠμφιζάλλεις, ὅ ὅτι" ἀ- 

ρέσοι δᾷα ῷ Θεῷ; πλύτοτέ, φησι, ποῦ ἀπόρτωι ἐνλαριφοιώτερ ῷ Θεῷ. ἄπελϑε Εἰς 
ἰατῷῶν, ὺ "4, ὁτὸμ εὐρεϑῇῃ τις πξαῦμα ἔχων, ὧκ φνον αὐτὸν τέμϑοντα κ᾿) χαίοντα. Ἐχ] ὃ σῷ 
δ 1 τὸ λέγω, ϑλλαὶ ἀπελϑὲ εἰς τεκτουφον. ὦ οὐκ ὅξεταζεις τὸ τὸν λόγϑν, καίτοιγε ΟΥυδι οἶδας 

ΩΣ Τγοοιϑέωι ὠκᾷον αὶ πολλά ὠπορα 4) σοι δὸκζ" δή ,οτὸν τροῃ ὦ ξύλον ὅταν μεγασγγματίζῃ. 

20 μαλλονἢ εἰς βὑπορωτέραν σε τἐχνίων ἂν ̓ἀγάγω, δῇ τίιν ἊΝ ζωγράφων, κά ἰλιήϊα, Ια,σίις. 

Εἰπὲ χὰ μέρ, οὐχί ὶ ἀπλώς σοι δοκεῖ ποιζν, ὦ ποιᾷ, τί γὉ ἀὐτῳῖ βούλονται. αἱ 

ἀμμϑ! , χαὶ αι ̓«ἴδιαγαγαν κ γφαμιμδ : δολ᾽ αἱ ἔχιϑη ταὶ γρώματα, 
τότε σοί Φὰυ ται ἡ ᾿ τόχϑη καλι, ὁ ὅμως Ο;οδ' οὑτως ἀχρω Οὐνὲν διυυήσῃ κατῶμιαν- 
ϑῴν.. ἡ ὃ τχὶ τοκτόνων "λέγω και ̓ζωγράφων, ᾧ ὟῇὋΟτμοδυύλων.;, ἡ μέλνβα “ὡς ἐ ἐργεί- 

25 ζεται ὧν σίμόλοις, εἰπα μοι, αὶ τότο ἡ τὐξὶ Θεοΐ ἐρᾷ, Μ μυρμήκων τίι ἐργασίὴν χα- 
τάμα, τὸ Ῥράχρου, τῆς χρλιδόνορ, ἢ ζπ ἐρφεὶὶ Ὁ κὐϑὶ Θέού. αὐ ἧς σοφὸς, εἰπέ μοι ζᾳῶ- 

σε. αἶ οὐκ ν᾽ ἔχοι, οὐ πτεύσῃ δἶχυ, δρϑφφστν, πὰ ὐξεηα ζεὴ, τϑιῆὰ γον ύτως 
ζῶτα, οὐ παύσῃ εἰκῇ ἢ πολυωφαγμοιώη: ; συοδν τὴς ἀμαίας ὥωυτες σαφωτερὸν ἔφη, ἐν 
οἷς Θὰ ἅ ̓ ἐπαγφξλόρδυοι μηδὲν εἰδέγωι, σοφώτατοι 'πϑμπῶν εἰσὶν, Φϑ πἰξχεργειζόρϑμει; 

20 λὐοήτοτεροι Ὧ παντῶν εἰσίν, ὧι ου ̓ πλρτοιηνᾧ ὧ ἐπαγέλλιοῖ ἐδίναν, σαφίας, ἀλλ᾽ ἔτιν ὅπευ κὶ Ἰὰ 

μωρίας 4}. Οἶπε )ὰ» μϑ!, Εἰ δύο τινῶν λύιϑενπονς ἀτωνὸ (ὦ ὦ ἐπαηΐ Ἀλοιτθ δ ὑπὸ σὸς 

γῆς Εἰς ῷο οὐ φανὸν ΕΣ, οἱ ατρέχοντα μετρᾷ, λϑίνοις ἐκτείνας, ὁ ̓ καΐᾳ νορὺ ὁμυῴ Εἰς 

δέν φαίη, τίνα γελασθμῖθα, Εἰπε (915 ῷ εἰδέναι λέγϑντα, ἥ ὙΠῸ ἀγαοοιώται ϑηλανοπὲ 

ῷ λέγϑντου Εἰδέναι, Οὐχοιώ Ὁ. ὁ ἀγνοῶν, τῷ αὐπεσυρομδύου εἰδέναι συφώτερρρ. ἀκ διάτις 

49 ἱπαηΐ δλοιην λέγήνο οσορς ἐχᾷ κυάλοες ἡ ἡ ϑαύλικοσοι, ὃ ὅπερ ἢ  αγνοΐν, οὐ οὐ πάλη ἡ ἄγνοια τὴφ εἰς, 

δήσετως ὅ61 Ισωφωταραι! σφῦδρα “4. ἢ δήποτ: ; η κακείνη ἀγνοια, ἘδῚν Ἰθεντναιμδμὴς 

Ὁ “ γὸ λέγων ἀγνοῷ; οἰδύπε μέρος. ποῖον δὴ τῶηο; δὲς ἀχατάληπῆον αὐιϑεῦτέῳ: ᾿: ὼς γὰ οὐ ΟἹ 

μιιρὸ τῦτο. οἢ. λόγων Θέδιναι ὀκᾧνος μάλιςα οὔκ οἶδεν ὃ λέγ εἰδέναι, ὲ διδο τῷ» ἐδ 

661 κριτα γέλοιο. οὐ 

49 Οἴμοι, πόσοις παιϑίδας πίω πολυραγμοσυγιο τί ἀ ἀχαιουν, ὁ τυ αἰξεεργίλο ἮΘΙΚΟΝ 

χαλινοῦ , ὺ Οὔκ ανεγϑ μεθα, δλώ (ὄοὸ ὀτέρων «ἰξιεργαζομεθοι βίοις, 9, ὁ αἰ ὁ δεῖνα π- 

ῥϑϑ, ΠΧ πεΐηρ ὀδενα;; ᾿ Οὐκοιώ “τῶ! λόγῳ τύτω, .Ν εἰς ὄτεραν ὀχπεσώμεθα, λῆρϑ, Βιῷ 

τἰ ἡ ἡ δεπα γοωή,ὼ μῆ ̓ πϑλϑ τὸς αἰδρε' ἣν αἱ διορ δή τὶ βού, ΓΝ φέκύων, τ τί λύκϑο, κκ 

“λίδος, ΠΟΧΗ ξύλα, ἃ εἰς ἄπειρον ὠκπεσεῖται μυῆκος ὁ λϑχρς. ὅζρι τοι γὅτοο Θεὸς μέτρα 
τῆς 



κὸν ε. 86ο ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙ͂Σ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
τῆς γνωσεως ἡμῖν ἀφώρισε, ᾧ ὦ τῇ Φύσει καιπιξλεν. ὼ ϑέα μοὶ τίωὶ τλυσσϑαγμμο- 

σύηζωυ Ὁ) πολλέω᾽ ὅτι τοσῦτον ὕψος ὁρῶντες ταπὸ Ὁ γῆς εἰς ({) οὐρανὸν, ὁ συ ον παράντες, ὑτὸῳ 
εἰς πύρην ὀβελϑόντες ὑψηλὸν δελήσωμϑυ κατλμύῦσου χάτω μικρὸν κατακύψνόμτες, ἴλιηός 

τιρήμας θὐϑέως καὶ 'σκϑτοδινία λριμολυ4, εἰπε μοι δὴ τύτυ τίωυ αἰτίλν δλλ᾽ Οὐκ ἐὺ εὕρρις, 
χα τί μείξονα ὀφϑιιλμὸς ἔχ τέω ἰαχοω, αὶ πο ἢ ποῤῥωτέρω " κουτέχεται ; χα ὅλ ὃ αἰ. 5 
κοὴς ὁμοίως εὐ ἰδὺιτις ἐν. οὐ δ δρ τίς οὔτε βουσοι δυιωήσε.) τοσῦτον, ὥφε ἐμιπλύσοι Τ᾽ 
ἀέρα, "ὅσον δυωήσε:) ὁ ὀφθαλμὸς καζᾳ οκῖν, οὔτε αχούσαι ἐκ ἰ στήμονος τοσότυ. δια 

τί μὴ πόρζᾳ (ῷ μέλη ἰσότιμω 561, δζρὶ τί μοὐ μέλ ἔλαῦε χρεῖθιν, μηδὲ χύρριν; χαὶ Πεῶλος 
Φὐὑτα ήρθύνησε, μᾶλλον ἢ Οὔκ ἠρεύνησε (σοφὸς γδρβίω) δον εἰς τῦτο ἐμπεσὼν Ὁ χωρίον, 

α«ἰἸΚοφ 6.1. φησίν" Ἑκαφοναυ τί, χαϑῶς ἤϑελησε ᾿ τῷ ϑηλήμωτι αὐτὰ τὸ πᾶν ὀπέτοοψιν. Οὕχοι χρῷ ιὸ 

ἡμᾷς ζυτῷ ζωῦτω ἀφέντες, μόνον εὐ)σφιςώμδν ὑπὸ ἀπόρτων. Δ. 94. τῶτοι, φησιν, 
β),σραφεῖτε χα ἀπόῤτων, τοῦτο εὐγνώμονος οἰκέτο, τῦτο σοφοί, τῦτο συνετού, ὁκέ- 
νοῦ λόλε, ὁ όρηϑύ, ἡ «ἰθκέρορυ. οὐχ ὁρᾷς οὖν τοῖς οἰκέταις, δι (Ὁ (ζ χα τάτῆυτοι ἿΜ οἱ.- 
ΧΕ, ἡ οὐδαμὰ “χρήσιμοι , λοίλοι τὸ Εἰσι αὶ φλύωροι, αὶ Ὁ τοῦ" διαυννῦμ εὐδιεργαζοι- 

- 

λμσχότρδμ 
γὸς ἔχει. 

οκωλίηγῳ; 

»ἴπ ἷν δν» 

γήσετω πῇ 

ὀφδιλιρ τὶ 

μακρὰν ἔπ 

ταὶ, ἅπερ ἐκζιοι κρυτων ἐθφλοεσιν᾿ (ὦ ὃ ((μωετοὶ καὶ θιγνώμονες ασϑϑς ὃν μόνον ὁραΐσιν, ὃ- π᾿ 
πυρὴν τίω αἱ ϑονίλν πλυρώσιῃ; ὁ πολλαὶ φϑεγίόοϑμος, συοὶὲν ἐργάζεται" ὥψαιρ ὃ 

πολλα ἐργαζόμϑμος, συοὶι φϑεγίε) ἀχαιοθν. ΎΝ τούτο ὁΠαύλος ἔλεγε αὐἰθὰ χιρών 

«τμιειγ. )φαφοων᾽ Οὐ μόνον ὃ ργαὶ μόμϑθαουσιν,δλλα' ὸ φλύαροι. Εἰποὶ δι μοι, ποῖόν 8] σπλέ- 
οΥ Ὁ μέσον, ὃ τὴς ἡμετέρας ἡλικίας πσδὲς τίω ἊΜ παίδων, ἢ ὃ τῷ Θεού πσοὺς τίω ν᾽ 
λόϊϑοσπων; ὃ ἡμέτερον ασοϑς χωνωπας, κὶ ὃ τοῦ Θεοὺ χσοὺς ἡμαξι θύδηον ὅτι Ὁ δ᾽ Θε- 10 
οὐ ποοὐς ἡμας. τί δῶ συ' τοσῶτον αἰδιεργαξῃ ; βιλαρίς αἰ ἀπόντων. Ὧ δῶυ ὁω" 

ἑλίω ἔρηταί, φησι, πος Ὡὐποκρηοῦ μα! "βούλεται μαϑῷν ΔῈ ἐμοῦ, Εἰ ἔξι ἀσϑύνοια, αὐτὸς 

νοῦ φησιν 4 ἢ) τινα (ὃ ασϑϑιοοιῶζαι. οὐχοιω μεταςρένψας, ἐρώτησον αὐτὸν ὶ σύ, δ 
οὐ φησιν 41) πσδλιοιαν. ὅτι μϑἕ [7] πσθλϑνοια, ἐξ ὧν Εἶπας, δῆλον ' ὑπ ἣ ἀληώήος, ὧν ἐχ 

δλοίσκογϑμ (ὃ λόγον. δἰ γὸ οὖν οἷς δ[φικοῦσιν δύ, 5.69 ποι, Οὔκ ἴσμεν (ὃ) (δόπον τῆς δ[91- 25 
κήσεως πολλάκις, καίτοι ἐξ αὐ" πολλα' ἡμῖν τῇ δυκᾷ ᾧ ἀτοπα ἢ τοὐϑαχωρουκϑμ,πῶσῳ 
μιῶλλον ̓ χὲ Θεοῦ. δλλ Οὐδὲν θεοῦ ἀτοποι οὔτι ὅθ]ν, τὸ δοκᾷ τοῖς πίφοις. δ 9 ἰΖ9 α-. 

πόβτων θ)γαριφώμϑμ, οἷα ἀπόρμτων δυξαξωρϑρ αὑτὸν. ὑποταοσόυϑμοι ἀλλήλοις, Φησίν, 

ὧν φόζῳ Θεοῦ, εἰ γὰγὶ δὲ εὐβχοντα «αἰ παοτηη," ὄζοι γοίματα;" δὲ αἰδώ,, πολλῷ μᾶλλον 
τὸν τοῦ Θεοῦ φόδον ἔξω διαλείας χα καἰ πυοζα γὴς ὀωτίδοσις οὕτω ἊΨ οὔκ ἔφα διά- 30 

λεία, μη ὁ ὦ ἐν ζξο καϑεζέοϑω ἐλθυϑέρου,ὁ δὲ ον ζω δουλυ,άλλαὶ κὶ διασοζοκαὶ δυύ- 
δνς ἀλλήλοις δαλθύεν βόλτιον. “πολλῷ. βέλτιον οὕτως 4) Δλϑλον,ἢ ἐπύρως ἐλεύϑερρν. ἡ 

δῆλον ὀχ ξϑεν᾽ ἔξω τίς οἰκόζῳις ἔχων ἐκαιτογγὸ μυνδεὶς οἰ» ὐήῖς ο. ϑρονούτω; ἕτεροι δὲ τίνες 
ἔξωσαν ἑχᾳτὸν φίλοι, αἰλλήλοις δζρεκονούμδμοι. ἄνες ἀ μένον βιωσφνται » τίνες. ΑὙ7᾽ στλείονος ἡ- 
ϑονῆς, μ( Τ᾽ πλείονς θύφοοσύγης ; Οὐκ ἔςν ὠκοῖ ὀργηὶ, σεν ϑροξγσμος, Φυρλ' θυμὸς, σύτῖδ' 35 
ὠλλο Υ̓Μ τοιούτων συυν᾽ ὧδε φόζος καὶ δειλία καχεῖ αἰαγκης, ὠζωῶϑᾳ δὲ πυδλαιρὲ - 

σεως ὃ πὸ" κακοὶ ὥ βιαζόρϑμοι, ἐνζιύϑε ἢ. γοῦν ἐχοὐτηφιαλλήδϑις διᾳ λεύοισιν, ὅτω. 
βουλεἣ ὁ Θεός. αἱ ᾧ τῦτούνψε τις πόδας δ μαιϑη Μ, μά λον δὲ, Εὐ ϑάλεις ἀκρι- 

(ώς ὄξετάσαι, ἢ ᾿ διαφο Μ λυτίϑυσις 321 δια λείας. ᾧ,»,, Εἰ ὁτῦφος Οέκ ἀφίησι 

φαγζεναι τίου λυτίδοσιν ; στὸν γὸ ἕξ ἅ “ἴω σωμαπικίωὶ δχιχονίλν πϑνο π΄ συ δὲ ὃ γώ- 40 

ματρέφῃς, καὶ δεραπγάσῃς ἡ ξυφαῖς, κὶ ὑδύμα.σι, καὶ χἰαφοδήμασι, καὶ «ἄν δυλείας ὅδ᾽ 
Φὐπος᾽ ὅτι ἑαὶ μιη πὐρέχῃς καὶ συ' πίω σὴν δζμκονίλυ, Οὐ δὲ ὠκεῖνος τέιυ ἑαυΐν, αλλ᾽ ἐς αἰ 
ἐλεύθερος, καὶ συτοδὴς αὐτὸν ὀϑαγιάώσει νόμος χαὶ μὴ τρεφόμϑνον τοῦτο “ἠριοῖν. εἰ τοί- 
γμω χαὶ Ὠχὲ δούλων τῶτο ἐς!, τί ὠτοπον, ἐδιυ' χαὶ Ἰπ' ἐλϑέρων σουτο γέηται ἡ τ 

φόζῳ, 



᾿ΕΦΈΣ, ἘΠῚΣ Τ΄. Δογ. κ, 8δόι χν «͵ 
φόξῳ, φησί Χρισοῦ χἰπσασαασόμϑροι, πῦση ἡ γορὶς, ὑτὸμ ἢ ἐμοϑὸν ἔχωμδρ; δ, ψβελε- 
γα σϑι ̓  ασοτα γέ αι ε δλλα συ αὐ εταγηϑι" μοὶ ἰπλωώς αὐχυ ἀκούσῃς, ΔΛ κἰαυυτά- 

γη9ι. ὡς παφῆς διαυύζᾳ ὡπονίᾷς, οὕτω αἱ σίκεισο. οὕτω γὰρ αὐτῶν δούλοις ἕξάς 

ζαχίως τῇ τυραννικωτάτη τῆς δουλείας δευνώμει δεδουλωμϑίοις. μάλλοι γὰρ αὐῶῶν 
4. αἱρύσοις, ὅὁτὰμ συοϊινὸς “Ψ' αὖΡ αὐν Μ᾽ τυγχόμων, αὐτὸς ταὶ αγϑορὶ σαύ τῷ αἴϑέχης. Γι. 

τὸ ἔς, «ἰ ασοταοσονδμοι αἰλλήλοις ἐν φόβῳ Χεισοῦδ" ἵα πόῤτων κρντωδιϑν Ὑ πα-- 
οὐδ, ἥα τῷ Θεῷ δουλδίωμϑμ, ἵνα τίωὐ πὐδϑὲ ἀἰννήλοις ἀγα πίω αἰ ασωδωρϑν. ἢ 
αὐτο δυωυησόμαϑα καὶ τῆς ΟΝ Θεοῦ φιλαν,ϑοφπίας ἀξιωϑίωναι, γόβιτι χα οἶκ- 

πρμοῖς . 

ια - 

Λογικ. 2} ΑἹ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΙ͂Σ ΙΔΙΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣῚΙΝ 

αἰ σποτάσσνοϑε, ὡς τα Κυοίῳ, 523 ΟἿ ὁ αὐήρ ὅδι κεφαλὴ τῆς γνα- 

κὸς, ὡς ὸ ὁ Χολσὸς κεφαλὴ τῆς ὀκκλιησίας, ᾧ αὐτὸς ὅ81 σωτὴρ τῷ σώ- 
ματος. .24 Αλλ΄᾿ὥασερ ἡ ὀκκλησία, κ᾿ ανοτάοσεται τω Κυείῳ, ὅτω 

19 αἱ γωναϊκες τοῖς ἰδίοις λύδράσυ ὠπύμη. 

Οφος ἂς αὐὴρ ἐν τάξει μαχαφασμοδν πολλαὶ ϑεὶς ἕν ᾧ τῦτο τέϑεικον 
ἣν (ξω μακαιφλομού" Καὶ γείυη, φησιν, δ δὶ συμυκήξεφεφοιδῥη. ΠῚ ΕΝ 
παλῆ ἀλλαχοῦ ΟΜ μαχαρασμώδ ἀδ' τίϑησι, τὸ γον ακϑι «ἴ- 

δὶ κα ὁμονοίας (μωᾷιαι. καὶ δξ Φοχιρῦ πολλίω ὁ Θεὸς φαίνεται 

ὐδϑοιὰν περοιηνδῥος τῆς συζυμίας ζωΐτης. ἡ ὡς αἷθὲ ἐνὸς, θὰ 
᾿ ᾿ἐμφοτόρων ἰφλεχϑρϑδμος, οὕτως ἔλενν ΠΆρσιν ὦ ϑηλν ἐποίησεν Τον.«. κῷ. 

ἀὐις. αὶ πάλιν" Οὐκ ἔνι ὐσεν αὶ ϑῆλυ. οὐγὰν ὅθιν ὀῤδρὸς πσρὶς αἴδρα, τοσαύτη οἰκά- 
ὁτης, ὅση γωωναηκὸς τος αἴϑρα, ἐμ αὶ ἑις, ὡς χκοὴ, ((μωυεξ βυγμμένος. ὄρ! το χαὶ τις τίω ὑ- 

24 περδαλλουσοιν αγάπίω δυλών μαι αίδλος ὀϑήρ, χα ὥνα γὴν «τῷ φίλων ὼ ὁμονψύ χων 

σπινϑαΐν, οὐ πατέρα Εἶπεν, ἐυ μυγτόφοι, οὐ τέκψον, Οὐ ἀδελφὸν, αὶ φίλον, δυλα τί ε Ἐπεσεν ξ.Βασια. κε. 

ἐπὶ ἐμὲ καὶ ἀγάπησίς σε, φησιν, ὡς ἀγάπησις ΜΠ γωυαικδίν. ὄντως γλοῤ,θντως πασης τυ-: 
φαννίδος αὕτη ὶ ἀγάπη τυρϑωνικωτέρρι. αἱ  γ»» ἄλλαι, στφοδραῤ «αὕτη ἡ Ὡαϑυμία 
ἐχή ἡ τὸ σφοδρόν, ᾧ τὸ αἰ δϑαντον. ἔνες! γὰρ τις ἔρως ἐλφωλθύων τῇ φύσει, ᾧ λανθοίων 

40 ἡμαξς συμπλέκᾳ τα (ὰ σώματα. δέ, αὐ τοὶ ἐξ ὄρχῆς ὑπὸ ὀυδρὸς καὶ γωυὴ, ᾧ μτ 
ζωῦτα πὲ αὐδρὸς καὶ γωναμως αὐήρᾧ γωνέ,, ὁρᾷς ((μώδισμὸν ἡ συμπλοκῶν" ὶ σς 
οὐκ ἀφῆκεν ἐτέρριν ἐπεισελϑεῖν οὐσίλυ ἔξωθεν , ᾧ ὅρα πόσα κονόμωσε, τίωὶ ἀδιλφίιω 
ζιϑέα τα γαμῆσαι αὐτὸν τίου αἰνεν, μᾶλλον ὃ οὐ τίω' αἰδῥφέω, δλλαὶ Κι ϑυγατέρα, μὼλ.- 
λον 3 οὐ τίωυ' ϑυγατέρῳ, δολ αἱ δι πτλέονθυγαϊζος, τέωυ στώρκα τίου αὐτα, τὸ ὃ Ὅλον ἐποίης-: 

γ5 σὲν ὀύωϑεν, ὥαπερ ἐχὶ Τ᾽ λίθων, Εἰς ἀὐες (ἡωεΐγων. οὔτε γὃ ἔξωθεν αὖ τίωυν Εἰρ- 
γάτατο, ἴα μι ὡς δλλοτοίαᾳ τοροσέχη᾽ οὔτεπάλη μέχρις αὐτῆς (ὃ γαϊμονἔφοσεν, ὕα μὴ 
" συξέλλων ἑαυ, αὶ ((μωαΐγων, ὙΠ λοιπτ οὖν γωρίζη), αὶ καϑεύπορ γχὴ τὔῦν' φυὴμ ὀχῷα 
μώλιςε ὅξην αὐῤῖςα,, περ δρ' καὶ ἐν φρέμψον ἔχη, Εἰς πολλοιῤ χλαδιως ἐκτεύη )(ὡς ἐδ! 
αὐἰδὲ τίωυ ρίζεν φρέφιται μόνον, ττλύτα Εἰκῆ᾽ καν ἡ πολλᾶς ἔχῃ ζᾳε, ῥίζας, Οὐκότιϑαυ- 

40. μαςὸν τὸ δένδρον) ὅτω δὰ ὁ ὠζωϑα͵ δ ἐνὸς τῷ Αϑαμι τὸ πὸρ ἐποίησε φυτθυδίοσαι γέ- 

γος, τῷ μη) ὀ(απίεϑαι ὶ χωρίζ εοϑαι «αταςήσας Εἰς αναγκίω μεγώλίω,ς μάλλον συ-: 
φέλλων, Οὐκέτι ἐποίησεν α δῇφας γαμῴοϑει,  ϑυγατέροις, ἵνα μη πάλιν τίω ἀγώπίω 

Εἰς τὰ συφέλλωμϑῳ, καὶ ἑτέρως ῥα δμ, χωειζώβδα. αἱ τῦτο ἔλοδν" Ο ποιήστες ΎΨ.Ν 
δἰοχῆς, αὐβσεν αὶ ϑήλν ἐποίησεν ἀὐδζρις. μεγαίλαι γὸ ὐπὸ τότε χακοὶ τίκγοται, ᾧ μαγαιλρι 

καλά, 



ἀνε 

Δυκ, “δ. λγ. 

ΚόλοῦΣ, Ὑ.48. 

Ῥωμιγ'ς, 

86: ΧΡΥΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤΗΝΉΡΟΣ 
καλοὶ ὦ οἰκίαις, ὦ πόλεσι. Ο δὲν δ οὕτως ἡμδ συγκροτᾷ (ὃ βίον, ὡς ἔρως αὐϑρὲς χαὶ 

γιναικὸς. αἰχὺρ τῦτι ἡ ὅπλα πολλοὶ παν.) αἰ τωτεὶ τίω ψυχίω ππρηδιδύασιν. 
υ γὺ αἱ «ποΤλώς, οὐ ον Εἰκῃ πολλζωυ αἰ χὺΡ τῦὸτὸ πὸ ποραγματς ἐποιύσα» τίωυ ἀσου.-- 

δέω Παυλος, λέγων, Αἱ γιιψαϊκας τοῖς ἰδίοις αὐγδρασιν αἰασυταῦσεοϑε, ὡς τω Κυρίῳ, τί 

δήποτε; ὅτι θα ὦ ὁμονοίᾳ, ὦσιν ὅποι, ὦ πα! δὲς τρέφον") κωλώς, καὶ οἰκέται ϑυζᾳκΊούσι, χαὶ 

γείτονες ὡπολαύοισι τῆς " θὐωδίας, ἡ φίλοι καὶ συγίενής " ἐαὶν ὃ τοιωανπίον, πόμζῳ ανατέ, 
τράτῆαι ἢ συγκέ χνταὶ. καὶ χαϑούπερ Τὰ ςρατηγῶν κυδὲς ἀλλήλυς Εἰρζωυθυόντων, πόρτα 

ὦν ἀχολυθίᾳ δ), καὶ ζᾳρᾳῆουϑμων παλὶν ἐκείνων, πυύτα ὠγω χα κοίτω ἈΛΑ ̓ὕτω δὲ χα) 

γιοῦ. δ[9 αἱ γονάς, φησι, τοῖς ἰδίοις αὐνϑραῖσιν αἰ πύτάσσεοϑε, ὡς τωΐ Κυρίῳ. βαζαὶ, 

ΟῚ 

.- ἀδείας 

πῶς δῶυ ἀλλαχοῦ λέγης, αν μὴ δὶς υἰποζαξηται χϑ) γιωαικὶ χα" αὐδρὶ, οὐ δυυύωται αἰκο-- το χα τίμοις 
λουϑησαΐ ΜΙ: εἰ Ν᾽ ὡς τῷ] Κυρίῳ αἰ πυταοσεο ῦν “οὐ, «σαῖς λέγ ΤῸΝ ᾧῷ Κυρδμον «φι.. 

φαιϑαι ; χα σφόδρα ὦ δῶ χοή. ἀἰλλαΐτο, ὡς, οὐ πόμτως πὸυταηνύ ἰσοτίμίως ὅν. ἡ Ἐπὸ 
φησι, ὡς Εἰσγῴαι ὅτί τῶ Κυρίῳ δουλῴετε ( ὅπερ ὲ αἰλλάχού Φησιν, ὁτι Θὲ χα μὴ ὄζὼ 

(ὃ ἀνδγα, ἀλλα' πσδηνορυμϑίως δ “ Κύριον) ἢ στὸν ὑπ είχῃς ᾧ «ὐδρὶ, ὡς ὦ Κυοίῳ 
δουλθύουσα, ] πείθειϑα;. Εἰ ΡΣ δ΄ ϑηοχαὺς ζυτως γαὶς ἔξωθεν ταὶς “πολιτίκαὴς αντι-: 14 

ζασσέμϑμος,τὴ τὸ Θεοΐ ὄζρεταγῇ αὐνϑέφηκε, πολλῷ μάλλον ἡ τῷ αἰϑρὶ μιὰ «ἰπποταοσομδμη. 

ὅγως δὲ τρχϑς ἠϑέλησέ, φησιν, ὁ Θυός, ὑποϑωῖθα δζω Τὶ ὦ ὠνδρα ον ὐξεικεΐαϑει κε- 

φαλῆς, τίω ὃ γωνώχκᾳ οἰ τάξει σώματος. Εἶζα καὶ ὐπὸ λογισμαἷ δεικρεῴ, ὅτι ὁ ἀἰγήρ κα- 
φδλ)" 681 τῆς γωυοικός, φησι" χαϑῶς χαὶ ὁ Χοιφὸς τῆς ὀκκλασίας, χαὶ αὐτὸς [41 σωτὴρ 
τὸ σώματος. αν ὡς ἡ ὀκκλησία κ( πυοτάοσεται τῷ Χοις' ᾧ, ὅτῶ καὶ αἱ γωιναἶκας τοῖς το 
Ιϑδέοις αγδγασιν ον πὸμτί, Εἶτα ὁ ανήρ ἔξιν, Εἰ πῶν, κεφαλη τῆς γι αρκὸς, ὡς χαὺ ὁ 
Χοιφὸς τῆς ὀκκλησίας, χαὶ αὐτὸς 81 σωτὴρ ἐπα γή τῷ σωματοῤ, ἃ δ᾽ ἡ φαλή, τῷ 
σώματος σωτηρία ὅβήν. ἤδη πγϑοκατιζάλοτο ᾧ αἰϊδρὶ κα! τῇ γωναικὶ τῆς ἀγάπης τίω 
αὐ αρύϑεσιν καὶ τίω ασϑλνοιάν, ἑκα ς’ῳ τίω πσϑϑσήκϑυσαν Σατονέμων χῶρον, τύτῳ ὥ τίω 
Φρχικίω καὶ προϑνοητικζου ὠκείγη ὃ τίω αἰ πυοτακύοιίω. ὡς δῶ ἡ ἐκκλοσία ἰπουτασ- ἐς 

σεται “τῷ Χεις' ᾧ,τυτέςιν, ὀύδρες ᾧ γωνώχκας, οὕτω αἱ γουναγκες τοῖς αἰδϑρασιν, ὡς τῷ 
Θοῷ αἰπυυτάοσεοϑν, 

245 Οἱ αὐδρες ἀγαπᾶτε γωϑακας ἑαυ, καϑῶς ἡ ὁ Χολφὸς ἠγάπησε τίω ἐκ- 

κλησίαν. Ηκουσεις τὴς «ἰταυταγῆς τίω αἰ χυρῥοολίω᾽ ἐπηνέσας αὶ ἐθαύμασας (ὃ 
Παῦλον, ὥτε συγκροτοιώτα (δ) βίον ἡ μδίυ, ὡς ϑαι μασὸν τινα ἢ πγϑυμιατικὸν λυδραι" χᾳ-- 10 
λας. δολ᾽ ἀκυσον, ἀ καὶ αὐ δὰ σού ἀπειτεῖ" πάλιν γὸ τῷ αὐτῷ κέγφντα αἰ ασοδιείγματι. 
(ὦ λέόγες ἀγαπῶτέ, φησι, ζμαὶ γωνῶκας ἑαυ δα", καθως ᾧ ὁ Χοισὲς ἡ γάπησε τίω ἐκχ.- 
ρυσίὶὸν. Εἶδες μέΐξογ ὑπ ακὺς, ἄκυσον ὶ μέζον ἀγάπης. βούλεισοι τίω' γωνάμκᾳ 

αὐσσάκουεν, ὡς τῷ Χοις ᾧ τίω ἐκκλοσίλω ν αὐϑϑιόοι ὸ αὑτὸς αὐτῆς, ὡς ὁ Χολφὺς ὃ ἐκ- 
κλυσίας. καὶ τίω ψυχίω' Αὐϑβ αὐτῆς δοιώωι δι, κἂν χα τακοπῆπαι μυολαχις, κἀν ὁτι-- 35 
οἰ εἰ χσομήναι ἢ παϑῴν, μὴ «οὐ αιτήσῃ. καὺ ζχῶτα πεΐϑης, φυ᾽ σὴν συ υτω πτοποίηχ ας, δή 
ὁ Χοισύς. σὺ δὲ ΚΡ δὴ (ἰωαφϑεὶς ζῶτα ποιής, ἐκ ζνος ὃ πα Ὁποςρεφορϑβης αὖ- 
τὸν ἡ μισόσης, ὥασερ δΐχυ αὑτὸς τίωυὐ ὀἰποςρεφομλῥέω αὑτὸν ᾧ μισούσαιν ἢ οἱ ατῆνουσαν 

κ εϑρυσ)ονϑύζωυ «αἰδὲ (δο πόδας «ὐτν τῇ πολλῇ ἥγα)α κηδεμονία, Οὔχ ἀπειλαῖς, συοὶὲ 

ὕζξρεσιν, ΟΥεῖν φόξῳ, οὐ εν ἑτέρῳ φυὶ τοιούτῳ " οὕτω ἃ σὺ προϑς Ὁ γωυώκα ἔχε ̓ ώω. καὶ 

αἰ αβοραύσειν, κἀν ,ϑρυτηουϑέζω, καὶ καιταφρϑνοῦσοιν ἴδῃς, διιωήσῃ αὐτίω εἰ ασὸ (ἦν 
πόδας ἀγαγεῖν «βνὶ σους τῇ πολλὴ αἰδὲ αὖτίοσ πρδϑιοία,, τῇ ἀγάπη, τῇ φιλίᾳ. ον 
γὸ τύτων τυφοινικώτερϑν Ὑδν" δεσ μϑν, ὁ μελιςει αἰδρὶ αὶ γοωναικί, οἰκέτέω (ὦ γὰρ φό- 
ὁῳ ὧι δὺ καταδῆσαι διυνήσεται, μᾶλλον καὶ Ογοδ' κ ψτον᾿ ζαχέως δ πἰποπηδήστις,, οἰχή-- 

σεται, 

ο --. 



ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τὶ. Δογ. κι 863 χεν ε 

σεται τίω 3) τῷ βίου κϑινωνὼν, τίω᾽ παίδων μη τέροι, τίω πάσης εὐ ὁεσύιης οἰ ασύϑασιν, εἰ 

φέξῳ καὶ ἐἰπειλαῖς διίκαταδεσμᾷν, ἀλλ᾽ ἀγώπη αὶ δᾳϑέσει, ποία γὸ συζυγία,, στὸν ἡ 
γιυυὴ τὸν λὐδρα πρεμή τοί ας ἢ αὖ τὸς ὁ ἀϑήρ πολαύσεται ἡδυγὴς, ὡς δουλῇ (Ωωοικϑὶν τῇ 

γωναικὶ, ὶ οὐχ ὡς ἐλδυθέρα ᾿ καν πάϑης δι αἰχυῦ' αὖ τῆς, μὴ ὁνειδίσῃς. Φονὰ γὸ ὁ Χει- 
ς φὸς “9 ἐποίησε, Καὶ ἑαυτόν, φησι, γξ δέδωκεν αὐχὸρ αὖ τῆς, 

26 1ιὰ αὐτίω κα ϑωρίγας αἰγκαΐσν. Αὐκ ἀχάϑωρτος ὦ γ θῶ κκῷμο Εἶ- 
χὺν ἀυβα εὔμορῷος [εν αὐβα θὐτελήρ. οἵλο δὺ λόφης γουν ἄγρα, οὐ τοιαὐτέων λήψηγύκιφων, 

μίαν οἵλν ὁ "ΣΚριςῦς τέω ἐὐκικλυσίδν, συλ τοσούτον συ απέχυσάν, ὅσον αὶ ἐκνλοδία τῦ Χοα- 
σοῦ. αἰλλ᾿ ὅμως οὐκ ἐδδελύξω», σγεβ' ἐμίσησε “1 α' τίω χἰαρῥολίω τὴς ακωρφίας, ΄ 

το βούλει ἀκούσαι αὖ τὴς τίω ἀἰμερῷίαν νἄκουθ Παύλυ λέοντος" Ητεγΐ ποτὸ ὕχϑιος. εἷ-- ΕΡ’ σ᾿, 

δὲς αὐτῆς ὃ μέλαν. τὶ σχϑ τος μϑηλνώτερφνν ὐλλ᾽ ὅροι ἃ Ὁ θρασύ, ἐν χμκία,, φησι, τῷ) 
᾿γυαῦπε φϑύνῳ ὅχφίχϑντες. ὁδϑι Ἂ ὃ ακάϑωρτιν. ἀπειθεῖς, ὀμόντοί, ἀ"8 λέγω γκ μωρΆὰ εὖ, [ 

βλάσφημος. αἰλλ᾽ δκιὼς ζοούτων ὄντων, ὡς απ ὡραίας, ὡς αἰ γα πωρϑμήν, ὡς ὑ- 

“Ὁ ϑκυμαςῆς, οὕτως ἑαυτὸν ξέδωκεν αἰπὺ τὴς αἰμόρφου. καὶ τῶν φιυμάζων ὁ Παῦλος 
ες ἔλετε᾽ Μόλις γδὴὶ αἰ δικοίου δὶς υἰτοϑανφται᾿ ὸ πόλιν, Εἰ ἔπι ρμδδήω λαὴν ἡμδι" ὅτων βωμ. «2. 

ὁ Χράοος καἰ ἡρδ αἀπέϑλυε" αὶ (ναύτίευ χαίων, κόρ ω πτίζει εἰν τέω", ἢ λούει, ὸ οὐδ 
τῆ αροαῆ ται. Ἱνὰ κὑτίωυ αἰγιάσῃ, φησὶ, χαϑαείσας τῷ λουπεῷ τῦ ὕδατοὶ 

ὧν ῥήματι, 
27 ἵν αρῦδα φήσν αὑτίωυ ἑκὸτῷ ἔνδοξον τίωὐ κκλοσίαν, μιν ἔχουσειν ασιρον, ἢ ῥνηίδω, 

λο ἢ Τ᾽ τοιούτων, αἰλλ᾿ ἵνα ἡ ἀγία ὸ ἄμωμος. Τῷ λυτρῷ λούει αὑτὸς τοῦ εἰκᾳ- 

ϑαρσίαν. Ο’ ῥήμα τί, φησι. ποίῳ: ὦ» ἀόμοωτι τῷ παΐρϑς, ἡ τῦ οὔ , ἂτν αἰγέου ὀδεύ- 

ματος. καὶ οὐχ ασιλοὺς αὖ τίωυ ὠκόσμησιν, αἰλλ΄ ὑδὸξων ἐποίησε, μιὴ ἐχουσὰν αδτλοι, ἢ ῥυ- 
ἴδω, ἡ δι Μ ζριούτων. ἡ ἡμεᾷς τοίνιω «βίην Ἰχιζυταίοδῥ ὦ χαλλύς, χαὶ δυυνυσύ θα ἀντ 
“ρέαϑαι ϑημιαργϑί. μὴ ζήτει σύ πόδα τῆς γωναικὸς, ὦ μὴ ἐφὶν αὐτῆς. ὁρᾷς στ! τϑμ-. 

λ8 τὰ ΩΝ τϑ διασότυ Εἷ γῇ ὠκχκλυσία; ΤῈ» εἰντὰ γέλϑνεν ἐνδυξὸς :Ρ ἀὐτ ὠμώμος! ᾿ 

μη δἰισοςρά Φῆς δὲ αἰμορφίδω τω γωσάϊκᾳ. ἀκυθ τῆς γραφῆς λελθύσης ᾿ ΝΜικῤλ οὖν Σαρα. γ. 
πετεινοῖς καὶ μβδέιοστυ, ὶ έρχὰ Ὑλυκασμόλ ὁ καρπὸς αὐτῆς. Θεοῦ πλάσμα Ἐδίν᾽ φῴι ἐ- 
καίω ὑξρίζεις, δλλὰὶ (δ ἐργασοίνϑμον; ἱ πάθη ἡ γεωνή Ὁ μὴ ἐστουνέσῃς αὐπίω δὲ ϑύμερ-- 
φίδν. αἰκολοίςων ψυχὰν καὶ ὁ ἔγαυμος, ἡ ὃ μῖσος ὀκᾷο. ᾧ ἀὐτὴ ἡ ἀνασ, ψυχῆς Ὀηζή. 

410 πιχάλλος. τὸν γυμιφίον τῆς ὐκκλυσίας μιμοῦ. . ὃ ἔξωϑῳ! καλλὸς εἰραζυγείας ὸ γυγοϊ ἂς 

γέμει πολλῆς, καὶ Εἰς ζυλοτυπίαν ἐμξαλλει, καὶ ἰσσοαεύδν συ πολλαίκες πον ὃ νόημα 
ἄτοπα. λα ἡδονίου ἔχᾷ ; μέχρι κυρϑέτο μάωυὸς, καὶ τῇ δευτέρα, ἢ ὦ πολὺ, ὃν- 

αὐλί᾽" λϑιπὸν ὃ οὐκέτι, δλλ' ναὸ «ἧς (Ἰωηϑείας ὃ θαῦμα μδοαῤεπω. (ὰ μδότοι δ. τ 
᾿χαορσχνὺ. χαλλὺς , πυολλνόιδμα κακὰ " οναπυρμδρεὶ, ὁ τῦφος, ἢ Οτ να ὼ ἡ «αὐβομία" ὩΣ ) Τῆς 

ἡδερμίνω, 5.5 μή Οιαύτης, δον τοιούτον. αὐλλ' Εἰκότως τὐρηδίϑγος ὁ ἔρως ̓Ὡὔϑαμδθει σφύδρόρ, χγῷ 

χαλλοὺς 661 «υχης, ᾧ οὐ σώμιατός. ἀ βέλτιον τῷ! οὐρανοῦ, Εἰστέ μοι; τί βέλιπον δ άξρωι; 
δ αὐ ΕἾ ποις σῶμα, σἕα ἔσῃ οὕτω λϑυκόν᾽ οἵοις δ Εἴηοις ὀφθόμμοις, Οὐ α Εἰσὶ ϑτω Φαι- 

δροΐ, τϑύτων ἢ ρομϑμων ὼ ΟΦ ἀτλοι ἐθυύμασαιν, Ὁ ἡμᾷς γι ϑαυμαζομϑμ, ΓΝ οὐχ ὃ- 

μοίως, ὡς αδ τίω ἰρχδωώ, πειοῦτον τὸ καὶ (μὐϑϑήα. οὐν ὁμοίως ἐκολύήῆει. πόσῳ 
“κε μάλλον Ἐπτὶ γωυ ακός γ αὐ ὃ ᾧ νέσος ἔχ μν.), εὐθέως αἰπέηηη τὸ πϑϑῇ. ἐὐγοιὸν ζηρώχϑμ 

οὶ γεαικός, μεγριοφροσιύζω, Ἐχτείκεια;, ζω τὰ τν χάλλους Κα γνωῤλσματῶ. ϑῶ- 

μάντος υδύτοι ὥραν μὴ ζρτώμδι, μηδὲ ἐγχαλωρϑὺ αὐτὴ “δὶ τὔγων, ὧν σέκχ ἔξ κυρία, 

μάλλον ἢ μηδὲ ὁλως ἐγχᾳλοωῖψϑν (τολ μηρῶν) εἰῆδὲ ορυδυαυσετῶνδμ,, μεηδὲ δὺύαα- 

ἐρίνωνδρ. ἢ οὐχ ὁράτέ πόσει γοσαι δὴ ὡραίαις (ἰυωοϊκηϑαντς, ἐλολναΐς τὸ βίον καλἐφρέ- Ἷ 

ἡδν: [ Ν Ὶ 
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λυ »ποσοι ὃ οὐ σφόδρα εὐμόρφοις μ᾽ πολλὴς ἡδονῆς Εἰς ἔσχωτον γήρρις ἤλασαν ας, 
δον τὸν ἔσωθεν ᾿Σποσμήχωμϑρ, ζας ῥυτίδευς ζς ἐνδὸν ὠκτίλλωρϑρ, ὧν κὥμος ἦτ ἘΧῚ πῆς 
ψυχῆς ὀψέλωμϑμ. τοιοῦτον Θεὸς δχιζητξχάλλος, τῷ Θεῷ, μὴ ἡμῖν καλέωώ αὐτίω 
κατωσκϑυαζξωμδρ. μὴ ἡματα ζωυτώμϑιυ, μηδὲ εὐϑ μεν τίω ἔξωθεν, αλλ εὐλμά τίω' 

ον ψυχῇ. μινδεὶς οἰπο γωναρκὸς αὐαμϑμέτω πλουτῷν ( αἰομφὸς γὉ ἡ ἐπονείδισος (ὅ1' ὁ 5 
πλοῦτος) μηδὲ ὅλως ζητείτω τὶς ον τεῦϑεν πλουτῴν, Οἱ Δ} βουλόμϑμοι σού ἐν, φησὶν,Ἠ χε ότι 
ἐμεπίφφοισιν Εἰς πειροισμόὸν, ὁ ΤᾺ ϑυμείας λϑουτες ὶ βλαθεσϑὶς, ὶ Εἰς παγίδας, ῥδλε- 
εϑρϑιὺ ἀπώλειαν. ὐπὸ γύρυαὐκὸς τοίνυν μκὴ ζήτει γρημῶν" αὐἰθιοισίλν, ἡὶ πόῥτα εὐρή. 
στις ζβ ἀλλα εὐκόλως, ἥ(ς, Εἰπέ μοι, (ᾳ" κυβιώτερᾳ αἰ φεὶς, ΝΜ ἐλαόνων ἐχιμελήφεν. γεκων 
τ} ὁ οἴμοι, ττϑωτοιχοὺ τ 90 πτίορο ϑμ. κάν παίδου κἸυσώμεθα,, οὐ αατυδοίζουδε ὑπ το. 

30.) «γαϑὺς, ὁ, ὅπως πλοισίαν αὐτοῦ γωυάκα. λοίξωμϑμ" οὐχ ὅπως εὐΐξ πος, θω ὅπως 

εὐπορος᾽ καὶ ὕλτιτηδυῦ μα μετίωνϑμ, ἐχ σπὼς αἰ μδοτη μῶν ἀπηλλαγμένον ἡ, δ “πὼς 
ἡμὴν κέρδος ἀσϑησοίσῃ μέγα. ᾧ πύϑτα γόλριε γοήματα. δ τϑ» πόρτα διιφϑώρται, 
ὅτι ὁκψϑοού μας καιτέχ ὁ ἔρως, ᾿ ᾿ 

18 Οὕτως ὀφείλοισί, φησιν, (ὦ ὐϑγες ἀγαπανζὰ ἑαυ" γωναϊνα, ὡςΐζᾳ ἐαυτμιις,. 

σωμάτῳ. Τίδιη τοὐτοέςν, ὡς Εἰς μείζονα Εἰκόα, ἃ σφοδρότερον ἦλθεν αἰ πσὲ- 

δειγμα. ἐτϑη ὃ μόνον, αἰλλαὶ ἡὶ ὡς ἐήύτερον, καὶ σαφέςερον, καὶ διχαίωμα ἕτερϑν. ἐ- 

κᾷῷο ζ᾽ γὸ οὐκ (ὦ πολλῆς αγάγκης. ἵνα γὸ μή τις Εἴπη, ἐκ ζος ΧΚρτος ωδ, ἡ Θεὸς ἦν, 
᾿ὰ ἑαυτὸν ὐρέδῳχει, ἑτέρωθεν ἀὐφ' μεϑοδυύει λοιπὸν, λέγων" οὕτως ὀφείλουσιν. οὐ »» 

ὙΡις 8] τὸ πράγμα, αλλ φειλή, Εἰπων,ὡς ζὰ ἐαυτϑβ! σώματα, ἐπήγα ἢμ᾿ 10 
29 Οὐδεὶς γῤποτε τίω ἑαυ σαρκϑ, ἐμέσησῃν, ἀν ὠκτρίφει ᾧ θάλπει αὐτίω " 

Τουτίς!, ϑηροισγά ει μζ' “πολλῆς τῆς Ἰχίμϑδηείας. ἢ σῶς ἀδζυ 21 σείρξ ,ὠκυς Τὸ- 

του ὁφοιὼ ὧν Τῆν᾽ ὁφζὼν με, φησι, καὶ σωρξ ἐκ τῆς σαρκὸς μ᾽ ὸ Ὁ τοῦτο μόνον, ΠῚ ὼ 

σονται, φησιν Εἰς σοίρκᾳ μίδν. Καϑώως καὶ ὁ Χοιεὺς [ἡγάπησι] τίω' ὠκκλυησίον. 
Ἐπὶ τὸ τυύϑτον εἰ αυύδοιγμα, ἦλθεν. 25 
30 ΟἿ᾽ μέλη ἐσμὼ τοῦ σώματος ἀδου, ἐκ τὴν σειρκὸς ἀὐυ, καὶ ἐκ ΤῊ ὀζῶν ὠΐου. 
Πώς; οἰπὸ γὰρ τῆς ἡμετέραις γέγϑνεν ὕλης, «ὥασερ ἡ ἡὶ Εὔα σεὶρξ Ἔστὸ τῆς (ἀρκὸς τοῦ 

Αϑείμι. καλφίς ὃ ὁξῶν ἢ (ἀρκὸς ἐμψημόνενσῃ, “φῶτα “δν ὅθ!ν εἰν ἡμῖν τὰ κυρλώτορᾳ » 
σαίγχες ᾧ ὁςα᾿ τὰ μϑὲὶ ὥασερ τις ὅ5πις Αἰ ασυκεί ϑμα, ταὶ ὃ) ὠασερ οἰκοδυμία, αἰλλ᾿ ὠκᾷιο 
Κλ λλον᾿ αὔτο "αὶ πώς; ὥασερ ὠκᾷ τοστούτη ἐπύτης δβ]ν, οὕτω, φησὶ, ὶ ἐνζῶϑα. τ 1ο 

ἤφἼν, ὧκ τῆς σρκὸρ ἀνιν;, τυτές, γρησίως ἐξ ἐκ ῳ ὑποῶς τε Χειροῦ μέλη οὕτως ἐσ δἰξι 

οϑῥέΨ; τι καὶ αὐτὸν γελμνήῖθα Ἔ, καὶ πῶς ἐκ τῆς στιρκὸς ; ἔφε ὁσοι μετέχετε μιωφηθίων, ὧκ «λήρν ἡ !ή 

τότε γδυ εὐθέως ὀμαπλαῆν ἔβα. καὶ πούς ; παλιν ἀκνϑε τοῦ μοκαοίου τούτου λέγοντος. ὁ τί βὰ " 
ἐπεὶ δξζω τοὶ πευδία κεκοινώνηκε σαρκὸς αὶ αἴμκατος, χρ οφιπελνησίως καὶ αὐτὸς ματέογε γ᾽ πιαπ, 

᾿ ν᾿ »ν»» “ " ΓΤ ΥΣῚ ἐ ᾿ " 3 “ - 3 

αὐδῶ, δλλ᾽ ἐνζιῦϑα αὐτὸς ἡμῖν ἐκοινώνησεν, οὐχ ἡμῴς αὐτῷ, πῶς δῶ ἐκ τῆς σαρ- 35 ἀλερϑν 
᾿ κι ἀυτοῖὲ ν » ",“-᾿αὍἼἕἔἌινσγο ι ῸἋΦΦΊ! ν ἕἂφ » 2] ",ψΨ. ὅπη 

χοὸς θσΆΜΕΥ, Ὁ ἐκ ν᾽ ὁςῶν ἀὐῷυ , τινὲς Ὁ αἱμὰ φασι ἡ ὦ υδὼρ, Οὔκ ες] δὲ. δ.λ᾽ γίτον ἐπ 

ὅπερ δυλϑν βουλέῖ, τοῦτο ὅθην, ὅτι ὧασερ δύδυ ((μμυοισίας ὠχᾷνος οὐ ρνηταὶ ἐκ σνϑύ- “νλῆντθ' 
«.«, ε « ! » :]} ᾿ ᾿ ’ὔ 4 

μιατος ἀγίου, οὕτω ᾧ ἡμᾷς ϑμνω ἔβα οὖν πω λουτρῷ. ὅρφι πόσα «᾿ πυυδοίγμκωτα, ὡςε πι- 

ς΄ θυϑίώαι τίου “γυνησιν ὠκείνζωυ, ὦ τὴς ὁμοίας δ αἱρετιχϑίν. τὸ ἤδῃ περϑεν ὅξ ὕδιωωτος 

ὁ, ζι τίκτεται, “Ἄυνημα αἰληϑινὸν ὁμολουρύσιν᾿ “"ὅτ| ἢ γυόμδμα, αἰντοὶ σῶμα, οὐ δέον"). ΧΟ χήν 
, “ἢ Ι .«!| ἣ φ -“ ; ΓῚ , » γ7. ᾽ ὩΕῚ ταίνιυ τοῦτο μη γινω ἴθα, πτἷς αὐῤμόσει τὸ, ἐκ τὴς σαρκὸς αἰτί, αὶ ὧκ “ἿΜ ὀξέων αἰντνλε- μιϑα μη 

οϑαϑμον σχόπει δὲ, ἐπλαϑη ὁ Αδαΐμι, ἐτέθη ὁ Χοιούς. ἐκ τῆς πιλθυξᾷς πῷ Αδαμ κεν. 
᾿ "“» Η “ »" [ω] “» « .ο. » 3 “5 

Εἰσῆλθε φθορφί " ἐκ τὴς πλύυρσις τοῦ Κρλτοῦ ἐπήγασιν κἡὶ ζωή᾽ ὦν αὐοαδείσῳ ἐ- σι ξινν 
. ! 3 » “Ὁ . » ε - “ “͵,͵κμχι.»ν ε 

Ολῴτησε ϑογατος, ο τῷ φασρῳ ὐτϑη αϑαίρεσις γέχϑνεν. ὡς δΐω ὁ ος του Θεου πῆς ἡμε- 
. -- 5 Γ , Ι Π 

τέρφις 
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τέρας Φυσε ωφνοὕτως ἡμής τῆι τῆς σίας τ καὶ Χ ὡς ἡμας “ ἐκῴνος ἐχάῳ ὁ ἑαυτῷ, οὕτω ὼ ἡμεῖς 

«τ ἔχονϑμ ἐν ἡμίν. 
31. Αντὶ τῦτυ χαταλοίνᾳ ἀὐιϑεσπος ῷ πατέρα αὐ καὶ τιὼώ μέτρα, ὐτῳ, καὶ 

παϑϑσϑλλυϑήσεται πτϑὸς τίω γεναῖχα αὐτή κα Ὁ ἔσονται Φ δύο Εἰς σείρι, μίδῳ, 
ξ Ἰδοὺ ᾧ τοίτον δισίωμα. δείκγεσι γν ὅπῃ ἕν δλυνησουμδῥοις τίς ἀφεὶς, Ὁ ὺ ἐὼν ἐ ἔφυ, 

κἰνίμν. ὀκοὶνῃ συμεπήλέχετει!. ἡ ϑοιπὸν ἡ ' σαϊρξ, ὁ ὁ πατὴρ, ὦ ἢ μήτηρ, αὶ ὁ παῖς ἔθ!ν, κ' τῆς “ἑκα. - 
ω “Ἄ τέρου (ὑωοισίαρ" συγχραϑεῖσει. ὁ γὸ μιϑρτων ᾿αυρμᾶ, τίκτεται ὁ ὃ παῖς, ξεν τὸς 
’  «μζαΐνε τοῖς ὴ μίὰν σείρκαι.. " ὅτως δώ ἡμᾷς τὺ: ῷῶ ΣΧρσὸν γενόμεϑαι μίω σαρξ δ μετοισίας᾽ 
᾿ ἐνϑμς ὺ πὸ λλῷ μὰ ἌΛΛΟΥ ἡμᾷ,," ἢ παιδίον. ΤΙ Μίποτε; ὁτί ἐξ Ξε οὕτω γέρρνε. μι μοι λέγε, 

εἰς δὰ τῆς ιο ὅτι τοιαῖδὲ ὭΩ καὶ Ὁ τοι δὰ 475. οὐχ ὁρᾶς,δῇι κα .} -ἤ Τῇ ἢ Ογκὶ “πολλα, ἔριδι ἐλαβώματα 50 "ἢ 

ΤΉΜΗ ΟΡ Κ6Ὶ χωλὸ δρὸ 3  διογραμυϑίοις ἐχή ὧν πόδας, ἕ ἐτρς χύεας ξηολο,άλλος ἄλλο τ μέ. 
ΜΗ πλῷ δος αἰοϑενές. κι Ὄ Ἑ(φς Οἕκ ἀλη, δυσὶ ὀκκιτῆει, Ὅλα κα Χ) «έϑτίϑησιν “ἷ πολλάχιρ τῦ ᾿ 

μῶμον αὖαρ' ζἴχλου, Θἰκότως. ἀδοῦ Και ὅδ. ὅσην ταίνμωυ ἕκασος ποὺς ἑαυτὸν ἐγάπίω ἔχει, 

"δ τοστπύτίωυ ΩΣ τέως γυναῖκα, ἡμας βούλεται ἔ ἔχον" οὐχ ὅτι Φύσεως μιᾶς κοινωνούεϑρ, 

19 δλλα' σλίον τὸν ἡμίν ζὸ διχίωμα ζὸ φϑε τίω γωυεῖκα, Ὧ7), 4) ο͵κχέτι δύο Εἰσὶ σώμα. 

ται ΔΛ ὃν, ὁ ̓ κφάλη ὧν, ἡ 3, σῶμα. ὸ “πῆς Φησιν ἀλλαχρύ, Κεφαλὴδ Χοιροῦ ὁ 9Θε- «Κορ αν) 

ἐφ: } τῶν δὲ ἐγὼ φημί, ὅτι ὡασιρ ὧν σῶμα ἡμᾷ. φ, οὑτω ὁ Χοιςυς καὶ ᾿: ὁ πατὴρ ὑ. δϑεἰσκᾷ) 

ἀρᾳ δ ἢ πατὴρ κεφὼν ̓ἡμδυ ὧν. δύο τίϑησιι οὐ πσοϑλείγμιατα, τὸ τοὐ σώματος, ᾧ τὸ τοῦ 

Χοιςφου. δ[ο καὶ αὶ ἐπαγή"᾿ 
29 342 Το μυφήξλον ποῦτο μέγα ὅν. ἐγω' ὃ ὃ λέγω Εἰς Χοιεὸν, καὶ ἡ Εἰς πω ὀκκλησίαυ: 

Τί 1 τοῦτο; μέγαι βιυκήφμον ἀὐφ' φησιν, ὁτι μέγα τι ὁ θυ μαφὸν ἡξαπο ὁ δ μφκαυβι- 
ος Μωυσῆ, μᾶλλον: ὃ ὁΘεός. τίωρ εϑύτοι Εἰς Χειρῦν, φησι, λέγω, ὁΤί αὶ αὐτὸς ᾧπατίέ- 

Ν" ἀφεὶ κατῆλθε, καὶ ὺ ἦλϑο. ποῦ τίω εὐμιφώω, ὼ ἐϑρετο Εἰς πνῶμα ἵ ἕν. Οἰκωλλώύμμε- ««Κορις, 12. 

γοργὸ τῷ Κυείῳ, ὧν πνεῦμα , 31. καὶ χαλώς Εἶπε, μέγα μυφήξλον ὅν" ὡς αὐ Εἰ ἢ 
24 ἴλεγο, πλέω δολ᾽ οὐχ ἡ ἀἰλληρρεία ἡὐαπτέπει τίω εἰγάπον. 

2 3 Πλιῤὰ ἡ ὑμῴς (ὃ καθ᾽ ἕνα, ἑκαφος αἰαὶ ἑαυ" μαῖα οὕτως ἀγαπάτω, ὡς ἰωυ- 

Σ ᾽ ὃ γωυὴ ἥα φοίη ται ᾧῷ δῤδρα. Οὐτως “νοι ὠ τως μυξήρλόν δρη,ὼὺ μέγα μωςής- {Π! 

ΘΛΟΥ, ὅτί τὸν Φιωτά, τ ρνισαίμϑμοι, τὸ τοῦ λὐαιϑρενψαίιδνοι, τίου ὠδιήσεισαν, τίου ὥλαι. “ΠῚ 

πωρηλείσειν 4ῷ ἐς, ὥν τὰ τπσοιῦτα Δϑεργετήσοινίᾷις, ὥν ὦ (μωνϑείᾳ Ἄνονδύοις, τῇ τῇ μηδὲ 
80 ὀφϑείσν,͵ μηδὲ ΧϑΙνὸν τ ἐχούσῃ κϑϑς αὐτὸν πατδοσχϑ νῶτα, ὺ παάγπτων αὐτίων' φερτμᾷ. Ὶ 

[μυφήριονδντως μὰ ΩΒ ἐὼ ,ϑιφς τύτων γειογϑμῶν Οὐκ ἀχοντα, αἰλλα' μα γρορϑέων ᾿ Ι 

μαλλον΄ χρῆμ Ὅν ὀὐθαλισχ δίων, Ὁ δουπαίγης γυομϑμης, ἡδον). διττῶς μέγα μιυφήφιον, 

Ὀὐπόῤβῥητον τινα, σοφίὰν ἔχον. τοῦτο ἀύωλαν πφηφητόσων ἐδηλνυ Μωύσης" τοῦτο καὶ γι 

ο ὁ Παῦλος βοκ: λέγων; Εἰς Χριτο, ὦ εἰς τέων ὀκκλησίαν. πλιὸ οὐ δὲ αὐτὸν Εἴρηται 

43 μύγὸν ὕτος, ἄλλα! καὶ 219: πίω γμιυαιχα" ἥα ὡς τίω ἰδίῳ σαρχᾳ αὐ τίω υ εύλπῃ, ὦ ὡς καὶ ὃ ἣ; 

“Χολτὸ τίυ ὀκκλοσίδν, ἡ ἢ ἢ γαυη Ἢ φοζηται. τὸν ἀνόρα. Οὐκάτι τα τῆς ἀγάπυς σίϑησι ΞΕ 

μόνον, αἰ νλα πίι ἵνα φοξῆτει τὸν αἴδρα, Ῥρχν δυυτέρᾳ, βγη γωυή. μήτε δξζυ αὖτ᾽ τίωυ' ἢ 
ἰσοτιμίαν αἰπαιτείτω( ὑπὸ Ἂ τίω κεφωλέω. ̓βημήτε ὠκᾷορ ὦ ὡς χἰσωυτεταγιαένης κα- | 

ταφρρνείτω᾽ σῶμα γὰρ 64, κἀν χαταφρονῇ τῷ σώματος ἡ κεφάγὴ, αὶ αὐτὴ πσξησουπολήται. , ; 

| 

40 ἐλ ᾿ λὐτίβῥοπον τῆς ὑπ᾿ ἀχϑὴς Εἰσαγέτω τίου ἃ ,γἀπίω, ὥασερ ἡκεφόν ὃ δ σῶμᾳ ὃ ὥ 

αὐτὴ «δὸς Αἰ ϑικονίὸμ αὐρέχον ζβ ἐχᾷολς, ἐἄδν πόδας, ζὰ λοιπὰ παγτα μέλι: ὀκείνη δ ᾿ 

ἀδοὺ ρογοου νϑίίη, πάσαν οὐ ἑαυτῇ ἢ αμϑησιν ἔχυσε. σγοὶν ζαυτης αἰμάνον τῆ τῆς συζυγίας. , 
ο πώς αν ᾿ λυοτοὰ ἐγάπη,φνὶ, φόβου ὅ ΚΣ μέλιχα τότε ω ̓νοτο, η )γὸ φοθωμδόη καὶ 

εἰγαπᾷ," ἐγαπῶσα φοῦῆται ὡς χεφαλέω", καὶ ἀγαπᾷ ὡς μέλος, ἐπεὶ ᾧ ἡ κεφαλὴ 
ΟΠ γίθιϊ, ἴοι. 3. 444 μέλος ἢ 
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μέλος τῷ παντὸς ὅ81 σώματος. δα τῶτο πίω ὡ αὑσίταξε, τὸν ἢ ἐπέϑηκεν, γα Εἰ. 

βζωύη ἡ. εἸθτο γδ  ἰσοῦι μία, Εἶρζωυη οὐκ ὀμ" ποτε Ἄλροιτο, Οὐοδ' δὴ μοκρῳτουμϑῥης οἰκίας, 
Οὐθὰ πάντων ὥργγντων, δϑλα' αγαϊγχη «ἰὸν Τῇ τίω' ὡὡρχίω. ὁ ζῶτα πόρμταχοῦ Ἐχὶ 

Πραξ. διλϑι γ5}}} σω ματικδῷ ᾿ ἐπεὶ ἐαλ ὦσιν ἀϊδρὲς πνϑυματιχϑὶ, ἔς αἱ Εἰρίωη. πρντακιοάλιαι ἦσαν 

ψυχαὶ, καὶ οὐϑλίς τι δῇ) ὐανργντων ἐλεὴν ἰϑὲον 44), δλλ᾽ αὐ ἐπόῆοντο δλλήλοις, τῷ ς 
Ὁ δεῖγμα (μωέσνως ἢ Φόξου Θεό. τὸν ὥ δὼ τῆς ἀγάπης Οὐ πον ἔδειξε, 405 τὸ φέξου, 
οὐκέμ, ἃ ὅρα (Ὁ ἃ τῆς ἀγάπης πλατιώοντα, τάκ ΣΚρλσὸν δινγούμϑροι, α χτὶ τίω' 
σείρχϑ, τίων ἰδιὰν, ὦ, αἰγτὶ τότν καταλεί 4 ἀν, ϑφ9πὸς τίω μιητέρρ. «τυ ὶ τὸ πατέροι" 

τὰ ἢ τῷ φόζου, ςὐκέτι πλατιίώει. τί ϑέποτε ; ὅτι τούτο μώλλον βυλεῦ κρῴτει, ᾧ τῆς 

ἀγάπης. ζωύτης )5}} οὔσης, πόβτα ἕπεται τὰ ἀλλα ὠκοίγου ἢ ὄντος, οὐ πϑώτως. ὁ μϑβ τῷ 

οὃ ἀγαπῶν τίωυ' γωνώκᾳ, κἀν μὴ σῷ γα ἔχῃ πειϑίωίλυ, πόρτα ὅμως «ἰσωνςησί). 
οὕτω δύσκολον ὸ γαλεπὸν ἡ ὁμόνοια, στὸμ μι! τῇ τὴς τυφρανίδος αἰ γαίπτῃ ὥσι (μυδεδεμέ- 
τοι. ὁ μϑβ τοι φύδος αὶ πύρτως τοὺν καρθώσει. ΟΥΡῪ τῦπτο ὠτ ατοίζε τύτῳ πλέοι, 

ὅπερ δθν ἰοωυοϑν᾽ ἡ δοκούσει στλεονεκτείοϑαι ἡὶ γουνὴ τί Φος {ων ἀσο9 σετάγη, πλεονεκᾧ. 
ζ “ὁ κυραώτεφϑι ὃ αγὴρ ασολείτακτα, ὃ ἀγαπῶν. σἱ δξὼ ὁῤ μὴ φοξηταί, φησι, ἡ γυνήτας 

σὺ ἀγάπα, ὃ σοιύτῷ πλνρυ. κὶ γὸ ἐὺ τὰ κθ ΑἿΜ ἄλλων μὴ ὅπη), (αὶ “ϑἢ ἡ μδὼ ὅπεοϑαι 
δᾷ. δ τιλόγω" καἰ νοταοσθυϑμοί, φησιν, δλλήλοις ἐν φόξῳ Χοιφού, τἱ δῶν δμ᾽ ὁ ἕτερος 
μιῇ αἰ πυῦτάοσηται ᾿ σὺ πείθου τω νόμῳ τῷ Θεού, οὕτω δη Γ οὐ ῦϑθα.ἡ οριώ γιωὴκαν 

μὴ ἰγαπᾶπα, ὅμος Φοξείοϑω, ἥα μηδὲν ἡ "ν᾽ αὖ τῇ γερρνὸρ" ὃ τὶ λὐήργαν' μὴ φοί»- 

τὰ Ἰγώωη, ὁμῶς αγαπατω, ἵγώ μυδὲν αὑτὸς ὑςερή.. ἔκαφος “δ ὃ ἴδιον εἰπίλαζεν. ἄραι 2δᾶο. 

γοίμος ϑθὶν (πὲ γινόμδμος Κ Χολτῦν, γοίμως πνθυματικὸς ἢ ἄρνησις πνευματική, Οὐκ ἐξ 
Τίνα ας, αἱ μώτων, οὐκ ἐξ ὠδίνων. τοιαύτη χαὶ ἡὶ τῷ ̓σααΐκ, κνε τῆς γραφῆς λοχϑύσης᾽ Καὶ ἐξ- 

ἔλιπε ̓ λγένεοϑαι Σαῤῥα ᾳ γωυεκήα αὑτῆς. χαὶ ὁγείμος οὔκ αὶ πάθους, δὲ σω- 

μώτων, ἀλα πνευματικὸς δλος,ψυχες ασϑὺς Θεὸ ((μυατῆομδμης ((ιωμαὐφάλν ἀῤῥητον, ἡὶ ἐῶ 
«Κοροιζι μόνος οἶδεν αὐτόφ. ὀχρὸ τούτο φησιν Ο χολλώρδνος τω Κυρίῳ, ἂν πρϑῦμα Τθ1ν,ὅρα πῶς ἀπον-- ἐς 

δαζᾳ ὼ Υὶ σαΐρᾳσ ὡωσαι τῇ (ρκὶ ἃ ὃ σνεόμα ᾧ πνβὺμαῖ.ποῦ οἱ αἱρεϊικοί; υκ ἀν εἰ ἢ “(9- 
βεδλημδώων ὁ γάμος ἡννύμφην ὠτυμιφίον ὠκαΐλεσεγ' Οὐκ ἐμ ασολτέπων ὠκᾷο γϑρήγαγε 

ὦ, καταλολ ᾳ ἀὐ 9. πος ἡ πατέρρι ἡ Ὁ μντέρκ, καὶ πώλυ ἐπήγαϑ, ὅτι Εἰς Δ ΣΧ Θισὸν 
ψ μι μδιαι ἔρηται ὼ τοὺ ἐκροκίλυ αἰδὲ δ ζω τος ὸ ὁ ψαλμῳδὺς φησιν Αἰουσονϑύγατερ, καὶ ἰδὲ, 

ὃ κλῖνον ὃ ὃ συγ ὕλιλαθου τῷ λαοῦ συγὸ τῦ οἰκκα τὸ πα ξῥς συ καὶ ᾿γαϑυμήσειο βάσι-- 50 
᾿ 4 ὦ Ἁ.: :.»" Μ ι ͵ “Ὁ , “ἵν ἣ 

τοώννἐειλν. 'λάς σϑχαλλωςσν. χρὸ τῶτο ἡ ὁ ΧΧρλσὸς ἐλ" Ἐγὼ τοὶ τῷ παΐζ9ς ἤξηλϑον, χαὶ 

ἥκω, ΣΟλ᾿ ὅτὸν Εἴπω, ὅτι (ὃ πατέρα κατέλιπε, μὴ τοιούγε νομίσῃς, δῇ ἐπ᾿ ᾿λὐ,89- 
πῶν, τύπτων μετίξασιν. ὥπερ ὃ ὀχβίωώαι λέγε), οὐκ ὯΝ ἤζηλϑεν, δδλλα χὰ “πίω 
σείρχᾳ, οὕτω ὺ ὃ, κατέλιπε τὸν πατέρα, ΠΟ τ ἕω μὴᾷ «ἰδὲ τῆς γειυαικὸρ ἐἶπε, «999σ.- 

τολληϑήσεπωι «θϑς τὸν ὀύδρω αὐτῆς; τί δήποτε; ὃσι οὐδὲ ἀγάπης διελέγο», ὁ τῳ ὀὐδρὶ 35 
“διελέτετο. ὀκώη  »ραβὲ φίξου θγῤρϑμὸς Φησιν᾽ ὀμήρ 561 κεφαλὴ τὰς γωνα;- 
χϑφ᾽ αὶ πόλον ὅτι καὶ ὁ Χρλφος κεφαλὴ τὴς ὀκιρυσίας. αὐἰδὲ ὃ ἀγάπης αἰποῖ αἰ αλί- 
σεται, καὶ αὑτῷ τὰ ταύτης «εχείρισε, καὶ ζῷ «ἰδὲ τῆς ἀἰγαπης πὐϑϑο «ὐτὸ ἐφ3εγ- 
ξατο, συσφίγίων αὐτὸν ὁ συγκολλών. δὴ τὸν πατέρ ἰῷ τίω γωνώχα ἐφεὶς, ὁ αὖ- 
τίω" ἢ ζωτίω πάλν ἀφεὶς αὶ καταλιμιπόμων, ποίας αὐ Εἴη ἀξιος συγνώμως » οὐχ ὁρᾷς 4ο 
πόσης αὑτίω ῳπολοαύεν βούλετω δι μῆς ὁ Θεὸς, δ σε ὃ πα) τα γαγων, ζτη αγϑ9σ- 

«Κορ ζινν ἡλώσε; τί δζ δῦ τὰ πὲ ἡ μδ ρηταί, φησιν, ὠκείγν ὃ μιὰ ἀἰκολυϑῆ » Ἐΐ 3 ὁ ἀπισος χω- 
εἰξεἷ, γωφαξέαϑω. οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφός,)ὴ ἀδελφὴ οὖν τοῖς τοιούτοις. ὄνλν στὸν «΄- 

; ῃ ! ! ! " », ! ᾿ γΩ “" ͵ κϑης Φόζον, ἐλθυϑέρᾳ αγοϑσήκονσο φόζον αἰ παίΐτει, μὴ κοιϑὺς αῆρᾳὶ δούλης. σώμα μα 

Χ' αὐήὶ 
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ὅ41 σῦν. αὐ ὙΣΡ ὗτο ποιήσῃς, σουύτον καϑυδείζεις, ῶ σώμᾳ αὐιμαίζων ὃ σὺ σῦν, ποῖος δὲ 

ἔβιν ὃ  Φοζος; ; ὧφε ας ̓αὐιλ ἐγήν, ὦ ὦσε μὴ "ὐπϑρίσαιοϑαι, ὡςε μιὴ ΟὟ Ἕ χορφτείων ἐρᾷν. πρχᾷ 
μέξϑα τοτων ἐφαναι τΤ' φόρον. ΠΥ 2 «ἀγαπᾷς, ὡς ὀκελύλιϑης καὶ . μείζονα ὁ ἐργαῖσῃ᾽ ̓μάλλον 

ἢ οὐκείι φοζῳ τῦτο ἐργαῖσῃ, λα καὶ αὐτὴ ἡ  ἀἰγαΐπη ἐργάζεται ἦι: αἰ ϑινέφερϑν πως ὃ 
ἕἄμος 68], πολλῆς δεόμϑμον τὴς βονλαίαρ, πολλῆς τῆς συγκαταξασιως. "ἰ δὶ δ εἴποιεν 

δῦ τέρφι; (ωαὔόμδμοι γαίμοις; οὐχὶ χα τακρίων λόγω, μὴ δ νοίρ(ὺ γὸ ὁ ὁ ἀἰπέφολος (μμω- 
λθρισο) δρλαὰ ᾧ σφόδρα συγκαταθαμῶν πόρτα αὐτῇ ἡ πίειζε " πόρτα τῷ ἐκείνης 

“ραῆε, ἢ ὃ ζαλαιπευρρ αγάγκη σοι Ἐλίκειται. ὠζιϑϑα ςἕκ αξιοι Ἂπὸ ΚΣ ἔξωλω 
αὐ αδειγμῷ “Εἰσεγᾳν τίω συμιουλω, ὁ οπτρ πολλαχοῦ ποιῴ. ἡρκά γὸ μέ μέγαι ὦ σφοδρὸν 

10 δι, τὰ χ᾽ Χρισού' μιαλλον: ἡ Εἰς αἰαυοζα γῆς λόγν. χαταλείψ4, φησὶ, τὸν πατέρᾳ ὶ τίω" 

μητέρα. ἰδοὺ τϑτοξξωϑον. λ' Οὐκ Εἶπε, (μοικήσει, δα, πγσχϑλληϑήσε,), τίω 
αἰριξη ἕνωσιν, τίο μ(' σφοδρότητος εἰγάπίω δηλαΐν. καὶ σϑνδ τότῳ ἠρκέαϑη, δ λαὶ ᾧ τῇ 
ἐπα γωγη ἡ ἔδειξε τίων' 'νιπυοζαγάυ οἱ οὕτως, ὡς μαχεῖ, ἕν δύο Φαίνεαϑαι δύο, οὐκ Εἶπεν, 

Εἰς πγίῦμα, Οὐρ Εἶπεν, Εἰ ψυχω (ὀκῴο γρϑόλον, ὑ πόρτι ιϑιιυατον) λλ᾽ ὅτως, 
ις ὡς Εἰς σαρκα μίαν ἐ}). δύ τέρα ΧΟ χη '᾿ αὐτὴ εἰρχέω ἔλθυσει ἡ πολλίωυ᾽ τοῦ ὁμοτι- 

μίαν δλλ᾽ ὁ ὅμως ἐχή' τι πλίον ὁ Δἀὐήρ. τό σώτηεια, μεγίφη οἰκίας. ὀκᾷο, ἅ ὍΝ ὃ τ 

Χειφοῦ αἰδέλαθον, οὐκ Εἰς Φ δὲν ἀγαπᾷν μένον, δυλα ἡ ῥυθμίζειν. ἴα ́ , φησιν, αγία, 

ᾧ ἀμωμέόξ. τὸ ἣ, τῆς (όνκος, εἰς αγαπτῷ, Ω ( «σε» σκθλληηήσετει!, ὁμοίων, Εἰς «. 

γαπτῷν. α᾽ "γὸ αὐτίω κατασκέυά σῃς αἰγίδυ ῥάμωμον, παντὰ ἕπεται. ζτει τὰ τὰ τὸ Θρού, 

:ος ἀὐῤϑεῦπια αἰκολουϑησει μΖ' πολλῆς τῆς θυκολίας, ῥύθμιζετίω γαιυάϊχα, ὐ ὅτω 

συγκροτεῖται. ἡ οἰκία, ἀκυετϑ ἡ Παύλε λέγϑντορ᾽ Εἰ δέτι μαδῷ, ϑελούσιν, ς᾽ ῳ οἴκῳ κἄν" ἰ-- 

δῖοις ὀῤδρας ἐπερωτοίτωσειν. ἂν οὕτω ( οἰκίας δἰθικῶμϑῳ φς ἑαυτῆι, οὗ εἰς ὐκκλοσίας 

Ἰχιζασίαν ἐσύμεθα, ἐχιτήδτιοι. ὺ ἢ οἰκία, Ὁ» ὠκκλυσία, Τὶ μικρῳ, οὕτως ἔνι αἰδρας " 

γειυάϊκας ὅδροιδιοις αἰ γαϑοις, παίζω χὐυβοαλέοϑαι. οὐνόησον ῷ Αὐρραιμε, τέων Σαῤ- 
ὃς ῥα», ῷ Ἰσαάκ, (δν' τοιακισίας δύ κὶὶ ὀκτῶ οἶκο ΠΣ ΧΙ͂Ι πὼς πᾶσα καὶ οἰκίω συγκαχρότητο, 

“πῶς ὦπασα βὐλαξείας ἔγερϑυ. ὀκείνη αὶ ὃ Ἰποςολικὸν ἐπλήρυ «ὐἾνκηελ μὰ, κ ὶ ᾧ λύδρα 
ἐφοξῴη ( ὠκυε γὺ αὐτῆς λεγϑύσης" Οὔπω δ μοι γέχϑνον ἕως τῷ νιῶ, ὁ ἢ κϑειὸς μου 

ωρεσξύτερος ) κακᾷιος αὐτίωυ οὕτως ἡγάπα, ὡς πάντα, κελβυούσῃ πείθεοϑαι. ἡ ὃ παι - Τανποζ, 
δέον οφαύβετον ζω, αὶ (Ὁ οἰκο {ς ὶ ἐὐθὶ ϑωυ μαςοὶ, οἵτε ὁ κινδιιυεύσοι μα τῇ νασόεν 

30 οὐκ ὠκρησοιν, Οὔ Ὰ Δϑερώλοντο, ου σὰ τίω αἰτίδν ἐζήτησαν δλ Εἷς αὐτὴἕμἉἙ ὁ ὁ “ὐρϑεζηχῶς 
οὕτω ϑαυ μαςὸς ζῶ, ὡς γάμον ἠμπιγάνϑθαζα τὰ ς μονολλυούς “πουδὺς, χαὶ ̓ Φσοδημίαν 

αὐαβόριον. καϑούπερ Ὁ Ἐχὶ φρατηγϑὺ, ὅτὸμ χα Ὧ φρατίωτικὸν) ἡ ἢ συγκεκροτηρδίον, οὐδε- 

μο)αν ὁ ὃ πολέμιος ἐπεισέρχεται᾿ ὅτω δέ καὶ ὶ ἐνζωώλα, ὑτὸμ αἰὐδρ, χα γεν, ταὶ ᾿ παιδία, καὶ 
οἰκέται ὦσι ἣ αὐδῶ Ἐπιμδλόκϑιμοι, πολλὴ πὴ τῆς οἰκίαρ ἡ ὁμόνοια" ἐπεὶ, ἰαν μὴ οὕτως ἧνπολ- 

435 λσῖδις δὲ ὑὸς οἰκέτυν φαύλυ Ὁ πᾶν αγατρέπεται καὶ χα ταλυδται χαὶ ὁ Εἷς πολλάκις Ὁ 

πῶ ἠφάνισε καυὶ ( διέφϑηρο. 
Πολλίω δὲ δίωυ ππὸϑνοιὸμ ποιώμεθα, καὶ ἱγαυαρδῖν καὶ παίδων κ » δούλων, Εὗδότες ὅτ! τίω ΗΘΙΚΟΝ 

Ὀχίω ἡμῖν ᾽ ἐς ϑύκολον τοιταφήσομϑρ, καὶ ὁτί (ς ἀὐθειύας, ϑ ἡμέρας ὼ Ῥλτοκάρ ἕξονϑι, " 

ἐρρύρϑῳ, δου ἐ ἐγὼ, ξ τὰ ἐ παιδία, ὦ μοι ἔϑωχεν ὁ Θεὸς, ἐανγὸ ἀν λαοὶ ἢ χεφά.- Ἡσ α. η- 

»» λὴ καλή, χαὶ Ὁ λοιπτον σῶμα. σγοϊεμίὰν αἰ πσοςήσεται βίο, ἃ Ζ ὀΐω κτ τὶ τίου! γθεναικοι 

“πως καλώς δχρτεϑείη, καὶ ν ἄνδρα, ἀχριδώς Εἶπε, τίω ἅ ̓ φοξφον, Υ αἰνέσω, ὡς 

κεφαλίω, (5 ἀγαπῶ», ὡς γεωυακᾳι. πο δ᾽ ̓λὐ ζαῦτα Ἄμορο Ἦ »Φησίνιοι ἕ ὁ δ, 
δειξε ὦ ὁ πώς, ἐγὼ ασϑϑς ὑμας ; ἐρὼώ. ωὐ μῶδ αἰζαφενκαθοδυμν σεῖς ἐν ὁραδιϑῳ 

ψόγον, υχὴς ροτίευ', ἐμ (ὃ τὸ Θεοῦ φόδον ἐμωρδν σοὶ ὀφϑοιλ δ. ὅπερ γὰὺ ον τοῖς 
Ομβεγίοια, τοΠ}. 3. 444 2 “σοῖς 

͵ 

α. Κορ. “δ... 



Γεν ς. 6. 

Ὑώ γδιιε. 

868 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 
“σοὺς ὧν δουλυς αἰδλεχϑιϑμος ἐλολυ, δ,.ι αὐ᾽ ποιήσῃ και φος αἰγαϑ0ν," χακόν, τη χος 
μίξτω τς δοὶ τὸ Κυρίου, τῶτο καὶ ὐζα ύϑω. μὴ δὲ ἐκείνζω " τοίνιωυ τοσῶτογ, ὅσον ὙΥῚ τὸν ἵσιπίνω " 

ὙΧολτον αὐτίευ' α',απᾶν. πὅτογϑιὼ καὶ ἡνίξατο Εἰπων᾽ ὡς τῷ Κυείῳ. ὡς τῷ Κυρίῳ 715 

τοίγιο στειϑύμϑνος, χαὶ δὲ αὑτὸν “τντὰ ποιῶν, οὕτω πάντα "ες. πῶτο ἰκθῴον ὑαγαγεῖν 

χαὶ πεῖσαι, καὶ μῇ αῷῴιαι ἐρεελίαν τιναὶ καὶ δυχόνοιθιν ἐἢ). μηδεὶς ἔξω πιφὸς. συκοφν- 9 
δὴ Ὠπ τὴς γωυωκὸς  ἀνδγα, ὄνλὰ μηδὲ ὁ αγὴρ α'πλωῖς πιφιυέτω κτ' τῆς γωυαικὸς, μιῃ-- 

δὲν γιωὴ αὐ εργαξζέοαϑω Ε-ἰσύδοις, καὶ ὄξοδοις ατλώς μηδὲ μέω, μηδὲ ῥαγήρ ἀξιον 
βεχέτω ἑαυτὸν τινος ἰπσοψίας. τὶ γὸν Εἰπέ μοι, πᾶσειν τίου ἡμέραν τοῖς φίλοις δίδως 

σοι τὸν, τῇ ἢ γαωυακὶ Ἢ ἐασέρφιν, χαὶ σεεῖς οὕτως αὐτίω " δρωώη πληοϑΦορήν, χαὶ ὠκτὸς Κα βέλη 

αἰτίας ποιῷ; κα ἐγκαλῃη γωυὴ, μιὴ δυδέφϑινε. [φιλίας ὅξὴν, ςῴκ ἀπονοίας Ἴφιλέ το 

ας ὅ51 ζεούσης ζ ἐϊκλήματα, καὶ δζαϑέσεως πεπυρωμϑρης,καὶ Φόζου. δέδοικα γὃ μὴ πις 

αὐτῆς ἔκλεψε τίων θυγίω, μυή τις αὖ τέων" αἰδί ὃ κεφαίλαιον δῶ" αγαϑών ἐξημίωσε, μή 

τις αὐτὺς τίω κεφαλίωυ" α φείλουο, μή τις διωρυξρ τίω θυνίώ, ἐς] ̓  ἄλλη μικροψυχίας 1. ἀφίλυπι, 

αἰπυύϑεσις. μηδεὶς πέρρι τῷ μέξου ΨΜ οἶκε λὸτιποιείαϑω, μυήτε τὴς κόρης ὁ δρήρ, μη- 

τε τῷ οἰκέτε ἡ γευν, ὼ ΣΡ ζαῦτα ἰκθυαὶ τεκεῖν «(ανοήίας. οὐνόησον δ μοι ὧν δυχα!- ἃς 

οἷς ἐκείνους, αὐτὴ καὶ Σαῤῥα ἐκέλθυσε ᾧ πατοιωβχη λαῷ τίω Αγ. αὑτὴ ποοσέ- 
ταῖζξεν, συνθεὶς ἠνάγκασεν, στε ὀπλϑον ὁ δυῆρ. διλαὲ χαήτοι μαχρὸν “θόνον ἑλκύσοις ο» 

ἀπειδία, ΕΞ ἴλετο μηδύποτε ψμέοϑαι πατύρ, ἢ τίωυ' γωωνώκᾳ λυγτῆσεῃ. δλλ᾽ ὅμως μῷ 

ζῦτα πόμτα, τί φησιν ἡ Σαρρα: Κρύωι ὁ Θεὸς ἀϑα' μέσον ἐμοῦ, αὶ σΏ. ὠὰ Εἴτις ω 
Υδ᾽ ἄλλων, οὐκ δι Εἰς ἐργάω ὠκινηϑη; Οὐκ θυ, αὶ χάρας εἰξέτεινε, μονονουχί Φαισνών᾽" τί 19 
λέγης εοὐκ ἐξουλθμέωυ ἐγὼ συγίενέοϑει τῇ γωναινὶ, σὸν Ὅ᾽ πϑῷ γέορνε, ἢ πάλ ἐγκα- 
λῴς; δλ᾽ συτῆνν τοιούτον ΕἾ πεν ὠκέννος, δα τί; 1δοὺ ἡ που δίσκη οὖν τας χερσί σα χοώ 

αὐτῆ,ως δὼ σοι "Σρεςθνῇ, τίω κοινωνὸν τῆς ϑύνης δξέδωκεν, ἵνα, μαὴ λυπήσῃ τίων Σαρραν. 

καίτοιγε συυδν τότ μαῖδον Εἰς θυνοίας λόχον ὅθι. Εἰ γὺ ὧ παπίξης κρινωνῆσοι ἢ ληςαῖς 

ὁμοψυχίλν ποιᾷ σοὺς (ἦν ὀγλρτίοις, καὶ ὁ “ψα λμῳδὸὺς φησιν, Ος Ὡὶ Ὁ ὐ' ἐγλύχᾳνας 15 
μο! ἐδέσματα" Ω μἰϑῳ σαρχρι “δυΐοϑαι λίπον (τῦ» .»» 62: κϑινωνήσοι τὴς θυνης) πολλῷ 

μᾶλλον ἰκϑμὸν Ὠχιασάσαοϑαι. δλλ᾽ συνὲν " τύτων ἴσχυσε (Ὁ δίκαιον ἐλᾷ  ὥλ᾽ ὅξ-. κ' τῆπνΐ- 

ἔδωκε τῇ γωναικ,, δεικγυς ὅτι οὐ αὐρῳ, τίω ἀυτι αἰτίαν ὧι γεΐμηται. καὶ τὸ δὴ μεῖξῳν, χκύν- Ἔα 
σον ὀζεπεμηψαν αὑτίω, “ἰς οὐκ αὐ ἠλέησε "κυήσωσαν ἐἷξ αὐτο πευδῖον, δλλ᾽ οὐχ ὁ δῖχαι!--ὀ Μκϑευτῳ 

σς ἐπεχαλιῷ,9η. πϑρτων γδρ τίω αἰγάπίω πσδλύυτίϑει τίω πρὸς πίω γωνώκα. τοί. 39 

τον μεμιϑὶ θα καὶ ἡμᾷς. μηδεὶς ὁνειδιξέτω πανίλυ τῷ πλησίον, μυιδεὶς γ,φη Ων ἐφοίτω, καὶ 
πόρτα λέλυται. μηδὲ λεγέτω γωυὴ ασοῆς (δ ὀδρα" λύόμδρε ἡ διφλὲ, ὀκγου γέμων, ᾧ 
νωϑείας, ᾧ ὕπνου πολλού, ὁ δίζνα ζῳ πτφνὸς, ἡ ὧκ τωπεινών, κινδυοις ρα μϑμος, καὶ ὁ'πο- 
δυναίας φειλοίψϑρος, πολλζωυ, τίω οὐσίαν ἐποίησε, καὶ κὶ γωωνὴ χουσοφορῴ, ᾧ ἡχὶ ζίνις λῶ- 

ὧν ἡμιόνων πρρλάσι, αἰξιφέρετα πὸυταχού, οἰκεῖ αἰίλας ἔχά ὼ θυνούχων ἐσμὸν ' σὺ ἢ 33 

χατετήνχας, ὁ Εἰκή ζῇς. μὴ λείέτω ζχῦτα γωωή, κὶ ζὰ τέτοις ὅμοια, σῶμα γὰ ὅθιν, 
οὐχ ἵνα “ὁ ταῆη τῇ κεφαλῇ, αλλ ἥα ποίη.) ὶ αὑτῷ ακϑύη, “πῶς δίχυ οἶσει, φησι, τίωω 
πενίαν; ποθεν δύρήσει «οδαμυθιαν; ὠκλεγέοϑω γ᾽" ἑαυτῇ χα πενεςέροις" λὐαλογιξέ- 

οϑὼ πῦσαι ποίλιν θυ λιμᾷς, χαὶ οἷς βὐδμαὖν κόραι, οὐ μόνον δξ αἰδρών συ ὲν κσϑϑσέλαζξον, .- 
λα χα “αροσέδωχαν, χα  αὐνδῷ ἅπαντα αὐαΐλωσοιν. «ὐγοεύτω ζῶν" ἐκ τοιούτων πὰ υ.-- 49 

τῶν χινδυυύοις, καὶ (δ) αἰ ποδαγμονα ἀασασε") βίον. καὶ ὁλως Εἰ φιλοςύργως «σοῖς ᾧ 
δύ: α οἱ φ κέοιτο, συστὰν Οιούτον ἐρᾷ ̓ δ᾽ αἱρήσει) πλησίον αὐτῆς ἔχειν αὐ: μηδὲν “πορι-: 

ζοντα, Κὶ μυοία ζάλαντα χευσῦ μετὰ μερίμνης τὸ φρϑντίδος τῆς οὐκ Μ᾽ ἰποδυμιών ταὺς 
γιωωξὶν ἐγξνουϑμης αἰ. ἀλλὰ μηδὲ ὁ ὁρὴρ ζῶπα αἰκούων, ὡς ἰοχίω ἔχων, ὅχὶ ὑζρεις 

“κὐπεοὼ 
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πρεπέιϑω ὦ πη γαξ, ἀλλὰ αὐ Βανείτω; Ἰουϑατείτω, ὡς αἰτελεφέροιν, λογισμοῖς ὀἀῥάπει- 

μὲ θέτω, χέρας μηδέποτε ἐγτενέτω (τ ποῤῥω ἐλθυλερας ψνχν ζω τα) ἀλλα' μηδὲ ὕξρεις, 
μηδὲ ὀνείδη ,μὴδὺ λϑιδορίαξ᾽ ἀλλ' ὡς αὐοητότερθν φχρκειμδμέω, ῥυθμιζέτω:" ̓ς κόϑην ἢ ὅτὸ 

ἔςαι; ἐαν ῷ αἰληϑὴ πλοῦτον ἱιμλα, ἐλυϊτέωὺ δύω φιλοσοφίχο, κϑὶν ἐγχαᾳλέσει" ΤᾺ 

4 (ιούτων. διδοισκξϊὼ αὐτέων, ΓΩΣ πενία κακὸν συ διδασκότω, μὴ δὲ ὧν λέγ μόνον, 

αἰλχὰ αὶ δὲ ὧν ὑν πο! πδωδκότω δόξης κατα Φρονεΐ, δ φυνὶν τοιούτον ἡ γωυὴ οὗτε ἐρᾷ, ὅ- 
τι Ὁλἡϑὺ μήσει.΄ ἀῤϑοπερ ἀγάλ μοὶ δέήδνδῥμος, οὔτως" ὐπὸ τὴϑ ἑάυέρᾷς ὀκείνήξ, ἧς ὸῤ αὑ- 
τίω εἰς ᾧῷ δόλάμμον δέ “ὅται, διδασκέτω σωφροσδηϊο, Ἐχνείκειαν, ὃ ὁπὼς βιώσηπαι. σεμ- 

γος, ἐκ «πολοιαίὼν βυϑέως: ἡ οἷ αὐγὰ πεϑύρων καταξαλλὼν ΜΓ. ἡ; ὍΚΌΝ ἐρω- 
ἜΣ 1ο ᾳ. ᾧ φιλοσοφίαν παιδευέτω,ὶ αὐδαινείπω ὅ ὁπῶς μ(ἢ "Εἴη ηλξίσία ψεμβμδμα θδλν 30) 

ὥτων, ὃ Ὁ ̓Υμ “ἡδειωῦν, αὶ κα πὶ ̓ παχήλϑ αἰδικείϑνα,, μήτέ κα ακείρδμα; φὐδρ τ ϑολό-- 

μον; μιάτε ἱμώτια: χευσα » ὁ πολυτελῆ γγμείμλνα,- "ἀ ἐσὼ ὦ μ ̓ Φαιδ)ὸς ὀκοσιλθς, μὶ 

μέω Εἰς ὑδοινν Φαιδρότης ἀκπιηέτω ἀλλὰ ζωῦχα ἀφεὶς τοῖς Ὁχὶ τὸς σκίωωῇς, αὐτὸς 
͵ μετεὶ πολλῆς τῆς κοσμιότητος, κάλλώπιζε οἷ οἶκον, σα φρυδιἀϑηξ' πλέοντα μὸ. λλύν; Μ Ω ὥλὴν 

13 τινὸς θυωδίας. δύο Χ: ἐκ τύτο ἔξαι,ὺ τόκα τα ἑκα λό. χοσϑ πον ἃ: ΚΟ αἰλγησεϊ ἡγύκᾳ 

φη,λυϑεισῶν χ παςάδων, Ὀἰποπυμπορϑμων ὲ ἐχάς. ῳὶὶ τ ἦ Ἰμιατίων, ᾿ Ἴ χεισίωϊ, “ἢ ΠΝ} σιβῶ, 

τ τ ϑργυροδ. δυύτερυν, οὺ φρντίσιι ὁ ὃ γυμιφίος χα τὸς α΄ πωλείας," χα) τῆς φυλλχῆς ἽΝ 

συμποδιαϑίντων. ἡδάτον πῶλι πεὴς τύτοις, Ὁ κεφάλαιον τὰ ἀγαθῶν, Ια δ ἵντῶν. 

χυλίιυ “ὠνδείξεται. τίου αὐτῷ γνώμδευ, ὅ ὅπ δὰ τδων ΟΠ οενὶ χρήρει, ὼ ὁτὶ χᾷ) τὰ λοιπὰ πϑρτὰὶ μ 

20 ταλύσει, καὶ μότε ὀρχήμαζαᾳ, ἥτε ασέμνοις ῳδας μέαϑει συγχωρησε! ἈΦΝΣ τὰ ΤῊΝ 

Ζ ὅτι δικω τατὰγέλατος ἢ ἢ ἴσως. τισι, φ' τοιαύται γομόϑα ῬΜ " ᾿πλίω αλλ λλ' ἐλθ πδιϑῆ. 

τὲ μῳ], τῷ χξόου (ἀρεϊώτορ, Καὶ τῆς τ σὸ τῷ τραγματς Ἰλτυλαϑοντες ὠφέλεϊκ ὅτε ὶ κι 

κέρδοξ Εἰσεωϑε. σἱ ὃ Ζ γέλως βυήσιται, χαὶ ̓χαταγελάσεον᾽ τν μοῦ. "ἔοι, κ' καὶ ὀψειϑεθη 

ἀντως παίδων λὐνήτων, κι ̓λύδρων μενόντων ὅ8] (α γυνδυδνὰ νιῶ: ̓ ἁ ὃ πνὰ ῥωφᾷ 

ἐφ σιώης καὶ φιλοσοφίας, καὶ τῆς αἰωτάτω πολιτείας ὅ41. ἡ δὼ φημι σχᾷ ᾿ὰ Φ- 
σμάτοι τὰ αἰαφ,, τ Σατόρικα, ζ εἰσέμνους δας, Φε(ωδρομαξ Δ! υς αὐ λαέξων 

νέων κἰθέελε τῷ γαμυ, ἃ ὥῦτα τίω γύμεφέω. σωψφρϑνίσερ δυυσήσεται. οὐδέως ΝΣ " 

ῥαυτὴ ἢ λργεήται, βαζαὶ, ποῖος «ὅν ὁ αὐήρ᾽; Φιλόσοφός ὅθι, οὐδὲν ῷ "δόντα ἡηϊταί ῥ ἰοῦ 
Κχὶ παιδυποιΐλν ἐ ποιδὸ ζοφίλυ με ἤγαλδυ Εἰς. πίων οἰκί" πίω ἑαυίν, ̓ ϑελοϊουείλῦ. 

λο ὄνλ ̓ ατδὴ ζωῦτα τὴνυῤκφη; μέρα τῆς τό της ἡμέροις, τὸ τῆς δοιτέρϑις" λοιπὸν " Ούα, Ἱ 
»ΎΥΝ α' ̓  μεγίφιίωυ καρπώσε) τίωυ ̓ἠδονίω͵ παίσης ἑαυτίω αἰαϑοίβίας ἀπαλνανβουδῶ" τὸ " 

Ν᾽ μῆτε αὐλῶν, μήτι ὀρχουρῦμων, μῆτις ἀσματων χεκλασγμεϊων λὐαὀφιδμοὶ, "κα Ὁ Οὐπὰ ε 

πὰ τῷ γαιιν καιθϑν, Φϑλῇ γ᾽ δυ; "ὧν: ̓ αὐέξεταϊ" “ἴοτὸ “-ράξὰι ὴ Ἐρείμι ας ὡ.. 

ἊΣ 2 τῶτο, ὑτὸμ πόμτα «ἰἙκίλῃς ὥυτα τῷ γαάμιν!  κλαθωνα αὐτίω' λα ὐἰλώδ, ᾿ 

15 τὸ ἃ αἱ ἰχριυτυλ ἐχὶ πολὺ τὸ χθύιου ὄξαγων, καὶ κ μὴ ᾿αλύων (λέως. λιδνγορ αὐαι- ' 

λειυτοτέραι! ἢ κόρη, μάχθα καιοϑο σιγῶν οἶδεν, αἰδουνδύη ὁ τ δἀὐδρα, ̓ ὁ ξεν ὐδέν ἥγρὸς ῷῳ Ϊ 

δα "μα. σὺ τοίγιου Τῶτο τὸ αἰαευτηλϑν μη ὀζαλυσῃς ταλέωρ, ὕπτορ ὦ. ἀνάλάιφοι ποὶ- Ι 

οὖσι ΤΜ αἰδρε, αλλ ̓ ἐπεξαγαγε Ἐχὶ πολιω χέόιον. μέγα γλδῤσοι το ἐξα! κέρδος. ὕκ ἐγ: " 

κουλέσει τέως, ου ̓ μόμεψε “ἐφ᾽ οἷς δὼ ϑζατυπώσῃς. πϑρτα τονιω κατ᾿ ἐκέδον νομοϑέτει: χὸν 

49 γ,Θόνον, χαϑ' δ᾽ ἡ  αἰραιύη, χα ϑεϊαῦν σις χαλινός Ἐχικείνϑμος τῇ ἡ ψυχῆ, υκ ἀφίησιν συν μέμ- Ι 

φεαῖ, σσοὲ ἐκαλῷ τοῖς ἰγνομλῴοις. στὸ Ὁ πϑερνσίας Ἰγηιλαθν), μα πολλῆδ᾽ τῆς ἀδείας ἢ} 
παντω ὀἀματρ: “ει αὶ συγχεῖ. πότε τοΐγιυυ ὧν ἕτερ ὅτω κάμοθς ὕλιτίδειος “σῦς τὸ σατο Ὶ] | 

τιν γεναϊιι ως ὠκᾷιος, καθ᾽ δ αἰδώται τὸν ὀύδρά, Ὁ ὁ δέδοικεν ετί Ὁ δυσωπεῖται τότε αὐτῇ Ι , 
ηϑφένόμας ἀπόυζο, ᾧ πόύτως πειοϑήσεται,κὁ ἑκοῦσαι καὶ ἀΐκουσοι. πούς καὶ φίωὶ αἰχωύω ᾿ 

Ομβιεγίοι τοι]. 3, 4443 οὐ [ Ι 

χκάρδιρτον 

.. αὐτὶς 
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οὐ λύσεις; ὁτὸν Φαβῃ ὁ αὐτὸς οὐδ ἡ ἡον ἐκείνης αἰχευυόρϑμορ, ὀλίγα ἅ πο σόζαλεγθ- 

υϑυος, καὶ Ὄ αὐταὶ ὃ ̓ὰ πολλῆς τῆς ἐμιρελϑείας ἢ τὰς συφροφύρ᾽ ζτι αὐτὴ τὸς «ἕξι Φι- 

λυσοφίας καταλα λὲς. δέχ) δὴ υχη. Εἰς τίιυ κἀρίφιἐω ἕξιν αὑτίω!. καπά- 
φησ, τί αἰχευύωυ λέχω, Εἰ βρυλεοϑε, κ᾿. αἰσαυδείγμιατος Ενεχάν ἐρώ, ἦγα ποῦς αὖ- 

τίω' Αἰ θλέποϑαι “ΟἿ. Εἰ ἡ Παῖλος οὐ ̓ αϑδητέσαν. Εἰπεῖ, μιὴ Ὡὐτοαερᾷτε δλλή- 9 

λυς, ὁ νυμφέυτείας ἐφλέγξατορ ῥήματα, μᾶλλον ὃ οὐ ̓ υυμφόυτείας, δνλώ πρθυμᾳπικῆς 
ψυχηρ,πολλῷ μάλλοὶ ἡμᾷς οὐ ̓ αἴ αιτησόμεϑαι εἰπεῖν ὗι τοίνων αὐτῇ γἀολεγεῦῖ, ΤΟΣ 
πολλῆς μϑᾷ τοι χϑίιτο λέγάν πορϑς. αὐτίω' ἐμᾷ, ὦ παιδίον τὰ βίων σε ΧΘΠΩΝΟΝ ἐλάῤφομϑυ, 

ὁ Εἰσηγαίλρμϑν ο οὖν τοῖς διμιωτέρφις ἡ αἰαϊκαιοτέφις ἡ ἡμὴ ̓ωνησυσοιν, ων παιδὸποιίᾳ, 
ὑ οἰκίας ταξγτασίᾳ. ἃ ζχο δέ αι αρδκκαλοῦμϑῳ " “μάλλον το τύτα ὦ τὴς ἰγάπης ῖο " ὀριπῶπι 

λέγϑυ,. πω Ν᾽ οὑτωσυμζαλῷ. πεῖς ̓  παῖσαι. αι αἰκούοντα δέξαοϑαι ᾳ λε- 
ϑϑϑρα, ᾧ ὡς ζω δ καϑῷ, ὃ ὁΤΙ κζ΄ πολλῆς τῆς ἀγάπης λῷ,- παῖς δῶ δείξεις τίῳ. εἰγεί- 
“πίω; δμ" Εἴπηι ὑπ πολλαρ' Οϑον ν λαῦᾷ, ᾧ εν εὐπορωτέρρις, ὺ “Ἥοις λαμασεό, οὐχ Εἰλ- 

μῶωυ, ὄδλα σῷ ὺ τῆς σὴς ἠφιοϑίω ᾿λὐαφροφῆς, τῆς κοσμιότητοῤ τῆς ἔχιεκείας, τὴς σω-- 
Φέρσιρψης, Εἶτα ὑπὸ τούτων εὐλὸν ὐοασκεύασον ὁδὸν Κι. λόγων δ! «δὶ Φιλοσοφί- 19 

τὴ ὁ κατηγόρει τὸ πλουτε ματα σπνος" αὐἰϑρόδῳῳ, ἀπλωίς (ῷ Ἶ" γϑρέψυ, κατα τείνῃς δὴν 

κ δ πλούτυ, Φορτικὺς ἐκ: αὐ ὃ , ὐπουλέσεως λαβομδμορ, πάνται ὀύύσῳς, δόξει 
ζζξω ιἰπυλογίας ὦ ἄγμα ποιᾷν, οὐχ, ὡς αὐτηρϑς τιδ, ὺ ἀλθοο, ὁ μίκρολόγθς. ΑΝ 
ὅτὸμν ἐκ Ὦ αἰ τῦς τίω αὐαυύϑεσιν λάθῃς, ἡαϑήσνται, ἐρὲὶς δυ (πάλιν "» ῷ λϑίον 

αἰαλᾳ(ῷ φ᾽αγχαιον) ( πόθον πλοισίαν γῆμοι ὼ βύπερϑν, οὔκ ἀϑερβμῴω. τί ι δηποτειούχ 10 
δ’ κ δν 

α, 'πλώΐς,οὐν Εἰκή, δλλ ἑπαιδούϑιω ἐ ἐγὼ " καλαΐς,ὅτι πλοῦτος Οὐ δὴν κ)υ μια’ ὅδἸγ,δλ αἱ 

ποδλγμα εὐχαταφρύνητον, κα ληφ'αςς σσρλσὸν, Ἢ πόρίαις γοιυαιξὶ, , τυμιωρύχρις. 
δ|9 ζωῦτα ἀφεὶ, Ἐχὶ τίω τὴς σὴς έροηίι ἦλθον ψυχῆς, ἐῷ πϑυτὸς ότι ἰσίου. 

(ιωετὴ »ῥὺϊ ἐλθυϑέραι κόρη "ία, χαὶ ἐυλαιίείας ὑχημελουμδβη, πάσης τῆς οἰκθμδρης ὅρην 
αταξία. ΓΝ δι ζωοτα σι ὁ ασασα μά, ἐ φιλεῖ, τῇ τὴς ἐμαυτῷ πϑϑτίϑημι ψυχ. 23 

νὸν γὰ ὁ χϑρων βίος 61. ταὶ εὐχοίαι, ὺ ὁ οὐ αχαλώ, ὃ παᾶντα, ποιώ, ὦ ὧξε ἡμας οὕτω 
καταϊξιῳ ϑέωδαι (Ὁ πϑβοντω ζῆσαι βίον, ὦ ὧτι δυυνηδέωαι κα “Ὄ ὠκᾷ ἐν τῳ μέλλοντι αἰώνι 

πολλῆς τῆς «δείας ἀλλήλοις (ἀωξια!. ὁ δὰ νος οὔυί,βοαχως υδλίννε»ε' Εἰ3 

ἐδ «ι, ὧν 

χάειν ἵχιν 

τὸ γομοδεης 
σαντι τὲ 1η.- 
αὗτα χὰ 

Μὰ αδαύῇ, 

“ζ. αειγείκῃ 

κουταἰξιωλκίηνϑῳ εἰ οὐαυρεφήσεωντερ τῷ Θεῷ οὕτω ((δ ίον" μετελθεῖν τούτον, αἰεἱ ὺ μΟ' τοῦ κ' μιπήα 

Χρατού, καὶ μετ᾽ αὐλήλων ἐσύ θω κζῷ πλείονος τῆς ἡδονῆς. ἐγω πάγτοῦν τίω σὴν αἰγάπην 39 

ποτίϑημι ὦ συοῖν οὗ οὕτω μι δύσχολον, σοὶ ἐπαρϑὲς, ὡς τὸ ποτε διονφηθέναι εὶς στ΄. 
κἀν παγτα ,αἰπολέσαι δ, κἀν ἰωυ πενέφερον δλυέοϑαι, κᾷν κινδιυίοις “ὑτος ἰδαι ὧν: 

ἐλαύτυς, κιν ὁτιοιω " παϑῳ, ἐμοὶ παντα οἶα, ω Φορητα, ἕως ὸω ὀὐα σοϑ ς σὲ εὖ μοὶ 
κέηται ἐ τα ᾿ παιδία μοι ποῆνά τῦτε ς΄ αιϑνόως αὐ ἐυνοϊκῶς τὸ ἡμας ς ἀχμκφρδῴη ἢ ἧς, Νά. 

σι! ὃ κα σὲ ἱΟὗτα ποιὲν. εἴ αὐ δαμίγυε καὶ Ὁ ῷ Ὡἰπυσολιχα ῥήματα, δι οὐ οὑτως ὀΘεὸς 3 

βούλεται τίων' εὐϊοιαν ἡμῖν συγκεκροτῆεϑαι. ἀκύε νὴ τὸ τῆς γβαφῆς λεχϑύσης" Αντὶ τούτου 
καταλείψᾳ λὐιϑεϑπος ῷ πατέρφι αὐτοῦ ἡὶ τίω μιητέρᾳ, Ὁ ὁ πρξϑσχϑλλινϑσις, τοῖς τήν 
γομνάγχαι αὐτῷ. μηδεμία, μικροψυχίας ἐζω φρόφασις ἡμῖν ̓ ἐῤβότω χεύματα, χαὶ αν- 
δραποδων πλῦθος, χαὶ τιμαὶ αἱ ΨΜ ξξωϑον. ἐ ἐμοὶ παγτῶν τοῦτο «αξ»τιμότερρν. πῦσυ χευ- 

σίου, πύσων ϑυσαιυρών οὐ οὐχὶ πονότερ ζώτα τὰ ῥήματα ἔφα τῇ γαιυαικί "ΜῊ ̓ Φοδηθης 

μιηπποτο ἀπονοηϑῇ κτὶ σὺ φιλυυϑῥη" ΓΝ δ! φιλᾷρ, ὀμολόγή. αἱ Ἂ ᾿ γὰ  ἐτώραι γωὼ ὥ 

τούτῳ, γώ ὃ ὠκενῳ «εν αυλεκόμϑμαι, Εἰκότως δν" ἐπαίφοιντοχν δ ὁ ἐραφῶι, ὁτὸμ 

ποιαύτα ἀἰχϑύοιεν ῥήμαπι; ἐλθυϑέρᾳ ὃ ὃ γιωὴ ὼ κόρη ϑὐδνὴς τῴ ἐ ποτε τούτοις ἐκδιλίο 

τοῖς ῥήμασιν, ἀνλαὶ πολλῷ μάλλοι ὸ χρυτακοίμεγήστω!. «ὐνδείκψυσο ὃ. τίωὐ «τοὺς αὐτὴν 
συγοισίαν 

“τὰ 9 



Δι διώασαι 

2 ἀργυρωγής 

ἘΦΕΣ. ΕΠΙΣΤ. λογ. κ. ὅ7ι 
[2 

συγοισίλυ “πολλοῦ τιϑένϑυοφ, κὶ ἡ μάλλον ὅχὶ τὴς οἰκίας 4) βουλουϑμος δὲ αὐτίωυ, ἡ (χὶ τῆς. 

ἄηϑρϑις ᾿ὐπόυτων ΝΜ φίλωι ππξτίμα, ἡ παίδων Ὦ ὅς αὐτῆς, υ ᾽ αὐ ϑ[9 ζωυτην 

φιλείοαϑω οὐαὶ σῇ. αἱ α'γαϑὸν τι αραξῃ, ἐπαίρει καὶ Ὁ “ἰὐμαζε᾽ δ᾽ ἄτοποι τ δ[νεανί. 

σι σύμξαμει, φἴϑαννει . «ἰασομέμνησκε᾽ δὼ (αὶ οὕτω χουν ΚφΟΤΉΔΘΡΗΙ. ἃ πολὺτε-- 

ς λείας, ᾧ αἰ αυοδείκψυε ῷ κόσμον ΠΩ τῆς χϑσμεύτητος, ᾧ ὑπϊ τῆς σεμνότητος, υὶ 
δίδωσκε διμυεκώςζ! συμφέροντα. δ)χαὶ γυξοϑώσμαν ὑμῖν χϑιναί: ἕ ἐκρρος Εἰς τίωυ ὧκ- 

χλησίδρ «εϑΐτω, ἡ χὰ λεγϑεϑμων Ὁ, ἐν ὀϑαγοωσχϑ μων ὄχ Ὁ ὁαδὴρ τἰωὺ γλευαικα ἐ- 

παιτείτω Ὡπ τῆς οἰκίας μμάρφς, καίκείνη (Ὁ “ἴδρα. Εἰ ἰ πενία ὡς κρυτέχοι, ΤΟΝ Ὀφίγατε εἰς 

μέσον τὸς αγίους ἀνδρας, Τοῦ ἡ Παύδον, τὸ ΤΟΥ Πέζν, ἃ οἱ πατῶν μᾶλλον χ᾽ βασιλέων καὶ Ὁ πλον- 
το σίων φυδυκίμιησα, κὶ αὶ πῶς ὃ Ὁ! ων "λιμῷ χορ ον διίνψή τὸν βίον διήγαρνν παίδγυς αὐτίω), οἷς 

αὐτὴν φοζερον “Ψ ῷ βίῳ," μόνοι ὃ ποελσκρ ύσαι τω] Θεῴ. ἐν οὕτω ἧς γήμ ἀν ἀντχὶ 

τύτοι,; ΜΙ μοναξώτωνοῤκῖφαι πολλῷ , ἐλαίήων, οὐδ ἣν μι γεγαμρνκστῶν ὀγοράμη- 
χώς, Εἰ βούλει χα! ἀφιτα ποιῷ χαὶ ἐς!αἴσεις Ἐχητελᾷ, μηδένα. ἀφεμνον, μηδένα ἃ ἀκυσμον 
λ᾿ Εἰυα ὦ γιον πένητα εὗρφις δυωα μϑρον" ὑμῖν εὐλογῆσαι τίω οἰκίαν, διωάφδμον κῷ' 

ις τῆς Τμιποδὼν δχιδαάσεως πᾶσαν Εἰσενεγκῷ, τα 9 Θεοῦ “ἴω, εὐλογίαν, τὗτον κούλει, Εὐπω 

ΧΙ ἔτηρϑν. μηδεὶς ὑμδω ασουδέτω εὐπορωπίραν γαμεῖν, δλά πρλλῷ μάλλον πενεςί- 
φΆν. οὖ ̓ δ  τοστωῦ τέων πο ΤἿΝ χορῷ ιν Εἰσελευσε Εἰσφέρρυσα ἀφορμέω ἡδονῆς, 
οσὴν ἀηδιὰν στ Τὴν ὀμειδῶν, σοὶ τῷ πλείονα ἀπαιτν, ὧν Εἰσηγαϑι, Ὅσῦ μὺ ὕδρε- 

Ων, ἰσο τῆς πολυτέλείαρ, Ὡσὸ ὙΜ φορτικν ῥημῷῷ ῥημῶ τ, ἐρεὶ [γα ῤίσως; οὐθίπω. ἢ ὅσ σῶν 4, 

20 ναϊλώσει οὐῖν, ἔτι πὶ ἐμὰ  αἴξίκάμαι, δώ ὦ λϑϑεῖς μυι διδειρίωται. τὶ Ι λέγμς, δ γύ- 

να} ἔτι τὰ στ; «ἰξδεεισαι: ; αὶ “( τούτο τού ρή βῆμμαιτος δυο ἐν ̓ἀϑλιώτερνν: ; σώμα Οὐκεῖι 
ἔχεις ἴδιον, χα! τ χει ματα ὄχᾷς δια: ; οὐκέῖι δύο ἐφξε σάρκες κ τον γείριον, δνλ ἐγρε- 
ϑε Εἰς μὰν, Ἢ αἱ ὀεσίαι δυο, σὲ οὐ μία ὦ αὖ “Ἅ" "μόν ἔρωτος. εἴς ἀν,ϑερπος, 

ὃν ἡ ζαδονα αἰμφότερϑι γολύνον, κα .} ἔτι λέγη πὰ ἐ ἐμά! ἐπάρκτν τοῦ δὲ βῆμσι ἢ μμαρϑν ἀ- 
23 πὸπῷ ᾽ ἀζκούλε Εἰσίυξη. πάντα ἀρ κϑηαὶ ἐποίησεν 0 Θεὸς ῳ “ντῶν αναγκφηότεροι 

Ὧωτα οὐ κενα!; οὐκ ἐςίν Εἰπεῖν δὲ ἐμὸν ἡ φούς, ὁ ὁ ἐμὸς ἤδιρρ δὲ ἐμὸν γύδωρ. παῖτα, ἡμῖν κο!- 

γα "ἀμίζοα, τὸ ὃ χείμαται οὐ κϑπά; ; πολλῴοϑω πὶ χρήματα μυριάκις, μαλλον 

5 μὴ ἴᾷ χείματοι, δλ᾽ αἱ πσεϑαιρέσεις, αἱ ΜΗ ̓Οἰδῦῆαι χρήμασι ξθίσκοϑαι᾽ ἀραὶ πάν- 

τῶν αὐτοὶ «οϑϑμϑσε. αὶ τα (ὦ μα ἄλλῳ ϑίδωσκε, ὥλλα μ᾽ πολλῆς τῆς Εὰ 
30 Εὐτος. ἴδιυ ἊΣ αὐτὴ καθ᾽ ἑαυτίω τὺς ἰἜροτηρ, ης ̓φα δύσις “πολυ "δ αυϑεναὶ ἔχει, 
χα  μάλιφαι «τοῖς κόρων αἰπαλίω καὶ νέαν, στὸμ «ἰδέ φιλοσοφίας λέλριντοὶ λέϑι, 
πολλίω ἔχινόει τίω ἐδρν, ἡ τοῦτο μόξλιςοι ὐο τῆς ψωχν ὄξοῤασον ὁ ὀκείμης, ὃς ἐμὸν, 

ἡὶ Ὁ σόν. δὺ Εἰπη ἐ ἐμαὶ, Εἰπὲ αὐτῇ, ποία "λέγης σοί; Οὐσὰ  γὸ δα" οὐὐνῆν ἔχω. ἐγώ 
ἰδιον. “πώς δίζυ λέγε τὰ ἐμοὶ, πόώτων θντῶν σῶν; δύσι αὐτῇ δ Ρ βῆμα. οὐχ ὁρας ὕχὶ 

35 ἫΜἝ παιδίων ὅτι τῶτο πραήομδμ: τὸν ἡμδ κατηόντον τὶ τὶ πασῃ, ὸ δὲ ἔτερον πάλιν 

βούλης) λαξῴν, συςχωρφόμδ ᾧ λέγϑιδν" ναἱ, ᾧ πο σῦν ὅθ κακῇ: ; τῶν ἡ Ἐχὶ τῆς )υ- 

ναὸς ποιαΐμϑ. παιβικωτέρᾳ ΜΝ αὐτὰς ̓  ὁ ὀζρινοια ὅ41. κἀν λό: πὰ ἐμώ, Εἰπὶ, πόῤτα 

σεΐ ὅ21, ὶ ἐγὼ σός. οὐκ ἔς! κολακείας τὸ βῆ, ὥὥλω πολλῆς (ἰμωέσεως. οὕτως αὐτὴς 
" διωυνσῃ λαλάσαι ῷ θυμὸν, καὶ ὺ τίωυ «ϑυμίαυ σξίσοῳ. κολακεία αν ὄφιν, ὑτόμ ὡς ἀγῳ- 

ἠο γές ὰ ἰποξαξη κακοῦ ἐγέχεν᾽ τῷ ὃ φιλοσοφία μιαγέφη. λόγι δῶ, ὶ ἐγω σὲς, ὦ ἡ παιδίον. 

,ἦ,΄. 
ε, 

αὔτὸ μοὶ Παύλος πὔδήνεσιν Εἰπων ὁ αϑὴρ τι ἰδίου σώματος, οὔκ ἀζοισιάξει δον μ γωυή, «. Κορ, ζ. 4, 
»ῇ 

αἰ τὸ σώματός μὲ οὐκ ἔχω δξοισίαν, δυλὰ σὺ, πο πολλῷ μᾶλλον ὧν χυμῶν . ὠέπαυ- 

σδίς αὑτίω τα φθυγξαιϑμος, ἐσῴεσεις πίω πυφρὸ, κατήαμιυαρ ἡγεδολον,λύλω 

ἐποίησοις μάλλον' ̓ φργυρώνητον, τοῖς βήμασι τύτοις κατόδησοις αὐτίω. ὡςο ἀφ᾽ ὧν σὺ 

φλέγν, 



Ματθ.ρ.λγ. 

87» ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕἸΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

φϑαγίη, δι διαῖδον αὐτίωΣ μηδέποτε λέγᾳν ἐμων, ὃ σὸν. ἢ μευδέπυτε ἰπλαῖς αὐτίω καίλα, 
δυλά μ᾽ κολοιχαίας, μ᾽ τιμῆς, κ᾿ πολλῆς αἰ γείπης. “κα αὐτίω,, καὶ οὐ δεήσε:) τῆς 

“ΟΡ ἑτέρων Φι μῆς; οὐ δεήσεται τὴς 25» ἐπέρων δύξης, αὐ ἰπολαυύῃ τῆς ΓΝ σού. “πόμπων 
αὐ ἀνοϑ τίη; πλλτων ξνόκεν, ὁ χάλλοις, ὁ (ωίσέως, ἢ ἐγκωμίαξε " οὕτως αὐτὶ πείσεις 

μηδαὶ πυϑοσϑ ἠδ ξωθον, δλλαὶ πότων ΤΨΜ ὠλλὼν χατα λῶν. δίδατκὲ τῷ Θεοῦ ῷ 4 

φόζοι, ὁ πϑῤτα ὡαοερ οὖν “πηγὴς Ὠλπῤῥθύσει, αὶ μυοἰωνέςαι καὶ οἰκία ὝΨ ὠγαϑών γέμυ- 
σω: ὀγὰ ἀφϑωρνταζοτώμϑρ, ὶ ζωτα ὀπελϑύσεται τὰ φϑαρτα, Ζητάτ γέ, φη- 

σι, τον τίοὺ βαφυλείαυ Ὁ Θεοῦ,  (ρῶτα πόντα προϑφεϑήσεται ὑμῶν. οἵοις δὴ) χοὶ 
νομίξεν (29 παΐϑως ὙΠ) τοιούτων πατέρων οἵους ὧν οἰκέζως ΦΙΜ' τοιούτων διασο ὃν εἵοις 
τες ἀΐλλοις ὡπουῷς τὸς “πλισιαζονίζς ; ἄἶροι οὐχὶ μυρλων ἀγαθῶν καὶ ἰδ, γέμειν το 

συμιΟησεταὶ ὡς "ὃ (' πολλαὶ ὐϑϑς τοις κρ Ἰοι;υζοις ὸ ὧὡ δούλοι τα ὕνϑυ ῥἐνθιώξοτῳ, ὸ 

τῶςς ὀκεγὼν ἐἶδομοιοιῶτα, " Ὠλιϑυμίαις, ΟΜ αὐ δὶ ἐραῖσιν, ὧν λυ χὰ διδαρϑῶσι, ἴα κτὼ κι γόμω 
φϑεήνται, ὧὗ πὸὶς ἀδοὶς ((ωδνὰςρέφονδ. ἐδυ' οὕτως ἑαυτοικ' ΝΥΝ και “πῆς. 

»φαφαῖς κὺρ σέχωϑρ, ζὰὶ πλείονα “1,50 ὠκείνων πευιιδυῦ ϑησῦ ἴθα "ὁ ὅτω διεωησα θα, 
ἰρέσαι τῳ Θιῷ, κὶ (Ὁ παρόντα βίον ἄηϑυτα μ᾽ Φρετῆς διεξελϑοῖν, ὶ τὔν" ἐπηελμά- τς 
νῶν αἰγαθαΐν σοῖς α'γαπκώσιν αὐτόνοτυ χῷν, ὧν ὅμοιο» πϑμίῳς ἡμας ἀξιωιϑίεαι, χαολι καὶ 

᾿ 

φιλαν,ϑόφπίίαυ, 

Λογ. κα αι ΤΑ ΤΕΚΝΑ ὙΠΑΚΟΎΕΤΕ ΤΟΙ͂Σ ΓΟΝΕΥΣῚΙΝ 
ὑῤδῷ οὖν Κυρίῳ". τῦτο γὰν ὅ91 δίκαν, ᾿ν᾽ Τίμα (Ὁ πατέρα συ καὶ τίω το 
προντέρᾳ (ἡτίς θην οὐτυλιϊ χορ τη ὧν ἐπαγίελία) 3. ἵνα δῦ σοι μη.) ἐσ 
"μακχροχρφίηος ἐχὶ τὴς γῆς." 

5. Αϑαπερ " πεσῶμα πλαΐῆων, ρϑηον “ τιὼ κεφαλίω, ἔπειτα ῷ »ὃ 

τ αὐχῖνα, Εἶτα (δὰ πόδας "πίϑησιν οὕτω ἡὶ ὁ μαχάθλος Παῦλος “πτῳΐ ἐς κἰράζοηι 

ΟΝ λόγω ἀσοθλασίν; Εἶπε οὐἰθὶ τῷ λύδρος, Εἶπε αὐἰδὲ τὴς γεωωκὸς, πω 
᾿ὐκὰὰ τῆς δευτέροις τργες. χωρᾷ λοιπὸν ὁδῷ βαδίζων Ὁλχῖ τίωυ τοί πίω. 

δῷ κζτη δι θην ἡ γὴν παίδαν.: τῆς ὦ γὺ γοωωαμκὸς εὐῤχή ὁ αήρ, 
ΦΥΆΩΡΟ Ὁ γαίδων ὁλμηρυὺ ἡ γωσή. ὅρρα δῶ ἦι φησι ζῷ τέκρα εὑποακούετε 

τοῖς σ»τεῦσιν ὑμδυ ἐν Κυείῳ. αὗτη 25} 681, Οὐ τολὴὴ αυρϑέτη ἐν ἐπαιολίαις, Ουῤθδν εἰ»-- 20 

ζῦϑα εὐδὲ τῷ Χριτοδ αἱ! αλέγοται; δονὴν κἰθὶ ὑψηλῶν. ἐὰ "Ὁ τοϑὐς ἀπαλοὶς ὅζα-- 

"λέγ δζρνοίας. 58 ὺ βραχᾷον πὸϊέται τίωὐ πρθαίνεσιν, τε οὐ δυοναμϑρων ΤῊ παί- 
δὼν μακρῷ φ, Ῥακολεϑῆσοι λόγῳ. δζοὶ τῶτο συ ον αἰδὲ βασιλείας τί ἐζᾳ λέγεται ( οὐ γὰ 
ὅ8ι τὴς ἡλικίας ὀκείηις ζριῦτα ἀἰκούοιν) δλλ᾽ ὦ μώλιςα ψυχὰ νηπιώδης ὠκούσοι ποϑᾷ, 
ζαῦτά φησιν, ὅτι μακρογφύνος ἐς“αι. Οἱ τις ἐϊζεταζοι, σ᾽ τί μἤ «ἰδ βασιλείας διε-- 43 

λίϑη, ὥλώ τίου εν τῳ γόμῳ κεινϑμίου οὐτολέδωὶ δὶς ἔθηκεν, ἐρφύνϑρ, δι ὡς νηπιωδεςε- 
ὁ ϑ9ις οὖσι; ὁ μοίλα Εἰδὼς δὴ, τ λυδρὸς χ᾽ τὴς γωυ αἰκὸς οὕπω Ὡ οἰκεινδβων Κ' (δ νόμον υ 
ἔίϑηκεν, οὐ πολλοδχα μαῖτυ 66) τὰ παιδία κἰπωυτάξαι. ὅτὸμ γὺ ποράγμα τίωὐ ὐργζω καὶ 
Ὁ αἰ αυύθεσιν λοίξη καλζω καὶ ἰοωυφϑν ὶ κϑσμίδυ, ὁδιῷ παάντω ᾧ νύμω ἀσόϑθαψνει λοιπτῦν κί 
πολλῆς τὴς εὐλίας. Ὁ γ χαλεπώτερον, Ὁ ϑεμδίον ϑέαϑαι, ὶ τέο κρηπῖδα «ἰππθθα- 29 
λᾷ. (ἀ τόψα «ἰπνακϑοτε, φησι, τοῖς χονεύσιν ὑμδϑ! ἐν Κυοίῳ᾽ πντές!, κῦ' Κύριον. ὁ 
Θεός, φησιν, οὕτω ασοοσέταξε. Ὑἰ δίζυ αὐ ἀτοπα πσϑϑςα ἤωσις μάλιξα (ξ οὐυϊΐποτε ζλι- 

(ἀῆι πατὴρ τεπα, καὶ αὐΐος ἄτοπος ἢ. πλίωὺ δλλ᾽ ὅμως καὶ οὕτως ἠσφαλίσατο, Εἰπων, ὦ» 

Κυρίῳ" γυτέςιν,οὖν οἷς αὐ μὴ πγολσκρύσῃς Θεῷ. ὡς ὁδῳ ἑλλίω ἡ, ἢ αἱρετικὸς Οὐκέτι πεί- 

᾿" ᾿ ϑεοϑαι 



ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ᾿. ΔΛογοκα, 873 

χορ αίμα. ἡποϑαι δεῖ. οὐ γῇ ἔν ἣν Κυρίῳ τὸ πράγμα, πώς δὲ Φησιν, ἥτις 27) ςγτολὴ ποοῴτη; 

τούτη δ ὅξ!, τὸ οὐ μοιχάύσειρ, τὸ, οὐ  φονθυσεις. οὐ τῇ τάξει Εἶπεν αὐτέου ποϑτίω, 
διλλαὰ τῇ ἢ ἐπαγίελίᾳ, ς ὀκείναις Α ξῶωυ οὐκεῖτωι μμμαϑὸς, ἃ ὧπὸ ἰθὶ κακδὺ δ  ατετωγαδύαις 

Ὁ τὴς , κακδ, ̓λϑαχωρίσεωφ᾽ ὡ» ἢ ζω ται, ὧτε ἀγαϑων κα ἐργασίας οὔσης, κα ἐπαήελία 

4 χεῖται. τὸ ὅρᾳ πῶς λα μα΄ κρηπίδαι ἔϑηχε τῇ τὴς Ὡρετὴς ὁδιῷ, τίων εἰς (ἂν γονέας τι- 

μάν ῥαιδω, "ἡ Εἰκότως. ἀπαγαγῶν Μμ' πονηροῦ πράξεων, ἃ μέλλων Εἰς τὰ αἰγαλοὶ 

ἐμξαίνειν, τῶῦτο τοῦτον ἐπέττοξε, τίου' Εἰ εὄν" γχϑνέας λέγω τιμέω, ΤῊΝ ὺ τε πὸῤ- 

γλφωνναὐ τῶν τὸ ̓ ζὴν μ ̓ῷὥθων ἀῤρὶ πυγϑιασιν ἀἢτιοι. ὧτε΄ “Εἰκότως αὐ τέϑτοι ν ἡμετέρων α- 
" ΝΥΝ πολᾳυσειαν καλῶν, νὶ Ὄ τῦτε ὧά αὐλλοι ἄπϑμτες ἀύϑερποι, ὸν ̓γὺ μὴ τῦτο τίς ἔχῃ, δυὐίπο- 

μιτίρνν ἦτο. 10. ΤῈ «δε (ὧν ἐξωλεν ἐ ἐφται Ἐχιεικής. «ἰανέσας τοίου ὧπερ ἐγοίω τοῖς πτωσὶ, μεταῦαίνει 
χεύπα μὰ Ἐχι (ὧν πατέρᾳιρ, καὶ ᾿ φησι 

ὙΡΉΜΎΣ 4 Καὶ (Ὁ πατέρες μὴ  αϑδοργίζετε ζὐτώμα ὑυδϑιυ δρλὰ ὀκτρέφετι αὐζῳ ὦ ππειιδείᾳ, 
τόπα αὖ- νουθεσία, Κυρίου. Οὐκ Εἶπεν, ἀγαπᾶτε ὐζ  τϑτο γδκ Ω αἰκόντων αὐ ἡ φύ- 

ϑύτερ σις ὕχιασάται, κα ἡ οὐδ ζῆν τώ αἰδὲ « τοιούτων νόμον ὕϑύαι. δλλα Φι φησι ; μὴ Ἰ αἴδορ- 

15 γζεπεα ζᾳ τόκνα υμϑ, δ] ( πολλοὶ ἱ ποιοῦσιν, Ὁσοκληρονόμας ἐργαζόμδμοι,ὶ χ᾽ Ὡὐποκηρυκας 
νεὐπαῖε γον ποιοιευτες, κὴ φορτιχώς ὕλικείμδμοι, οὐγ ὡς ἐλβυϑεοφις, δλλ᾽ ὡς ὀυδραπύδοις ". , δ τἶτ 

ΠΣ Φησι, (μὴ  αἰδοργίζετε ῷ τέκνα υμδί. Εἶτι δ κεφώλσιον πλύτων, πος ὸν ὑπ ύ- 

αϑηέν, δείκνισιν, Εἰς τίω κεφήγϑε κα ὸ τέων Ξρχίω τίω αἰτίδν ὦ ἄπαάσαν ἀγαγών. ἡὁ κα- 

Θρζ τερ ἔδειξε τῷ τίω  γωυαϊκα αἰσαχκϑύειν αἴτιον τ  αἴδρα γυόρδμονζδ9 ὌΧΟΣ πλείονα αὐτῳ 

» 20 ὀζολέγο.), τῇ αὶ ἀγώπη τυρφυίδι φἴδακὴ ὧν αὖτ ἘΏμασάνὶι) ὅτω δὴ Ω ζ πᾶλι εἰς 

αὖ τὸν Τ' Ῥ αἰτίλυ αγαγή λέγων" δλαὶς ἐκτρέφετε αὐτὰ : ὧν παιδυίᾳ. καὶ καὶ γυϑεσία, Κυρίν. ὁράς ὅτι 

χυἵσιταωι ἢ πγϑυ κα τικόνω ον των αὶ ζῳ (κικαὶ ψῶ, βύλω Ο ν ἐὸν “πειϑίωιον ; δξ δρχν ς αὐτὸν 

ἔκσξεφε οὐ παιδείᾳ ἐ ιουϑεσια, Κυρν᾿ μιν νομίσῃ ἐι) «Φεῆὼ ῶ τοῦ ϑοίων μαφα 

αὐτο ἐπακούειν, ἐκᾷ "ὦ 18» τσεῦτον αἰκϑύσιται, φμαζ πατέρ συ αὶ τίω ἐάντερι συ. 

24 ὧξι Νὰ σού τῦτο Υῦ. μι Εἶπῃ», τῦτο μονάζξόντων 1. μη  γοῤ μοναζοντα ἀὐτ- ποιωῖ, 

Οὐκ ἐφιν ὀἀνώ γκα λυίϑα αὐ μονα ζονται. τί δέδοικας δέος πολλοῦ χόρδυες λὐάμεςον: ; 

ἀεισιλυὸν αὐ“ ποίησον. μάλιςαι Ἵ» τοῖς ̓ οσμμικοῖς αἰώγχβιον ζα ὠτίων “Εἰδιαι δε- 

δίγματα,μάλιςα τοῖς γταισί, πολλὴ δ γὴ ἡ ἄνοια οὐ κείνη τ ἡλικία. τῇ ἀνοίᾳ (σϑοσ.- 

ϑηυκη νύ ἡ ἃ οἷϑὰ Τ᾽ ἔξωλει “λόγων, στὸν μμαϑωσιν ὁκᾷ ὧν πἣϑ δος ϑαυμαζο- 
30 αϑύους οἠρωαρ,ταϑαΐ δούλοις ον! ἴα ὼ δειλθες ποὺς 9εναον" ὯΟ ᾿ Αχρλάς ὁτὰν μμετὰμοῦ, 

ὑτὸμ' ααρ παλλακίδὸς δὐτοϑνήσκῃ, ὀτὸμ ἔτερης μϑύῃ, κὶ αὶ δ’ τξϑι πολλώ τοιαῦτα. δὲὶ τοί- 

μι αὐτῳ τὴν" Φαρμάκων τότων. “πῶς γὸ Οὐκ ἀτοπον Εἰς τόχγας Δ ἐκπέμπει, ὺ Εἰς 
διδασκαλῴον, κα κ) πόυτα Ὡραῖο αὐ τάτε" ῳ ὃ ) παιδὶ α ᾧ νουλεσία Ἰζυρίου μὴ ὦκ- 

πεφενίᾳ παρα; . 4 τοι ἴψτο φέῦτο ΤΟ Πἢ καρπῶν ννόμᾷ ἀἰπολαύομϑμ, θρασεῖς, αἰκο.- 

43 λάτοις, αἰπειϑεῖς, βδναύσας ὠκτρέφοντος ὧν παΐδας. μὴ τοίνεωυ τϑτο ποιαΐμδν, λα 

πειθώμεϑα τῳ μακαθίῳ τύτῳ τ Νανοιῶτι, ὠκτοέφωμϑυ αὑτὰ ον παιδεία, ὃ νουθεσία, 

Κυρίου. δώνδυ ἀὐύζις αὐαύδεγμα, ἐκ αρούϑτης ἡλικίας τὴ ΜΝ »ραφών αὐαγψώσει ποι-- 

χἰρλαχὶ» ομῶτες αὐτῶν “ὠρρλάζει. οἴμοι, ὅτ (ωελῶς ῦτα λέγων, ληρφννομείζομφι " πλρωὼ 

μ᾿ ΔΛ ὁμῶς οὐ παύσομαι τὸ ἐμαυτῷ ποιών. Διοςἕ ἐνόκεν, εἶστε μιοι, οὐ μεμείοϑε ὃν" παλαιοις ; 

49 μαΐλικο ὑμήξαι γώναικες ζᾳά λιυμαςαὶς κείνας γειυάνχας ζυλωνάτε, ἐ ἐτέϑη᾽ τὸ παιδί. 

ον" μέκμκησοι τίω Ανὰρ,χαιταίμαιϑε αὶ τι πεποίηκεν ὠκείνη᾽ ὀρ γανν αὐτὶ βϑλέως Εἰς φναον. 

αἰς ὑμδ οὐκ ὁ ἐθελήσειε Σαμνήλτ ἐὸν Ὁ ἑαυ ὡπταῖξ ρέαϑαι, ἡ μινολαχις βασιλέα ὃ 

οἰκυρϑῥης απάσης νὼ πὼς διώαποι, φησι, δρέοϑαι τοιοῦτον ; φζρ τί μὴ δυυνατον ; ὅτι δὶ »- 

χλάσα λεις, συ δὰ κτραδίδως τοῖς δευνα μϑίοις αὐτὸν "ποιῆσαι τοιοῦτον, κὶ τίς τοιούτος ὅ41, φησιν; ὁ 

Θερ᾿ " 

ὧν ς, 
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Θεός" ἐπεὶ καχείνη αὑτῳ αὐ ᾿γεχείδισιν. δὲ γδ ὁ Ηλεὶ δἷῥὟασφίδρα δεωανϑβων 
αὖτ πλαῖσαι ὠ(πώς 5,0 μηδὲ ὥν (ους δυωυνϑεὶς «ἄν: ἐαμλ7}} δλλ᾿ ἡ πίς!ς τῆς γίωω- 

κὸς ᾧ κ πσοοϑυμία τὸ πλῦ Εἰργασοωτο. πρέφτον ἔτεκε, ἡ μόνον, ᾧ σύ ἥδε, Εἰ ὁ ὑπέρφις 
τέξεται. ἡ οὐκ Εἶπεν, λα μείνω αὖ ξηϑέωαι τὸ παιδίον, ἵνα, ποοίγμασι γφήσηται βιωτι-- 
χϑίφ, συγχωρησω " αὐτὸν μεθρϑν οὑ»διατοίνψα; τῇ “πε δικὴ ἡλικία," λα πόρτα ζαῦτα ἡ ς χα 

γωνὴ πλωσο νϑβη, ἑνὸς μόνου γέλϑνε, ““ὡς ἐκ προδϑοιμίων ὃ ἄγαλμα ὃ πνϑυματικὸν αἰα.--: 

95 τῷ Θεῷ, αἰαωυθαΐνδν (Ὁ αἴδρες τὴς γοωαικὸς τίου φιλοσοφίλν. λώϊὠώεγκεν αὖ.-- 
τὸν τῶ Θεῷ, ἡ ἐκφ Εἴασι. δζρὰ τῦτο αὶ ὁ γαίμος ἐμετο λαμιπυδὕτερος, ὅπ, «ατ’- 
τεθϑν ἴα πγϑυματικα ἐζήτησεν, ἐὴ ν τίω" ἀπϑχίω ὀνέϊϑηκδ᾽ αἰ 9 τῦτο θύφορος αὐτὴς 

γόλϑνεν ἡ γα φήρ,ᾧ ἐτέρϑις ὠκτήσοιτο πείδας᾽ δζμ τῶτο ὁ τ» τωΐκόσμῳ Εἶδω εὐδοκιμοιῶ.- κ᾿ 
χα. Εἰ "ἃ ὀν,ϑορτοι τιριόνϑροι ὀρ τιτίμίῷσιν, νὶ πολλῷ μᾶλλον ὁ Θεός, ὁ ἡ χωρὶς τῷ τι. 

μιγϑίωαι τῷ.» ποιοΐν; μδλρα τίνος ἐσμὲν σαίρκες ; μέχρι τίνος Ἐχὶ τῆς γὴς κυτορϑμ 
πόρτα ἡμῖν δυύτερᾳ ἔξω τῆς πτοϑνοίας Ὁ" παίδων, ἡ τὸ οὖ παιδεία, χα! νουθησίᾳ, Κυ-. 

Εἰου αὐτὰ ὠκτρέφειϑει. ὁν' μάϑη φιλόσοφος 9) ἐκ κσϑϑοιμκίων, πλούγον εἰχτήσευτο 

πορτὸς σλούτε μείζονα, αὶ δέξου δυωατωτόέφαν, Οο᾽ϑὲν τοσούτον ἐργαίσῃ τύχνζω διδα-ς 
σκῶν αὖ αὶ παιδείαν τίου ἔξωθεν, δὲ ἧς θη μαιτου κτήσεται, ὅσον ἐα! διδαξης αὐτὶ τέχνίω, 
δὲ ἧς χουν καταφρϑνήσι. Εἰ βούλει ποιῆσοι αὐτὸν “πλούσιον, οὕτω ποίησον. “πλούσιος 

“ὦ οὐχ ὁ πυλλων «τὐμὸν διόμϑνος, ᾧ πολλαὶ αἰδεζεθληνϑίος, Δλλ᾽ ὁ μιυδενὸς χρείλυ ἐ- 

χων. τϑ παίδοῦσον (δ ἡν,τὅτο δίδαιξον᾽ ἔκ μεέγισος σιλούτος. μὴ ζήτει τσ ὡς θύδῦχι-: 
μὸν ἐργοίσῃ οὖν διδώγμασι τοῖς ἐξωϑον, ὶ Ἰηγίδοξον ποιήσεις, δλλαὶ Φοϑντισον γγαύς αὖντὸν δὲ-- χο 
δωξος καζα φοϑνψι τὴς δόξης τῆς ον τῷ βίῳ τώτω. ὀκξϑιν λαιμιασοότερος ὶ ἐὐδοξότε- 
694 Ἄμοιτο ἀν. ζαῦτα α δῷ στοητινὸ ῷ πλοισίῳ δυυυατὸν ποιᾷν. ζωῶτα Οέκ ἐκ διδωσκά.. 
λυ μιαψθαιει ὡς, Οὐδ δέ τέχνης, δλὰ “15 τ ϑοίων λογίων. μὴ ζήτει ὅπως μακρὸν 

ὧδε ζήσεται βίον, δλλ᾽ ὅπως ὀχεϊ ἀπειρονᾧ αἀτελδυτητοι. ᾧῷ μεγαίλᾳ αὐτῷ ,ϑείζου, μὴ 

᾿ὰ μικρᾷ. ἄκουε Παυλν λέοντος" ἐκτφέφετε αὑτὰ οὖ πουδεία δ νουϑυσία Κυρώου. μὴ 24 

βήτοροι αὐτὸν ασούδαζε ποίσουν, δλλαὶ φιλεσοφᾷν παίδουε. (κείνου ἕ » Οὐκ ὄν, 

οενδνεςαι βλοίζος᾽ τύτο ἢ. Οἰπόντος, σεν ἔς αἱ κέρδος μυφλας ῥητορείας. πον χρεία, 
οὐ λόγων, ἤθους, οὐ δεινότντες, ἔργων, ρημῶδ. ζωτα «ὐφλξενξ τίω βασιλείαν, ζωῦτα “θοι- 

νι "Ὁ ᾽ ι γ Ὰ ᾽ ! , ι : ᾿» Ι ῃ 
ἕεται ἡ ταγτως ἀγάϑευ. μιὴ Ὑ' γλώηῆα, ἀκονήσηις, ἀλλα, τίου ψυχίω ὁκκαϑαιρε. νὶ κω-- 

λύων πουμδέζειν ζχῶτα λέγω, δυλαὶ κωλύων ὠκείνοις μόνοις πσοοσέχᾳν. μὴ νομείσης ὅτι 10 
τῷ μοναΐοντι μέγῳ τύτων δεῖ ὔν᾽ παιδύυμώτων “ τἰπὸ ΝῊ γοαφών. μάϊλιςιι νὰ» 
τϑτων δὲῖ τοῖς παισὶ τοῖς μένλοιδιν Εἰς ῷ βίον πτῶτον ἥκεν. ὥασερ "ὰ» τῆς σὲ τῷ 

“πλοίου κατοισκθυῆς, ο κυῦερνητε, Ἢ πληρώματος Ῥμ να οὐχ ὥέξδύτως οἰ φπόμτος 

Ἰχὶ λινϑῥος ἑςώς, δλλ᾽ ὁ ϑουλαήθυων αἰεἰ " οὕτω ᾧ ὁ χοσμακὸς, ἢ ὁ μονάζων. ὁ οδικα- 

με, 

θυΐπερ Εἰς λιιϑέα δβ)ν αἰκύμόμτον, βίον ἃ ποράγμονα ζών, ἡὶ πάσης" ἀπηλλαγμένον τα- 35.,ἴῳπτηλαῖ 

ταλῖϑδὸς᾿ νυ! ἢ αἰ ασπουτὸς  πελάγιος 681, ϑαλσήθυει ὧν μέσῳ πελάγή πολλῶς τῶι-. δος. 
! ! ΜΜ»ν "  κ' ἢ Π ᾿ ! Ω ,.ῳ γε, 42ἐν 

χυμίαις μαχόνϑμος. καὶ αὑτὸς μὴ διη.} ὠλλα πϑρεσκθυασμένον ἢ δὲ!, ὡςε ζᾷς ἐτέρων γίαις 

ἐμφραξαι γλωῆας. ὧφι ὅσῳ δὲ εὐδόκιμος μη.) ἐν τῷ βίῳ τῷ ὔδωτι, ζυσύτῳ αὐτε 
δεῖ τὴς ποιδυύσνως ζωύτης. αὖ τε γὸ οὖ βασιλείοις τό φη.), πολλοὶ ὶ ἕλλζουες ὠκᾷ ὁ φι- 
λύσοφοικὶ (Ὁ πεφυσηρϑμοι ὅχὶ τῇ “ϑρουσῃ δὺξη, καϑαπερ τόπος δις ὑδεεικϑΐν ἐμιπεπλη- 49 
σμένος, ζοιοῦτον τί 81 ζοἱ βασίλεια. πόρτες Εἰσὶ ππεφυσηρμδμοι κὶ φιλεγμκαμνοντες: (Ὁ ὃ 

Οζκ ὅγτς, ασουδαζοισι τῦτο “δμέωϑαι. οὐνόησον δδῶυ ὅσον 56] (Ὁ) ἠδὲ (δὺ σὸν εἰσελθόντα 

ὠκῷ, χαϑαίπερίαθϑν αθίφον, (ΡΜ ὀργϑώων Εἰσιένωι “ὟὝΜ" διωναμδῥων χαταςέλλειν τίωω 
ἑκούγου φλεγμονζω,  πσοϑσιέγαι ἐχοίς ῳ, καὶ Δ] φλέγεσθαι, καὶ ὑγεὲς Ὁ χαμνον σῶμα. ποιῷ, 

φΦαῤμακᾳ 

συ 



ΕΦΕΣ, ἘΠῚΣΤΎὙ. λΔογ. κα, 8)ς κεν ς΄. 

φαΐμαχᾳ Ἰχιτιϑώντα ζὰ ὐπὸ δ γραφών, τὰς αἰδὲ φιλοσοφίας ὠκχέοντα δλόγϑις. ὁ 
οὃ μονάζων ἔνι αἰολέξεῃ "τῷ τοίχω, ᾧ τῷ ὀρόφῳ τ αἰλλαὶ τῇ ἐρυμία, ἡ ταὶς ναταις: 
ἡ τοῖς ὀρνισι, ( τοῖς διδοῖς ; Οὔκ χά τοίνιω πολλίω λυαγκῶω ὀχᾷιος τῆς τοιαύτης διδαι.- 
σκόηίας᾿ αλλ ὅμως ἐρη9) ΟΝ τῷτο κριτορϑ ὗσαι ̓ ἶ ὥςε ἐτέρϑες τοσϑυτοὶ πουιδυύσω, ΟΝ 

ς ἀλλ᾿ ὥξε ἑαυτον. πολλοὺς δξίυ χρείᾳ μαίλιςα τοῖς ἐν ᾧ βίῳ τύτῳ ςρεφομδέοις τῆς τοιαύ.- Ἵ 

της διδιυσκόμίας. ἡ γὸ τῷ «αἰοτόμειν τ λείογα Φ τῷ λϑαγκέω ἔχ, ἢ ὀκῷῴος. Εἰ βού- ᾿ 
λει γνῶναι, ὦ οὖ ῷ κόσμῳ αὑτοῦ ξγπτηδιιότερρς ἐς'α!.. πλύτες γᾺ αὐτὸν αἰδιαϑήσονται 

Ὑπὸ ΝΜ μα μῶν ἐκείνων, ὑτὸμ ὁρούσιν αὐτὸν εὖν πυοὶ μυὴ καιόμδνον, μινδὲ εόρχας Ὀλχηϑυμοιῶ.. Ἰ 

τα. τότε ὸ τεῦξε.) ζαυτυρ, στὸμ μὴ Ἐχιϑυμῃη,φὶ βασιλᾷ αἰδεσιμϑτερος ς αι. οὐ ῥών (ὃ) Ἱ 

10 Οιούγον σϑῇν. οὖ ὦ ὙῈΡ πολλοῖς ὑγεαξουσι λήσετω, ὁ ὑγεωγων᾽ ον αὶ πολλοῖς καίμψοισιν β 

ὁτὸν Εἷς ὑγιαίνων ἡ, ταχέως ἡ Εἰς (βασιλικαὶ ἀκοας ἡ φήμῳ δζαδραμεΐπι, ᾧ πολ- 
λοῖφς αὐτὸν ὑλτςήσει ἔθνεσι, 

Ταῦτα δξω Εἰδύτεον ὠκτρίφετε εἰν πταδεία ᾧ νουϑησία Κυρίου τοὶ τέκψα. λα σπέης ᾿Ν 
τίς ὅς, πάλι πένης. ἀλλα' τ οΥ βασιλείοις φρεφορδμον Οὐ πεν ἔξω ϑυτελέφερος, Ὧ, 1} 

ὁ ὑπολξου ς μὴ ον βασιλείοις ὅθ.ν, ἀλλα Ὦ ϑαυμα ϑήσεται, ἡ ζαχέως Εἰς “δἰοχέω ἥξει τί ἐκρύφιον, 
γμς κα χίω χαρϑτονητίο, ΝΡ ελλώσες αἴδρες τοιωξολιμφ οί τινὸς ᾧ κιωώίες, φιλοφοφίων Ν ἡφειρθά,τ- - Ν μξ μ , 4 

ὑπο ἦγ: τοιαὐτίω ἀναδὲξ ἀἰνϑρμοι. τειωρολιμῆον ( Οιαυτη »» ἧ
ς λλίωνικη") μὰ ἌΛΟΥ ὃ συ». αὺ.- 

ΝΣ τίωὶ ἀλλ᾿ ὕομω αὐτῆς, ἢ τοίξῳνᾳ ἀΐδέϑέυϑροι,  κόμέυν «ϑρέ ὀντες, πολλοις δυσωπείί- ἢ! 

ὀχ σι᾿ πύσῳ μᾶλλον ὁ ὄντως φιλόσοφος: Εἰ οὔμα ψαδὲς, Εἰ σκιὰ φιλοσοφίας φαμομϑμη ὅ- ΟἽ} 

10 τῶς αἱρᾷ, τί ἐδυὶ τίω αἰληϑὴ φιλοσοφίαν ἀἰγαπήσωμϑμ ᾧ τίωὐ Εἰλικρινδ ε οὐχὶ πόμτῃς "" 
ϑερᾳηγά)σοισι. κὶ οἰκίας, αὶ γοωαϊχᾳς, ἡ παῖδες τοῖς τοιούτοις μ᾽ πολλῆς τὴς ἀδείας ἐψ.- 

ισλσουσιν ; αλλ οὐκ ἐς!ν, Οὐχ ἐςὶ τοιούτος Φιλόσυφος νι. “φ Τὸ συυὲ ζ “ἰαρῃδά. 

[Ἂ ὅβην θῥρῴν. Εἰσὶ ὅδ᾽ γὃ ἐν μοναξοισιε, εἰκνὃ κοσμωοῖς οὐκέτι. κα ὅτι ὧν μονα ζ οσίν 
Εἰσι, δυωνατὸν πολλους χρομ γα γεῖν᾿ ὅμως ἕνα ὡὐτὴ πλειόνων ἐραΐ. ἴτε δύπου, καὶ εἰχρικόατε, 

ε; (Ὁ κα ἃ ἐθεωρήσετε ᾧ ἀὐδρά, ὃν μένλω νιῶ ἐρᾷ!, Ἰουλιανὸν λέγω τὸν γανμείσιον. (8 ψωῶ 
αγὴρ ἀρϑικος, ζᾳπεινὸς, ᾧ ἐκ ζαπερών, οὐσὲ ὅλως τῆς ἔξωθεν πορδιείας ἐμπιιορο,αλλώ 

τὴς ἀπλαίςου φιλοσοφίας πεπληρωμϑμος. ττα Εἰς ζις πόλεις ἐμεφλλρντος ( ἀσαοι- 
αἰκες ὃ τούτο ἐγώετο) π ῥητόρων, ὅτε σοφιςῶν, ὅτὸ ἄλλου τινὸς Εἰσολιρύχοντος, Ταύτῃ τις 

ἐγίνετο συςροφή. τί καὶ λέγω » οὐχὶ πλύτων βασιλέων καὶ τὸ ὅγομα, εἰντῦ λοαιμεπσούτεθν 
30 ἄδεται ἔτι χα! νιῶ; Εἰ ἐν τῳ κόσμῳ τύτῳ ἴφοτα, οὗ τῶν κόσμῳ, ὦν ᾧ μωνδὲν ἡμίι 4- 

πηγίελα» αἰγαϑὸν ὁ δεαυύτης, ον ᾧ ξώοις ἡμαξ Εἶπεν 10), οὑνοήσιρμδν εἰν τοῖς ἐρρνοῖρ,. 
πίσα ἔξαι τὰ δἰ ποκείνϑμα ἀγαϑαι. Εἰ ὀϑα αθέοικρι ἧσαν, τοσοωτως ἀπέλαυον τρεῖς, 

ἔνϑα αἱ πύλᾳς Εἰσί, πόσης ᾿“ἰπολαυύσοισι δόξης, Εἰ θαι ϑλίψω ἐπηήωώλρι», τοστεύτη 
θεραπεία, ἔα, ̓ τως τιμνας, ἐπαγίέλλεται, πόση ἐς’ αἱ ἡὶ ἀνέσεις; αἰλλα' βούλοϑεκῳ κορμε- 

44 ,ϑυς Ἰηπιδείξω μϑμ; νιώ (ὦ γὰρ οὐκ ἔχομϑμ “πλίω Εἰσι δ ἰσως καὶ κοσμικοὶ ἐτιῤκαῖς, ἀν, 
Εἰς τίωὐ ἀκραν οὐχ ἥκοντες φιλοσοφίαν. δ}9) ὐπὸ Ὑν᾽ παλφιών καὶ αἰ γίων ἐρῳ ὑμῶ ῳ 

αἰσοοδείγμαᾷ,. “πόσοι γιενάμας ἔχοντες, καὶ παῖδας τρέφοντες, Εἠρηρϑῥων συοὸν 
λϑῆον, [ ουνὴν ἔλφῆον Ἰέρων" αἰλλα γι Οξκέσι 56] ἱῳ τίωὼ οὐεςώσειν αἸαΐγκζω, καϑῶς «Κορ ζχα 

φησιν ὁ μοκοίρλος (ὗπ'. αἶνα, δξζω βούλεοϑε Εἴπω; τὸν Ναΐε, ἢ τὸν ΑὐρμαμιΟν τὸτν παὶ- 

40 δα, ὃ τὸν ἐκείνου ; αἰλλαὶ τὸν Ἰωσήφ ; ἀλλα βούλει ἔχὶ ὧν “δοφήζε ἔλθωρδν; πὸ 

Μωυσέα λέγω, Ἡσαΐαν; δλλ᾽,ἰ δοκεῖ ἐχὶ (ὃ Αὐρρμαμ (ὃ λόον ἐλκύσωρϑιν, ὃν μά. 
λίιζα πθύτες ασοοφέρρεσιν ὑμὴν αἰεί, αὐχὲ γρυψακος Εἶσχων ̓ οὐχ παῖδες ᾽ καὶ γοὺ καὶ ἐγὼ 
τῷ» λέγω ππολςύμας, ὑπερυμᾷς ατοϑεήμαΐξ... γωνάκᾳ Εἶχον, δυλ᾽ οὐκ δὴν γωᾧ.- 
καὶ Οέχοθαυ μασος ὦ. χρήματα Εἶχον, δλλ᾽ οὐκ, Ν᾽, χοήματα Εἶ 'χέν, ἤρεσε τῳ 

4 
νυ 

Θεφ. 
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Θεῷ, “πώδους ἔτεκεν, Δ οὐκ 5). παῖδας ἔτεχον, ἐ μακᾳφάξετο, χοιακοσίοις δέχᾳ ὡ 
ὀκτὼ οἰκοδμάς ὀκόζητο, ὅλ᾿ οὐτῦτν γδριν ἐγυμείξοτο . λώ βούλωι μιαϑεῖν πόθεν; 

πὸ τῆς φιλοξενίας, Σἰπὸ τῆς ἢ} γρημν ὐπύῥοψίας, οἰπὸ τῆς κοσμιότητος. “ἰ γλ ἔριν, 
Εἰπέ μοι, φιλυσόφου κοὐχ ΤᾺ ἡ δόξης καταφρϑι4ν; ᾧ φϑύνου καὶ πθυτὸς παΐθους 
ὀμωτερον “ἢ ἐφέρο δξζυ, αὐτὸν Εἰς μέσον αἰγασνντες ὐποδυσωρϑρ, ᾧ δείϊξωμδν ὑμῶν οἷος 5 

φιλόσοφος ὦ, Οὐδὲν ἡγεῖτο παταίδω τροώτον. Ἐξολϑα γοὶ ἤχουσιν ἐἰκ τῆς γῆς σν, χαὶ 
ὧκ τῆρσυήρνείας συ, ᾧ ἀθέως ὄἄξηλθων. οὐ ποϑσιδίέδιτο οἰκία ( ἢ . λὺ οὐκ ἤξηλϑει ) 

οὐ(ζωνϑείας φιλίᾳ, οὐκ ἄλλῳ Οὐδνί, Εἶτα ϑύξης μάλκα πρίότων ἐκζνος κατεφοῤνη- 
σε ὰ “ραμῶν. ὑ ΡΨ πόλεμον ᾧ πωσαίμϑμος, λοίφυρᾳα εἰξιούμϑμος λαξήν, κατίω)υσμ. 

ἀλλ ὁπαὶς ὁ τύτυ, αὶ δα τὰ χοήμωτα πάλιν ἐδωυμάζε»», αἰλλαὰὶ “ρα τίωΣ φιλοξενίαν, οὐ 
Δα, τὸ παιδία, ἀλλα' δζρ τίω αἰ πσ'ακοίω͵ καὶ αἱ οἱ τίω γωυαῆχα; αἰλλαὶ δζρῥ τέω φείρω- 
σιν τέωυ ἐλὶ τῇ γωωαμκί. Οὐὐοϊὲγ τίωὐ χϑρούσαν ἡχθιῶτο ζωζι, οὐκ ἐχρηματίζοντο, ἰωβ- 
εὡρῶν αἰπόμτων. Εἰπὲ γὰῤ μοι, ποῖα Ὑ) φυ μ᾽ ἔθιν αὐίςα "οὐχ περ λυ οἴοϑεν ἐ- 
χη τίω ἰοουυὶ ἡ μήτε ὀριθρφις, μήτε χα λφξαις, μιήτε ὀμέμων βύμαις, μήτε ἄλλῃ τινὶ 
Οιαύτη ὁδωμαλίᾳ βλῴαἠη"), ἀλλα γυμναὶ τηκε πότων κα ταφρονοιώζᾳ, μήτε θριγ- 
κίων, μῦτε φΦοογ μων διόρϑνα ; Οιούηος ὁ φιλόσοφός 661, τοιούγος ὁ πλούγς ὠκῴος. οὐ. 

δὺ ἔχει, ὁ παντω ἔχᾳ᾽ παγζᾳ ἔχει, χαὶ ἐδὲν ἔχᾳ, ὁ γὴ τοῖχος Οὐοι Εἰδὸν,αἰλλ θξωϑέν ἔφην, 
ὁ θριγκὸς οὐ τὰς φύσεως ὅ21ν, ἀδνλι ἔξωθεν σὐβεφαλλόνϑνος, τί ὃ, Εἰπέ μοι, ποῖον σῶμᾳ 
ἰουρϑν ὅξιν; οὐχ ὅπερ αὐ ὑγεῷνον ἡ, καὶ μότε λιμῷ, μῆτε πληφμονη, μήτε ψυχά, μυΐτε 
καύματι αλίσκγται ἢ Ὁ ἀσρλς πάντα ζωτα κ᾽ ποοκείμϑμονγ,χα, πραπτεζοποι χα ὑφὸρ-- 

ΕΝ ϑηρέ καὶ ἰατροῖν δυό ϑυον;ἵνα, ὑγιαίνῃ ,; ὁκθνορ 31 πλούσιος, ὁ ὄντως φιλόσοφος, 

ὁ μηδιυνὸς τότωι δεόμϑμορ, δχραὶ τῷ» ὁ μακαίελος Οὗ ἐλοὴμ ᾿ ἐκτρέφετε αὐτὰ τ παι- 

δεία, χαὶ νουϑασία Κυρίου. μη "τοίνων βρεγκία ἔξωθεν ὐϑεξαλλετε. τῇῦο γορὸσιλούς, 
τὸν καὶ δύξα, ὃτὸν γῈ  ζωῶτα καταπίσῃ (κα ἀπίτηει 5) γυμνὸν ἔφηκε χαὶ θα λωτὸν 
Ὁ φυτὲν, οὐ μόγον συν κρδλμαν εὖ τῶ ̓αρελϑόντι “Φοφ,αλλαὶ χα βλα(έν. ἐκῷγα “ὃ 

( ϑριγκία Οἱ κωλύοντα ἀὐ' ἐπδυμναίξεοϑαι πολ ε ΟΜ δρέκιον αυρλσξολοὶς, νι αἰ. 

«ϑοῴν καζα πεσεῖν χὐρέσκθλασιν, ὥφε δ, λούτει μάλλον ὁ πλούτος, αἰ νϑδιηετήτυς τὐῬρσκθ.- 
ἀξὼν “σοϑς (δ ὀμωμαλίας τῷ βίου. τοιούτος τού “-οὐδασκβυάξωμϑρ ἄν παϊδεὶς,ὡςι 

δυυύαοϑαι ασοὺς παὐτα αὐτέχων, καὶ μὴ ξοίζεοϑει τοῖς Τλτούσιν, ἐκτοέφωῳμϑυ ἀδζις ον 
πολϑαία, χαὶ νουϑεσία Κυείον᾽ καὶ πολιᾷ ἡμῖν ὁ μιοϑὺς Ὡἰποκείσε ἢ). Εἰ »»ράν,.9.9- 

, πϑιαἰγάλ ματα πποιοιῶτες βασιλέων, καὶ Θἰκόνας γφαίφοιτες ζοσαύτης ὠπολαύοισι ι- 
μῆρ᾽ ἡμιᾷρ τίωῦ βασιλικίω Εἰνένα καιλλώπίζοντες ( Εἰκὼν γὸ τῦ Θεούὁ αν, 969. πος) ἐυ 
μυρίων ὑπολαύσομδῳ ω" ἀγαϑών, ὃ καὶδ' ὁμοίωσιν. ἀστοδιδόντες» τῶτο γ Δ 681» ὅμοιον, 
ἡ τῆς ψυχὰς “ροτὴ, στὸν ἀγαϑοις Τὴ παιδαύσωμϑμ ὧν παίδας, ὅτὸρμ αοργήτυς, οτὸμ 
«ἰμρησικαίχοις [ζῶτα παντα Θεοῦ δι) στὸ εὐἐργετικϑες', στὸν φιλαι,ϑοθποος, στὸρ 
᾿ παιδεύσωμϑμ τοὺ παρόντα μηδὲν ητεῖοϑα!. τοῦτο τοίου ἁμῖν ἔρον ἔξω χαὶ ἑαυτὰς, κα- 
κείνους γολα σι καὶ ῥυθμίζειν Εἰς δέον᾽ ἐπεὶ ποίᾳ πϑρισία, φησό θα, ἐμασδϑοϑεν τῷ βή- 
ματος τοῦ Χολφου; Εἰ γὺ Ἐχισχοπὴς ἀνάξιος ὁ παΐδως ὀϑυποτώκτες ἔχων, πολλῷ 

“ “ , ᾿ ! 2) “ } , Ω] 
μᾶλλον τῆς βασιλείας γ5υ᾽ οὐρανώγ. τί λέγεις: κἄν γωνάκα ὠτακ)ον ἐχωμϑν, καὶ 

παΐδευς, εὐϑιούας ὑφέξορμϑῳ τναὶ, ἐλυ' μὴ μΩ' ἀκχριξείας ζῳ Ὁ ἑαυ" Εἰσινέγκωρϑυ. 
ὑ γὰ  ὠρκξήμῶν ἡ οἰκεία, φρετὴ «ρὸς σωτηρλαν. εἶ Δ ὁ ὃ ζάλαντον ὃ ὃν μη καταζαλό- 

ϑνος,Ουυὴν ὠκέρδομεν, λα χα οὕτω κολαζε.}" δῆλον ὅτι Οὐνι Φρκᾷ ἡ οἰκεία ρετὴ εἰς 
σωτηρίαν, ἄλλα δᾷ ἐ τῆς ἑτέρου. πολλζω τοίγωυ ποιω θα καὶ γωυαρϑίυ φεοντί- 

δα, πολλύωυ χαὶ τῆν" πταἰδων τ όνιαν, κα ΔῊ οἰκενδιδ, πολλωυ καὶ ἐδ αὐ μ᾽, ἃ ον τω 
ἑαυτὸς, 

14 

34 

40 



ἘΦΕΣ. ΕἘΠΙΣΤ. λδλουγ. κέ, 877 χὸ τ΄. ἡ 

ἑαυτὰς, τ ῳᾧ τῳ ὸ ὀκείνοις ῥυϑαμίξειν, τὸ τὸν Θεὸν αἰ δακαλεύρδ, ὦ ὠφι (ωδυτιλαθέοϑα ἡ ἤ ᾿ 
» ἦν μῖν τῷ ἐρλϑυ. α᾿ ̓Ἰλην "μας τῦτο μεφιμψώνζα, τὸτο Φουντίζονζᾷς, (μωδντηλήψα)" 

α᾿ ὃ μηδένα ποιουιϑέας Ἄθγρν, ου δώσει χέρι. οὐ γ᾽ χαϑουδοισιν ἡμῖν ἀρρηγε! Γτίως βοήθή. ι 

λυ ὁ Θεὸς, δλλα' πονουψϑρμοις καὶ ̓ ἀζοῖρ. ὁ ἢ γΑῤβουϑος, οὐ τοῦ ηρηριῦτος ὅ41 βονὸρ,. δηῶ ' 

ς τῷ καὶ αὐτῦ ἐργαζοιδίου, δηυυατὸς ὃ ὁ «ἰγαϑὸς Θεὸς δὲ ἑαυζ᾽ Ὁ ἐργϑν Εἰς τέλος αγα.- Ϊ- 
νεῖν, ὕα ἀξιωθώμϑρ: πάντες Ὥχιτυχήν τὴν" ἐπηήξλμδίων αἶγα ΝΑ καὶ φιλθν- ε 
εϑοφπία. ὦ 

Δογικῷ, 5 ΟἹ ΔΟΥ͂ΛΟΙ, ΥΠΑΚΟΎΕΤΕ ΤΟΙ͂Σ ΚΥΡΙΟΙ͂Σ " 
χν Κυεῖφν, τ ΧΡ, σαίρκαι μν φέξου ᾧ δφμ", ἐν ἀπλότητι καρδίας ὑωδί, ὡςῷ" Χορ. 

τῷ, 6 Μι' κατ ̓ ὀφϑ γιωδουλείδμ, ὡς ΡΑΥΣΖ ΝΣ ἐσχϑι, δ᾿ ὡς ϑυδλοι 

εν σῷ ΣΧ ρλφού, ποιοιώτες Ὁ ϑέλημια τῷ Θεοῦ ὧν ψυχις, 7 Μετ᾿ ἀλοίας 

χιῖσεθ᾽ δουλδλονπες ὡς τω Κυρίῳ, ἂ οὖν αὐ,δοσποιςί, 8. Εἰδότες ὅτι ἐδ ἢ. "δὼ 

,ϑοϑ πος ποιήσῃ αἰγαδον, τῷτο κομι{ται πρλοσὶ τῷ Κυρίου, εἴτε ὐλς εἶα 
ι4 ἐλθύϑερος. 

Ι! 

τι οὐκ ὀμὴρ μόνον, οὖτι γεωή, οὔτε παρα; ϑλὰ καὶ υ οἶκε δ οόρο- 

δι τῇ (ἰωτελέ Εἰς σύςασιν ̓ φείσασι οἰκίας, δζοὶ τῶν δ ὁ μαχρίς 
, φιος Παῦλος Ογοῖν τότε τῷ μὲ μερφὲς ἡ σεν ̓  δλ ἔρνατει ζ ἐ- 

ὴ ἡ λατον ἐπ᾽ ἀὐφὶ, τὴ! ὑἐχατον κεῖται ὥ ἀξιώματι. πολλα ὃ ὴ 
κῷ “τς αὐ δἰ θλέπται, οὐκέτ ὡς Οἷς παισὶν, ὥλα πολλῷ τε- 

ἊΝ λοι λειότηρον. οὐ γοὺ εὐ ζϑα, δίδωσιν εἐἰδοῖς τίω αὐσυύλασιν, ΣΝ 

ὧ ᾧ μέλλοντι. Εἰδύτες, φησίν, ὅτι ὃ ἐα Ὧι ἕκιχ τις ποιήσῃ ἀγαλὸ [ κακὸν), τῦτ κομιἧτω 

«Ἶνν τῷ Κυείου. ἡ φιλοσοφῷ, ἤδη διδάσκει. Εἶ »ϑρὰ Ὁ τῷ ν ἀξιώματι ἽΨ παίδων Εἰσὶν 
14 ἐλοίῆοις, αλλά τῷ φρονήματι μιείξοις. 2) δοῦλοί, Φησιν, αἰ χυαχούντ τοῖς ἷς κυρίοις κν, 

σαίρχα. θυϑέως τίω ̓ λελυπηρδύξευ λυέσεσε 4υ γίω, ϑλέως αϑρεμυ βήσετο. μι ὦ ὠὡλγή, 

φησὶν, ὅτι ἐλϑῆοι ἐχέρ [ τῆς γουναικός, κὺ Ἢ παίδων. ὀνομιαὶ δυλείας δ4] μόνον. κῦ 

κέρασι Ῥὴν καὶ διαποτεία, πρίσκαιοϑεκὶ βροχία. ὁπεργὰβ αὐ ἡ ἡ (ὄρκικον, Ὠκηρ9 »ἴθ1. ᾿ 

μα 'φίξωυ, φησί, ὁ ὅμν, ὁρᾷς ὅτι οὐ ΚᾺ αὑτὸ ἀπωτᾷ κα γειυαικὸς αὶ δυύλωι Φό- ἢ! 
80 (ον, ἐχφ ἃ ̓γδ ἁπλῶς Εἶπον, κἡὶ ὃ γειυν, ἦνα φοζηται ὀύδρα" ὠζῴωλα ὃ ἢ μετ᾽ ἔχι- ἢ 

τασιως, τῷ Φόφου, φυσὶ, ο ζϑμν, οὖ αἀἰπλότητι τῆς καρδίας ὑρϑῶ, ὡς τῷ Χοις ὦ. (ιμως- | 

χῶς τοτὸ φησι. Ἦ ι λέγη, ὦ ὡ μαιαίελε Παῦλε; ἀδελφὸς ὅ91, ἫΝ ἀν ἣῥι ἀπέλαυσο, εἰςὃ 
ὠἔὺρ σώμκᾳ πλόφ᾽ μαλλονδ ἀδελφὸς ἐδμον οὐ οὐ τὸ Κυειου τῇ ἑαυ, λω ὁτὸ "αὐτῷ τὰ 

Θεοῦ, τὴν αὐ" Ὀἰπολθυει πόῥτων, ᾧ λέγήρν συ αχϑύοτε τοῖς Κν' σείρχαᾳ κυρίοις μῷ' Φό- } 

43 Ὅοὺ κὐ) Ὅν: δχοὺ ὙῈΡ τίτο, Φησί, φημι. αἱ νὰν ὧν ἐλδυϑέφϑυς δλλήλοις κἰ πυυτάοσιο ζ, ; 

χελθύω ὅρα ᾧτϑ Θεοῦ φέζον, χαϑαπερ αὐωτίρω ἐλεὴν, αὑπουταοσῦρϑμοι λήλοις ἐν ἢ 

φύζῳ Θεοῦ᾿ Εἰ ὙᾺ «ἰὴ γιυσαιχα, πυξϑφείοσώ φοξᾷοϑτη ῷῶ λὐδρα, χα τοὶ αὕτη ἡ ὁμότιμιορ | ͵ 

ὅ51᾽ πολλῷ μάλλον ζ οἰκέτέυυ. οὐ γλ ῦ δυσΐμεια ὃ ἀρεγμα ἴβιν, δ΄ ἡ πορϑτη θύ- 
ὅμεια, ῶ Εἰδέναι ἐλοιῆούοϑαι, ὸ μετξιαζεν καὶ Ὁ Εἴκειν τῷ πλησίον. κυ ἐλεύϑερρι ἐλδυ- 

] 

| 
᾿ 

, χιοφνσαοίαν 

20 

40 ϑέροις υ πολλοὺ Φόζου κὶ χὴ ἜΝ ἐδυύλδυον. εἰν ασπλότητί, Φῃσι, χαρδίας. καλαῖς εἷ--. 

πεν, ΩΝ ἢ ἔνι κῷ τ᾿ φόζου ὦ λμα δουλεύει, οὔκ ἐξ εὐγοίας ἢ, δυλ᾽ ὡς ἂν ὄξῃ. λσνϑαϊγοῖσι 

Ν᾽. πολλοὶ πολλαὶ καχϑυρχϑεῦτες πἶϑι ὧν διασοζας τὰς ανὴν. ὼ ζωπω 29 , λαιρᾷ 

τίω κακουργίδμ, λέγων, οὖν αἰστλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν, ὡς τῷ Κυρίῳ, μὴ κατ ὀφϑὰγ- 

μοδουλείαν,ὡς ἀμ. ϑοφγώρεσχϑι, ἀλλ᾽ ὡς δοῦλοι τῷ ΧΚοΆφου, ποιοιώῦτες ὦ ϑέλημα τῷ Θεϑ 
Οἰμεγίοι, τοι. 3. Ἑεος ἐκ 
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878 ΧΡΥΣΟΣΤ.ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ 

ὡκ ψυχος, μετ᾽ εὐνοίας δουλεύογτες, ὡς τω Κυδίῳ, ἢ Οὐἦκ αὐ, ϑοθίποις. ὁρᾷς πέσω ἰδε.- 

ήϑη, ὥφε τῶτο ἐμφυτεῦσοι Ὁ κα λθν, Ὁ μετ᾽ εὐνοίας λέγω, ᾧ ἐκ ψυχὰς , ὀκῴο ζ᾽ γὰβ 
πολλοῖς ὁραΐνϑρ τοῖς δεατύταις γϑρέχονζαε, ὦ τῷ φύζου ὶ ὃ τῦ ἴζμυ λέγω καὶ «τοὺς ἐκᾷ. 
τὸ κἡὶ τῷ διασύτυ ἀπειλὴ πολλαὶ ὀμιύει, αἰλλα' διᾷξον, φησιν, ὅτι ὡς Χολφοῦ δυυλος δὸυ-- 

λεύεις, ὧχ ὡς ὀρ, ϑοϑπου. ποίησον ἢ σὸν ὃ κατορϑωμφιμη τῆς ὀψαίγκης. ὥασερ (ὃ Δ ς 
ἐτέρφυ κακῶς πείοοντα πείθῇ αὶ διδοισκει ὀχ “ἿΜ᾽ ἑξῆς, αὐτοί ποίῆστιί Ὁ κατόρθωμα χαὶ 
τὴς αὐτῷ πποϑαιρίσεως᾽ οὕτω ὶ τῦτον. 5) 5, γδ} 5 τελήξας τίω σιαυμόνα, οὔκ ἀὐἰσο' τὴς 
ΑΙ Ιφνοίας τὴς τῷ σπληϑρτος Εἰς τῶτο ἥλϑιν, αλλ Ὁἰποὶ τὴς οἰκείας χαχίας, χί φησι; 

Στρύψον αὐτῶ καὶ τίωυ' ἀλλίω, ἵνα δείξης ὅτι ὁ ζωωτίων οὐκ ἄκων ἰανέφης. ὁ) Ἐλχι- 
δαιψιλθυσαίψϑμος τῳ παϑῷ! χακῶς, χαὶ ὅπερ Οὧροι ζω αὐντν, ἐποίησεν ἑαυ τῷ ῥαπιαϑέμαι κο 
αὶ τίου ἀλλίωυ σιάλϑνα, μὴ τῳ μόνον ἐν εγκῷ. τῶτο (αὶ γὰρ ἴσως δόξει χαὶ Φόζου ἐϊ), ἐκεῖ. 

"0 ὃ Φιλοσοφίας πολλῆς. Οὐκοιώ ἔδειξας, ὅτι ὦ τῶτο ὀζρε Φιλοσοφίαν ἰώσγχας. ὥςτε χαὶ 
γιοῦ δεῖξον ἐν ζμῦϑε, δι καὶ ἴζωυ τίου ἐκοντὶ φέρεις τίων' δουλείαν ἡ οὐχ ὡς δι, ϑοφηβεσχος. 

Ν ρα τοιούτος,οὐ δοῦλος τῷ Χολτού" Ι ἣ δούλος τῷ ΧΧελτοῦ͵ οὔκ δύ, ϑοφπαρεσχος. ὡς κχιὶ 

Ν᾽ Θεοῦ δυδλος ὧν, ἐν, ποις ἰρέσκων βέλε ,ἰς ἢ αὐ, ϑοίποις φρίσκων, Θεοῦ διώα.- ι9 

ταὶ τὴ δυύλος ; ἐκ ψυχῆς, φησι, μετ᾽ θυνοίας δουλεύογτες. κὀγαῖς τως Εἶπο. γ᾽ δ ἐμ 

αὶ ἐν ὡπλότητι δουλεύειν, ἡ μωὴ χαχϑύργως, μοὶ μιζω" πάσῃ δυωάμει, δλλα τὸ ὀφειλό. χιμῖ ἐυνί 
ϑινον μόνον πληρϑιῶ, " ὅζρ τῶ τῷ φησιν, στὸ πσδοϑυμίας, μὰ Φστὸ αὐαίγκος, ὄἰστὸ πσοϑα- ΕΝ 
ρέστως, μὴ ̓σοβίας. δν οὕτω δουλεύσῃς, ὀχ ΕἾ δυύλος, λυ ἐκ «δϑαιρίσεως, ἂρ μετ᾽ ἀνὰ ἯΝ 

εὐνοίας αν ἰτὸ ψυχῆς, αὐ ὅζρὶ (ὃ) ΧΚοιτον. ζωυτίω γὸ τω ϑουλείδν αὶ Παιύλος δουλεύει ὁ 2,0 το ὑΜίαι, 
ἐλεύθερος, ὁ βοᾷ λέγων᾽ Οὐ γὰῥεαυςδε! κηρύοσομϑρ, δλλα Χριοῦν Ιησῶν Κύφμον, ἑκυ(ἦσ' 
Ὁ δϑούλυς ὑμδι δζᾳ Ἰησῦν. δρᾳ ποὺς ἀφαιρᾷται συ τίω δυσλμειὸν τῆς δουλείας. ὥασερ 
γὰρ ὀγϑήματα ἀφηρημϑμος, δ αὶ ἕτερ ασϑλσδῷ τω λαξόντι, Οὐρι οὖν τοῖς ἀφηρηρϑμοις, 
ΣΛᾺ οὗ τοῖς Φιλοτίμοις κέται, ΟΥ̓Χ οὖ» τοῖς παϑούσι κακῶς, αἰλλ᾽ οὐ τοῖς ποιούσι καλῶς, χαὶ 
μάλλον ὀνείδει ὐϑεέξαλο ᾧ χαφίσαοϑαι," αἰδιεδληϑη τῷ αφαιρεϑέοαι " ὅτω δὲ ὐγζα δ. ἐς 
9ᾳ, τῇ ϑαιψιλεία αὶ μεγαλοψυχότερος Φὸέται, ὸ δεικρις ὅτι Οὐκ ἤοϑετο τῆς αὐῤπαγῆς» 
ὠτρένψη ἐκῴον. υὑκῶν ὀχ δ Χ ριον δουλεύωμϑμ τοῖς δνασόταις. Εἰδῦτες, φησὶν, ὅτι ὃ δὲ ἦι 
"αὐ ϑοφπος ποιήση αἰγαϑὸν, τοῦτο κομίφται θα τοῦ Κυρίου, ἴτε δυυλος, ἴτε ἐλθύϑερος. κἴχραν 
ὯΦ Ν Εἰκὸς [ω πολλοις γυ" διασο Μ αἰπίφους ονζωι μὴ αἰανουύξοϑαι, μηδὲ ὠμείζε- 

«3 «δι οἰκέζι, τῆς αἰ πυ’αχοῆς, ὅδ. σπτοἰς ἀὐδιυς χϑρεμωϑήσωτο, ὦφε μη αἰ αροσύευῳ Ὁ 10 

λύτο πύϑοσιν, δλλαὶ σφόδρα ϑαιῤῥῷ «ἴδ τῆς αμοιξῆς. καϑαπερ γδ ὦ καλώ, πάορν- 
τος, ὅτὸμ μοὶ αἰμοίξωνται (ἦν' εὐεργέζος, (Ὁ) Θεὸν ὠΐζῖς ὀφειλέτέων ποιοῦσιν ̓  οὕτω δὲ χαὶ 
(ὦ διασόται, ὁ ιχαϑόντες δ ΡΟΝ σῷ μὴ αἰμείψωνταί σε, μά λλοι ἡμοίψαντι, ᾧ Θεν».- 

φειλέτίω σοιχᾳταςήσωντες. 

9 Καὶ ζκύεομοί, φησι, τά αὐταὶ ποιζτε πδϑς ἀδδις. Τα αὑτά ποῖα; μετ᾽ 32 
βυνοίας δουλθίοτε. Δ᾽ οὐκ Εἶπο, δουλϑύετε, καίτοιγε Εἰπὸν ταὶ «αὐτὰ, τούτο ἐδ- 

λωσε, δουλθύει γᾺ} καὶ ὁ διασότης. μὴ ὡς αὐ, 9.69 πείρεσχοί, φησι, (Τ᾽ φόξου αὶ ξγμν, του- 
τίς!, τοῦ πσϑϑς ᾧ Θεὸν, δεδοικότες μιΐ ποτε ύμεν ἐγκαι λέσῃ αἷζ τῆς Εἰς τς δούλοις 

αἰμελείας. Ανέντες τίω ὠπειλίω᾽,͵ Μή Φορτικϑί, Φησι, μηδὲ ἐπαρϑεῖς 

γένεος, Εἰδότες ὅτι ἢ ὑμδμ αὐ μ ὁ κυρλὸς ὅδην ἐν οὐρϑνοῖς, 49 
Βαζα!, ἡλίκον ἡγίξατο »παῖς ἐφόξησι ι τουτές!, Τῷ μέτρῳ, ᾧ μετοᾷς, ὀρ τι μετφη,ϑησεται 

Ματθ,μη.λβ. σοὶ. (μὴ αἰκούσῃς, Δούλε πογηρὲ, πᾶσαν τίωὐ ὀφειλίω ὠκείνζου αἰφηκοί σοι. 

Καὶ τυφοσωποληία, Φησὶν, Οὐκ ὃς! πὴ» αὐτῳ,. Μὴ νομίσῃς, φησὶν, ὅτι τα Εἰς 
ι 4, ᾿ « ᾽ Ν 2 , τὸν δούλον, ὡς Εἰς δοῦλον γοόϑμα, οὕτως ἀφήσει, (Ὁ (ὦ γδγ ἐξωϑεννόμοι αἰ φιφοραὶν ἴ- 

σουσί 



ΕΦΕΣ, ΕΠῚΣ Τ΄ Δογ.κβ, 879 ἐν σ' 

σασι τώτων ὙΜ δμώδ, ὧτε ἀν, ϑούπων ὄντες νόμωι" ὁ δ νόμες ὁ τῷ κονο διασότυ, συσὶ- 
μὲδῳ οἵδε Δ φφοξαν, ὧτο κονῇ πλυΐζας ΑΓ ποιών, καὶ πᾶσι γ αὐ δ᾽ μεπιδιδοις. Εἰ δὲ 

Ὥς ἔρφιτο ποῦν ἡ δουλεία, Ἢ ὅδε τί εἰς πὸ θίο Εἰσῆλϑε τὸν αἱ ϑοξποοιζὴ δ) οἷδα πολ-.- 

λοις αὶ ἐρωτοδγζζμ τὰ τοιαύτα ἡδίως, καὶ (αϑῷν βουλομϑμοις) ἐγώ ατοῆς ὑμας ἐρωδ, ἡ πλεο- 
᾿φπξία Ἐ δυλείον ἔτεκεν, [᾿ βαμαισιά, » αἀἰπιληςία" ἐπεὶ 'Ναἷς διϑλϑι σῴνς Εἴχεν, οὶ Α- 

(ελ, Φυὐσδ Σγ9, ὄν συν (ὦ κα τα. ἀἰμδόοτια ὃ ραγμαΐτεκεν, καὶ Εἰς τύςπα.- 
ἀέρος ὕβοις. ἀκυέτωσαν (Ὁ παῖδες, ὅτι ἀ ξιοί Εἰσιδούλοι 4), ὁτὸν Εἰρτιὶς πατέρρις 
ἀγνώμονες ὦσιν. ἀφείλοτο ἑαυ" ὁ τοιούγος τίω ἰυϑμειων. ὁ Κ ὑξοίξων τὸν πατέρρι, 
οὐκ ἊΝ ἊΝ ἐός. Εἰ ὁ πατέρα ὑξρίξων, οὔκ ἔςιν ὑός, ὁ Τὸν ὀγτῶς ἡμδ πατέρα ὑξοίξων Ν 

το πῶς ἔφ᾽αι υὸς; ὄξηλϑῳν αὐτὸ τὴς οὐ νείας, ὀξύδολσεν Εἰς τίω φύσιν. Εἴπω καὶ πόλεμοι, 
ὲ μάχαι αὐχμαλωτας ἕλφζον. ἀλλ ὁ Αξρκαὶμι Εἶχεν οἰκέζοις, φησίν. αἰλλ᾽ οὐγ ὡς οἰκέ- 

χαὶς ὁκέχρητο, δα, “τῶς πάντα Εἰς τίω κεφαλζω" ωρτᾷ "τίω γιωάϊκα, "α, Φησὶν, 

ἀγατια “(ᾳὐτίω᾽ πὸ παυδία, ἵνα ἐκτοέφη οὖν παιδείᾳ ἡ τουϑεσία Κυρίου" τοῦς δούλοις, 
εἰδότες οὐι αὶ ὑμῖν αὖ ὁ κύρλός ἔδ1ν εἰρ οὐρανοῖς. οὕτω, φησί, χαὶ αὐοὶ, ὡς δούδλθι οντες, 

τς Φιλόν,ϑόφπει γίνεαϑε ὶ συγβωμονικοῖ, εἰ ὃ βούλεοϑε ἀἰχϑύστι, ζα, αὑΐῳ ἐρφύνϑυ δι Ὦ 

οἰκετυ", ὡὼ κὸ πσϑότερου αἰϑδὲ Ο παίδων, διδάσκετε ἀύζες δὴ εὐλαξῴς, Ὁ πάντως 

χα, ἀσγτα ! ὅπεται. νεὼ ὃ Εἰς ὥ ϑφαίζξογ λμιωὼν, χαὶ Εἰς βαλανᾷον ἀπιών τις, πάνῴς ἔχις 

᾿ σύρετω τς παϊδας᾿ Εἰς ὃ ἐκκλησίαν, Οὐκέτι, συσὰ ἡϑαγκοίζει παρᾷναι καὶ αἰκύίεινι πῶς 
ὃ) ὁ οἰκέτης ἀκϑσέι), σοὺ τοῦ διασότν ἐτέρϑις προϑσέχοντος; ἠλϑρρισοις, θωρίω (δ δοῦλοι; 

10 δχπιῆε αόϑτερὸν αὐτω τὰ χτ' Θεῦν, ὥφε τσο)ς ὧν (μωδιάλους τῇ ἤπιον, ουτῆς π- 
λιώ ποιφοϑαι Δθ.ϑν. πόλις ἔθνη ἐχώσου οἰκία, αὐχῶν ὀρ ἐκάφος τῆς ἑαυ, ὑρὴ χαὶ ὁτί 

τοιαύτη καὶ δὰ πλουτοιώτων, εὔδηλον, ἔνθα ὶ αἰ χροὶ, ᾧ ἸὨθε ΐξοποι, ὦ ὐρλχοντες ἐπ τ' 
«βχοισιι. ἐγω καὶ αὶ τίω Υ̓[ν᾽ πενήτων οἰκίλν φημὶ πόλιν 40). ὄρχα ὠζῶϑθα Εἰ- 
σιν Ὄόχαλ᾽ δή, κρατᾷ τῆς γοω αμκὸς ὁ αὐῆρ, αὶ γοορὴ γὴν) οἰκε δ, (ὦ) οἰκέται Υ̓ν" ἰδίων γυ.- 

45 ναικϑῖν " πάλι αἱ γωυαικες καὶ Ἷ2 λύδρες ΤΜ' παίδων. ΡΝ οὐ δυκῇ σοι,χαϑώπερ τις ϑασι- 

λάς 41), τοσῴτες ἔχων ουρχονίζις ««πυοτετα μένοις ἑαυτῷ ; ἢ πόῤτων πρϑοσήκῳ αὐτὸν 
ἀἰκμομιώπιενν ὁ πολιτίκιύτερον; ὁ γὸ Εἰδως Αἱ αφόρως καγοῆοϑαι τύτοις, οἷδε τοι 
Ἰυτηδείοις αὐῤχονζῳς αἰρᾷαϑαι, ὶ αἱρήσεται γὰ λαμιασδϑιφ. Οξχοιω ἔφ'αι βασιλά ς ἕτερος 
ἡ γιμυὴ εἰν οἰκία γωοὶς τῷ Δ αϑή ματος, ὁ Θίδως () βαδιλέα, τῆν αἰρᾷαϑαι, πόρτα 

30 αἰλλώ καλος Δα 9ησει, ᾿ 
10 Τὸ λοιπὸν, αἰδήφοί μδ, φησιν, ογδιυυαμούοδε ἐν Κνοίῳ. Ὁ " 

Οτὸρ μέλλῃ τολθυτᾷν ὁ λθγϑς; ἀεὶ τύτῳ κέγρ5.) τὠξζπιῳ, οὐχί καλοῖς ἐλερνὸ 
ϑγας,ϑτι φρατόπεδὸν 661 ὀΛΟΚΆΠροΙ αὶ ἕχαφου οἰκίᾳ! ἰδοὺ γὃ χα ξας πάσας ζᾷς φχαξ, 
λοιπὸν αὐτδυ χαϑοπλίζει, ᾧ [ὩΣ πόλεμον ἤξαΐγει. ἐδυ' γὺ μαδεὶς τίω ὡοχίω αὐπαζῃ 

22 τω τῷ ἑτέρου, λα  χτὶ χῦραν ἔχεος νϑρη, πόρτα δ δμκείσεῖ). Ενδυωα μού. 

οἷ, φησιν, ον Κυφίῳ, καὶ ὧν τῷ κροίτει τῆς ἰοίύος ἰντῶῦ τς; Τουτέφῃ, οὖν πῇ ἐλπίδι τῇ 
᾿ς τραϑε “Εἰς αὐτὸν Δ οἱ τῆς ἀντὶ βονϑείας. Κη γὰ} πολλα" ἐπέταξεν ὥπερ ὅδε “)»έοϑαι, μὴ 
ὅρμμειν δείσοντό, φησιν, ἐχιρρίδατε τίω ἐλπίδω Ὠχὶ 4 Κύρμον, ἡ πϑύτα Ζξαυμδοίσει. Ὁ 

11 Καὶ ὠδύσαιϑε τίω πϑρμοπτλίαν τῷ Θεοῦ, πρρὶς ὃ διώαρϑαι ὑμιὰς ς΄ ζῶαι 

᾿4ο Φρὶς (ις μεθοδείας τῷ ὀζμόλυ,.. Οὐκ Οἴπε,ιαολςῳς μώχας, ογοῖὶ ποὺς τὰς πο-- 
Ι . λέμυς, λα πυφὸς (ας μεθοδείας. . συ Ν᾿ ἀἰπόλούς, φᾷ φόνερώς ἡμῇ ὁ ἐϑρὸς πολε- 

χιωντν Μμᾷ, δλλα μεθοδείᾳ. τί ὅ91 μωθοδεία, , μεεϑοδαῖ σος 581 Ὁ α'πατήσαι, ὁ ὅζρρ᾽ μη χόμης ἐλᾷ, 
᾿ ὅπερ ἡὶ Ἐχὶ δῬ τὶ νον, ἡ ογνλθορις, ὦ οὖν ἔραρις, ἡ ὧν πωλαίσμασιν τὶ ΜΡ α- 
φρντῶν ἡμαξ. ἥπ λέηω, ̓ υδπὸτε φανεροὶ πολ ίιϑησι ᾧῷ α'μδοτήματα, Εἰδωλολφ- 

͵ ΟὨεγίοθ. τοι. 3. Εεοεν πεν 

τς ρον, 



Ἐφιεσ. ε η. 

Ἰφανζ (δι 

Ἰνανεζοζ. 

880 ΧΡΎΣΟΣΤ, ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

πείαν νυ λέγη; αλλ᾽ ὀτέρως εἰὐο᾽ κατασκέναζα μεϑοδαζων, τατίς!, πιϑαινὸν κατασκόναζων 

ῷ λόορν, ὑππκαλύμμασι κεχθημδβορ. ἤδη (ὦ μ δὼ καὶ ἡ τώτῳ διήγειρε τως φρατιωΐῶ, κα ΓΝ »- 
Φφει ἐποίησε, τῶ σαῖστι ὦ διδωξαι, τι ασοΊς ἔμπειρον ἡ" πολεμινδω ἡμίν. ̓ μαΐγν, “ 

οὐχε απλώς, συν! "φλνερώς πολεμῦντα, αἶλλα κῷ ᾿ πολλῆς τὴς μεθοδιίαῤ. “εῦτον ΔΦ κ'ἐριλῶ; 

στο. τῆς τέχρς ἐυντν δοῦτερον ὃ ̓ ΠΟ τῆς Φύσεως, " τύ ν᾿ χγλήθοις τὺς μαϑηΐζρὲ ἐ ἐσταίρει, ς 

οὐχὶ: τμταθαλῷ βουλθυϑμος τὸς ἰπσ’ αὑτὸν ἐπωζα «ρατιωζᾳς, αλλ ἐπᾶραι αὶ διέγείραι, 
Εἰπετὰ σοφίσματα, χρῇ ᾿ πϑ εσκθύασε νη ηΦέιν, Εἰ γὰρ μόνον. ̓ϑιηγησείμϑμος αὐ νὸν τίω 

διώαμιν μέλρλ τῦτα δλόορν ἔζησε, καν καπίδωλεν ἀφ. ΕΟἰδ 9 ὸ “ὐ3 ττα, Γ “ 

τὸν δείκψυσι δυυνατὸν 41) (δ) τοιού ἐλ ᾧ, μάλλον ἀδιρὲ ἐπαίρει, κὶ γὰ ὟΨ οναντίων ἰοὺς 
ὀσῷ' δ συ φέξερον ΓΙ ἡμδμο ἀπαήΐ νυπα ον τὸς οἰκείυςἿ, τοσύτῳ ἀπουδοιοτέρϑις ποιᾷ 1ο 

τὸς ἡμετέρρες. 

Τν Οπυκέςιν ἡμίν, φησὺν, ὑπάλη Ὡρὺς. αἷμα ὃ σάρκα, αἰλλαὶ ̓ φρὸρ(ς ϑρχας αρὸς 

(ΕΥ] δερισίαρ, «ρὸν τὺς χυσμκοχρ τορος τοῦ σχϑτυς τὸ αἱώγος τὰτα, ωρὸς ΩΝ σγῶμα- 

πικὶὲ τῆξ πονηδλὰχ᾽ οΥ τοῖς ἐπουρανίοις. 

ΓΙετξέψαν Ὅσο Ῥ εἰδοις Ὁ μάλ, λοιπὸν ὐ ὑπο τ Ὁ ἐπαθλον Τ κέρϑμων αὑτὰς δετίρᾷ, ις 

“ἰ γῥν εἰ πῶν δι σφοδροὶ ὧ ἀθροὶεἐπήραλ, ἡ ὁτι ὦ μεγαῖλᾳ ἡμας Σ  συςερϑύσι. ποία; ον 

τοῖς: ὑπουσανίοις αὶ ᾿ μαΐχν κεῖνα: οὐ αἰθὶ χρη μέν οὐ γ:} δύξορ δον αὑπῇ αἰδραποδισμοδὸ ὸ 
αὐών. ὧτι εὐκαταλλακτοῤηεϑρα αὐ Ὑὐ᾽ στροδροτέρᾳ ᾿ “φιλονεικία ὼ ἢ μάν, ὁτὸν ΜΠ 

μεγαϊλων. Ὁ γὺ οὐ τοῖς ὀπυυρᾳνίοις, αΜῇὶ τῷ ̓ς ΩΣ Ὦ ἐπευρανίων 61ν᾽ οὐχ ἵνα ἀδί τινος ας ἐρίων 

τυχώσι γἰκήσοαινηνῃ, λ᾿ γα μας υἰποσερήσωσιν. ὡρ δ αἰ λεῖν, ν ̓ ζμϑηκη οὖν τολτο 
κεῖται ἢ. δὲν, ἔαβ' 691, ὁ ὃ Ὁ», δὶ ἐ όφην. ὃ ὅρα πῶς ἡμιας διεγείρει καὶ διωαμις τῷ ἐ- ὦ Χαρῦ" 

ἐϑ 08, ἡ ὸ νήφειν ποιᾷ" ᾧ εἰδέναι " τα μεγάλων τα (ὃ χἰνδεωον, ᾧ εἶν μεγαΐλων ": τὸ τον, 

τἰὠδηίκδυ, τῷ  γὺ οὐφρνοδη "μας  ὀκθάλλον ατουδαζει Ὥρχαῖ τινὰς Φυσι, ἡ φἰζυσίας, καὶ ῳ 5. πὶ 

᾿συμιοκῳ ἀἰτόδριρ τὖ σχϑ τες τῦ: δ αἰαΐνος τῳ. ποίου. σχϑτυς} αὐα τὸς γυκτος: ; οὐδαμῶς, 

ἀλλα τὴς πονηρίαν. Ἡρδν Ὁ}, Φησι,σηϑηος, κυτὸν οὕτω τίν πονηείὰν λέγων τίω ὧν ῷ Ὡς 

ἡϑῳ βίῳ. οὐ γλι ἐξει περανέρω λθδαν οὐκ ορουσανῷ, Οὐδο ὦ τῷ κῷ “Ὁ τα αἰωδν. 
αὗρμοὶ λα δρι Φησιν; οὖν ὡς τῷ ἑσμου χποιώζα, ΩΝ ὡς ἢ πονηρῶν ἔ ἐργν 

ἀβεαξνα. οἷδε ΤΟΣ πόσμοὸν καλή γραφή οὶ πονηράς πραξειρὼ ως “τὸν λέγῃ ὁ ἢ Χαι- 
τὸ "Ὑμῖς οὐδ ἐσὶ ἐκ Ἐ κύσμν ἐύτυ, ὦ ὥασῳ ἐγα οὐκ εἰμὲ ἐκ ὃ κόσμεν. αῥα δευκἠφ 
χησμν νχὶ σαρκα κπἰθιέκεινηο; ῥου ̓ ὙὟΨΕ ἐἰν κό κοσμῷ ἤσαν} ὲ παλιν" Οἰκόσμος ἐμ μίσει υμὰς ὃ 4 

οὐ δυυώαται μισεῖν πάλιν ποησας οσαξάς λέγον αἱ οὕτωρ' Ἀκῤσμογ ον ζοὶδ «θυ πορησ ες 
- δὐκοπεις λέγᾳ. ὧν» δαίμονες μᾶλλον τταν καατσί. πέος ϑρχαν τοὶ» (δ: 

ἀξδυοδίας, ἀσαὸς ᾳ πγρμαδικαὶ, φησι, τῆς πονηφέκφ. ω» Ός ἐ ἐπουρανίοιρ, ὡρλας καὶ 

ιδἰζοισίας φησὶ, κΑθαὴτρ κα ὦ ὅδε Ὁ ἐπουρφνίων Εἰσὶ ϑεῦνοι κωφιότηγεον, ϑϑρ Ὡρχαὶ, ἐϊοισίαι. 

12 Διὰ ̓τῦτο, φησ αὐ λοίβουτε τέω πὸροαλίλντ ᾶΝ ἡ Θοωζ ἥα διωηῦντα ὀνίιςιναι κ4 

ὡ “βηναίρᾳ πῇ τῇ πονηρᾷ, ἢ ἀπόνζᾳ κότιργασαίρϑροι φῆκας. τ 

Ἡ βὰν ἀτρηῤϑε, ᾧ ϑϑόνηοω βίον, ἢ ἀψαδνῶ ὃ. πόνηρϑν τῦτον καλῇ ἀπε ον τῷ »- 
γουϑἕων κέκϑύ. ἐπ τέςῃ, εἰ ὁπλίζει. καὶ ἰπλυτεί,φησι, ατεργαιααίεδμοι" τυτίς,,(ἢ κα. 

ο»ἢ Ὠλϑυ βίας ἀτρου ἃ γξδνοχλοωθφὰ ἡ ἡμίν ἀπτόμνε. οὐχ α«ἡλαῖς ἐργάσαιϑαι ΕἾ. 

πὶ, λλὰ ἀρυτέῤ εισαιαϑουῃ ὥφι Οὐδ αὐολᾷ μόίον, αἰλλαὶ αὶ φῆναι κὦ; ὃ αἰελῷν. πολλοὶ ,Ὁ 
ὃ ζὲὼ νἱδιο Φυ πω μιήνανΝ,, πάλι ἐξ ἐπεσόν, πόῤτα, Φησὶ, κα τιργασείψδμοι,. οὐ ὃ ὦ 

νὰΐ, δὴ υῦ, δὰ ἊΣ Ὁ μ᾽ τίω γκίω, φάτω. ἰόληϑη ποτὶ, αἰλλαὶ παλιη ααζῃ τὰ βῷ- 

λϑδμα "νω “μη ςῶρϑρ, ὅληι πεσόντα αγίξαται. ἑως ὡ, ̓φήκωμϑμ, πεγηωκεν" ἕως αν μα 

εὐθκφερά θα, ὄκψος οἵα δἰήναται. οὐδυσά ἄθᾳ τίωυπθμοπλχίαν πῇ Θεοῦ, ὁ ὁρᾷς τ 



ΕΦΕΣ. ΕΠΙΣΈΤ. Λογ. κῦ, 88 κῷ ς, 
(ὃ φίξον ξφλενν Εἰ γὸ διουατὼ κατοργαῖσοι αι, ὶὸ φῆναι, Ὧι Ὀποφεύγής τίω μαλέμη ᾿ 
ς59: χατεργασείαϑμος, ὀνονίκηχας" Ὁ (ἢ ̓ϑειυμαῖσῃς οι τοστωῦτα «ὐϑὲ τῆς τῆν) ἐὶ 
δωαμεως δεξέρλεται. ὦ οδ τα διεξιέιαι οὐ οὐ διιλίαν  ἐμιποιᾷ καὶ ὸ φόδον,Ἢ αὐλα; τ 
ῥᾳθυμία στοτίναοσε!. ἴα δευυννπέ, φησιν, ἀντίσηναι ὧ τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ. χαὶ Ὁσο 

4 τὸ χεόνου αἰθαμωλείται βεσχθον Φησιν, ὁ χαᾳ!ο96, ᾧξι χρὴ ἐφαναι.. μιὴ καί μυντε μζ' τίω 
σφάγάν. 

Εὶ τονε πολέμός ὅν, Εἰ πιαδνης αἱ ἐτρδμαίξε Θἰδν, εἰ ἀσώμιατοι αἱ Ὡχα, Εἰῆθικον 

ὥσμο κρατορές, Εἰ πνέμα τοὶ τῆς πονηρίας, τσ αἷς Ἴξυφάς, Εἰπέ μ1: πος χκεχυ- 

υδίος, εἰ; ; πος ἀφωπλιαμένοι αἰξελυίοϑαι διωνδυβῖβα: ; (υὐειὲ ἐκαφος ἑαυ μ) λεγέτω 

το αθ᾿ ἐκ 'ςίω ἡἰοεραν, ὦ τὸν ἐσὺ τὸ Ὁ ϑυλμο κρατῆται, ὁτὸμ αἰ απὸ ̓ Ὡπϑυμίας, ὑτὸν Φ. υ- 

569 τίν βίον κα ὸ Οἰκῃ Ὀληζητῇ. ἀκυύτῳ τὸ μαχᾳείου Παύλε λέχοντορ᾽ Οὐκ ἐ ἐσὶν ἡμῖν ἡ 

πάλη σσθὸς αἶμα Ὁ σαίρκα, ἀλκὰ σϑϑς (ΩῚ Ὥρχας,. «σοῖς ὅι ὁ ᾿ἀξδισίαρι »λβλοπωτρρρ 

ΤΩ ὁπύλεμος τῷ αἰοϑητᾷ, σιφοδγοτέρᾳ ̓  μαίν. ̓οὐνόησον ὁσὸν δ παλαίει χρδο λίαν 
τος πύκτθυει, ὑγοο στα ἀσφαλέφερφε. γα! φησιν, ἀλλ᾿ ἔδει οὐτα ὀζρέξολον ὡκ μέσου 

ι4 λνέοϑαι, ὦ πόρτες αἱ ἐσώζοντο. ζυύτα πες Μ᾽ ῥᾳϑύρφν πτφασιζομῦμοι φλέγξονται. 

δίον σι βυγαραφεῖν, ἀνγιϑοφπο, ἃ 07! τοιουτε αὐθεγίνη, ἀμ" ̓ἐλέλῃς, ὁ ὧκ ΤΜἰγουτίων Ὁ ἀγανανκ- 

τῴρνο, ϑ696. πῦὸος ὦ“ “ὑανολοᾷ φρατίωτα φϑεγήδιϑρος ῥή ρήματα. οἶδας ἴω λαξαὶς,δμ' ἐλέλῃρ, 

πἰξισκότι πϑρτοῦει σαυΐ, πείχιζε, οὐχί ΓΙΌ) ἀζμοολό ὕθιν ἡ μαγὰ μόγον, αἰλλαὶ ὡς. 
“τ: ζμ' ὠχεύνου διμιυαίμέρυπνας ὅδ παλαίσομδι τῳ σχότω, φησί; μα! δρόμδμοι. πὸς 

λ τοῖς πρϑυματιχοῖς τῆς πονηοίαρηβ γα οὶ λμόμϑροι. αγαϑῷ 9 γὺ οὐγλυτίον ἡ πονηρία, ἢ ὃ φώς 

ἐἰπελαιώει σχϑτος. αὐ ὃ Ὡ οὶ ὡρμὸν σκϑτος, αἰ λωσύ ῖθα πϑώτος. ποῶς δὲ δΐωυ αὐνὉδἹ] ἰδε- 
εσύμιεϑει, α αἹ ὁπ Εἰσὶ Ὁὸσπὸ Φύσεως ὠκῴνοι, τῶτο νώμεϑα πὸ πρέϑαιρέσεως ̓ἡμήο ορκὲ φ 

ὀχπορ κα αἠμιατορ᾽ οὕτως ἐδδις αἱρησορδμ. ΡΟΝ Ὁ Εἰκος κὖ άΐζοις. αἰ ποῦ πολλαΐν “- ' 

λαιιθέοϑαι, (μὴ μομισιντέ, Φησιν, ὅτί εὐὐδοὶπολεμούσινν ὑμῖν. ὧ.ὲ «ὐερχϑεώῶτερ ῳ αὗτοῖς δο!- 

Σς μονές Ε ἰἰσιν ὦ πολεμοιωῦτες" “αϑϑς κείνοις ἡμῖν ἡ μαῖλν. δυοϑ ὃ οἰπὸ τύτων κατασκβυ- 

χαϊριξιγέ- αἰζᾳ αὐτοις τί ̓αοϑ)υμοτέροες ποιαδν «εὶς ὧν “πολεμοιωΐζξα ἀὐρις,κὶ “πεν. ἐκείνως τϑυ- 

μποῦν. κὶ μῶν ἐγείρων. Ὁ ἡ ὥψγος ἐγόκδν τος τυτὸς ἡ", ὕ μα» γε. 5): “,“φ)}Κ . σύμμαρν ἐρριδμ ἅ- 

να μίάχον, τὸ , πγθύματος τίω ἀν. τέχρζο ἐδιδαρϑημῦρ τονεῦτέμυγὦςι μὴ τοὺς αἱ ϑοόίπους 
χιῦν πὸ διωασΐ, πάλαίδιν, ἀγα φεὴ- δαμονας. α᾽ ἢ ̓ἐλάλωμδν, συ οϊὲ ̓παλᾳίσουϑυ(ὴῇ᾽ δ βυ- 
τμρυῦτερ ,9 λόμεϑει, πάλη δ) ἐ ἐπεὶ τοσοιύτη ἥ ̓ δυωαμες τῷ εὐγοικθνης ὧν ἡμῖν, ὡς λέγη» δου δέδωκα, Λυκ., ,8. 

ὑμῶν δξοισίαυ πατεῖν ἐπόβω ὄφεων ὼ σχϑρπίων; δ᾽ ἐχὶ πάσαν τίω δυυύαμιν τὸ 5 ἐβροῦ, 

πᾶσαν ἡμῖν δεδωχεν ὀϊζοισίορ καὶ . τὸ παλαίειν, "Ὁ τὸ ἴω παλαίει. ὯΝ ᾽  ἡμς γωϑθη!ς ἐ- 

σμεν, παλαίοιϑῳ αὑτοῖς ̓όπει ὶ σὴ, Παῦλος σέκ ἐπώλσισεν, ἀκουσον ταὶ λέλργνρ" Τίρἡ ἤ- Ῥωμῆλε. 

μαξ χροίσει, χἰπὸ τῆς αἰγάπης τυ ἡ Χο; ϑλίψιἢς φιοχωεία ἢ ᾿ λιμὸς, ἢ διωγμόν γ9μ- 

353 νότης, ἢ ἡ χίνδγυνος, ἢ ἢ μώχαμρρς εὦ πάλιν ἀϊϑυρ ἐσύ, λέγϑννς᾽ Ο Θεὸς (τοι ψφτ Τ Σά- Ῥωμ"ρικ, 

τὸμα; αἶσνὸ ὧν πῦδεις υμδ ὥ ταχή. εἶχε Ὁ Ὁ ̓ ὑποτοτοιίρδμον. διθ ὑέλεπ᾽ Παραγ- Τραξ, ἐσ μος. 

γλλω σϑι ῳ ὀνόματι υ ὅ Κυείν ἴησῷ ὀξεῖ α απ ̓ αὐ, ᾿᾿ στὸ ἢ υκ ἔς! παλαφίογτος, 0 Ἐ: παλᾳίων 

᾿ϑδίπω ὀνίνησιν, ὁ ἢ γηυήσοις Οὐκέτι παλφί. ὑσέταξο αὐτὸν, δξῃχ μιαλώησε. φᾧ Πίζ:.3 Ὁ 

οὔκ ὀπαλαιε τω αἰϑθόλῳ᾽ ἀλλ ὃ ὁ τΆῥ παλαισαι βέλτιον ἕω; τῦτο ξἰργάζετο. ῳ τοῖς 

40 “πιφοῖς, Οὐ τοῖς λυ ἀκούουσιν, οὖν τοῖς κοιτηχουνϑίοις οκ πολλοῦ τῷ αὐξέόγτος ἐ ἐκράίτοιν 

"ὐ Ῥω. αὐτι τ, δα καὶ Ἰλεδ ὁ μαχρίελος Παύλος: Οὐ γὸ ἀὐτν ζα νοήματα ἀἰγνοοδϑῳ, ὅ9εν καὶ ἐκινς: 
κα ἢ γῇ. μα ἀπῦ. μάλιςα τῷ αἰδερλμοτο. ἡ παλιν ἄκουε ἀυτοῖ λέγοντος, Ου λιυματὸ, Εἰὼ ὺ ὦ διρό- αὶ ιδ, 

ΧΩΥΟΙ ἀυτεὶ μμετασρημαιτίζονται, ὦ ὡς ὀζρκονοι ϑιχαιοσύτη. οὕτως ἥδῳι πάσαν τίω.. μαχίω, 

ᾧ ουὐνδν αὐὶ ἐλοόνθανε. Καὶ ὃ μιυςήρλον γ, Φ φησιν, ἤδη ὡεργείαι τῆς ὀμομίας. ἀλλα ἐθινἐζ. 

ΘΟ εγίοις, τοΠΊ. 3. Εεες 3 “δὸς 
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Ῥωμο η.λθ, “τρὶς ἡμας ἡ πάλη δ ν. ἐπεὶ ἄκϑυε πάλιν εὐτύ λέόχϑντορ᾽ Πέπεισμαι ὁτί οὔτε ἀν ζελοι͵, οὔτε 

τρχαὶ, οὐτε ἐϊξοισίαι, δ το δυυναίμεις, οὔτε ογεςώζῳ, οὐτο μέλλοντα, οὔτε ὅς κΊΐσις ἐτέροι 
δυωήσεται ἡμας χωρίσαι ὑπὸ τῆς ἀγάπης τῇ Χειςοί. οὐκ Εἶπον πλωώς, πὸ Ὁ Χρι- 
σοῦ, αἰλλ᾽, οἱπὸ τῆς ἀγάπης τῷ Χοιτού, πολλοὶ γλνβὶ Εἶσιν ἑωδωρδέοι δῆθεν ᾧ Χοις ᾧ, οὐκ 
αἰ γαπόντες ἢ αὐτόν. νὶ μένον, φησίν, ̓ ὀρνησαοϑαὶ με οὐ πείσεις, αλλ συν Τῆον αὑτὸν ἀἰ.- 
γαπῆσαι. Εἰ κὶ αἱ ὀύω δυωυώμεις Οὐκ ἐῤ τῶτο ἴλωσαν, τίς ἕτερος αὑτὸν μυτέφησεν. 
οὐχ, ὡς ὃ κείνων ψχτυχή φυσῶν, ζωὺ τί φησιν, ὀγλα καϑ' αἰ ανύλεσιν. δ ἃ ἔλεγε, πί- 
πεισμαι. Οὐχομῶ Ούα ἐποίλαμν, ἀλλ᾽ ὁκιφς φοξήται «ὐτύ ἰς πομουργίας, ἀἴκουε γὸ ἀὐτν 

βιχεμιαγ. λέρνντος" Φοζούμαι μή “τως ὡς ὁ οΦις Εὐδωυ ὀξηπώτησεν εν τῇ πὐμουργία, εἷντῳ οὕτω φϑιι.- 

ρδζἀνοήματα ὑμδὰ οὐσῖθ τῆς ἀσπτλότητος τῆς Εἰς (Ὁ) Χολδέν. ταί, φησιν᾿ φλὰ ὑ 
τῷ ! εἰ ! ͵ δ) ! " Ι .᾿νΝν «- Κι... κᾧ. αὐλῷ τύτῳ τ ματι κόγϑη )νλέγαν᾽ Φοξούαι γὸ, μεή πως ἄλλοις κηρύξας, αὑτὸς αἰδύκι- 

μὲς Ἄρωμα!. ποΐς ὅδ πέπεισαι, ὅτι φυτϑνίς σε χωοίσειι ὁρᾷς δ{ι (ῳπεροῷ οφσύνης ὃ ρῆ- 
«Κορ. δι, μαὶ ὅθι ἢ μυτοιότητος » ἧδὴ γδ ὠκένος κει (Ὁ) ὀυρφινόν. 9 καὶ ἱλεὴν᾽ Οὐδὲν γὃ ἐμαν- 
β. τιμ. 4, ζ. τῶ (ἀώοιδα. ἡ πώλιν᾽ Τὸν δρόμον ποτέλεκκ. ὡςε οὐκ Εἰς ζώται ὐγεπόδιζεν «τῳ ὁ 

Ῥωμ. "᾿: Κι 

Ἐρεσ. γι Κι 

ὄζμξολος, αλλ᾽ Εἰςτά δὰ" μα.9»ὉΜ9Ο. πδήποτο, “2 Ὁ τύτων οὐκ αὐτὸς ἰω κύφμος μό- τ 

νον, ἀλλα ὧΝ ὑκείνων «αόϑαϊρεσις. ὀκχφ ὅθιν ὅπου ἐχρότᾷ" μᾶλλον ὃ συλ ὀκῶ αὐτὶ ἐ- 

χρότω, ἀλλα τῆς ραϑυμίας τὴν" μὴ πσϑόσιρντων. Εἰ ζ; Ν) ταὶ ΤΟ αὐτο μων ἐσλυρε, 
᾿ δχρνωθείλυ, Ἀ δὲ αἶλλο ἡ Οιούοον, «ὐτν ἐκρώτει. εἰ Ἧ αὐτὸς δὴ “πόρτα ἐπυροῆσι, 4 

κῶνοι ὃ Οὐκ ἐπείθοντο, Οὐκ αὐτὰ ἰκρ τά, ̓ ὁγα' τῆς ἐκείνων αἰπριθείας᾽ καὶ ὃ τόση μα ὃ ἰα- ὦ 

ζι,} ἐχρώτα, ἀλλὰ τῆς ἀταξίας τῷ καμϑοντς. ὁτὸμ ὰ αὐτὸς ἃ πανγτα κοδασκθυα!- 20 
σηῖ), ὠκήνος ἢ πύζῳ δζριφϑείρη, κι φνος γήηται, οὐν τε. ὥςε οὐδωμού ἐκρώτησε ἢ ΤΙαὐ. 
δηυ. πλϑω αλλ ἐφ᾽ ἡμδ «ἰγαπητὸν ὃ καὶ διώαοϑαι παλαίειν. Ῥωμαίοις οὐ σῶτ ἐ- 

πάχετω, λα ᾿Σωυταίν 4 (ὃ Σατὸναῦ τ αοὸ (ἦν πόδας ὑμών ὦ» πάγει. ὑτὸ- 
τοῖς ὕτως ἐγγάγχεται " Τῷ διωναρϑέῳ χὺῦ πάντα ποιῆσου ὐπυύβουτβ οσοῦ, ὧν αἰτού- 
εἴθα, Ἰνοούνϑν. ὁ παλαίων, ἔτι και τά χεται. σλίω ἐγ, ἀγαπητὸν ᾧ ὃ μὴ πεσεῖν. τότε 5 
νίκη λαμιασρα τ, ὅτὸρ ̓ ζέλθωνδν ἐντεῦθεν. δ, ἐξω ς΄ ἐλιϑυμία πονηρο᾽ ὃ μδβπα- .. ἐαιδυμίᾳ 
φοδοξον μηδὲ δύχεοϑαι " Τυτίω, ὁδαὶ σξωνιώαι. Εἰ 5 τῶτον διωατον, κἀν πελφίω- ποιαρέτν. 

ὃν, ὁ αἱ σπϑυτὸς κατέχωμϑμ " λυ" παλαίοντες ἐξέλθω μϑν, νοιϊκήκαμδν. οὐγὸ ὡς Ἰηα , αἶὴν, 
Ῥὰ ἀϑλνν»Μ, ὅτω αὶ ἐνζωῦϑω. ὀκῶ μδὲ γὃ λυ" μοὶ κατα ἐλῃς,οὐνοίκηκας" ὦν ὃ 
αὐ μὴ κατασληϑῆς, ννίκοχας᾽ δι᾽ μιὰ καταδληϑῆς ,κατέξαλες. Εἰκότως. ἐκ νϑὴ γὸ 39 

«ἰμφότεροι τῷ νίκης απουδυίδοισι, κῶν ὁὅτερος κατα(ληϑῆ, ὁτερος ζεφανούται, οὺ- 

ζιὐϑα ὃ οὐχ ὅτως, δολ᾽ ὁδήμόολος αὐ τῆς ἡμετέρας πῆης αυουδαίξει, στὸν δζζυ αὐ- 
τὸν ἀφέλωμαι τῷ» αἰχῷ οὗ ασουδάζω, οἰρίκησα οὐ γδ  ὥξε καταδαλέν, δλλ᾽ ὦξε συ. 
καταϊαλῷ ἐπείγεται. δὲ δζω νενίκηχᾳ. αὐτὸς γὉ ἤδη βέδληται, αὶ οὐ τῇ ἀπωλείᾳ ἐξῃ. 
ἡ ἢ νίκη ἀντι Οὐκ ὦ ῷ ξεφανωϑίωϑω,, δλλ᾿ ὦ δ ἐμὲ υὐσολέσαι. ὡςε ἐν μὴ καπαζα- 39 

λω, με χαταληθώ ὃ, νονίκηκα.. τίς δξώυ 581 λαμπρ νίκην ὃ ἐκ αἰθοισίας κατῶώπα-. 
τῷ αὐτὸν, δ ὁ Παῦλος ἐποίει, συ τὰν ἡγούνϑμος τὴ (ῷ παρϑντα πυράγμαζᾳ. πῶτω ὦ 

ἡμιᾷε μιμο' ἐἴβα, ἡ ασουδαίξωνδν ὀῤώτερφι ϑμέιϑαι, ὁ μυιδωμόϑεν αὐέχειν αὐτῷ λοι- 
(μύ, ὁ πλούτος δίδωσιν ἀυτῳ λαξίωυ;, τὰ χοήματα, ἡ κενοδοξία, ᾽ καὶ πολλάκις μϑιὺ αὐτὸν 
λρέςξησε, πολλάκις ὃ ῥγράδμον. δλλὰ τίς χρεία πάλης; τίς χοεἷα συμπλοκῆς ὁ συμιπλε- 40 
κόμϑμος ἀϑηλονέχει ὦ τέλος, πότερον μὴ χηηϑείη καὶ αὑτὸς, ὁ ἀλώσεται ὁ ὃ κατα πα 
δυλζω ἔχει τἰωλνίκζιν. Οὐκοιωῶ κοιταποτήσωρμϑρ τῇ δρι᾿όλυ τέο διωδωμων,κουταπειτῖ-- 

σωυδν ζᾳς  υδδτίας, πλῥτα λέγω ἴα βιωτικαὶ, ϑυμὸν, διϑυμίον, ἀἰλαζονοίαν, πόύτα 
πάϑη ἥα ἀπελθόντες κέ, τω ἀξουσίλυ (ὦ ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, μοὴ ὀὐρεθώμϑρ πσολδιδὸν- 

ς-ς πις, 
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τερ, οὕτω γὺ και ΡΜ (ϑηστων Ἐχιτθυξοίῶθα, Εἰ ἢ αῦδε τῦτο γινόκῖθα κακοὶ, τίς ἡμῖν 
ἐγχειείσει ζᾳᾷ μείζονα ; Εἰγὰ» ᾧ ποζϑσκεκρουκότα ̓ ( "τιμωρϑέον, (ἢ καζαπεφρονη- 

μϑδύον, ῷ αν ὧν πόδας κοίμϑμον πατῆσαι οὔκ ἠδιιυήϑημϑυ, πῶς ἡ πρίν δωστι ᾳ πα.- 
πῷα ὁ πατήρ: ιΟὐτὺ ὅτως νυπσοτετα μένου οὐ ̓ αξιυλνοίθα, ποίαν ἐξομϑν αϑερησίον εἰ εἰς 

4 πίω πατρῴδν Εἰσελϑοῖν οἰκίδυ ; ὐπὸ δ μοι Εἴ πιὰ ον ἔχοις, ὄκᾷος ὃ ἣ «Φεὶς ὧν 

“ βγνωμονοιωζῳς οἰκο ῦΨ), αϑα ωἱγνύηται τοῖς σὲ λελυπηχῖσι, τοῖς ὀκπιναωκόοι τῆς 

τατρῴας οἰκίας, τοῖς αἷϑὶ κυθείαν ἠραλημδήοιε αὶ ἢ μέλθα τέλοις τῷτο ποι οὐχὶ ὡσυκλη- 
ο»νόμιος ἔς'αι, δὕϑηλον τι. οὕτω Ὁ δ ὐμᾷϑ, λυ ἀφέντες ὥν" νρεφηκὸ κόζος : ; ἄῥῥ ἔλετιταγ- 

μϑέοις ἡ ἍΜ ̓ αἰήέ λυ, αὐαφρεφω ῖβα κμζΩ τι ὀχαξόλου,πόρτως ἡὐποκληρϑνόμοι ὑσέζθα." δ. 

10 λφ μὴ δύο» αν τὸ μηδένα παϑεῖν ἡμδ, ὥλλα τὸ Τοῦ πόλεμον ἡὐαδέξαρδύοις τὸν "οϑϑς αὖ.-- 

τὸν, νὰ τικησανζᾷς «' τῆς ὀνωϑεν δυμεμαιχίας, κληρηνόμοις δνώϑαι τὰ τῆς βασύλείας τ 

ὀρφναῖν, ΕἸ ἢ ἐ ἀθρϑνέχει, Εἴ τρία ἀὐδύ ἠδίκη.), οἱ ἧι ὦ αὐχόκαίνοι, πείντα τὸν ϑυμὸν 
ἰκᾷνον, πᾶσαν τίω χαλεπότητα (μαγαγῶν καούτω χτ ᾧ᾿ τῆς τοῦ ΔΓ σθύλου ̓ ιφαλῆς. 
οὐ ζωῦϑα ὁϑυμὸς χαλὸν οὐ ζαη ἡ ὀργή ̓χοἰσιμων, ὠζωθα αὶ ἡ μϑησιχρικία ὁπαινετόν, ὡασν, 

ι δ. ἐχὶ ἐξωλεν τῷ τούτο μνησικακεῖν κακῶν ὕὅτως ογνζβῦλα ῶ μψησιχϑικαὶ! ἡνἀγαῆόν. τι 

Εὐέλαηωώματαῦ ἐχεις, ογζμυλει αὑτὰ "Ὀἰπούκθυαζι. εἰ 3 μη ̓ διυύασει αὐτὸς πον. 
οϑᾳ;, κἀν κ τ} μελαῖν Τῇ σῶ σών. ἐπλνξέ σέίις; βμϑησικαίχησον τὸ ᾽ οἰσῶλῳ, ὺ μηδ. 
ποτε κατα λύσῃς τίωυ τ ᾿ τίω μὰ αὐτὸν. ἀλλ᾽ οέκ ἐπληξενὴ ὦ ὕτω μρησικσίκει, ὅτι 

τῶν διαυῦ τίου ὕξρισε Όν σὸν,; ὅτι πσρσέκρουσεν, ὁ7| ὧν ἀδελφοῖς λυμαίνεται ᾧ πολερ(ϊ. 

1ο ἀεὶ ἐϑρὸς ἔσο, αἰ! πικρὸς, ἀεὶ ̓λύημαροῦ. ὕτῷ ἀπφρρῖ ἐφίαι ἐκφιο οὗ οὐτῶς δκαταφο- 

γητορ, οὕτως  ϑὐχείρωτος. ἀδ ἡμής αἰ γοιαίνωμδν ὸν- αὐτο, ὀκέδος οὐχ ἔξται ἡμὴ 

ἄγριος αν ἡμεῖς ὦν ὑχπεικεῖς, τότο ὀκέῖιος ἀλόμς ἔςται, οὐχ ς ὡς Ὠχὶ ἣν αἰ. 

δελφῶν μ᾿ ἡμετέρῶν,  ἐβρὸν ὅ91 χα πολέμιος χα τῆς ζωῖς ἊΧ τῆς σωτηρίας, καὶ 
τῆς. νμοτέρρις, χαὶ τῆς αὐτοῦ. Εἰ ἑαυτὴν οὐ φιλεῖ , πῶς ἡ ἡρυας φιλῆσαι διωυήσες 

84 ται) τἰϑαζαηώωϑα τοίγμωο χα βαλλωμδι, αὐτὸν, ἔχοντες σύμμαχον μέγαρ Τοῦ Κι. 
Θλὸν ἡμδῇ] Ιησοωῦ Χοιφῦν, ὃρ δυωμήσεται χαὶ ᾿ ἡμας ὠχερώτοις ποίνσο ταὶς ὀκείου χα- 

γχαις, καὶ τῶν μϑόγτων ἀξιώσαι αγαϑών ὦ, γῶν ὅλροιτο παγίς ἡμας ἐχητυχάῖν ᾽ ἀγα ὼ 

φιλόν, 969 πία. 

:9 Λογ.κγ. 14 ΣΤΗΤῈ ΟΥΝ ΠΕΡΙΖΩΣΑΜΕΝΟΙ ΤῊΝ ο. 
᾿σφιῶ ὑμὴν ὧν ἀληϑεία. 

Ὑπέξας ὃ φρατεστεδον- τϑτο, ὦ δεγείφας, αὐἿἿΜῈΠ τὼ σοϑυμιὰν 

ϊ διεγν ϑίωδαι κα " αὐ ϑαϑαρσιωας ἐδοις (ὐ ̓  ὑτντν (δὼ) λοιπὴν 
- ΩΝ αύζις καὶ Χ) καϑοπλίζει. συτδν Ὁ Μοπλωνθφελος, ὀκείνων πυτ’- 

τερον μὴ ο|95 μαγραένων, μηδνῚ υ ϑυμιό διελοϑερτος τῆς τῷ φ}α- 
πῶτα ἐψυχῖς. δὲ ἊΣ χσδότερϑν αὐτὸν ἔγδυϑον ὀπλίζων,ὼ ὧπ ξω- 

"ν. Εἰ ΝΥ Μ) αἰοϑ μ τὕτο, πολλῷ μάλλον ἐχὶ ὮὍ Ὁ φραπω μ᾽ μιαλλον Ἀ Ἐλὶ 

“ὁ τότων Οὐ εὴ ὅ6 1, ἐξωλεν ὁπλίσειοϑει, ἀλλα πεῖγτα ἔνδοϑεν. δηήγφρε (ὃ ϑυμὸν, ὺ ὀβέκαιυσε 
πσϑοσέϑηχε τὸ 9αρσορ' ἔφησεν ἀὐύζις εὐτακτῶς λοιπὸν «ϑυπλίζει. ἄλλ᾿ ὅραι πὸς χα 

«ὐξετιϑησι ζῳ ὁπλᾷ. φῆτε ὄίζυ, φησι: τέϑτον" ἹΜἍ (ακτικδν Εἴδοο,τ Εἰδίναι ἐξαναι χα 

(ξ, («μιφοτέρων γδὲ ἔδει, ἡ τῷ ἡ ((μυτεπυγμιόνοῦς ΤΠ )ρὺ τῦ θυμὲν αὐνῇ. 

λώς, καὶ πολλὰ ρα τϑτο Ἴϑομο ἀν. “Ὁ τϑτῷ πολλά, αδὸ τῇ φῆναι [σι λέγεται, χα ἀ: Κορ ρ.,γ. 

ἑτέρωθι λέγων, Στῆτε, γρνγϑρῶτε, χαὶ πάλιν, Οὐτω φήκετε οὐ» Κυφίῳ. καὶ πάλιν, Ο δὺ- ᾿' σ᾿ δια, 

κδἷν 
4. Χορ.,. ,β, 



-ὦ----- π΄... τ΄. τς. 

ΤΣ 
Ἐρεσ.}.)γ. 

οι 884 ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

κϑῷ ἐς’αἴαι, βλεπέτω μὴ πέσῃ. ὃ πάλιν, να διιυηδητο παντα λατεργασίμϑμοι φῇ ςη- 
μὰ οὐκ ρφι α'σλοως τινα σείσιν φησὲν, δλλ εὔτακτον. ὁ ὅσοι πολέμιον Εἰσὶν ἔμιπειρφι, 
στσιν σον ἔξ τὸ Εἰδέναι ἐς’αἰω. Εἰ ΣΡ Ὀὰ Ἂν πυκτθυόντων, καὶ θ παλσιοντων πὗτο 
πολ ϑμὰ ὥὐλλὼν ὁ παιδυτείδης αὔδεήνᾳ, τὸ ἐφίλμαι, πολλῷ μάλλον ὦ τοῖς πολέμοις, κὴ 

τοῖς φρατιωτιχϑὶς πράγμασι. ὁ ἐφ ὀρλοορῦ ἐχηκεν ου ; ὀζρκεχυμδίος, Οὔκ Ἰπεικλινόμεε- 5 

γὸς τι. αὶ ἀκοιζής ἀλάτης ὦ τῇ φαίσει Φαίνεται. ὥφε Ὁ φύτως ὀρθοὶ, οὗτοι ἐφήκασιν 2 

5 μὴἐςῶτεές, οὐκ ἐν Εἷω ἀρθεὶ, δὰ αἰαλελυμδίοι καὶ Αἰ ακοχύρδμοι, 0  πυφων ὕχ 
ἐφηκεν ἀρδὸρ, ὥλλα. κέκλἷ), ὁ λάγνος, δ φιλοχφήματορ, ὁ ἐφιαίαι Εἰδρ, αἰστ αὑτὴς 

τῆς ςώσεως, ὥασερ το "πῖορ ϑεμεδίου πόμτα εὐμῦρή ἐξεὶ τοὶ τῆς πάλης. φξῆτε δ, φη- 

σι, «ξιζωσαμϑμοι τίω' ὀσφιω ὑμδὰ. οὐ ἀληϑεία. οὐ ἀὐὝιὶ αἰοϑητῆς ζώνης φυσί, παν-- 

τῶ “ὦ τοὶ ὧν τῶ χελείῳ τύτω νοητῶς λέγ . τ ὅροι πῶς ὁδῷ απόξαρει. φέστοι 

αἰαζώνεσι ( φρατιώπίωυ. ΔΝ, τῶν ἐξ Αἰ αῤῥίοντα ἃ "δζμκεχυνϑμον ταῖς Ὥπ- 
ϑυμίαιε:, ζῇ χαρϑῃ τοις λογρμοιᾷ Ἷ γτασυφρμδμοις ἀὐαχίδλει ὅζρι τῆς ζώνης, οὐκ 

ἐῶν αὑτὸν ἐμιποδιξ αϑαι ἰανὸ μα, πίων συμπλοκορϑμων ἰ χρημῖσιν, αὐλλ᾿ εὐλύτοις τοῖς 

πεσὶ ἀφεὶς πόχει κῆτε δξίυ αὐξιζωσαίμϑροί, φησι, ὁ ὀστφρωῦ ὑμφν. ὀσφιώ ἢ οὐζαύλω. 

Φησι,κουϑείπερ᾽ Ἰχὲ νηῶν ἡ ζπις, οὕτω ὺ ἐφ᾽ γμδ)η αἰανύϑεσις πλωτὸς τού σώ σώμαιος 

ἡ ὀστρους θ61ν. ὥασε ᾿ δεμέλιοι δι, ᾧ ἐπ᾿ αὑτῷ τὸ πϑὸῦ οἰκοδομεῖται, χαϑούπερ ἰ ἰατρὼν 
παϊδὲς φασι. τίου τοίγμν ̓ φυχίω ἡκδισυσφίηζει, ζωμύων. τίω ὀσφιω.. οὐ »» δὴ. 
Ουτίω τίω ὁ ὀσφφιω φησιν, ἀλλα, ποητὼς ἀζρλέγεται, καὶ ὥσπερ τ χα Ἰάτω, τα ιν 
ὀύω ̓ ν ; ὀσφύς ϑημέλιός ὅδιν, τῷ α): τχὶ τῆςνοητὴς ἀσφύος. Ἷ2) φρεώ πολλάκις ὍσΤο.- 

χαμόντες, κοιϑεύπερ Εἷς τίνα, θεμέλιον ὁκᾷ φςὶ χάροις λύτο, ὅτως ἑαυτοῖς Αἱ 6- 

(αεαζοισι. ὺ ἡ ἱ ζώνη ὑ ΟῚ τῦτο γύ οὐ τοῖς πολέμοις, "α συγκρωτῇ ὼ (ἰωέχῃ ῷ 

ϑεμδϑμον ῷ. οὗν ἡμῖν, Αἰϑ' εὔτου τρέχοντιρ ζωπύβθα, ἐκείνη ἀσφαλίζεπο ῶ ᾧ ἡμῖν 
ἰδωρϑν. τ κτίω, νὰ Ὁ ὕλι τὴς ψυχιν γυέαϑω, ὁ πὸ ὁτιοιω. ποιοιοῦτες, ἰφωφϑὶ ἐσύ... 

μαϑα. - μάλα γδνρ τοῖς φρατιώταις ὃ τόλγμα αρέπον β!. ναὶ Φησιν,δνλ αὶ ζω τίωυ Κ ἐ.- 

σφιώ ἱμαντι δηρμνϊοῳ ζωνύμιϑα" ἡμᾷς ὃ ἥν» τῷ κιφαλαίῳ δ λογισμῶν ἡμδν, 
λέγω ὃ πῇ ἢ ἀληϑείᾳ., αὐδεζξωσμώνι ̓ φινί, τίω ὀστφωωυ ἡκϑν {"} ἀληϑεία. οἴκοι 

μυιδὲν ψώΆας ἐγαπῶμδυ, πόῥτα τὲ ρλγματα μιεπίωρδν Χὼ » ἐἰληλείᾳ; μή ̓ ψῶδι.- 
κα Εἰρδδλληλοις. κι δόξα ἡ, ὃ ὠλνθὲρ ἀισιν καὶ βίος τ ἡ, τὸ ἀληϑῆ. δι τπού- 

τῷ ἑαυτοις ̓αἰβιφράξωρϑυ, αὐ τῇ ἀλνϑεία ὡσώκῖθα, οὐθεὶς ἡριδι «ὐξείφιαι. ὸ δόγμα 
αἰληϑείας ζϑβ, οὐκαταπεσέτω Εἷς πίω γίω. ὅτι γα τὰ μιὴ ἀληϑη ὐπὸ τῆς γῆς ἐ- 

ςι2,ῃἜ.λον 2 ὧν τοῖς παϑοσι διαλενοῖσι πόρτες 2) ἔξω)ο, τοῖς οἰκείοις λογισμοῖς χαταχο- 

λουϑοιώτερ. ̓ 8,9 ἐδυ' γφωρϑρ, εἰν τοῖς ἱς τῶν ἑλλζων λόνϑις ου ̓ διδεισκαλίας δεησθῖθα. ὁ ὃ- 

ράφ “τῶς Εἰσιν ὀκᾷνοι μαλφιοὶ ὲ λϑώγοι, συήνϊὺν αὐφηρϑν, ςὐὲν ὑπ σον αὐ,ϑεύπινο 

λογισμὸν οὐδὲ Θεοῦ δέξανϑαι δυνά μϑροι; οὐ » Θἰσινέζωσμένοι ὧν αἰληϑε δόπο 
αὐ ὀσφὺς ὀκλόλυϊ), ὃ δυδικὸν ΔΨ δνοποδν απερμαίτῶν, ἐ τ, οὐκ κα 
“». Οὐὐοδδνιδίζυ τύτων αἰοϑωέςερον. Μάνιχαοις ἢ ὁράς παλιν πῶς ἄθμτα ὐπὸ ον 

οἰκείων λογεσμοῦν τολμιοῦσι φϑέγεοϑεῳ: Οὐκ ἡδοιύατο, Φησιν, ὃ Θεὰ αἴά) ὕλης ποιδστὰ ᾿ 

κόσμον. πόθεν Τῶν δήλον; χαμόνι ζῶτα  λέρρεσι, ὦ ὐπὸ τὴς γῆ, ὰ Ὡἰσο ἣν ΤΑΣ ἡμῖ. 

ι 

19 

} 

ὅτί δὐιϑεν πός, φησι, οὐ )᾽διωα!) ἑτέρως ποιῆσαι. πάλιν Μαρκίων δ ὅρῳ, Ὧι Φησιν. οὐχ ηδύ- 40 

γώτο ὁ ὁ Θεὸς σείρχα ανηγαθων κα μίᾷναι καϑευρθς «πόλον ὃ! ὅ 70 δαλονιδίι οὐδὲ ὦ Δ ϑερποίφη- 
σι. κρτοι δὐ,ϑοϑποι δευύλυν). Οὐλρονῆῖνος πάλιν χα 1 συρϑυϑρους ἐ ἐγὼν τοικ' ργε- 
σμου, ὐπὸ τῆς γῆς Φθέγίο, 4), ὁμοίως καὶ ἡ Παύλοςὁ ὁ Σαμοσουτᾷ ε,ὶ Αρειος. ὙΥ φησιν; Τα, 
ἡδυυϑα ὁ Θεὸς δυνούν, δρνῆσαι ἀπαθοῦς. πόθεν τῇνο τολμᾷς λέγφνγῶ Αρμεροῖπο τῆν" ζὰ 

ἡμῖν. 

Ἃ διαχιχα" 
λασμίνον 

πρμ, 
ἐζων 

»ἀὼ " 



ἘΦΕΣ. ΕΠῚΣ Ὑ΄ Λογ. κγ. ᾿ 88. κζς. 
ἡμῖν. ὁρᾶς πόύτων χαμαὶ συρϑυϑμοις (ἄν λογισμοις,, πάντων κεγόγασμένοις, τῆς γὴς 
πνέονξμι ἢ δογμό Κ᾿ ἐμεκα, οὕτω " βίον παλιν,(ὦ πύρνοι, (ὦ χουν ἐρώντες, ᾧ 

δόξης, (ὦ Ἔ ἄλλων ἀπόνπωι, χαμαὶ σύρϑνται. Οὐκ ἔχουσιν ἐφηκηδν αὐτίωυ τἰωὼ ὁ-- 

σφιώ, ὡςε. χρίμψοντες ἐπιλνασταψεωϑαι. Σλλ' ἐῤν κρίμώσιν, οὐ ἤϑέασι τίωυ' χήρα, χα 

4 ἐφήχοισιν, αἰλλα' 2. «λύριται. ὁ νϑὲ τοι. ἐφωσμένος τῇ αἰλυϑεία., προᾷτον ̓ σνεϊίποτο 
χαίεήται ̓  δεύτερρι δρκαν κίμῳ,͵ Εἰς. αὐτί ἐπτόμαπταύσοται τίωυ ἀλήθήαν. πὶ γ,5), 
Εἰπεμοι, πενία. σύτοι κωιρεήν πρήσει.; οὐδ μ(ϑφ.. ἐπθναγτεύεται γὰρ Τὶ (4) τως 
γηλούτον, Ἢ ὄζῳ τῆς. πηνίας, Εἴσιῖ) τίω ἔντως πείϑν. αλλα' δουλέα, ποιήσει αὐὖτ' χαᾷ- 

μῷ: οὐδοιμμῶς. οἷδε γδνίω ὄγτῳς, δονλείαν. αἷλλαὶ νόσος ; αλλ Ὡτδ' πῷτο, Αἱ ὁ- λυκιζ. λα. " 

το; στρόες ὑμδί, φνσιν ὁ Χ ολτὸς, ἔσωσαν ἐζωσμέγωι,, καὶ (Ὁ λύχνοι καιόμϑννοι, ὧφε ὦ φώς 
᾿ ἔχήνιἀσβεςον, πἶπο κα 35 Αἰγϑηθου οἰξιόντες ποιᾷν ἐπεγαηονη», χαὶ ἐζωσμένοι γο' πυὶ-- 

«αι ἤοϑηονν αὶ. ζίγορ: ἐγρκάν, φασιν, οὕτως͵ ἤαϑιον; βούλει μία 94) τίου κἰ ασύϑεσιν ἀπα-. 
σαγικαθ᾽. ἱξοείω» καὶ ὀμαγωγάν'; ἐγὼ ἐξ δῶ αἰμφότερα ἐραΐ" ὑμεῖς ὃ κρτέγετε, ἐ ἡ, 
πλώς, ἵά μόγον Εὐπω τίω" λύφν, πριοῦ μαι.» αἰλλ᾽ ἥα χαὶ ἔργϑν ὦ ὑμῖν Ἄρυτω (αὶ 

τι. ἡμότερᾳ. βήματα, σαν, φησιν, ἐζωσμένοι, αὶ αἱ. βακτηφίωι αὐδῇ οὖ ταὺς χέρσι, χα! ζα Βξοδιδια. 
Ν ! ν. “ δ λ ὦ 2 δ ! ΄χνι ὶ ι Ι 

αἰπασδὴ ματα οὐ» τοῖς πυρὶ, καὶ ὅτῷς ἤσθιον Ὁ, πααα.. φρικζᾳ, χα φοξερα ζα, μυφή-: 
ἔλα, καὶ πολὺ ὃ βαίϑος. ἔχοντες. Θὲ, 3. ἐν τοῖς τύποις οὕτῳ φοὔερρι, πολλῷ μᾷλ- 

λον τῇ ἀληϑείᾳι. δξ Αἰγύπῆοωυ, ἐξέρχονται, ὃ παλα. ἐαϑίοισι. ἀγεύξεχε,, τὸ 
οὗμα. ὁδοιπρρϑιώπτων. 681. τὸ γγὸ ἰπαυδήματά, ἔχριν καὶ ραοδδις ὧν τοὺς χρρ- 

10 αἱ, αὶ. ἐςωζακ. ἐρϑίειν, Φὐεὸν ὁτερρν," τὔτο δοιλοῖ. βούλεοϑε τέρω! ἱσορλὴν ἀκρίκαι πῃιοϑ-. 
᾿λἰϑολέημε., τον, ἡνπἰμὴ αἰαγῳγά πέρι ἱφορίδῳ ᾧμανον. Ἧἱ δξζυ ἡ ἱσοοία. βούλεἶ) ;" αἰγεώμενες ἤσαν ᾿ 
ἀν κε. (Ὁ Ἰουιϑαῆοινκὶ (ἀώνεχρε τὰ Θεοῦ ἐπελουθαίγοντῃ δά ̓  δλεργεριων, θουλόμδιιος ὄξω αὶ ἀ;- Ϊ 
ἡμῶν Οζα Οἰομνήμάν αὐ ἤδίρχερϑα,, (ὃ) Ὅποω τῆς βρώρως τὰ γάλα, τῦταν νρμολετῳ, Ἵν. [ 
δι ἐκ ἀκ ήσοτευ ἑαχαθ' ἕκαςον χεούοδηννταες ὐφγκέμῳ τίμονομρδασίῤῳ τορᾷι, μψημανβίῳσιν «ἰαγ- 

᾿ς χς θῶ αὶ πϑιαυδιὶ ἐξαργαλόντος Θεοῦ, οίκ αὐβα͵ ὅϊχ τῷ χαόγῳ μόρον κωτέδοσεν ἀντι 
δϑεργεσίας ὁ Θεὸς, δλα αὶ τοζορίματι ἿΨ ἐοϑιόπεων., Δ οἱ τῆτο γα! ἐζῳσμιένοι αὶ ἰσωι- 
δεδερβμω ἐαϑίοισιν, ἵνα, ἐρωπώμδμοι λέγων, ὅτι πεῖς, ἐδὴιπηαλν ἡμϑμ ἵτοιμρι, αὶ ὅτι ἐμέλ-- εἶ 
λορδ ἐξιέναι ἐκ τῆς Αἰγώκδαευ Τχὲ τί" γώ τῆς ἐπαγίελίᾳς. τῶτο (ὦ ὁ καθ ἱτοολὰν τὸ- 
πες ἡ ἢ ἀλήϑοια, αὐτῷ. ἢ ἡμᾷς ἐρϑίουϑυ πάρνα, ᾧ Χοιούν, Τὰγὸ πάρα ἡμὴ ἐτύϑη 

20 Χεισός, Φοσιν. αὐρα καὶ ἡμᾷο παίλα, ἐοϑύρνϑρ παλὺ τ τορι κρξῆον. Ορροιο ᾧ ψσχοδὲ- 
διυϑμει καὶ ἐζωσμένοι ὀφῴλερϑν ἐαϑιᾳ. ὅζῳ τί ιἥᾳ ὶ ἡμᾷα ἀτριμοιώμδν ἀζους τέῳ ἔξοδον, 
περὶς τίωυ ὠἀτεύνεν οὐσοδημίαν. . 

Μυδιὶς ΑΝ ὅ πάσᾳ πϑᾳῃ ἐοϑιζ τῶν ἀγὸς Αἰγνᾳοιβλεπέτι, λα πρὸς Ὁ οὐράνὸν, 91 ΚΟΝ 

πταῤς τίων λὐωϊερφυσαλήμ. ὁδοὶ εἶτα ἐξωσμίες, ΔΓ 9. τῇτα γἰ πτρδεδερβίίας ἐοϑίωι ῥα ' 
ον μαάϑης ὅτι ἀμω τω αὐβξᾳοῦαι ἐαϑίμι ὃ πάσα, ϑἰπρδημφ, ὀφείλως ᾧ οδχύεινν. δυο 3 αἱ- ' 

γἥηἷἑπω" Ὁ δὴ ὀϊιέναι τὶ Αἰγύπίου,ὺ ὦ μϑμοΐζᾳμ, φς Εἰς δρλοτδίαᾳ λοιπὸν μϑῥμν. 

αἰκορ ... 

ὈΣΩ -- ἘΞ ΖΕ τα 

(Η μδῶ γ) 5}, φησι, ὦ πολίτϑυμα ςκ οὐφρινοῖς) καὶ ὃ πρύφα Ἐ βίον οἰεἰ ἐμιαϑασκεύοις ἐὴ), φιλιπ.γ. κ' | 

ὡςν κλυθένζας μὴ αἀναξα λλεοϑτη, ἄλλαι λέγην,ἐτοίμη ἡ χαρῤία ὑρδψ, δλλῳτϑῃ ζ Παὺ- ψὴ εζ.«.. 
λρεηδοιύατο λέγήν, ὁ μυδὰ ἑαγτο (μεμειδς᾿ ἐγὼ ἢ ὁ πολλοίὶ χρόνου διόψϑμος Εἰς μῳτά-- β 

49 νοια;, οὐ. δυευύα μαι Εἰπεῖν, ὅτι ὃ τὸ ἐζώςϑιι γφνλρᾳεύσυς ψυχῆς, ἄγονε τοῦ Θεοῦ 

λέλϑντος τοῦ, ϑιχύῳ ὠκείῳ᾽ Μή, ὄλλκ' ζαΐσει ὠασερ ὀμὴρ αἰμ ἐστφιιῷ φου. ἐρῳτώσῳ τὰς λε,γ. 
δέ σε, σὺ δὲ μοι ᾿δοτυκρίσητι. τῶῦτῃ χρὶ πρϑϑς παγζμ «γἱους Φυσὶ, τοῦτο δὲ χρῷ πσεϑς 
τὸν Μωυσέα. χαὶ αὐτῆς ὃ Φαίνεται. ἐζῳσμένος ὦν τῷ Ἰεζεκιήλ" μᾶλλον δὲ καὶ (ᾧ ἀΤ 
'φέλοι ἡμῖν ἐζωσμένοι φαίνονται, ὧτε φρατιώται τες. απο τῷ φ'ξιζωσαοϑαι, π 

φ΄υαι ι 



ΒΡΝΝΝ 

κι ς΄. 886 'ΧΡΥΣΟΣΤ. ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 
ς΄ ἴωαι γίνεται δλιναίως, ὥατερ πο τοῦ φέώαι, τὸ ξωσαεϑαι. οἕκοι Ὁ: ̓ἑωδιι 

«ἰξιζωσωμδν. γ᾿ γ»» ΜΝ ἡμεῖς 'ς δξιέναι μέλλομδυ, καῇ πολλαὶ βνταῖυ ζᾳ' γαλέπα. 
ὁτὸμ τὸ πεδίον τοῦτο διέλθωμϑμν, ὁ Αἰ ϑθολος ὁ ἐφέφηκεν εὐλίως, πάντα ποιοῦν χα μη- 

χορώμϑυος, ὦ ὡσεὶ ́ν δ Αἰγύπτου σωϑενζα, ὡ ὧφε Ὡὧ πίω ἐ ἐρυϑοϑὸ λύλϑοσθμ Δἰφθλ- 

ζε ὥν πὸ ἕ δαιμόνων καὶ τ μνείων πληγῶν ἁμα Ὑπολυορϑύους, τύπες λφθων Ὅσο. 5 

λέσαμ. ΔλᾺ ἰαὐ νήφωρϑρ, ἔχονϑυ σ᾽ ὭΣΙΣ ςὔλον πυρϑβεντίω τῷ πγϑύματος χϑριν. ἢ  αὐζὸς 

χῃ ᾿ φωτίζει, σκιαϊζέ. ͵ ΣΎ ω μαῤια ̓μάλλον: ἢ ο ̓μλύνα, δλλα πολλῷ πλέον τῷ μαΐνα 

ἔρων. πόμα πρδυματίκὸ, οὐχ ὑδὼρ υτὸ πέτρας ἔξεισιν. ἰχθυῦρ καὶ ̓ππεμφολίω, 

τίοο ὁ ἔρμιμν οἰκοιεῦτες ἱ γι. τως γβοὺτ ὡς ἡμρ νων τῆς Ὄρετὰς ἡ γὴ γόγϑνε, αὶ 

μᾶγλον ἢ ὠκείνη, [9 ἃ ὀκεύην ἔρημος φόνκτη ἑωΐ ; [) εὐχὴ ἰχὴ σχϑρπῆοερ Εἶχων ὦ - 1ο 
αὐ Τὴ χα! ἀχφρΕν ἡ, φησιν, οὐ δὲη λϑε! λ.ϑε» πος, ὑκ ἐσνοί ἔςιν οὕτως ἀφορος ἐκείνη 

καρπεῤ,ρεὴ ἢ λὐιϑε5πύν φύσις. νεώς πόσοι σρρπίοι, πῦσοι ἔχεις κατοὶ τίου ΕἸ ἔρημον ζᾳυ- 

τίω, πέσοι ὄφεις, πόσοι Ἄρνήματο ἐχιϑυών οὗ οὗτοι ,οος νοῦ διήλθομϑρ; δλλαὶ μὴ φοζνϑε.. 

ὡϑυ. τὴς » ὄξυδιυ ζωτης φρατηγί, οὐ Μωὺύσης, ὡλὰ [ησϑς, παῖς δώ; μὴ ῷῳ 

αὐτὰ ἐ πάλωωμϑν, ΠΤ ̓ ᾳ αὐΐῷ δρασωρϑι, καὶ ὦ οὐ ; πεισό θα αὐΐζᾷ. ὠκῷοι ἐγθείυζοι, ὥκχφοι τς 

ἀγνώμονες ἦσαν μή τοίνωυ ζμῶτα " πάϑωρδρ ἡμής. “πούς ἔπεσον ὠκζοι πόρτες; ἐΐξου- 
ϑύνησταν τέωυ' γἀδ τίου ἔχιν μητίωυ. πώς δξουλώνσαιν: καὶ μώω ὀλαύμαξον. τῳμα-- 
λαιμαϑέμσαι, σ μὴ ϑελῆσαι πένοὶς αἰ χὺρ αὐτὴς αἰαδίξαοϑαι. μὴ τοίνω ἡμᾷ ἐξξουθε- 
νήσωνϑυ δε οὐρφινὸν ἢ το ὀδουθύνησίς ὅ61Ν. ἀύίᾳϑη ΝΣ ὁ αν ἡραν καρπὸ ἸἈΩ τῷ οὐρμνού, ᾿ ἰϑέν δι 

Οζι ω ἀμφορσι βαραξόρδι ος βότεες, δ’ ὁ ββαξὼ τῷ σγθύματος, ὃ πολίτϑυμα δ 20 λέγνπε. 

οὖ τοῖς οὐρανοῖς, ὃ Παῦλος ἐπαϊδυῦσεν,ὃ »θσττες τῷ Τυ ὡσπσόλων ,χοφϑε ὦ γαυμαὶ σιοι γεωργϑί, 

οὐ Χώλεξ ὁτῷ [εφονῇ, Οὐ Ἰησούς ὁπῷ Ὁ Ναυη ἥν καρποις ; ζωεγκο τύτυς, ανλν ὁ Ἰησοῦς ὁ 

τῷ παίξ9ς ὙΨ οἰκτιριδῇ, ὁ ὁ τῷ ὄντως Θεοῦ ἐς, ἔϑεγκε πᾶσαν τίω πρετίω, πόρος ὧν 
ὑκήλν καῤποῦς ἡμῖν ἡ κατέωογχε, δν ὕ υμοῖς ελίγων ἕν ἐ ἐπουρρείοιρ. α, ἱ γὺ ᾳ ερϑυζὶμ ἡὔω 

λέγῃ, ζώτα καὶ Ρ ἡμὴ προ σέταυξο λέγψν, ἄγος, ἁγιορ,ὠγεο δεδεγκεν ἡμῖν Ἐ ἀὐήέλων τίω 25 

“πολιπείλν' ου , γαμούσιν, Οὐδ" γαμείζονται ὡ ἀήελοι" “νη αὶ ᾿ ζει ἐφύτόυσε ζ 2.5 ἀρηω. 

καλήν. χρημώτων Οὐκ ἐροῦσιν, δυνδὲ τὰν ἄλλων ἐκεῖνοι" χὶ τῦτο ἡμνν᾽ ̓ἐγκατέασειρεν, 
οὐκ ἰποϑυησχϑέσιν ἐκξνοι᾿ τῦτο ἡ ἡμῖν ἐγσοίσουν" οὐκέπ γλ ϑεύνατος ὁ δ ϑοίνα, ἀν 

Ἅ' ποιήπεῳ 

ἴωαν, “6. 16. ὕπνος. κωουε γὰρ τ λώγϑιτος" Λαίδαρος ὁ 0 φίλος ἡμδῇι χεχϑίριηται. Εἶδις ὧν 

Ἐὐν.ὁ. !. 

κριρποιρ' τῆς ΧῊΝ ἰερφυσαλήμι ὃ δὲ ϑυω μια φοτερϑν, δι πω ὁἀὐλέμορ, ἐκρίϑ». ἀλ- 30 κι καὶ πείπι 

λα νοῦ τῆς ἐπαγλίας πὸρζᾳ τα ἡμῖν δεδώρι!). ἐκεῖνοι ἅ γὰρ Εἰς τίω τ π 

γώ τῆς ἐπαγελίας, ἐλθόντες. , ἐποιοιω ̓  μάλλον ὃ Οὐχ ὀπόιοιω, Εἰ γοῦ ἐζούλοντο ΟΝ 

πείϑηοϑαι τῷ Θιῷ, γφεῖς Ἵπλων αὐ ᾿ αἰδανάξεως πάσας α᾿ Εἶλον (μὰ πόλεις. σὺ τι 
τίω! γϑιώ: Ἰρειγφ, “χορϑυόντων μάλλον, Ἀ“ πολεμοωΐτων ὦ ἀδμϑι ἔχοντες, ἔζοπασαν- 

Ἴ. ἡμᾷς ὃ ἣ ο ᾽ πολομούμδμ μτ τὸ Εἰσελϑῷ Εἰς τίω γἀῦ τὴς ἐπαϊελίας, τυτέσιν, 35" 

εκ οὐφφινὼν, δλλ᾽ ἕως δι᾽ ὦμϑν ον τῇ ἐρήμῳ, τιτέφιν, ὦν τῷ χϑρόντι βίῳ. Ο »» 
Εἰσελϑων Εἰς τίω κοιταίποιυσιν αὐτεῖ, κατέπαυσεν Σσὸ ἣμἐ ἔργων αὐτῷ, ὥσπερ πὸ 

τάχατ, ς.3, Τὴν" ἰδίων ὁ Θείς. Μὲ σοίεωυ ἀσοκαμωμδν ὃ κρυλον ποιοιώτερ, τϑηρῷ ᾿ )} ἰδίῳ 3.- 
εἰσομϑν, μὴ ὀκλυόμϑροι, ὁρᾷς πῶς. καιϑούπερ ὁκείνοις ἡγάπι, οὕτω ̓  ἡμας ἐὄκει ᾿ ἐκ 

Βξοδ. τς. ἐπ᾿ « μόβια ταὶ τῆς ἐρήμια, Φνσὶν, Ο. ὃ πολὺ, οὐκ ἐπλεύτασε, ἢ ὁ τὸ ὀλίγον, Οὔκ ,ο 

Ματϑ. ς. ε). ἡλϑίπόνησι. χαὶ ἡ κοῖς πη εϑτιταγμεθει, μὴ ϑυσαιυρίζενν ἔχι τῆς. ἰγῆφι δῦ ὃ. 8η- 

σαυείζωμδυ, Οὐκέτι σκώληξ ὁ αἰοϑητὸς λυμαίνθται, καλεύπτιρ Ὧπὶ ἡ μάῤνα, ΔΛ ὁ 
τῷ πυρὰ (ἰωδχμιωνίξων. “πόρτα ζω κατεργαισομιεσε,, ἧγα; μη ̓ᾧ σκώληκι ξοφεωὼ 

θυτεπίσωμδν. Ο τὸ πολὺ », φησιν, (ύκ ἐπε λείγασε, χαὶ τ ὰ Ν᾽ κα ἐφ᾽ ἡμῶν γύ ἐ ἐφ᾽ 

ἐχϑίφης. 



χηκπᾶς 

χΑνϑὺν 

ἡμᾶς, 

χ ἄπρατον 

ἘΣ ει. 

(ολϑμῖμον 

ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ. Δογ᾿ κδ' 8872 κεῷ ς΄. 
ἑκοίζης. παντες Ὁ» ὃ ἀὐο' μέζον πληροῦμϑρ τῆς γαςρος " δὴ αὐἰϑοῆον, πυδϑϑη.- 

χῇ φροϑήτίδων λυούτων ὅφήν. δπΥρ γᾺ ἔμϑηε μ᾽ ζωώτα κοβαϑιϑῦναι, λέγων, Αρκετὸν τῇ Μαγθ. λό. 

ἡμέρᾳ ἡ καικία αὐτὸς, τῶτο ὀρώϑεν ἡδὺ ἐπαίδοῦσε, ᾧ' συν τως ἐδέξαντο. αλλ ἡμᾷς 
μὴ ἀπληςοι ὦμϑρ γΜὴ αἰγνωμωνῦς, (ῦ οἰκίας ζωταΐμϑῳ λαμηῦδας ᾿ ὀδύονϑν).» Οὐκ 

ς οἰκούνϑυ. ὥὡςε Εἴ τις οἶδεν, ὅτ ὁ σϑδων βίος ὁδὸς ἀφ όϑι Χ) 'φρατεία , χα) ὡς ἐν Εἴποι ἐς 

Ὁ λρχϑιυϑμον πῇ ὗθις φωοσαύτον, οὐ ζιυντήσει οἰκοδομας λαμιῦρας. “εν, Εἰπέ 

μοι, καὶ σφόδρα εὐπορος ἢ , αἱρήσεται ἴχὶ αὖ λέγϑμθμου 'φΦωοσοίτου οἰκοδομῷ οἰκίας 

λάριπνρας:; Οεδ Εἷς (χατάγελως )Ὰ}} ἔφ'αι, τοῖς ῥηθροῖς οἰκοδὸμυΐσει; καὶ μάλ-- 
λοι αὐδδν Ὀγχιασάσεται) ὧςε ἐδὼ νήφωμϑυ, συνὲ ἡμᾷς. Οὐθὲν " ςρατείας χαὶ φωοραῦτυ ὁ. 

ιο δῶν βίος διενζεύο χα, 8}, ωἰὐοκκαλώ, ἤᾶντα ποραῆωρϑυ, ὡς. μηδὲν οὐζωῶϑα 35." 

σοιυράξων: δὺ Ὁ Ρ̓ ἔλϑη ὁ κλέσηων, "ζα χέως ἀπθραφησόμεϑοι. Γρηλ» 4τι, Φησιν, ὅ- Ματβθιχδιμ: 

1 Οὐκ οἴδατε πύία ρα ὁ κλέτῆνς ἔρχεται , (Ὁ ϑαίατον οὕτω χαλών, αρὶν ἡ τί- 

γί ἔλϑη, παντὰ δἰποπέμπτω ϑῳ Εἰς τίω πατοίδα. τί ἡμοτέρλο" ὧδε ϑὐζωνοι ὧς 

ι(δν., ἵνα, διωυνϑώμνδμ ἰδ,λμέοϑαι τῶν" ἐξ οὗν, ὧν μοιηο ᾿ αἰϑεγελϑνόζα ἡμας κτ' 

ι2 Υ ἡμέρλν  τεφλύων τῆς ὠφϑαίρτου δόξης ἀξιωϑίαῦαι,, Ὑδῤιτι χαὶ φιλανϑ69: 
πία. 

Δογ. κι 14 ΣΤΗΤΕ ΟΥΝ ΠΕΡΙΖΩΣΑΜΕΝΟῚΙ ΤῊΝ Ο. 
σφιὼ ὑμδ ὧν ἀληϑεία; ἃ εὐδὺ σοί νϑμοι τὸν ϑώρρικα τῆς διχφηόσιοόν, 

20 15 Καὶ αἰ σσοδυσανϑμοι τὶς πόδες ὦ ἑτοιμασία τῇ θὐαελίου τῆς εἰ- 

ῥζωθης, 14 Ἐπὶ πάτιν αὐάλαθοντες τὸν ϑυρεὸν τὴς πίφεως, ω» ᾧ διυιυήσι- 

οὃς πόρτα τα βέλη τῷ ποιηρϑὺ ζω πεπυρωνϑβμα σξέσαι, 17. Καὶ τίω 

αἰδικεφαλαίαν τῷ σωτηοίου δέξα οὗν, ἢ τι μάχαιροι τῷ πνεῦμα», ὃ 
ὅ41 βῆμα Θεού, 

ἵ Ἐσιξωσα υϑροί, φησι, τίωὐ ὀσφιῶ ὑμδν, ον ἀληθείᾳ, αἰ ποτε ἧ- 

πές; Εἴρητω ἡμῖν ον τῇ σοῦ ζωτως αἰ αλίξαι, ὅτι δᾷ οὕ- 

τῶς θφαλῷς {Π), ὡς μηδὲν ἐκμιπύδιον τὴ «τοὺς τὸ τφέχῷῳ. καὶ 
ὐδυσοί μϑροί, φησι, (ὃ) ϑώρφικα τὴς διχαιοιωύης. χαϑούπερ ὁ θώ- 

εξ" ὠτφωτὸς ὅδν, οὕτω καὶ 5 διχαιοσμόη. διχαιοσιωύζωω ἢ ὡ- 
᾿ ζωϑα, ᾷιαϑύλε χαὶ εὐγάροετόν φησι βίον. ᾧ τοιούτον συοιιὶς 

Οὐδέποτε διιυήσε!) καταξαλῷ,, δλλαὶ τιτρώσχθυσι μζ πολλοὶ, ὀρετέμνει ἢ συθδὴς, Οζα 
αὐτὸς ὁ δζμξολος" ὡς ἀν Εἴποι τις, ἐνφερνισαάμδμοι ζω δίκαια πράγματα. ἰδὲ τότων 
Φησὶν ὁ Χοιφός ᾿ Μακαίριοι ὼ πενώνγτες ὰ διψώντες τίω διχαιοσιώζω, ὅτι ἀνδρὶ γρι Μαῖθ,ε.». 

15 ταοϑησογτα!. ὁ ζαυτίω «εἰςερνισείνϑμος οὕτως δὴν ἰοωρϑ6, ὡς ϑώραϊξ "ὁ τοιούτος συ... 

ποτε ὀργιαϑήσεται. ὸ «ἰπωυδοστέυϑμοι τοὺς ποϑας οὖν ἑτοιμασία τῷ εὐαγίλίου τὴς Εἰ- 

ρζούης . αἰσωφέςερϑη “τὸς τῦτο Εἴρηται. ηἱ δ ὅς; καλθὶς ὑμῖν ἀἐκνημῖδας “στξ 

εμέϑηκε, τίω τοῦ εὐαγίελίου ἐτοιμιασίδν. ἢ τῶτο φριὼ ᾧησιν, ὡςε ἑτοίμους ἐῃ πσϑός 

ὦ εὐαγ[έλιον, χα) «πὲς τοῦτο τοῖς ποσὶ κα Θ οϑα, χα πολ Ῥασκθυαξεν αὐτῳ ὁδὸν, 

“0 αὶ ἀσϑϑετοιμα ζει Εἰ μή τῦτο, αλλ ὡφε αὐςβν' ἐτίμας ἐἢ ωρὸς τίω ἔξοδον. ἡ τοίνυν 

ἑτοιμασία τ᾿ ϑυαγίελίν ἐκ ἄλλο τί σιν, αἰλλ᾽ ἡ βίος ἀραφος ὅπερ ἔλελμ ὁ πσδοφήτης, Τδωὺ Ὑδμιθιμα. 

ἐτοιμωσίλυ “ὃ καυρδίας αὐ «πρσέχε ὃ οἱ σῃ, τατές!, Ὁ ἐμιχοβοίσκθυον. τῇ εὐαήελί. 
“4, Φησὶ, τῆς Εἰρζωύης, Εἰκότως. ὯΝ "» πολέμιυ ἐμνήσθη ὦ μεΐχος » δείκρισιν ὅτι 

“ἰω 



ὧν ς΄. β888 ΧΡΥΣΟΣΤ' ΕΙΣ. ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ὍΜ41 ϑι). κ᾿ 

Ἐό δ, 48, 

Μανϑ. ἡ, 

τἰω μαϊχέω τελοτοιὶ δαΐμονας ἐχάν σή. ὃ Ὁ» εὐαγίξ ἔλιον, εἰρίωϑηρ Ὧ. ὄκῴος ὁ 
πόλεμος ἕτερον καταλύει πόλομωον (ἢ ορὸς δ᾿ Θι. δὲ τῷ Ὁ ἀζμξύλῳ πολεριῦμϑῳ ἰ- 
ρίωυθύομδῳ τῳ Θεῷ. μὲ δείσῃς τοΐνωωυ, ἀγαππτὶ, δι ατἰλιόν ὅν. ἤδη ἡ υἱκη γένηται, ἐ ἐ- 
πὶ πᾶσῃ ἀὐαλᾳξώντες φοϑυρωὸ τὴς πίςεωρ. “πίςιν. ὠς», οὐ Ὁ Ἔ γροδσίν φησ ου ̓γοῤ 

αὐτίωυ ὑπέρ ἐτευζο) ἀλλα δ γέν, δὲ ἧς ταὶ σημῴα "ἡ. ᾧ Θἰκότως τίω πἰςῖν ὀνο- 5 
μαξει λυρε. καιλεύπῃρ γδν ὧκ ψο περθίδλντε,τῦ Ὁ πὸμτὸς σώματος, ὧασερ τεῦχος 

ὧι, οὕτω δὲ. ὁ ἡ πίει, πλύγα γϑ αὖ τῇ ἡ Εἰ, ὦ ᾧ δυουύσιοϑέ, φησι, πόρτα τὰ βέ- 

λη τῷ πονιρ»δὐ τὰ τὰ πεπυρώμδμᾳ σξέσαι. οὐοῖν Ν᾽ διωκ "αὔτον φδλυρεὸν αἰϑώναι. χ τρϑυῷ 
ἀκϑεγὰ τῷ Χοιφοδ λέγοντος παθϑς ἄν μαϑηζα᾽ Ἑλυὶ ὄχντε πίςην, ὡς ΧΟΚΧΘΥ σναῖπε- τύτῳ εἶπαν 

ὡρρἐρέιτε τῶῦο ὁρε! τύτῳ, μεταξηϑι οὐτεύϑεν ὀχᾷ, Ὁ ὁ μοταξησι,). πῶς ὃ ἐξορμὸδν τίω “πἰ- τὸ 

ςν; ὁτὸμ ὀχῴα κουτορθώσωρδμ, βέλη ὃ τῷ πονηρό,, ὁ. (ἄν πειρασμοις φησι, καὶ ̓ ς 

Ἰθηϑυμίας. (ς «ἰπυποις καλός ὃ. φρήσέϑεκε τὰ πεπυρωμδμα. τιαὖται ἊΣ Εἰσιν αὐ 
ἐχϑυμίαι. Εἰ δαίμεσιν ἐπίέταενὴ πίς!ς, πολλῷ ἡ μάλλον τοῖς παϑεσι τῆς ψυχῆς. καὶ ἊΝ 
πω «ξικεφαλαίαν, φινὶ, τοὐ σωτηρίου δίξαιϑε" τουτί, τῆς σωτηξίας ὑμῖν. αἷϑ.- 

φεοοῆς! αὑτὸς, ὡς Εἰς πύλομον ὀξαγων. κ᾿ τίω μαχαιοαν τῷ πνεύματος, Ὁ ὅ91 ρὴ ρ᾽-- 15 

μϑ Θω. ἤτοι ὃ πνεύμα Φησιν, ἥτοι " ἐν τῇ πρό ματιχῇ μα χαίρῳ. αἰ δ’ γὺ ωτης τὸ χίίον 
πάντα τέμψεται, δ ζωτης πάντα " κἀφῆεται, κα ἡ τίω κεφαλίυ πὖῦ δραίκοντος σοτῆ- κόρη 

μρορϑῳ χρ ζωτες. ἢ σύ» 
κἣε μελαίγα 18 Διά πείσης πσεϑσευχρς καὶ διησεώς, φησι; “πρησευχόρϑμοι οὖ πϑρτὶ κηρῷ, ον πγϑυ- πιδεμῆι 

μασι, ἡ Εἰς ἐὐο' τῦτο αἰ γρυπνοιετης οὖν πάσῃ “ταϑλσκαρτερήσιι ὦ διήσιι αἷδι πάντων Μ᾽ 10 
ἁγίων, 

19 Κα ύαῦ ἐμού, ἥα μοι δοϑῇ λόηϑο οὖν ανοίξει τῷ φὐματὸς μι, ὦ πϑϑρνσία γγῳ- 

εἰσα ὃ μυήξιον τὸ δυαγίελίου, 

20 Ὑπὶρ οὗ ωρεσξεύω ὡρ αλύσιι, ἴα ον αὑτῷ πᾶ ρησιασωμαιν ὡς λᾷμε λα- 

λῦσαι, 15 
Καθαίπερ τὸ ῥ βῆμα τοῦ Θεούπώτα ἰχώει, οὕτω ὼ ὁσὸ ) χρρισμια ἐχὼν τὸ ἡγευμάτι- 

χόν. Ζωδ γνὸ λόρρς τοῦ υ Θωρ, φησι, ἡ οὐοργῆς, τοριϑτορορ τἰϑ πᾶσαι μεχαιξαν 

δἴσομον, δον ἢ τίω ((μωυέσιν τοὶ μοιχφθίου τάτυ, κοιϑώπλισεν «ὐζυς μ΄ πάσης - 

σφαλείας ̓  λοιπὸν πτως δεῖ (ὃ βασιλέα καλεῖν, ὧςφε ορέξαι χα, διδιώσκει. ΓΝ πα- 
σης πο σευχις, φησι, δ διήσεως πρξϑσευγθφϑμοι εν πόρτι χαιρῷ,ον πνεύματι, ἐς! "δ μὴ 30 

ἐν πνόύματι αϑόστυ. ΟΥ̓ στὸν τις βαῆολογη οἱ ὁ Εἰς ἀδ φησιν, αἰγφυπνοιμώτες,τυτέςι, 

γήφοντες. τοιοῦτον γὺ δ χοὶ β) καϑωπλισμένον, Γ᾿ οἶα ᾧ βασιλώ. ὁ ἐσῶτα, ἀϊ. 

γϑυπνον καὶ πιφάλιο. ῳ πάσῃ πολ σκαρτερήσει κα) δαήσει ἰδὲ πάντων τῆν ἁγίων, κ᾿) 

“τῷ ὁ ὁμου, ἵνα, μοι δοϑη λόχϑο ὧν αὐοίξει τὸ φόματός αν. αἰ λέγεις, ὦ μακαέιε Πωαυ- χ- αὶ 

λε; ; πω χουν ἔχεις ; » Χαὶ ' καλώς Εἦπεν οὐ ὀῥοίξει τῷ συματὸς μον. οὐκ 13 
ἀσᾳ ἐμωλέτα ἅπερ ἐλρὰν, δλλαὶ χαϑῶς Εἶπεν ὁ Χοιὸς ̓ Οτὸν τὐἴπαδῶσιν ὁ ὑμας, 

μη ἐαφιμψήσητε πώς," τί λαλήσετε ̓  δὺϑήσεται γδρυ υμῖν ὦ κείνῃ τῇ ὦραᾳ ( λᾳ- 

λήσετε. οὕτω πάντα πίςᾳ ἐπφαῆε, πάγτα χϑέμι. ἐὺ αϑερισία, φησὶ, γγωοίσαι Ὁ μὰς 
φήξλον τῷ β)ατλίου " τυτέριν, ἥα Ξἰπολογήσωμαι, ὡς ἡ. ὧλισιν αὐξίκεισαι, καὶ ἐ- 

τήρων “ χεήζειρ ναί, φησιν᾽ ἐπεὶ χα] ! Πέζ»» ὥλισιν αἰθεέκειτο, Δλλ᾽ οκος θυ χὴ ἕω ὧκ- 405 ἐξ δίεον 
τηρῆς «22 ἰστο γηομδμη, ὐαῦ οἱ ἦ φρεσδῥνω ἡ ἁλύσει, ὑώ ὦν αὑτῷ πῇ μισιάσωμαι, 
ὡς δᾷ β4 λαλῆήσου " τατίς!, μα τ᾿ απ ρησίας, μα τὶ υδρείας, μα τ᾿ (Ἰμωΐσεως “πολλῆς να. 

Ἰχποχρίνω μαι. ᾿ 

ΧΙ ἴγα, 



ες, Φτωτῳκομίζωτι τίω Ὠπσολίω ἐπέτρεπε, δ καὶ ἐπήγανϑμ, ἵνα γναῖτε ζὰὶ «ἰδὲ ἐ- 

. παριμ ᾶ- 

ΠῚ 

κἢν» 

χιΐτω ἡρή- 

ἤω ἐναγγῖς 

Μζητων 

ἅ: δ ἡντί, 

ΗΠ) ἄξια 

ἢ ἐνεγγελίε 
φιεήωμὶν, κα 

ἤιδιωνά- 

ἡδοντυτίς» 

᾿βαιᾳ ποῖ- 
ξηεχεδηρόε. 

Ιἃι φυσκάίπειν 

.. γπασυρὼ" 

ὑπ, 

9. 
Χ Ω ἐ Ἀμοχλαΐ- 

ΕΦΕΣ. ἘΠῚΣ Τ'΄ Λογ. κδ' 889 χῷὸ ς΄ 
21 ἵνα δε' Εἰδῆτε χα᾿ ὑμιῇς (ὶ χατ᾽ ἐμὴ, πράσσω, ἱπάντα ὑμῖν γνωρίσει Τὺ-- 

χικὸς ὁαἰγαπητὸς αἰδελφος, καὶ πιςὸς δγρέκονος ὦ Κυοίῳ. ᾿ 

Επάδηὴ δεσμδὰ ἐμγήςϑη, ἀφίνσί τι καὶ, Τυχχῷ “δὲ ἑαυ, οἱ φλεϑίωαι. ἡ ὥ ΝΣ 
{ὦ δογμῶν αὶ αἰδακλήσεως, ζώτα οἱ καὶ τῆς ὑχιτολῆς ἐδόλυ ᾿ ὦ ὃ ἀπαήελίας ψιλῆς, 

᾿ς 

μϑῶν, ταν τέςιν, ἵνα μάϑητε. τῦτο καὶ αἷτι τίωὐ ἀἰγαϊπίω ἐδήλυ τίωὐ τοῖς ἀὐζυς, καὶ τω 
ὀκείνων πσδὲς αὐτὸν. , 

2» Οὐ ἔπεμιψαΐ, φησι, ποὺς ὑμας Εἰς ὠΐο' τῇ», ἦα γνῶτε ταὶ αἰδὲ ἡμδ, καὶ 

οἷ δακαλέσῃ ζιὶ καρδίας ὑμόν. 
Οὐχ εἱπλώς τούτο φησιν, δλλα' πσδότερον Εἰπων,εδυσείμϑμοι, Ὁ αἰξιζωσάρϑροι, 

ὅπερ τῷ αἰεὐ ασδϑσιέναι χα! αἰδήρλειπὔως 661 πεκμοήφλον. ἄκουε γὰρ τοῦ ποροφήτου 
λώχγντος, Γειηϑύτω αὐτῷ, ὡς ἱμια τίον, οαὐθιζαλεῖ, ᾧ ὡσεὶ ζωνη, ἱω' αἱ ἀπόρτος πε-- ὙΝ.η.1η. 

εὐξωνυἷ). καὶ (ὃ Θεὸν ὁ ̓πσολφήτης Φηοι θώρακα δικαιοσιωης" αἰθδιξεζληοϑαι, ὯΔ οἱ 
τότε παιδυούων ἡμναξ, ὁτὶ αἰεἰ, ὶ οὐ αποϑς χαιοϑν βρουοὼ διᾷ ζωῶτα ἐχῴν.. αἰὰ γὃ πολέ- 

ις (ΜΒ χρεία. αὶ ἄλλος δλαχού, Δίκανος δ γέγφησιν, ὡς λέων πέποιϑᾳ, (δ) γὺ ὅτω τεθώρα.-- Ταροιμ. κα. 

κισμένον Οὔκ ἔνι Φοξηνϑίεαι τίω αρϑοταϊξν, δλλ᾽ Εἰς μέσως ὥλλεοϑαι εἶν᾽ πολεμίοις. 
αὶ ὁ Ἡσαΐας, Ὠρφἴο!, φησιν, (Ὡ πύδες ὙΨ βυαγζελιζουθῥων Εἰρίωϊω. πεοοέκ ὁμ δρώμοι, Ἡφ, γζ.ζ. 

τίς σῴα ἂμ δρρχϑνσο!ε τοιοῦ τῷ ποσαγματι, “ ὥςε Εἰὐρίωϊω βυαελίξεοϑαι ν ὃ Εἰρη- 

γίου Θεοῦ “σοϑς δύ, διοϑπους, Εἰρδώζων σὴν καὶ μόγτων ὁ, ϑούπων, λα αῷ Θεοῦ ὼ πᾶν 

10 ἐργασαρϑμου ; τ δὲ δβηνὰ ἐτοικασία τῷ εὐαήελίου , αἰκούσωμϑμ [ωϑδρΐου λέγοντος ̓ Επι- Ματϑ.7.7. 

μάσατε τίων ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποῖφτε Φ τοίζοις εἰτῦ, δρλαὶ ζιύτα ὥ χᾷιος δὰ 

ᾧ βαγῆισμα. ἐπεὶ ὃ αὶ ἄλλης ἑτοιμασίας μ᾽ ὃ βαϊαὔισμα διᾷ, ζωυτίω δείωγεσιν «ὅτ, 
ἡ λέγ᾽ ὧν ἐτοιμίοισίᾳ τῷ θ)αγίελίου τῆς Εἰρίωης, αἰννβόμϑμος “(σ᾽ τῦτν, ὥςε μαδὰ 

ἀνάξιον ποραηε ᾧ εἰρίωης] Ὁ)" γὸ ὡς (αὶ πολλὰ (ὦ) πόδες Εἰσὶ τῷ βίν σύμιξολον, δὶ 
.ς Ἐν» (Ἰωεᾶς οἰ δαινῶν λέγᾷ Βλέπετε πῶς ἀκριξωίς ὐθιπατεῖτε, αἰϑὶ Ἐ βίν λέϊων, "ὑκ-: 

οἰὦ ἀξίως πολῆϑυω θα Ἔ ϑ,αγίπίν, αὶ βίονιαὶ αρώξᾷς καϑαρας Ἰχιδήκγυω θα ὅρα πάσης 

ἡμδυ“ ζωῆς, Εἰρίωη βυηγελίαϑη, δότε τοῖς ϑἰαἠελίοις τύτοις ἕτοιμοι ὁδὸν. ὡς ἑαὶ πέλιν 
ἐϑροὶ ϑύνοϑε, οὐκέτι δαὴν ἑτοιμασία τῆς Εἰρίωης.. ἐτοιμοί ἐςε, μιυ' αἹαξαίλλεοὃς «γοὶς 

τίω Εἰρίωϊωυ. καϑούπερ ἕτοιμοι ἐδίμοιδε πτοῆς τίω! Εἰρίωζω καὶ τίων πίςιν, οὕτω χαὶ 
29 Ἐχιμείνατε; ϑυρεὸς ὅ61ν ἡ πίφίς,πσοξτος δυχόμϑρμος ζιὶ ΝὟ οἰραντίων ἀσφϑσξολοὶς, καὶ 

ὅπλα τηρῶν ἄτρωτα. ἐδν' δξζυ πίς!ς ὁρϑὴ ἢ ὦ [ϑίος ὀρϑὺς, ζῷ ὅπλα ἀτφωτα͵ «ϑμε. 

πολλαὶ ἢ αὐδὲ πίφεως κὶ δλλαχοῦ αἰφλέγεῦ, μάλιςα ὃ πσϑϑς ΕΟρμίους γράφων, χα ξέρα, -. 
αἰϑδὲ τὸς ἐλπίδος. πις΄ ϑύοτέ, φησι, τοῖς μέλλουσιν αἰγαϑοῖς, ὶ Τὴν τύτων τφω,ϑήσεται. 
ον γοὺ τοῖς δεινοῖς, οὖν τοῖς πόνοις τίου ὁλπέδευ ασῤϑραλλόμϑρος ὶ τοὺ πείςιν, ἀτφωτα ὠκῆ- 

35. να Ὧι ατηρήσεις . πιφ΄ σαι 4 (ὃ “ἀνολσερχόμδρον τῳ Θεῷ, ὅτι ὅθ], και τοῖς ὐκζιτῶσιν 
αὐτὸν μιαϑοιποδύτης Ἀλῇ ἡ πίςις ϑυρεός 691 σκέπων (ὧν ἀαὐἰδείργως πις“θύογίᾳς. φὰβ 
ἢ σοφίσματα ἡ, Φ λογισμοὶ, κ) β ϑιώαι, οὐκ ἔπ ἔς! ϑυρεός, ἀλλα συμποδίζει ἡμας. , τοω 

, νν ε “ ͵ ν". ͵ λό ιΝ ι "» ἢ « 
αὐτη ἔςω ἡ πίς!ς, ὡςε συγχαλυτήον κἡὶ δυσκιαζειν Ὁ πὸρ. μιῇ τοίνωυ ἐξω βρᾳαιχήα, ὡςᾳῃ 

γυμνοις (δ᾿ πυδῶς, ἢ ἀλλο ι μέρος ἐᾷν, δλλ᾽ ἔξω σύμμείος ὁ ϑυρεός. "πεπυρωμϑῥα, 
40 πολλοὶ »ὰ διαλογισμοὶ πίω ψυχίω' "χροντες; πολλαὶ ἀἰποοίαι πολλαὶ ἄκη χϑρίαι αἰλχα 

πόρτα ἔγτως κἡὶ πίς!ς ὀναποιϑ4, πολλαὶ οδίησιν ὁ αἰαῦολος, ἐμπυείζων ἡμδυτίω' υ- 

΄ χίω, Εἰς αἰμιφιζολίδν ἀΐγων, ὡς στὸν λόγωσί ἕμνες᾽ οὐρα ὀῥαϊςασίς θην τ ὐβα κρίσις; 
αὐβα ὀμταποδὸσις; δλλ᾿ ἐδ (ὃ ϑυρεὸν τῆς πίςεως ἔχης, σξέσεις ον αὐτῇ (μὰ βέλη τῷ δια. 

Ομ γίοί, τοτ., 3. ͵ ΕΓ ὥδλν, 
Ἂ 

ΚΙ 
ἐ 
Ἴ 



Ῥωμ πη. 

ὃρο ΧΡΥΎΣΟΣΤ. ἘΣ ΤῊΝ ΠΡΟΣ 

ζόλου. ἐπῆλϑεν ἀτοπὺς ζις οἦρ σοὶ ἐχιϑυμία, ἀν ήφ.9η πῦρ εἰδὸν πονηρωΐν λογισμώδν; ασο9- 

(καλοῦ τίω πίφςν δὰ" μϑηόντων αἰ αϑών, ᾧ σύυσε' φόνᾷται, ὦν λ᾽ ἀσθλάται. πόρτα 

τὰ βέλη, οὐ τὰ μδῥ ναὶ, ζᾳ 5 οὐ, ἀονε τῷ Παύλου λέρνντος " Λογήζομαι γδ,.πι Οὐκ ἀ!- 
ξια ζᾳ παϑήματα τῷ νωῦ χα ο» πσοϑς τίω μιδλλουσοιν δόξαν σοκαλυφϑίωαι Εἰς ἡ- 

μας. ὁρᾶς πέσω βέλη τότε ἐσζεσαν (ὦ δίκαιοι» ἡ οὐ δυκᾷσοι βέλος τὴ πεπυρωμδμον Ὁ ς 
κα δοϑαι ῷ πατοιαῤχίω πῶ ἐνδὸν πυρὶ ᾧῷ υὸν πσϑόσφέροντα ; ὦ ἀλλοι 5 δέχφιοι πόνο 

ᾧ, αὐτνζᾳ βέλη χατίσξεσειν, ἀρ τε δξζυ λογισμοὶ Ὡχχιςρατθύωνται, ζω τίω προϑξαλώ. 

αἴϑα" ὁ τι (λιϑυμίω ἄτοποι, ζυτῃ γρωβῖθα “δύ τὸ πϑῖοι αὶ ζαλαιπωρίαι, ἔχι ζωτίω 

"αναπαυὼ μεθα πϑμτων  ὕπλων αὕτη δ6] φυλακτήρλον. δι μιὴ ταὐτίων ἐγωκϑμ κακφια ", πίχωμ, 

(αχίως πωδϑήσε!). Ἐχὶ πασί, φησιν, ἀνα λαθόντες (ὃ ϑυρεῖν τὴς πίςεως. τὶ ὅξιν͵ Ὠχὶ πᾶ- ἰο 

σιν χαὶ ὦ τῇ αἰληθείᾳ, χα οἰν τῇ διχαηοσύνη, χαὶ νὸν τῇ ὁτοιμασία, τῷ εὐαγίελίου " 
τοτίς, ζαύτης πόρτα ζαύτα χοήξει. ὅζᾳ τῦτο ἐπήγαγε, καὶ τίων περικυφαλαί-, 

ἂν τὴν σωτηφίου δίξαοςς "πντίςιν, ὦ αἰσφαλεία, λϑιπὸν δ ρέοϑαι Δα ταύτης διιυήσιοϑε, 

ὦ πλύτα χἱνδιωυον ἐκφυπῖν. χαϑούπερ "» " ϑεκχεφαλαία πόρτοϑεν ἀκριβώς χα- 

λύπθουσα τίωὐ κεφαλίω, οὗν ἀφίησί τί δεινὸν παϑῴ!, αἰλλαὶ σωζει᾽ οὕτω κὶὶ κὶ πίςις ἀντὶ τς 
ϑυρεοῦ γίνεται, ᾧ αὐδὶ αἰδεκεφαλαίας σωτηοίου, δμ' σξέσωμϑρ αἰνεν' ζᾳ' βέλη, (ᾳ- 
χίως ἢ εἷν σωζονΐᾳς λογισμουὶ δοξοκῖθα (ὧν τὸ ἡγεμονικὸν ἡρδϑὼ σέκ ἐών ἴ, παϑῳν. 

᾿ ἑαν' γὰ οὗτοι σξεννύωνται ὧ λυγισμοὶ ὼ ὡγδυσίοι, ζαχίως Ὧ) μὴ Ὁιούτοι, αλλὰ σώζοντες 

ἡμαξ αὶ εὐόλπιδαφ ποιοιώτες, ον ἡμίν τιλϑησόνται, τ καϑωπερ αἰϑικεφαλαία τῇ κεφα- 

λῇ, ̓  τῷ ἡγεμονικῷ ἡμδῇ ἐγκείσοιται -. καὶ οὐ τῦτο μόνον, ἀλλα καὶ τίωυ' μαΐχαιφ αν 105 ἐν 
δυϊζόμεϑι τῷ πνϑύμιατος, ὥςι μοκέτι ἀσφαλίξευϑαι μόνον τα" πεμπύρδμα, δλλαὶ καὶ αὐ-- " ἵπι. , 

πὸ πλήῆων ( 1 σ΄Φολον. ψυχὶ γὸ μὴ υἰστηγφοῦσει ἑαυτῆς, μιγδὲ ϑυγρμδνη τὰ πεπυρω-- ἰδόμω 
εδϑα βέλη, κ(τ' πολλῆς τῆς φοϑυμίας φισε.) κτ' τῷ ἐϑρού, ὀναυρρήξωι ἀντ ϑώφα- 
χμι τῇ μαχαίρᾳ ζυύτη, δὲ ἧς αδέρρνξε καὶ τά νούμαιτα ἀυτύΐηχ μα λωτῴυσι ΠΙαῖλος᾿ Ὥσοτε- 
μεῖ ᾧ χαροιτομεήσει (δ) ϑραίχοντα, ὅ Ἐ81 ῥῆμα Θεοδ. ρῆμα Θεοῦ ἡτοι ὁ πγϑίξαγμα ἐς 
Φησιν ὐνῦϑα, "Ὁ κέλθυσμα" ὅπερ ἀ ὦ ἰσέςολοι ϑαυ ματουρχϑεώτις πϑρταχοῦ οὗ 

τῷ ὠόμιατι ησυΐ Χολφοδἐλενρν. μόνον καὶ πᾷς οὐ πᾶσι τὰ σζϑςαγμώτα τῷ Θώο “95- 

τηραΐμδρ.. ἐδ γ ποιαίνϑρ «νζᾳ, 2.5 τύτων αὑτὸν αὐελνόνδρ καὶ κτινούμδν (ὃ 
δραΐκοντα,, τὸν ὅν τὸν σχϑλιον. αὺ σχϑπτο! μοὶ (μεσιν ὡνᾳϑα, τῷ Παύλου. ΩΝ )»» 

Εἶπε, δυωήσιοϑε τὰ θέλη πῷ ἰ 9Θύλου ᾷᾳ πεπυρωμϑρμα, σξέσαι, ἵνα μεὴ αὐζις φυσήσῃ, 30 

δείκγεσι μάλιςα πϑύτων πσρὲς τῦτο τὸ Θεού δεονϑμοις. - αἱ ν φησι! “[α παᾶσης 

«ἰρϑσευχὴς ἡ δεήσεως. ὡσεὶ ἔλεγε, ζωτα ἔζ'αι, ὼ κατορθώσετη δ πὸῤ ποϑὐσιυχορϑμοὶ 

μηδέποτε ἢ πυοόσιων, χ' τὺρ σαυτῦ μόνου ἀξίου, ᾧ οὕτω τὸν Θεὸν ἵλεων ἕξεις. “16 
πάσης, φησὶ, ποϑϑσιυγὴς αὸὶ διήσεως πσϑοσιυχόνϑμοι Φ πὸρτὶ καιρῷ, Ψ “πγϑϑμαή, Ὗ Εἰς 

εὐὐο' τῦτο ἀγουπνγοιώτες ον πᾶσ᾽ αϑφϑσκουρτερήσει καὶ δεήσει αἴθιὶ πόμτων δῇμ ἀὐγίων. μή γ5 
μιοιχαγρϑεφ ϑφιζε τὴς ἡμέρας. ἄκουέ 9 αἰ φησιν οὖν αϑρτὶ χαιρῷ ασούσιϑι, ἀἴδια.- 
Λδῥαήως, φυσὶ, “οϑσευγϑωϑμοι, Οὗ ἤκουσας τὸς χύρας ὁκένης, πῶς τῇ απ9σ- 
Ἅδρεία, " αἰἴδιοδμετο ν οέχ ἤκουσας τῷ φίλου ὠκείνου τῷ μέσων νυκδ) τῇ " ϑυτονίᾳι Ὁς  χιυσιν} 
δυσωπήσαντος ; ΟΥκ ἤκουσας «δὲ τῆς Συρφφονίοσης , πῶς τῇ ((μωθχείᾳ τὴς ογτθύξεως ἰκούδεζωι 
“(ἰὴ δεαοόγίων ὀΐξεκα λέσα!, οὗτοι πόρτες τῇ προησεδρεία " ἄυυσαν. πυδοσνυγρϑροί, 40 Ἀμήν 
φησιν, εὐ χαϑμηὶ καιρῷ, ὦ πνβύμωτι, τιτίς!, αὶ κτὶ Θεὸν ζητώνϑρ, μηδὲν χοσμιικόν, μηδὲν τι 

᾿βιωτικόν. οὐ τούνωυ γῇ «ἰδιαλείγῆως αϑξλσνύχεοϑαι γφεία μόνον, δλλαὶ καὶ ἀ)φυπνοιώζῳς 
ὲ εἰς τ, φησι, αγουπνοιῶπες. Εἶτε πϑρνυχίδαρ ον ζμύϑω λέγᾳ, Εἴτε τίω τὴψιν τὴς 

ἦνχ, 



ψυχ", αἰμιφότερφι δέχομαι. ὁρᾶις πῶς ἠγρύπνει ὀκεύη ἡ Καναγαίω ; ὅτι. ὺ τὸ Κυρίου 

μὴ ᾿᾿υὐἰποκρινομδύου, λλὰ ᾧ υὐποσιομλύου, ὦ κωυαιον αὐτίωω κϑυλέσαντορ, ὠκεθη ἔλεγέ, 

γα, Κύομε, κ ὑπὶ κεωδυρια ς ἐαϑίοι Ἰώ ν᾽ {ι ἐχίων {1} [πιαῆοντεν διπὸ τῆς πραπέζης Γν} 
κυφάων αὐ ἣμ. ὁσέκ αφίφατο, ἐως ἐπέτυχον ΤῊς αἰτήσεως. τὐρδν ὕ χε ὠκεΐνη ἔχεαν . 

ς ζε, καὶ μέρα τοσύτου ἐπέμεινεν, ἑὼως ὑτα τὸν οὐ ἤχοντα, τὸν μῆτε τὸν Θεῦγ Φοξουίδυον, μήν ! 

π ἐδ ϑοφπον αἰδούρϑμον ἠδιωήϑη δυσωπῆσαι ε πῶς δὲ ὁ φίλος ἐπέυϑμεν ἀωρ! εὐ χε ᾿ 

γυκῦμ ὐοχοῦδων, ἕως στ ἐγνϑίωαι αἥρεσκρύασε, δυσωπήσουι ὀχῴω τῇ ππενσεδρείᾳ 

χυὶἐπίροϑεν «το ἐς!ν ἀν ρυπνῷ,, βωύλει μαϑῷ ἀγρυπνίορ ἤνχέοι ὠπιϑι πσοῖς πω Ανϑν, ἀ- 

οὐπνϑ  Κουσον αὐτῶν Ρρ ῥπματῶν αὐπὴρ ἢ ΑΔΩ, Ν ΑΙ, ΒΛΔΑΔΩΙ Σ᾽ Α- ἑβασ, α κα. 

ῬΒΑΩΘ΄'’ μαλλον δὲ ῷ “οϑ. ΜΡ ρυμαγων ἄχϑυσον, Ανέκησοίν, φησ, πόρτες 

ὐστὸ τὴς παπεζη, .αἹ ̓ὐκηνη εὐθέως οὐ πρὸς ὕπνον ἐτεέπετο, οὐ τοῦς «ψΔαπαᾳώσιν᾽ 

490» μοὶ δικᾷ κα κὺ "πὶ τὴς πραπέζηρ: τα ϑηρθμη, κῦφη τίς ἐδ, 'ὸ Ἀὴ ᾿ βεθαρπαϑαν σιπί.- : 

οἷς τίσιν. οὐ ΨΥ αὐ τυσαῦτα ἠφίει δοίκρυα, εἰ Ὁ» ἡ χ ὀγτος ο᾽ ἐσιοοι, Μῤλὶρ Τ: 

οὕτως εὐχόρορθευ, μαλλὼ ὃ ̓ὠὐυῦποτε οὐ οὕτως οὐγόμεϑαι,. πολλῷ μᾶλλον ὠκίνη κῃ χραότῃ,- ᾿ 

ἐς ζω οὐχ δὼ οὕτως ἤυξατο, οί μὴ χα οὗ τὴ πιαπίξη τοῖς ασίτοις ἐφχει, αἰχωνϑῶς 

μὸν ὦ λύϑρες τίω γωσωϊκαν αἰλευϑαίμδρ ὦ ὑεδ' βασιλείας ἱ ἱκβυναντερ ὁ χασμώς Ϊ 
ϑροι, τίου τ ῦΡ “τουδιου διομϑῥέω ὦ δακρύουσαν. ὡ καιτύφη, Φυσὺ, οὐγώσπτιον Κυείῳ, 

κὸ τί φησιν; ΑΔΩΝΑΙ ΚΥΡΙΕ, ΕΛΩΙῚ ΣΑΒΑΩΘ. τῦτ κα Ἱ 

ἐρμάιυδυὀνϑμον ἔβη, Κύρις ϑ ὁ Θεὸς τῦν᾽ δεωαίχωων. πϑϑεζεχε τῆς. γλωῆνς ὦ. δὰς- 
29 κρυώ, τθτοιξ᾿ θλχάμν Τὸ Θυὸν ἤλπιζοι. ὑ)α δμικρνα,, πϑρτως Οχᾷ χαὶ ιϑλίψμο 

ἔνθος ϑλίψε, τσ φιλοσοφία πολλή καὶ ατόσχῃ. Ἐαὴ ἀκσίων Εἰστοκούφνη, φησί, τὶν ᾿ ᾿ 

ππρόσευχις τὴς δουλης σου, αἱ σγῷς Μοὶ ον, δώσω αὖ τὸν δὸτὸν τῶ Κυρίῳ πόύτᾳ ῷ : 

χρόνον. οὐκ Εἶπεν, ἐνιαυτὸν μένον." ἢ διύοὴ, καθούππρ, ἡμέ, σοδ' ὗντων, ὀῤμεαῶς, 
μοι παιδίον, δίδωμι χρίματα" ̓δ' ολόκλνρον αὑτὸ ὦ δῶρον ἀγτιδίδωμι, ῷ ἡδέν- 

Δξτοτοκον, πὸ “τῆς εὐχας ἡμν΄. ̓ αὗπη ϑμγοίφρῳ υἱὸ ἡ οὐ Αὐρρβαμ.ν ὠκφωορ απαϑεὶον ἐ- 

δωκεν αὑτη ἢ (ἃ πϑϑ τὸς εἰτύήσφως δίδισων. ν᾿ Δ ὁ Φρϑι ᾧ το ταύθεν αὐτὰς Νέων. Διλθίσᾳμ 

". φωνὴ αὑτῆς, Φηζώ, Οὐ πιρύεθος σὰ ἃ ποϊληναύτηριζκοήφος. ψηρε δ βουλφολιωο ψε " 

νύσοιι πρξλσίρχε) σορῷ ,' οὐ ̓ μιλακεξ μέρ ἐφ ζξεν χαόμιωρμϑμον.. ἰδίῳ ὄνλεολύς: ' 
μϑύος, οὐδὲ ρώμϑμον; «δυσὶ  ἀνηδιαβι Ρη. ̓γαρθύν ἀὐνώλακ, ἀβερᾧ. χωρὶς εὐχιούλζς, ἡ 

ον μα δὰ Οὔκ ἦδει καὶ Ὸ “σϑλ τὺς αὐτησεώς. τίω Ἰηπλυμίὸν τὴς γουναμκῴᾳᾳ Φαλν᾽ εἰξ ᾿ 

δωκε. “ΦῈΑ υγβῆς αἰτηνείβη οὐκ αὐ ἐφ ἐφαιν; πὰς: γαραρωφῷ ταταϑϑυ μία . τρῶς. ΡῊ ἡγάμνον ἡ , 

ϑρετῃ αὐτῆς δΥλη, Οὔχ αὐ ζςσθον ὠκτήσοωτο μιαϑύν. ὡςε ἡ ' αγαξολὴ, ὡδὰ φ)ϑανίμνῃ ᾿ 

ον βαθκωνίας, νὰ" κηδεμονίας". . ὅ τὰν δέου αὐκρύαῃς σὸς δαιφηςνχρλθυφνς, οὴ οἰρτέ- ᾿ 
κλάδε Ω πὐξλ τί νοήπῶνν αὐτῆς Ἀξ τιιαϑρώμμξον κὼ τόκα υἰρρόίζπλραζαὐγίνο, ἐἰνέμδν 

39 "ὅπ πίω φαφυσυφφίδν. δήξαι Ῥιυβιοταϊντὴς γι νάκῥξν ἐσαβ πειδῦλβο ἐδήχα δδώδρα δἔυδὲυν 

λωμϑρον; οὐλσγογαν αχθὰῃ γι αὐτί οὐκ, γάθάσα γώ οὐδ τίρῥᾳυ ὺ ὁ ἀδδερνεν 
ξεν ἰνηίω φησιν, ῃ ̓ ἀὐγαιξηδορ εν σλὸν »εϑηΐςν, ἐιάδχζαν;. νέζρηλλφην.: ᾧ φυ δ πρὴν «Νέος νρλιηὦ 

ἡμμαίντο Φυολ' ̓χϑιτήυζοτὸ κι τοκασοδῖδΝ ϑῖπιν δή {χΐ ὀτοιθιξοιριονὶ ἀνίηδὰρ εκ θοῷ: ἌΣ Τ 

» Εἰ ἐχθς κείνη πτα δία, ν᾽ μεν αὕτη τέμὶ εγμέπψυπίωυ πραιδρ ἀχτίβῥρσοι τᾷ. 
40 τῷ γϑιωῦ αὐνυίαι ὸ πείῤρμου ϑηδεπο ΩΣ οὐκταδοϑόοισοι ἐῶ ἐἈβαβ' δίχα Φακαρλ αν, 

κεἰλ  θωδυ αϑογεαμαριὰρ “ἥω. φιλαράφίαν. δὰ ῥλυγισοίτο αὶ ἀφίω,. φησ εἰ λει ἐξέ, χὰ 

ουσυσεὶν ..ν. Ἀν ὄρφι αὐ ἰυμβαηοὸς οὖν σῦν τι φησι,» ὑποὶ δῆχωρ: ταξουξιδουννίῳ φακριΐς: ϑυγφι γῆς, ' 

δὰ λυύροης; ὅτι τὐκὶ ἐφρληθηός αἰδὸλθῥμνίφριμηυ ὑμπόρηκροξως “νων 41}. τα προληθοῖς ὁ." ' 

ΟΠ γίοι!, τοῃλ. 3- ἘΓῚ»ν» δίας ' 

ἱ 

Ματϑ. κ. κζ. 

ἘΦΕΣ. ΕΠῚΣΤ. λΔογ. κα, 891 κι σι, ἷ 



κὸν φ.! 89: ΧΡΥΣΟΣΤΙ ΕΙΣ ΤῊΝ ΠΡῸΣ 
δἔας ((μωυτετοιμμένης, ὁτὸν ανδὸς (ἂν ὑδρίζονζᾳς μι χαλεπαίνωμϑν,, στὸν μὴ δυοκ. 
σαινωμῦμ, «τὸν ὐτολϑγω θα. οὐδὲν τω ποιοῖ καρδίλν φιλόσοφον, ὡς ϑλίφι: 

συν οὕτω Ὄραγμα ἡδὺ, ὡς πένθος ὃ κι Θεὼ. ὠκ πλύϑοις, φισὶν, ἀδολεοίας 

μὲ ἐκτέτηκα ἕως τῷ τῶ. ζω τίων μι δα πόρτες, αἰκούοτε ὅσαι «εἴραι, ἀἰκούε- 
ΝΕ τὸ ὅσαι παίδων ἔφατε, αἰχϑύοτο ὸ ὀὐδρές καὶ γωνώκος. ἡ γὰν αὶ ὀῤδρες (ἀωεξαὶλ.- 5. 

τοΐκοκαὶ Ἄργτο πολλάχις. ὀχ υργὰῤ τὴς γραφῆς λογϑύσης " Καὶ ἐδεῖτο Ἰσαάκ αΒ)Ρε(έκχας τῆς 
γουυαικὸς ἐἰντιῖ, ὅτι φεῖφφι ζῶ. μεγάλοι γὰρ δυμίώται κἡὶ ὐχί. «ἦγ παῖσν, φησὶ, ανϑΆσ- 
κωρτερήσει ἃ δεήσει ἰδὲ πόύτων δὰ" αἰγίων, ἃ αὐαῇ ἐμοῦ, ἑαυτὸν ἔσχατον τιϑείς. 4 
ποιῇς, ὦ μακοίφλο Παῦλε, ἑαυτὸν ἔσχατοι ἰϑείς ταὶ φησιν, ἵνα, μοι δοϑὴ λόγος ὧν ὀροίξεοι 
τ εὐ ματὸς μν,, ἐν αἰ ρισίᾳ ““ωρίσω δ μωφήρλον τῷ ϑυαήφλίου, ρ' δ ορεσξβύω ἐν ιο 

ἀλύσει. ποδιωρεσξεύες ; παδὸς αὐ, ϑοοίπους φησί, βα(αὶ τῆς φιλαν, 3.5 πίας τῷ Θεού. 
Η ἐπορυψε ορεσξ θϑονζος ἐκ Υ οὐρανοῖν  αρ αὐτο 7 ὑπ Εἰρήνης, λαύότες ἔδν- 
"ἢ σαν αὐτῶν (ὦ ὁ ,ϑοφ ποι, κὶ σὐϊεῖδ (Ὁ) κοινὸν νόμον ἠδέοϑησαν, ὅτι ὁ ωρισόβίων Ουθέποτε 
[ ποίοή τι κακόν, αἶλλ᾽ ἐιφε ἐγω ὠρεσξεύω ὧν ἰλύσει, καὶ ὥλισις ἔχίκειται τίω παρῥησίαν 

Ἰλιρομίξουσα, Δλλ᾽ ἡ ἐυχὰ κἡὶ ὑμοτέρρ ὀῥοίγει μὰ ὃ σύμα. ἵα οὖν αἰυτῳῖ ἴβῥησιασω- κ5 
Αἰδηνὼς δᾷμε λαλῆσοῳ " τυτέριν, ἥᾳ πϑότα ἃ ἐπέκιφιϑέων Εἰπεῖ, Εἴπω. ὕα ἡ ἐἰ- 

᾿ δδτοὶ ὑμᾷς αἱ κατ᾽ ἠω, τί πράσσω, πόρτω ὑμῖν γνωρίσει “Τυχικὸς ὁ ἀγαπητὸς ἀδελ.- 
φὸς καὶ πισὸς δζίκονος ἐν Κυρίῳ. Εἰπιφὸς, συοὲν ψεύσεται, δλλὼ πόμτα αἰληϑεύσει. ὃ 
ἐπεμα ὐδΡς ὑμας Εἰς ἀδθ' τῶν, ἦα γνωῖτε τὰ ἷδὶ ἡμδν, Ἷ οὐ Ρακαλίσνζις καρ- 

Ϊ δίας ὑμδ. βαζαὶ͵ πόση καὶ ἀγάπη εἶνα μὴ ἐξῇ, φησι, τοῖς βουλομϑῥοις πὐοφι ὑμαξ. Εἰ- 10 
' κὐρ γὰ β ἀὐις' οὖν δυνγοῖς 4}). ὃ γὐ οὐ δκκαλέσει ζιςὶ καρδίας ὑμδῶ, το ανίῆκ),ὕα μὴ 

ἀφῇ, φησι, καταπεσεῖν. 
18. Εἰρζωη τοῖς ἀδελφοῖς ᾧ ἀγάπη κ᾽ πίφνως ὧσϑ Θεοῦ παΐζϑς, ἡ Κυρίου ἴη- 

ἥ συ Χεοιτού. ᾿ οἷς 

᾿ Ἐπάχετω ἀζις Εἰρζωΐω καὶ ἀγώπέω μζ' πίφιως. καλαί Εἶπε. βούλεται γ)}} 35 
μἰδ ἀνλὼώς ἔχεν (ὃ τὴς εἰγείπης λόχϑυ,ὸ τοῖς ὁτερόγείφοις ἑκυἦν' α!αμαγγώύαι. ἢ Ἧτο, 

ἡ ὁκῶνό φησιν; ὥσε ᾧ πτίςιν ἀὐρις ἔχοι; ὥςι λαβρῷ ἡὶ αϑότϑν" μϑηόντων. ἡ Εἰρίωη πτὺς 
| τὸν Θεὸν ὦ ἡ ἀγάπη. ἐλυ' γὰρ Εὐρίωδηή, καὶ αἰγάπη ἔςαι ̓ δ ἀγάπη, «α) Εἰρίωηΐςαι.. 
. ματα πίςιως. ον ὄφελος αἰγάπης, πίζεως χωείς ᾿ μάλλον "αὶ οὐσγ αὐ ϑμοιτο 

Ἷ «ἰγάπη ἐτέρωε:- .Ν 
Ϊ ' 34 Καὶ χἌϑις κ(" πάντων δι) αἰγαπώντων τὸν Κύριον ἡ μδυ Ἰησοιω ΣΧ οιςὸν οὐ ἀ- 
{ φϑαρσία, Αμίζω. " ᾿ ΝΝ 

-«Ἐνζϑα διῶλε, τίω εἰρίωϊω κατιδίαν ϑεὶς, ὶ τω γοῦν. ὦ αἰφθαρσίᾳ, φησίν, Α.- 
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μά. ἡ ιν ἀφθκρσία. } ἄγοι ὦ κϑσμιότητι, Ἢ ἘΠ 5 αἰφϑείρτων ᾿ ἥ μὴ ἐν πλού- 

' τῷ, μεμδὲ ἐν δόξῃ, δλλ᾽ ἐν κείνοις τοῖς ἀφθείρτοις, Ὁ ἐν,όχο ὅ91. δ. σ ἀφθαρσίας, Φισί, 35 φδὉ» 

ἧ τυτέφι, δὶ οὐρενῆς. πᾶσοι δ} αμδοτία, φθοραί .. καὶ καϑούπερ τίωὐ αἰ ἤϑενον φϑεί- 
᾿ , ἐκηὦγ. βευϑαι λέσρμϑμ, οὕτω κα. τίω ψυχίω',. “[σ' τοῦτο Παύλος ἔλεγε Μήπως φϑειρῇ 

Ἰπιοζ, Φὐ νήματα ὐμδν. ὁ ταλοϑλαχοῦ, Ἐν τῇ διδασκαλία, ἰο. αφϑοείαν φινί, τί γ», 
Εἰπέμωι, Φθοροὶ σώματος ὶ οὐχὶ δἰόλισις τῇ πόμτὸς, καὶ τὴρ (μωϑέσιως αὑτῆς; 
τοῦτο ἡ Ἐλὶ τὰς ψυχὰς γα, τῆς ἀρϑῥτίας Εἰσελθούσης. καίλλος γοῤ ψυχὰς, σω- 49 
φοϑσιωώη, διχσίμοσιωη. ὑγίεια νχῆς, ὀὠδρεία,, φρόνησις. ὃ τὰ γὰρ αἰονοὗς, δυσειδὲς, 

᾿ ὃ πὸ πλεοιέκ)ης, ὁ τε τοῖς πογηρφῖς πράγμασι ἑαυτὸν ὠκδιδόνς', ὁ τε δειλὸς, ἐ- 
γανδγος χαὶ αϑοής κα χικτή. ὅτ δὲ αἱ. αμμαρτίαι φϑορον ἐργάζονται, ὑτεύθων σγυ- 

᾿ «ἀπ ΠΣ λο᾽ 



Ἵ' εὐτίω 

γι ἢ ὑἑθλύσκο 

393 Εἰς Ὁ πῦρ ὃ αἰώνον. πῦσα (ὦ τίων' Δὐομίὰν ἐργασοίμϑμοι τότε Εἶπον; Κύριο,σέκ οὖ 

ΕΦΕΣ. ἘΠΙΣΤ. Λογικδς “ 893 κι 
λϑγ. χα ̓  αἰχφοις ποιοῦσι καὶ αἰεϑενεῖς, χαὶ ΚοίΨΟΙ τἰοκσκβυαίξοισι. . φθε- 

ρζωαι δ τίων παρλένον καὶ [4 τοῦτο κυθίως λέρνιδν ̓ οὐχ ὅτι Ὁ. σῶμα φλκίρες 

ταὶ μόνον, ἀλλα' αἰ 4. τίω" νομίδν. ὃ τὰ γενόμϑιον, μίξις, ἤφψ. εἰ δὲ πὸ- 

πὸ ὦ ἡφλοσα, δὼ ὀρ" χαὶ γάμος φϑορα. ὧςε ϑυγ ἢ  αἰξιρ φϑορα. αλλ ἢ ἀμαρ- 

41. ἤλίώε Ὁ Ρ «υτίω. σχόπει δὲ χαὶ ἄλλως. φϑορὰ' οἰκίας τί Ἄροτο δρ' ; ἡ δὲ- 
αἰλισις; σι ̓πὸρταγρύ κα ἡ φϑορρ, μιατεὶολή τς ὅν Ὡχὶ ὃ χων, ἐφ᾽ ἐτέραν ἐξιν 

καὶ ἀφόνισμὼ τοῦ πτξϑτέρου γινομδήν. ἄχουε γὰβ τὴς )θαφῆς λεγϑύσης " ̓ Κατέφλειρε Γεν.δυ άν 

πᾶφοι σείρξ τίω ὁδὸν «τῆς. καὶ πάλιν, Β᾿ καταφλρῳ ὀϑυπομονήτον . χαὶ πάλιν, Αν- δι Τιμιγ: 
ϑόσποι καιτεφϑαρμϑέῤοι τὸν γοιοῦ. Φϑαρτὸν ἡμῖν ὃ σῶμα ὅ21ν, αν ἀφϑαρτος ἡψυ- 

10 χη. ΜΗ ̓ δοὴ δὼ καὶ αυτίω φϑείρωμϑρ. τοῦτο ἡ ̓ ἀἰεζρτία Εἰργασα;» ἢ ' ποτέρα. "8 

κῷ ζ λουζον κα τέων ψιυνχϑω φ'κίραι δουύωται, ὃ ἐυαλώτοι ποιδσαι τω σκώλτκι τῶ 

αἀϑαγώτῳ. οὐ ̓ »» ἀνῆνατο, Εἰ μιὶ φϑαρτίω εὗρε ψυχίω'. ἀδάμαντος σκώληξ 
οὐχ ἀπϊεται" καὶ ἀν). οὐδὲν Εἰργάσατο. μη δὲ φλείρης τίου ψυχίώ. ὃ Ἂ» 
φλειεῤμδνον, δυσωδίας [πὶ μεσόν. ἄκουε κω τῷ πρρηφήτου λέγϑντος " ,᾿μουσώξεσοι αὶ ἡ Ὑδμιάζιει 

ες ἐστοίπησαν σλωπίς μι πο προσώπου τῆς ἀφρνσιωύηρ μιν αλλ’ αὕτη  φϑοοοὲ ὁ οΦ- 

δύσεται ἀφθαρσίαν, ὀκείνν ἢ Οὐκέτι. ἔγθου Ν᾽. ἀφϑαρσία, φϑοοα οὐχ ὅν. ὧξε φοραὶ 

ἀφλαρτό: ὅ61, τέλος οὐκ ἔχουσα, 9αίνατος ἀϑαίγατρε" ὀγτρ ὁμαλλε γὐεα, Εἰ τὸ σῶ- 

μα ἔμδνεν αϑαατογ. οὕτως αὐ ̓ φλορανξ ἐβντις ἀπέλθωμδυ χά, ἀφϑαρτον καὶ ἀτε- 

λεύτητον ἐξοιὸμ τω φθοράν. τὸ ὙᾺ ταϑεοϑαι καὶ σκώλνκι ἡαπόυτὸς δαιπλυάοθαι, 

20 φϑα ὅφ1 ἀφϑαρτο' οἷογ ων καὶ Ἐχὶ τὸ ῥιάχαδλου Ιὼ6. , ἐφθείρετο, καὶ οὔκ ἀ- τὲ Ο. 

πώλλυτο, χα ζαύτα χξδνου “πολλοῦ «το» Οεθηχύτορ᾽ δλλ αεὶ ἔηκο βώλαχας γῆς οἰπὲ 

ἰχϑορο ξέων. Οιούτον τί ἡ ἡ ψυχὶ πείσεται τῦτο, Ὗμ σκωλήκων" αὐτῇ αὐξιεζώτων ᾿ 
τσ αἰ ατρωγότων, οὐκ Ὠπὶ δυο ὕτεσιν, φυυδὲ Ὠ τριῖν, συνε ἐχὶ δέκα, σύυδ ζχὶ 
ἑκάτου, ουϑδε' ἐχὶ μυθίοις, ἀλλ᾿ δγ)ὶ ἀτελθυτήτοις. ὁ γὰῤ σκώληξ ὐΜ οἱ ὃν τιλθ.- μερκιθιμδ, 

24 στήσει, φησί, 

Φοξηθαίμϑν τοίνευ, εν δαχαλαί, δείσωνϑν τὰ ῥήματα, γα μιν αἰθιστέσω νϑρ τοῖς πορα- Ἄθικο Ἢ 

ἴκασι. φθοροὶ ἡὶ πλοονοξία, ἘΔῚ, φθοραὶ πασῶν χαλεπωτέρα, Εἰ Εἰδωλολατροίον «ὦ: 

ἡρυσαι. φύγωρϑυ πίω φλοράὶν, ἱλώββα τίω αφϑειρσίω. ἐστλεονέκτησοις Φ δᾷια ; 

ζς' ἃ σλεονεκτηθέντα φλείρεται , "ἢ ) πλεονεξία υϑμει" φλεαὶ ἀφϑαρσίωρ τς ποὺ- 

10 ὅισις γειομδῴη. ἡ ὥ συλαίσις. πϑρέρχεται, ἀφϑώρτος: ὃ ἢ αἱ μδοτία αϑω, δεινὸν κα- 

κὸν κα μὲ ον τῶ αϑρόντι βίῳ ὡπόμτα ᾿Ὁἰπυδυσα δ," μιεγαῖλη συμφοραὶ Φορτία αἰ μξ.- 

μα ἔχον αἰπελϑᾷν ὀχῴ. Εν γὸ τῳ ἅδῃ, Φησί, τίς ἐξομωλογήσεταί σοι ;κρ.- 5 4 

πἰοῖν ὅφην κέ, μετὸμοίας λοιπὸν Οὐκέτι κηρός. “πόσα εἰπωδύροιτο ὁ ὃ σθλουσιος τότε; ΩῚ 

ὅμως Οὐδὲν, μμώυσε, πύσα Εἶπον (ὦ μὴ ϑρέψαντις ῷ Χοισῦ; δ λ᾿ ὅμως ἀπήρθησαν 

τῳ ἀνόμκατί σου παπεϑεφητθυσαρδρ, » ῳ πῷ ὀγομιατι σου δαιμόνια, ὀξεδεζλομᾶν εν , Ματὸ ζῶ, 

δος ΟΥᾺ ἐγγωξίέϑησαιν. πόρτα τότε ἃ δον ζωτα᾿ συεῖεμία ὃ Ἀ ὅγησις, ἐθρ' με γωῦ 

ὅόνται, φοξηϑαίνϑῳ δ δ, μήποτε Εὐπωμὸ τότ ̓ Κύειο, ποτε σε ΟἸδομὸν πενοῦτα, Ματϑ,κειλζ, 
ἡ ΟΥ̓Χ ἐϑρέψα μϑρ ενεω αὐτὸν ϑρόψωνϑι, μ᾿ μίαν ἡμέραν, μηδὲ δα τέρω, μηδε 

49 τειἰτίωυ, Ἐλενμοσιωύαι δ, φυσι και ̓πίςης μ᾿ ̓ ὀκλιπέτωσαν σε. σέκχ Εἶπυ, ἁπσταξ ΤροΙμιγ.γ 

ποίησον, σοῖς δεύτερον ἐπεὶ αι Ϊ αϑρλόνοι ἐλαίου Εἶχον, ϑλ' οὐ Οὐ φρκές. ὧς πολ- 

λού ἡμῖν δι τῇ ἐλαίου ᾿ κα! ὡς ἐλαίαν ἡμας ἐ " ἐὴ) κατώκαρπην σῃᾷ ἡ τῷ οἴκῳ τοῦ 
Θεοῦ. οὐνοήσωμϑρ δχυ ἴσα ἡμδ ἕκαςος ἔχει φορτία, αἰμδοτημῖχ, χαὶ αὐτιίῥόποις 

ποιήσωμϑμ 
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ποιήσωμδυ ζιὶ φιλᾳνιδϑορπίας, μά λον δὲ καὶ πολλῷ πλείοις, ὕα μηὶ μόνον σξεοϑῶ.. 

σιν αἱ αἰεὗρτίαι, ων ῥα και Εἰς διχσιοσιεύίν ἡμῖν λογκοϑῶσιν αἱ διχαιοσιούαι. ἐν. ΣΡ 

μὴ τοσαῦτα καὶ Ὁ αἰγαϑεὺ, ὡς ὑτὰ ἐγκλήματα τἰπυδυσοιοῖ, ᾧ οκ ἰχτο-- 
λωαφϑέντων Εἰς ϑιχαιοσιωύίευ ἡμῶν λογεοϑῆναι, δε ἡμας ᾿ οἷ. 

αἰρήσα,) τῆς κολδσεως ἧς “ἡ υοῖο πόρῷς κα ἡμας. . 

«ἰπόηα γα ᾿ ζω - 
τι φιλψιθρωπιᾷᾳ. 

᾿Ὶ . 

, 

“- 

- 

" ΄ ὰὴ ἴω- . 

." 
» ΑΙ ᾿ 

. ,’ 

ΕἼΟΝΑΕ, 
Ἑ ἰῃ Οοἰΐερὶ ἰ χουυσιίη (οἰερίο ἈςρΑϊ!. 

ι- 

εὖ" - ΝΥ . ἀμειοιι ἡἴ ᾿ 

ἊΣ Ν᾿ ᾿ 5 
. Ν ᾽ “46 τις ,}1 

ΠΣ { ΠῚ 

ἢ Ὁ} ν “ὦ ΟΝ " ) 
εν 

᾿ : | ες 
, Η͂ ες ἫΝ . Ν υ 

τἀ Κα δὰ Σὲ τὰ κλοὺ ΝΜ ) ᾿ Ν ε ὡ- Ν αν οὐ! 
0 ἐλ ἢ τ ' ᾿ 2 ΣΝ ς. 

ὃ ᾿ .  π ᾿ ον ἔς . 
"»“ὧὦὨ, κα νεδν “Ὁ... κα, ἢ ἌΝ δου ." εὐ τ λ «4 νοις . ΝΜ ν᾿ ὺ . “ἢ ἐχ κγολ 

ΠΝ . ΕΝ εὐ ΠΝ  Ά ΚΚᾳ.ᾳ.. .-" . 
δος ἐν φα) ΣΌΝ «τυ νι. «Ἐν νον τὴν δεν δεν αςος ἵς ᾧ λον ΔᾺΝ Κ ΔΟΑΣ) ΑΝ 

ἢ ον ον να ἀν ᾿ ᾽ ι ΟΝ 
«το νν ϑυ αν ΜΝ Φ την κκ ΌΣΝ . ΗΝ τ) τι αν (ν ν᾿ Υ; 

Ἵ 5 . . ᾿ ἢ 

ΔΝ «ἰθ Ὁ 0... ἢ τς ΜΔ Ὲ εἰὐεο τῶ λιν ν δ ΗΝ ΠΝ 

Η ᾿Ὶ ᾿ Ν .ις ν 

ΒΩ ᾿ 
ΚΟΎΝᾺ " νὰ Στ κον ὡν ἡ λκ, ,- ἄρον. πὴ χρυ ταις μι δι πο τροο σιν το 

“ ν 

. Ν : : Ί , .» ΄ , « ΠΗ ΝΥ 

ἐὸν ΤΣ σν ὑΦνΝ νΣ νἔνι μὴ ς ᾿ Στ τ «ἢὺς οὐκ ἀκ νὲ ΡΝ, ΒΝ Ν ὙΓ 

- . ΠΝ ; ΝΕ ᾿ ᾿ ᾿ “Φ. Ι 

“ΝΜ. ΤΥ ᾿ δε ἢ) ᾿ ἀκ τὸ νον λ΄ μλ} διλ αν Χ ΠΕ ΣΝ 

ν : εν ᾿ ΝΣ ἢ ν ες τον ." 
͵ " “..« ΠῚ πεσῳ " «.«.ἡ) κ᾿ ᾿ ᾿ φι - Ν ᾿ .- ᾿ αν δος νι κὰκ, ἡ εὐταλσ ΚΣ λΉ δ. τ ὐϑδα ϑὰ (γ) νλε ἢ ἢ κπιλοο τἀ τ νὰ φανιωνο νυ ἀν 

. " , «. Ι ͵ ᾿ ᾿Ὶ ͵ ον “" «-" “ας 

ΕΣ ΚΝ τ Ἀφα λὲ ΛΟ Ν Σ Ἐρμπτο νλο ετμγπι ὦ δὲ : 
ΝΕ] ιν" 

Γ ν - ͵ ἢ , Μ . ! " ᾿ Η Ὰ κἂν . ; ᾿ ' 4 

Μοῦ οὐροεριο τως δ τον ἘΕΤΟῪΝ νος τέο) ΤΣ ας δ ον ΔΥΝΟ αδ, δ τ. ΣΥν 

“ ! : ΝΕ ΕΣ αι δυσπς ι ΞΕ Ν 
μι Ὁ. εὐὐντοιοιςς, ὦ οὐ ΞΌΩ ΝΟΣ) αι τς, ᾿Ν » ὑἀντολν τς ΒΊΑ) δον τ ϑ 

Α ΩΝ .Ν ι- ᾿ κι, ἊΝ σιν ᾿ ᾿ Ν 

ΝΣ ΟΝ ΚΣ ΣΕ ΝΣ προ ουϑ ΟΝ 
ες ΠΝ, 2, 5 " ᾿ "Ν . " ΠΟ ΞΞΞ.ΕΕΕ 
γν. ΝΥ ΩΝ ἐδ ιδγ ἘΝ κῶν ν ΔΙῸ τ ν᾽ Ν ᾿ . 

ΝΕ ει νι Η ον ͵ ͵ . - ," 

4": μαι} το δος δον ἣ .- δ τὸ πλέειν κῸ δὰ τ᾿ χὰ ὦ ὡς Ὁ ὦ ἃ "ἶ 

. δ 4. - “Ὁ . . .ᾳ ͵ 
,Ὰ υ 2 ερῳ 

ἦν Ὁ ἐν χδαν μὲ } ΝΥ͂Ν ᾿ ΣΙ ἊΝ ὍΣ ΣΝ ῸΣ ἂν ἀνιοιννν εὶς 

᾿ ἦν Ν᾿ ᾿ ᾿ ΝΣ τς Ν ᾿ 1" 

νόμον Ρν Ὑτν ἙΑΥΉΜΝ ΣΡ Υ Ν ΤΥ μὰ ΠΥΡῚ ᾿ εὐδε ἡ ἢδ 6} ἮΝ 
ῃ λι ὶ; . κν δὲ ον ͵ ᾿. ΄ ᾿ ) 

χ 15» ᾿ς .νΝ δὶ ι" πεν “Δι; ΠΌΣΙΝ “ “ιν ὅἹ λα ΟἿΣ ἢ Ὁ νι τς ἢ ΝΣ ΕῚ κυ Φιειν νἀ λει να 10) ν 

ΠΣ 
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